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δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών 
της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που 
συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 
1942. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, 
αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες του νησιού, είναι 
ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. Θα περπατήσουμε 
ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, την Triq Ir-Re-
pubblika, με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια 
και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα 
δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, 
ταλαιπωρημένα κτίρια και τα φθαρμένα palazzi που 
βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. Θα έχουμε 
χρόνο ελεύθερο για το πρώτο μας κοκτέηλ και στη 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση στα δωμάτια.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ – ΜΕΔΙΝΑ, 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ / ΒΑΛΕΤΑ
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια 
εξαιρετική εκδρομή. Θα επισκεφθούμε τον 
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μόστα, με τον τρίτο 
μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα 
μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη 
στην, όπως αποκαλείται, την Μεδίνα, υποδηλώνοντας 
τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και 
που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε 
διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, 
πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά 
στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το 
σεισμό του 1693. Όταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η 
παλιά μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. 
Σήμερα, με προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη 
αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη βοήθεια και της 
Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ 
αρχιτεκτονική της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις 
είναι συνδυασμένη με χαρακτηριστικά αραβικά 
στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά και η πιο ακριβή 
περιοχή της Μάλτας.  Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες 
πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. Στην πόλη 
δεν υπάρχει εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές και 
γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο στο ένδοξο 
παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της ατμόσφαιρα 
δεν έχει αλλοιωθεί από τα πλήθη τουριστών που 

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", 
γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος έχει 
πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι 
επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές 
παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων, έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για την καρδιά της 
Μεσογείου, τη Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια 
πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Κατά την άφιξή 
μας, ξεκινάμε την πρώτη γνωριμία με την περίφημη 
πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. 
Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, 
χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη 
από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο 
φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους 
Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη 
Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η 
ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς 
Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με 
ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. 
Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και θα 
απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα 
θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα 

Το νησί που σχεδόν πάντα έχει ήλιο
Μάλτα

Μία μοναδική αναχώρηση, για να 
απολαύσετε το νησί των Ιπποτών, το νησί 
που έχει σχεδόν πάντα ήλιο, την Μάλτα! 
Απευθείας πτήσεις, κεντρικά ξενοδοχεία 

και πρόγραμμα που συνδυάζει τις 
περιηγήσεις με τον έμπειρο συνοδό μας 

για να γνωρίσετε τα μέρη, αλλά και 
ελεύθερο χρόνο για να χαρείτε το 

ιπποτικό νησί της Μεσογείου!

4
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
ΝΕΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΩΡΑΡΙΑ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΑΛΕΤΑΣ
& ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΤΗ ΜΟΣΤΑ & ΜΕΔΙΝΑ 

ΒΟΛΤΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΟΛΕΙΣ & 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΡΣΑΣΛΟΚ



συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά περίτεχνα φανάρια, 
πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. Αμέσως μέσα, θα συνεχίσουμε για τη Βαλέτα, όπου θα δούμε 
το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναός της Μάλτας 
και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία 
των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο από τα πιο φημισμένα έργα 
του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». Χρόνος ελεύθερος και 
στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το δεύτερο βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα 
με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που 
φημίζεται για το φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO)
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. 
Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους της Μάλτας, 
μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά 
του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα 
συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψη σας στο νησί του 
Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το Rabat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, την περιοχή, 
όπου κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ, αλλά και παραλία Rambla, όπου γυρίστηκε η ταινία 
Τροία. Ακόμη θα επισκεφθούμε και το γραφικό ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα ή μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές 
πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, 
γεμάτο μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον 
παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, 
διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (SENGLEA, VITORIOSSA, 
COSPICOUA) , ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 πόλεων 
- την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την 
μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών 
κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια 
υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους 
Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από 
τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε 
στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία 
των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. Τελειώνοντας, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

95€ / 159€184€ / 285€ 255€ / 289€

23/03

Diplomat 4*
Σλιέµα

99€ / 179€189€ / 295€ 265€ / 295€Cavalieri Art 4*
Pacevill – St.Juliens

119€ / 189€219€ / 305€ 295€ / 339€Preluna 4* plus
Σλιέµα

139€ / 189€269€ / 329€ 439€ / 489€Radisson Blu 5*
St.Juliens

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη
Μάλτα

17:05-17:50

 

Μάλτα
Θεσσαλονίκη

22:35-01:10

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ενα προσωπικό αντικείµενο - χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 
και µία χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -50€ ανά άτοµο

Μην χάστε την ευκαιρία να βγείτε την πιο όµορφη 
φωτογραφία στο ατµοσφαιρικό οχυρό στο 
κάστρο στη Μεδίνα!

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή 2ου παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή



1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ, 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΦΕΛ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και απευθείας 
πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και 
μετά την παραλαβή των αποσκευών θα συναντήσουμε 
τον αρχηγό της εκδρομής, που είναι μόνιμος κάτοικος 
του Παρισιού και απόλυτος γνώστης της ιστορίας και 
κουλτούρας της πόλης. Στη διαδρομή μας προς το 
κέντρο της πόλης και με την πρώτη γνωριμία μας με τα 
ωραιότερα αξιοθέατα της, θα αρχίσουμε να νοιώθουμε 
την γαλλική αύρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
που βρίσκεται δίπλα από το πιο διάσημο σημείο της 
πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Χρόνος ελεύθερος για να 
επισκεφθούμε τον Πύργο, το πιο αναγνωρίσιμο 
μνημείο του κόσμου.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΑΨΙΔΑ 
ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας, όπου θα 
ξεκινήσουμε την πρώτη μας στάση στο Τροκαντερό, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε τον 
απόλυτο Σταρ της πόλης, τον Πύργο του Άϊφελ, το πιο 
αναγνωρίσιμο μνημείο του κόσμου. Συνεχίζουμε με 
την μεγαλύτερη Θριαμβική Αψίδα του κόσμου, την 
Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη Λεωφόρο των 
Ηλυσίων Πεδίων, αλλά και λεωφόρο υπερηφάνειας για 
την Γαλλική Δημοκρατία, το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, 
εκθεσιακοί χώροι τέχνης, στη συνέχεια των οποίων 
βρίσκεται η πιο εντυπωσιακή γέφυρα του Αλέξανδρου 
του ΙΙΙ, το επιβλητικό Μέγαρο των Απομάχων, το 
υπουργείο Εξωτερικών και το Γαλλικό Κοινοβούλιο 
(Εθνοσυνέλευση). Συνεχίζουμε με την Place de la Con-
corde (πλατεία Ομονοίας), τον παλιό βασιλικό κήπο 
σήμερα γνωστό ως κήπο του Κεραμεικού, το μουσείο 
Ορσέ, την αριστοκρατική Place Vendome και το 
περίφημο ξενοδοχείο Ritz, την εντυπωσιακή Opera 
Garnier και την Πον Νεφ, την παλιότερη γέφυρα της 
πόλης. Θα διασχίσουμε το νησάκι Σιτέ, το ιστορικό 
κέντρο δηλαδή, αφού ουσιαστικά εκεί γεννήθηκε η 
πόλη, για να πλησιάσουμε – τον πιο γνωστό καθεδρικό 
Ναό του κόσμου, την Παναγία των Παρισίων (Notre 
Dame de Paris), την οποία και θα δούμε εξωτερικά 
λόγω της μεγάλης ζημιάς που υπέστη η οροφή της. 
Προχωρώντας θα δούμε τη γειτονιά του Καρτιέ Λατέν, 

ΔΩΡΟ
 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΛΟΥΒΡΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

&
ΔΩΡΟ Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ

25η Μαρτίου στην Πόλη του Φωτός
Παρίσι

Το Παρίσι δεν είναι μια πόλη, είναι όλος ο 
κόσμος! Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να 

απολαύσετε την <πόλη του Φωτός>, να 
γνωρίσετε τη γαλλική κουλτούρα και να 
νοιώσετε την αύρα που αποπνέει αυτή η 
μαγική πόλη! Οι αρχηγοί μας, Σοφία και 

Γιώργος, μόνιμοι κάτοικοι της πόλης είναι 
οι πιο κατάλληλοι για να σας μυήσουν 
στην πόλη που έχει γίνει το σκηνικό για 

μεγάλους κινηματογραφικούς και μη 
έρωτες, που έχει τραγουδηθεί και έχει 

αγαπηθεί όσο καμία πόλη στον κόσμο, για 
να γίνει σύμβολο και μύθος. Η πόλη έχει 

ταυτίσει το όνομά της με τις έννοιες 
κομψότητα, πολιτισμός, αισθητική και 

αποτελεί μια από τις λαμπρότερες 
πρωτεύουσες του κόσμου. Το κέντρο της 
πολιτικής πρωτοπορίας, της ελεύθερης 

έκφρασης ιδεών και του έρωτα! Δεν είναι 
τυχαίο, που όταν την επισκέφθηκε για 

πρώτη φορά ο Χέμινγουεϊ, στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘30, έγραψε:

“
Αν δείτε τον κόσμο σαν πυραμίδα,

τότε σίγουρα στην κορυφή της
βρίσκεται το Παρίσι

”
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το ιστορικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και τους κήπους του Λουξεμβούργου – μια όαση ψυχικής και σωματικής 
ανάτασης με τα φοβερά σιντριβάνια και αγάλματα, αλλά και το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των Μεδίκων. 
Ακολουθεί το Πάνθεον, νεκρόπολη σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας, όπως του Βίκτωρος Ουγκώ, η 
καλλιτεχνική συνοικία του Σαιν Ζερμαίν με τα διάσημα καφέ les Deux magots και café de Flor, η πλατεία του Αγίου 
Σουλπικίου και η Σχολή Καλών Τεχνών. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια γεμάτοι εικόνες θα επισκεφθούμε το 
πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο. Δεν είναι τυχαίο που το αποκαλούν «Ο παγκόσμιος Ναός της 
Τέχνης». Με την επίσημη Ελληνόφωνη ξεναγό μας θα περιπλανηθούμε στους μαγικούς χώρους αυτού του παλιού 
παλατιού και θα θαυμάσουμε τους θησαυρούς του. Θα την ακολουθήσουμε σε ένα ταξίδι εξερεύνησης, σε ένα 
ταξίδι στον χρόνο και στην ανθρώπινη δημιουργία. Φυσικά μεγάλος σταθμός αυτής της επίσκεψης θα είναι η 
ελληνική πτέρυγα , πυλώνας του μουσείου, με τις δύο Ελληνίδες Σταρ, τη Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη 
της Μήλου, αλλά και το τμήμα της ζωφόρου του Παρθενώνα με τις Εργασθίνες και τις μετώπες από το ιερό της 
αρχαίας Ολυμπίας. Συνεχίζουμε στην γειτονική πτέρυγα με τη Μόνα Λίζα, και άλλα έργα τέχνης που είναι σταθμοί 
στην εξέλιξη της Ιταλικής Αναγέννησης. Θα σταθούμε επίσης στα αριστουργήματα της Γαλλικής Ζωγραφικής των 
ζωγράφων του 18ου και 19ου αιώνα που «φωτίζουν» τις μεγάλες πινακοθήκες του μουσείου. Τελειώνοντας, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  Αργά το απόγευμα ελάτε να κάνουμε μαζί την πρώτη γνωριμία με την πόλη 
ακολουθώντας μας προαιρετικά στην βραδινή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα περίφημα καραβάκια για μια 
γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι την νύχτα, καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό λόφο της Μονμάρτης με 
την μοναδική Σακρ Κερ και τους υπαίθριους ζωγράφους.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEY
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον κόσμο των ονείρων της Disney. Με την καθοδήγηση του 
αρχηγού μας σας προτείνουμε να μεταβείτε στο θεματικό πάρκο – όνειρο. Το πάρκο χωρίζεται σε 4 «χώρες», όπου 
η κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη 
μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε 
να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι του 
Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. 
Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο 
και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και 
ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα περίφημα Ηλύσσια 
πεδία. Περπατήστε στην πιο διάσημη λεωφόρο του κόσμου και βγείτε φωτογραφίες στην Αψίδα του Θριάμβου!

4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΓΟΡΕΣ, ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια έκπληξη! Θα 
επισκεφθούμε το μουσείο Αρωμάτων, όπου θα «ταξιδέψουμε» σε ένα 
αισθηματικό ταξίδι του παλιού κόσμου στην προέλευση της αρωματοποιίας. 
Αυτό το εντελώς δωρεάν μουσείο του Παρισιού προσφέρει μια μαγική 
ματιά στις οσφρητικές τέχνες μέσω μιας εκλεκτικής συλλογής αντικειμένων 
και οργάνων που σχετίζονται με τη σύνθεση, την κατασκευή και τη 
συσκευασία αρωμάτων - πολλά από αυτά παρουσιάζονται σε παλιό στυλ 
γυάλινα ερμάρια. Η συλλογή εντοπίζει την τέχνη των μυρωδιών από την 
Αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
γαλλικές παραδόσεις. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα μεγάλα 
πολυκαταστήματα Galeries LaFayette και Printemps. Τελειώνοντας, θα 
μεταβούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη 
στην πόλη μας το απόγευμα με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

279€ / 339€439€ / 535€ 299€ / 379€23/03 Novotel Eiffel 4*

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσ/νίκη - Παρίσι
14:05-16:10

Παρίσι - Θεσ/νίκη
20:40-00:30

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 10 κιλών ανά άτοµο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -75€ ανά άτοµο

Μην χάστε την ευκαιρία να βγείτε την πιο όµορφη 
φωτογραφία στον υπέροχα φωτισµένο Πύργο 
του Άϊφελ!

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή 2ου παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή



1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας, νωρίς το πρωί, 
γνωριμία με το  συνοδό μας και αναχώρηση για 
Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. 
Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας 
πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. 
Στη διαδρομή μας μέχρι το ξενοδοχείο θα 
διαπιστώσετε γρήγορα, γιατί η πόλη φιγουράρει στις 
λίστες των ανερχόμενων προορισμών, καθώς διαθέτει 
πλούσια ιστορία και εντυπωσιακά κτίρια, τεράστια 
πάρκα και πεδιάδες που εκτείνονται ανάμεσα στους 
πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη 
που αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με το υπαίθριο 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, 
φιλοξενώντας δείγματα αρχιτεκτονικής από κάθε 
μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο 
της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί μια τεράστια 
έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα 
απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για όσους 
επιθυμούν και ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι 
της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι 
είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του 
κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε ακόμη το Αντενέουμ, 
το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα 
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του 
θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του 
Παρισίου και αφιερωμένη στους Ρουμάνους 
στρατιώτες που πολέμησαν στον Α ‘Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν όλες οι στρατιωτικές 
παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει 
Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την 
στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ σας προτείνουμε μια 

ΔΩΡΟ
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ 
& 

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 
ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
 & 

CHECKPOINT

Μουσείο του χωριού, Παλάτι Τσαουσέσκου
ΣινάΙα, Πύργος Δράκουλα

Βουκουρέστι, το διαμάντι των Βαλκανίων

Ένα μοναδικό πρόγραμμα, διαφορετικό
από όλα τα προγράμματα της αγοράς, 

σχεδιασμένο από την αρχή έως το τέλος
για να δείτε με τον πληρέστερο τρόπο

το Βουκουρέστι, το παλάτι Τσαουσέσκου
το 2ο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο,

τα θρυλικά Καρπάθια, με το μοναδικό Πέλες 
στα Σινάια, τον Πύργο του Δράκουλα

στο Μπραν, αλλά και φυσικά το Μουσείο
του Χωριού,  για να δείτε τον παραδοσιακό 

τρόπο ζωής στη Ρουμανία.

Επισκεφθείτε την παλιά πόλη
και τη συνοικία Lipscani

Δοκιμάστε παραδοσιακές γεύσεις,
στο κέντρο της πόλης

Επισκεφθείτε το παλάτι της Άνοιξης,
το σπίτι που διέμεινε η οικογένεια 

Τσαουσέσκου

Πραγματοποιήστε μια βόλτα σε κάποιο 
από τα πολλά εμπορικά 

πολυκαταστήματα του κέντρου
 

Επισκεφθείτε το Hard Rock Café με την 
ιδιαίτερη αισθητική και διακόσμησή του

Προτιμήστε στις συναλλαγές τις πληρωμές 
σας με το τοπικό νόμισμα Λέει

4 & 5
ΗΜΕΡΕΣ



βόλτα στην παλιά πόλη, που θα σας γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά κτίρια. Δοκιμάστε τις 
παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο εστιατόριο Caru Cu Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και για την αισθητική 
του.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού 
Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή 
κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της 
Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το 
Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως 
αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Είναι το κάστρο που περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης 
Δράκουλας’’, ο Ιρλανδός συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του Δράκουλα στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad 
Tepes, τον άνθρωπο που έγινε διάσημος για τους βάναυσους τρόπους που επέλεγε να σκοτώνει τους Οθωμανούς 
αντιπάλους του. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη, την 
πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17οαιώνα την έκαψαν και έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. 
Αρχικά ήταν χτισμένη από τους Καθολικούς προς τιμήν της Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην λατρεία των 
Προτεσταντών. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από 
όμορφες εικόνες (σε περίπτωση καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για όσους έχουν 
ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο). Διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της 
Βουλγαρίας, τη Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η 
πρωτεύουσα. Άφιξη και θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας βόλτα στην πόλη, που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα 
αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο 
πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη 
Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή 
της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 
1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της 
πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 
από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. 
Το μέγεθός του θα σας εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε ότι ο ναός χωράει μέχρι και 10.000 άτομα! Θα 
δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της 
εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο 
θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης, όπου μπορείτε να 
επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο κέντρο της πόλης και 
δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ. 

5Η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΦΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές σας. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη λεωφόρο 
Vitosha, όπου θα δείτε μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά κέντρα με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και τις 
ακριβές μπουτίκ. Κατηφορίζοντάς τoν πιο <in> δρόμο της Σόφιας, θα μπορείτε να δείτε στο βάθος της λεωφόρου 
το όρος Vitosha, που τους περισσότερους μήνες του χρόνου οι κορυφές του είναι κατάλευκες από το χιόνι. 
Τελειώνοντας, αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας, πλημμυρισμένοι με μαγικές εικόνες και με 
τις καλύτερες εντυπώσεις.

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

4 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Πρωινό 219€ 99€

Πρωινό & 1 ∆είπνο 235€ 119€
23/03

Minerva 4*

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Πρωινό 225€ 99€

Πρωινό & 1 ∆είπνο 285€

159€

175€

175€

209€ 129€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

219€ 335€ 115€

235€ 339€ 119€

305€ 404€ 149€

265€ 375€ 139€22/03

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

238€ 339€ 119€

255€ 394€ 139€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

178€Πρωινό 239€ 99€

194€Πρωινό 245€ 105€

254€Πρωινό & 2 ∆είπνα 365€ 129€

209€Πρωινό & 2 ∆είπνα 295€ 125€23/03

Ιbis Politehnica 3*

Minerva 4* Kεντρικό

Mercure Uniri 4* Κεντρικό

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

199€Πρωινό 265€ 109€

209€Πρωινό 319€ 109€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Στην 4ήµερη εκδροµή δεν περιλαµβάνεται η διανυκτέρευση/περιήγηση στη Σόφια

Η 4ήµερη οδική εκδροµή πραγµατοποιείται και µε βραδινή αναχώρηση

Στη Σόφια η διανυκτέρευση πραγµατοποιείται στο ξενοδοχείο COOP 4*  µε την αντίστοιχη διατροφή

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / 4 ΗΜΕΡΕΣ | 2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
1η ηµέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βουκουρέστι
2η ηµέρα: Άφιξη – Ξενάγηση πόλης
3η ηµέρα: Σινάϊα - Μπράν - Μπρασόφ
4η ηµέρα: Επιστροφή

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό & 2 ∆είπνα

Πρωινό & 2 ∆είπνα

Πρωινό

Πρωινό

Ιbis Politehnica 3*

Minerva 4* Kεντρικό

Mercure Uniri 4* Κεντρικό

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης



1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας, 
γνωριμία με το συνοδό μας και αναχώρηση για σύνορα 
Ευζώνων. Χρόνος ελεύθερος για αγορές στα DUTY 
FREE, στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών. Στη 
συνέχεια και περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, 
φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των 
συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη 
στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ - ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη 
πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το 
σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, 
που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών 
Δούναβη και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την 
προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebos ja, που 
ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα 
Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica 
και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία 
Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο 
αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το ξενοδοχείο , 
σήμα κατατεθέν της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, 
τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Το 
εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα 
ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο 
τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά 
ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας. Θα δούμε 
ακόμη, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο 
μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το 
απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην 
παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο 
της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές 
αλλά και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό 
κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές 
ευρωπαϊκές φίρμες. Το βράδυ θα πραγματοποιήσουμε 
μια όμορφη βόλτα στην μποέμ περιοχή της πόλης, την 

ΔΩΡΟ
 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΙΟ 
ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ 

SKADARLJIA

Η Λευκή Πόλη
ΤΟΠΟΛΑ | ΟΠΕΝΛΑΚ | ΝΟΒΙΣΑΝΤ  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA

Special Βελιγράδι

Ένα μοναδικό πρόγραμμα, διαφορετικό
από όλα τα προγράμματα της αγοράς, 

σχεδιασμένο από την αρχή έως το τέλος
για να δείτε με τον πληρέστερο

τρόπο το Βελιγράδι.

4 & 5
ΗΜΕΡΕΣ



περίφημη Skadarljia, μία από τις ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και 
θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα 
στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 ΧΛΜ) - STREMSI KARLOVSI ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της 
Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις 
όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον 
καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε 
την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται 
για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό 
περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής 
φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια 
πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της πόλης 

4Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ ιδίων στην πόλη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν 
συμμετάσχουν στην προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα και στο λόφο Όπενλακ. Για όσους συμμετέχουν στην 
εκδρομή, θα αναχωρήσουμε μετά το πρόγευμα για την πόλη Τόπολα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των 
αμπελόκηπων και είναι πασίγνωστη για την παραγωγή κρασιού και για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία 
εξελίχτηκαν εδώ κατά την διάρκεια του 18ου - 19ου και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας ο λόφος του Όπενλακ, 
όπου θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής 
οικογένειας, καθώς και το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο κτίστηκε από τον βασιλιά Πέτρο. 
Τέλος, κατά την διάρκεια της επιστροφής θα πραγματοποιήσουμε και στάση στο παρατηρητήριο Avala, όπου 
βρίσκεται το μνημείο του αγνώστου ήρωα και από εκεί θα απολαύσουμε μια εξαιρετική πανοραμική θέα. 
Επιστροφή στο Βελιγράδι. Το Βελιγράδι είναι πολύ γνωστό μεταξύ άλλων και για τη νυχτερινή ζωή την οποία 
προσφέρει. Σας προτείνουμε λοιπόν να ανακαλύψετε και αυτή την πλευρά της πόλης επισκεπτόμενοι κάποια από 
τα αμέτρητα κλαμπ  μπαράκια καφετέριες και εστιατόρια, τα οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη όλες τις ώρες της 
μέρας.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Νισάβα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας 
Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας Σκοπίων. Με τις απαραίτητες 
στάσεις καθοδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τα καλύτερες εντυπώσεις.

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

4 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση
21.30

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Πρωινό 119€ 215€

Ηµιδιατροφή 129€ 235€
23/03

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

METROPOL PALACE 5*
Πρωινό 129€ 319€

Ηµιδιατροφή 145€

165€

185€

225€

265€ 359€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση 
05.30

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

195€Πρωινό 139€ 265€

225€Ηµιδιατροφή 149€ 295€

215€Πρωινό 139€ 285€23/03

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

ROYAL INN 4*

METROPOL PALACE 5*
289€Πρωινό 145€ 449€

349€Ηµιδιατροφή 159€ 495€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή παιδιού σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Αναχώρηση 
05.30

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

245€Πρωινό 159€ 349€

279€Ηµιδιατροφή 169€ 395€

265€Πρωινό 159€ 365€22/03

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

ROYAL INN 4*

METROPOL PALACE 5*
369€Πρωινό 169€ 569€

439€Ηµιδιατροφή 189€ 595€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή παιδιού σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην 4ηµερη εκδροµή δεν περιλαµβάνεται η 4η ηµέρα του προγράµµατος

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / 4 ΗΜΕΡΕΣ | 2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
1η ηµέρα : Αναχώρηση για Βελιγράδι
2η ηµέρα : Ξενάγηση Πόλης – Άγιος Σάββας
3η ηµέρα : Ηµερήσια εκδροµή Νόβισαντ
4η ηµέρα : Επιστροφή

Τιµή παιδιού σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο



1Η ΗΜΕΡΑ: Μ. ΡΙΛΛΑ | ΣΟΦΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση για τα σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία 
σύντομη στάση στα αφορολόγητα συνεχίζουμε για το 
ιστορικό μοναστήρι της Ρίλλα, που είναι το πιο 
επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο του 10ου αιώνα. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της μονής, η 
εσωτερική επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό 
μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και 
πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο 
Χρέλια, το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο παρεκκλήσι της 
Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές εικόνες και τα 
20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Σας προτείνουμε στον 
ελεύθερο χρόνο σας να περπατήσετε στη λεωφόρο 
Vitosha, όπου τα μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά κέντρα 
με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και τις ακριβές 
μπουτίκ κυριαρχούν. Κατηφορίζοντάς τoν πιο <in> 
δρόμο της Σόφιας, θα δείτε στο βάθος της λεωφόρου 
να ξεπροβάλει το όρος Vitosha, που τους 
περισσότερους μήνες του χρόνου οι κορυφές του είναι 
κατάλευκες από το χιόνι. Εναλλακτικά, πιείτε το κοκτέιλ 
σας στο sense roof top με θέα το Ναό του Αλεξάντερ 
Νέφσκι.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη 
πόλη της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν 
Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι 
η πρωτεύουσα. Το κέντρο της Σόφιας είναι ένα 
εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που 
αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά 
μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι 
Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι 
Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το 
Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της 
πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή 
της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς 
τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 
1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία 
από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η 
καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον 
Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε 
την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και 

ΔΩΡΟ
 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
& 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΣΤO MONAΔΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

Η πόλη που δε γερνάει ποτέ
Σόφια - Φιλιππούπολη

Η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας είναι ένας 
ζωντανός καμβάς που απεικονίζει το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των 
ανθρώπων, της γης και του πολιτισμού της.

Με ιστορία μεγαλύτερη από επτά χιλιετίες, η 
Σόφια είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις 

της Ευρώπης. Πλατείες, λιθόστρωτες 
λεωφόροι, πράσινο παντού, όμορφες μπουτίκ 
και όμορφη ζωή πρωταγωνιστούν σ’ αυτή την 

πόλη. Ένας προορισμός που αξίζει να τον 
επισκεφθείτε!

3 & 4
ΗΜΕΡΕΣ



την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Το μέγεθός του θα σας 
εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε ότι ο ναός χωράει μέχρι και 10.000 άτομα! Θα δούμε ακόμη την 
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας 
Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, 
θα μεταβούμε στην εθνική όπερα της Βουλγαρίας, ένα μοναδικό κτίριο – κόσμημα για την πόλη. Θα περιηγηθούμε 
εντός του κτιρίου και στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης, όπου μπορείτε να 
επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. Για 
όσους επιθυμούν μπορείτε επιπλέον να επισκεφθείτε το μουσείο φυσικής ιστορίας, που είναι μοναδικό στο είδος 
του. Το βράδυ σας προτείνουμε να βγάλετε φωτογραφίες στα σιντριβάνια, μπροστά στο κτίριο του εθνικού 
θεάτρου και να δοκιμάσατε τοπικές σπεσιαλιτέ.

3Η ΗΜΕΡΑ:ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα 
επισκεφθούμε το Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, 
τον πύργο του Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, το Ρωμαϊκό θέατρο και 
φυσικά την παλιά πόλη, που είναι σκαρφαλωμένη πάνω σε τρεις λόφους, είναι διατηρητέα και τα κτίριά της είναι 
χαρακτηριστικά της βουλγαρικής αναγέννησης. Στον ελεύθερο χρόνο περπατήστε τον πεζόδρομο Κνιάζ 
Αλεξάντερ Μπάτενμπεργκ, που είναι η καρδιά της πόλης, τα κτίρια που τον πλαισιώνουν είναι εκλεκτικιστικής 
αρχιτεκτονικής και είναι γεμάτος εμπορικά καταστήματα. Εκεί μπορείτε να βρείτε και φυτικά καλλυντικά 
φτιαγμένα από τα διάσημα ρόδα της Βουλγαρίας, άλλωστε η χώρα διαθέτει την Κοιλάδα των Ρόδων στο 
Καζανλούκ. Εναλλακτικά, εάν μείνετε στη Σόφια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο πολυκατάστημα ή να 
περπατήσετε στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το Borissova.

4Η ΗΜΕΡΑ:ΣΟΦΙΑ | ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, 
κάνοντας μια στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Πρωινό 249€ 119€

Ηµιδιατροφή 294€ 134€
23/03

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

SOFIA BALKAN 5*
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Πρωινό 349€ 129€

Ηµιδιατροφή 429€

178€

214€

235€

290€ 149€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

3 Ηµέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Πρωινό 189€ 89€

Ηµιδιατροφή 209€ 99€
24/03

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Πρωινό 259€ 119€

Ηµιδιατροφή 309€

135€

159€

184€

218€ 129€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Στο 3ήµερο πρόγραµµα η εκδροµή στη Φιλιππούπολη πραγµατοποιείται την 2η ηµέρα
και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ηµέρα

∆υνατότητα αναχώρησης
από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη 

µε κόστος 10€ 
ανά άτοµο ανά διαδροµή

STORY PLACE

Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Αλεξάνδρου 
Νιέφσκι αποτελεί το πιο διάσηµο και 

αναγνωρίσιµο ορόσηµο της πόλης για 
φωτογραφίες και insta stories!

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

SOFIA BALKAN 5*
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

4 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση
21.30

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Πρωινό 119€ 215€

Ηµιδιατροφή 129€ 235€
23/03

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

METROPOL PALACE 5*
Πρωινό 129€ 219€

Ηµιδιατροφή 145€

165€

185€

225€

265€ 255€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση 
05.30

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

195€Πρωινό 139€ 265€

225€Ηµιδιατροφή 149€ 295€

215€Πρωινό 139€ 285€23/03

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

ROYAL INN 4*

METROPOL PALACE 5*
289€Πρωινό 145€ 449€

349€Ηµιδιατροφή 159€ 495€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή παιδιού σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Αναχώρηση 
05.30

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

245€Πρωινό 159€ 349€

279€Ηµιδιατροφή 169€ 395€

265€Πρωινό 159€ 365€22/03

Mr. PRESIDENT
QUEEN’S ASTORIA 4*

ROYAL INN 4*

METROPOL PALACE 5*
369€Πρωινό 169€ 569€

439€Ηµιδιατροφή 189€ 595€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή παιδιού σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην 4ηµερη εκδροµή δεν περιλαµβάνεται η 4η ηµέρα του προγράµµατος

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / 4 ΗΜΕΡΕΣ | 2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
1η ηµέρα : Αναχώρηση για Βελιγράδι
2η ηµέρα : Ξενάγηση Πόλης – Άγιος Σάββας
3η ηµέρα : Ηµερήσια εκδροµή Νόβισαντ
4η ηµέρα : Επιστροφή

Τιµή παιδιού σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο



1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. 
Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο 
συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον 
έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα 
καταστήματα των αφορολογήτων ειδών, τα οποία 
επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. 
Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο 
τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές 
διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή 
Τουρκία, φθάνοντας το απόγευμα στη βασιλίδα 
των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική 
πόλη χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους, σε Ευρώπη 
και σε Ασία. Φρενήρεις ρυθμοί, μακρά ιστορία, 
νυχτερινή ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά της. 
Πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι 
έχουμε ελεύθερο το βράδυ μας για μια βόλτα 
στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και φημισμένο 
πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. 
Διανυκτερεύουμε.

23/03 

4
ΗΜΕΡΕΣ

3
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

4
ΗΜΕΡΕΣ

2
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Η πόλη που δε γερνάει ποτέ
Κωνσταντινούπολη

Είναι πολλές, πάμπολλες οι ονομασίες που έχουν δοθεί στην Πόλη, τη δικαιολογημένα επονομαζόμενη 
βασιλίδα των πόλεων. Την πόλη, η οποία γνώρισε τόσες δόξες, τόσους πολιτισμούς, μα και ταυτόχρονα, τόση 
πίκρα, τόσο πόνο, τόση οδύνη. Παρόλο που δεν είναι σήμερα η πρωτεύουσα της Τουρκίας, παραμένει η 
πλουσιότερη και εντυπωσιακότερη πόλη της. Στο σημείο, όπου μοναδικά συναντώνται η Ανατολή με τη Δύση, 
που συνδέονται με τις κρεμαστές γέφυρες του Βοσπόρου, διατηρεί περίφημα τα μνημεία τα οποία μαρτυρούν 
τους πολιτισμούς της κάθε ηπείρου. Το αξεπέραστο μεγαλείο της Αγίας Σοφίας, η πολυτέλεια των ψηφιδωτών 
της Μονής της Χώρας και οι διάσπαρτες χριστιανικές εκκλησίες, ανακαλούν στη μνήμη τη δόξα του Βυζαντίου, 
του κληρονόμου του ελληνικού και του ρωμαϊκού πολιτισμού. Η συνοικία του Μπέγιογλου, με τα κατηφορικά 
δρομάκια της και τα φράγκικα σπίτια της και ο πύργος του Γαλατά, παίρνουν τη σύγχρονη ζωντάνια από τον σε 
μερικές δεκάδες μέτρα, πεζόδρομο του Πέραν με τα μοντέρνα μαγαζιά. Τα μεγάλα παλάτια των περασμένων 
αιώνων, Στις ακτές του Βοσπόρου, έχουν τη σβησμένη γοητεία των ονείρων μιας αυτοκρατορίας που 
βρισκόταν στο τέλος της. Χιλιάδες τα τζαμιά, πλήθος κτιρίων θησαυρών από όλον τον κόσμο, αλλά και η 
Ανατολή, έφερε επίσης στην πόλη τις αγορές της, τη ζωτικότητά της, τη μυρωδιά της. Και θαυμάζουμε, 
εκτιμούμε ακόμη περισσότερο τη Βασιλεύουσα, όχι μόνον αν θαυμάσουμε τα μνημεία της, αλλά και αν 
χαθούμε στο πλήθος διασχίζοντας τις γέφυρές της, αν μπούμε στα φιδωτά δρομάκια της που σκαρφαλώνουν 
στους λόφους, και αν με το πέσιμο της νύχτας, ψηλά από το λόφο της Τσάμλιτζας ή από το καφενείο του Πιερ 
Λοτί απολαύσουμε με τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου τους μιναρέδες και τους τρούλους.

4
ΗΜΕΡΕΣ



2Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΣΠΟΡΟΣ – ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΠΑΛΙ 
ΤΣΑΡΣΙ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο μοναδικό 
Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές 
του, πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, ενώ εντυπωσιακές και 
οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε στο παλάτι του Ντολμά 
Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι 
αφήνονται στη θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο 
βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο του στο σουλτάνο 
Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη στήλη 
του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των αιώνων, την 
εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα 
μπροστά στο μεγαλείο του μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο Υπόγειο παλάτι, όπως 
αποκαλείται η μνημειώδης δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα όμως για ψώνια, στη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το 
γνωστό Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος 
νόμος της αγοράς αυτής, το παζάρι. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ 
ΠΗΓΗΣ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά μας στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου, τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, 
επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο κόλπο κι 
επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο ύμνος στην 
Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε τον οδικό περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών και επισκεπτόμαστε την εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η αυλή, στρωμένη με πλάκες όπου βλέπουμε χαραγμένη την καραμανλίδικη 
γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, στο υπόγειο, Αγίασμα. Στη συνέχεια, κινούμενοι μέσω της πρώτης 
περιφερειακής της Κωνσταντινούπολης, κατευθυνόμαστε στην ασιατική πλευρά της Πόλης, περνώντας από την 
πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Μοναδικό πάντα το πέρασμα πάνω από αυτήν. Προαιρετικά για όσους 
επιθυμούν από το λιμάνι του Μπόσταντζι, πλέουμε στο πρώτο νησί των Πριγκηπονήσων, την Πρίγκηπο, όπου 
κάνουμε τη βόλτα μας, θαυμάζοντας τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Ακόλουθη επίσκεψή μας, εφόσον οι 
συνθήκες το επιτρέπουν στην περιώνυμη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ξεναγούμαστε μέσα στην Εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας, αλλά και σε αίθουσα διδασκαλίας της Σχολής… Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε σε βραδινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, 
απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ 
ΠΗΓΗΣ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου εκτός των πολλών 
καταστημάτων, φιλοξενείται και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης. Τελειώνοντας παίρνουμε πλέον 
το δρόμο της επιστροφής, περνώντας περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά σύνορα, 
φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

STORY PLACE

Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Αλεξάνδρου 
Νιέφσκι αποτελεί το πιο διάσηµο και 

αναγνωρίσιµο ορόσηµο της πόλης για 
φωτογραφίες και insta stories!



∆υνατότητα αναχώρησης
από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη 

µε κόστος 10€ 
ανά άτοµο ανά διαδροµή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

4 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις23/03 | Αναχώρηση 22:00

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

239€84€

309€

84€ 274€

99€

119€

139€

174€

194€

209€

135€

165€

179€

195€

289€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
Τρίκλινο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / 4 ΗΜΕΡΕΣ | 2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
1η ηµέρα : Αναχώρηση για Kων/πολη
2η ηµέρα : Ξενάγηση Πόλης – Βλαχέρνα – Ζωοδόχου Πηγής - Πατριαρχείο
3η ηµέρα : Βόσπορος – Ντολµά Μπαξέ – Αγία Σοφία – Ιππόδροµος – Καπαλί Τσαρσί  
4η ηµέρα : Εµπορικό Κέντρο Forum Istanbul - Επιστροφή

 

Τιµή παιδιού σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις23/03 | Αναχώρηση  05.30

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

279€99€

395€

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Nova Plaza Taxim 4*
Tαξίµ

Nova Plaza Crystal 4* plus
Tαξίµ

Grand Cevahir 5* - Σισλί
∆ώρο η είσοδος 

στην Εσωτερική Πισίνα

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Nova Plaza Taxim 4*
Tαξίµ

Nova Plaza Crystal 4* plus
Tαξίµ

Grand Cevahir 5* - Σισλί
∆ώρο η είσοδος 

στην Εσωτερική Πισίνα

Feronya 4*
Tαξίµ

109€ 295€

129€

139€

179€

194€

209€

269€

165€

179€

199€

254€

308€

129€245€ 225€ 365€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
Τρίκλινο

Τιµή παιδιού σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία 
µπορείτε να βγάλετε καταπληκτικές 

φωτογραφίες, σας προτείνουµε την Αγία 
Σοφία και την Κρεµαστή Γέφυρα στον 

Βόσπορο!



1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. 
Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο 
συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον 
έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα 
καταστήματα των αφορολογήτων ειδών, τα οποία 
επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. 
Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο 
τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές 
διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή 
Τουρκία, φθάνοντας το απόγευμα στη βασιλίδα 
των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική 
πόλη χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους, σε Ευρώπη 
και σε Ασία. Φρενήρεις ρυθμοί, μακρά ιστορία, 
νυχτερινή ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά της. 
Πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι 
έχουμε ελεύθερο το βράδυ μας για μια βόλτα 
στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και φημισμένο 
πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. 
Διανυκτερεύουμε.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΣΠΟΡΟΣ – ΝΤΟΛΜΑ 
ΜΠΑΞΕ – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 
ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη 
δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε μια 
κρουαζιέρα στο μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι 
που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή από την 
ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές 
του, πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα όμορφα < 
γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, ενώ 
εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, 
κάτω από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, 
κατεβαίνουμε στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. 
Χτισμένο στα χρόνια του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, 
με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση με την 
παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη 
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Αίθουσες 
τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη 
θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον 
πρώτο λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, 
υπήρχε ο βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  
βλέπουμε την ωραία γερμανική κρήνη του 

ΔΩΡΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΗ 

ΠΡΟΥΣΑ
 

H Πόλη των Πόλεων
Κωνσταντινούπολη - Προύσα

Μια περιδιάβαση στη βυζαντινή ιστορία, μια 
περιήγηση στην οθωμανική ιστορία, ένα 

πέρασμα στη σύγχρονη, μοναδική 
Κωνσταντινούπολη.

Ένα μοναδικό ταξίδι στην αρχόντισσα του 
Βοσπόρου! Είναι πολλές, πάμπολλες οι 

ονομασίες που έχουν δοθεί στην Πόλη, τη 
δικαιολογημένα επονομαζόμενη βασιλίδα των 

πόλεων. Την πόλη, η οποία γνώρισε τόσες 
δόξες, τόσους πολιτισμούς και αποτελεί ένα 
σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 5 

ημέρες για να απολαύσετε την ιστορική πόλη και 
τα μνημεία της, αλλά και τη σύγχρονη Προύσα, η 

οποία πλέον με την κατασκευή της νέας 
γέφυρας βρίσκεται πολύ κοντά της.

5
ΗΜΕΡΕΣ



Κάιζερ, δώρο του στο σουλτάνο Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο 
κίονα των Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο 
αριστούργημα των αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου 
και Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο μεγαλείο του μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο 
Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα όμως για ψώνια, στη σκεπαστή 
αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι παράγεται στην 
Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς αυτής, το παζάρι. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ 
ΠΗΓΗΣ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά μας στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου, τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, 
επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο κόλπο κι 
επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο ύμνος στην 
Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε τον οδικό περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών και επισκεπτόμαστε την εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η αυλή, στρωμένη με πλάκες όπου βλέπουμε χαραγμένη την καραμανλίδικη 
γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, στο υπόγειο, Αγίασμα. Στη συνέχεια, κινούμενοι μέσω της πρώτης 
περιφερειακής της Κωνσταντινούπολης, κατευθυνόμαστε στην ασιατική πλευρά της Πόλης, περνώντας από την 
πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Μοναδικό πάντα το πέρασμα πάνω από αυτήν. Προαιρετικά για όσους 
επιθυμούν από το λιμάνι του Μπόσταντζι, πλέουμε στο πρώτο νησί των Πριγκηπονήσων, την Πρίγκηπο, όπου 
κάνουμε τη βόλτα μας, θαυμάζοντας τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Ακόλουθη επίσκεψή μας, στην περιώνυμη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ξεναγούμαστε μέσα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε αίθουσα 
διδασκαλίας της Σχολής… Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να 
συμμετέχουμε σε βραδινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς 
ανατολίτικους χορούς.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
Τη σημερινή ημέρα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα συμμετοχής, σε μια ημερήσια εκδρομή, στην καταπράσινη 
Προύσα, η οποία αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αποτελεί την πιο καθαρή 
πόλη της Τουρκίας και πόλο έλξης για κάθε είδους τουρισμό. Μέσω μιας νέας διαδρομής και διασχίζοντας τη 
γέφυρα Οσμάν Γκαζί και της θάλασσας του Μαρμαρά φθάνουμε στην καταπράσινη Προύσα. Εκεί, 
επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη και μετά κατευθυνόμαστε στην κεντρική αγορά της πόλης, όπου 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές. Η πόλη είναι γνωστή για τα μεταξωτά και τα κεντήματά της. Αφού 
απολαύσουμε και το παραδοσιακό φαγητό της πόλης, το Ισκεντέρ κεμπάπ ή τα διάσημα μαρόν γκλαζέ ( 
καραμελωμένα κάστανα ) επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
Εναλλακτικά, για όσους επιθυμούν να παραμείνουν στην Κων/πολη προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο 
Κοτς, όπου θα σας δοθεί η ευκαιρία, να γίνετε πάλι παιδιά… θα δείτε τεράστιες συλλογές από αυτοκίνητα, 
γεωργικά μηχανήματα και πολεμικές μηχανές.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου εκτός των πολλών 
καταστημάτων, φιλοξενείται και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης. Τελειώνοντας παίρνουμε πλέον 
το δρόμο της επιστροφής, περνώντας περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά σύνορα, 
φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

STORY PLACE

Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Αλεξάνδρου 
Νιέφσκι αποτελεί το πιο διάσηµο και 

αναγνωρίσιµο ορόσηµο της πόλης για 
φωτογραφίες και insta stories!



∆υνατότητα αναχώρησης
από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη 

µε κόστος 10€ 
ανά άτοµο ανά διαδροµή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

5 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις22/03 | Αναχώρηση 22:00

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

295€109€

109€ 379€ 

159€

199€

265€

299€

189€

259€

289€ 495€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
Τρίκλινο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / 4 ΗΜΕΡΕΣ | 2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
1η ηµέρα : Αναχώρηση για Kων/πολη
2η ηµέρα : Ξενάγηση Πόλης – Βλαχέρνα – Ζωοδόχου Πηγής - Πατριαρχείο
3η ηµέρα : Βόσπορος – Ντολµά Μπαξέ – Αγία Σοφία – Ιππόδροµος – Καπαλί Τσαρσί 
4η ηµέρα : Ηµερήσια στην Προύσα
5η ηµέρα : Εµπορικό Κέντρο Forum Istanbul - Επιστροφή

 

Τιµή παιδιού σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις22/03 | Αναχώρηση  05.30

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

339€109€

549€

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Nova Plaza Taxim 4*
Tαξίµ

Nova Plaza Crystal 4* plus
Tαξίµ

Grand Cevahir 5* - Σισλί
∆ώρο η είσοδος 

στην Εσωτερική Πισίνα

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Nova Plaza Crystal 4* plus
Tαξίµ

Grand Cevahir 5* - Σισλί
∆ώρο η είσοδος 

στην Εσωτερική Πισίνα

Feronya 4*
Tαξίµ

109€ 375€

109€

199€

229€

244€

259€

339€

225€

239€

249€

329€

384€

139€279€ 269€ 389€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
Τρίκλινο

Τιµή παιδιού σε
τρίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία 
µπορείτε να βγάλετε καταπληκτικές 

φωτογραφίες, σας προτείνουµε την Αγία 
Σοφία και την Κρεµαστή Γέφυρα στον 

Βόσπορο!



1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. 
Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο 
συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον 
έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα 
καταστήματα των αφορολογήτων ειδών, τα οποία 
επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. 
Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο 
τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές 
διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή 
Τουρκία, φθάνοντας το απόγευμα στη βασιλίδα 
των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική 
πόλη χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους, σε Ευρώπη 
και σε Ασία. Φρενήρεις ρυθμοί, μακρά ιστορία, 
νυχτερινή ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά της. 
Πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι 
έχουμε ελεύθερο το βράδυ μας για μια βόλτα 
στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και φημισμένο 
πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. 
Διανυκτερεύουμε.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΣΠΟΡΟΣ – ΝΤΟΛΜΑ 
ΜΠΑΞΕ – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 
ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη 
δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε μια 
κρουαζιέρα στο μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι 
που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή από την 
ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές 
του, πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα όμορφα < 
γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, ενώ 
εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, 
κάτω από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, 
κατεβαίνουμε στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. 
Χτισμένο στα χρόνια του Αβδούλ Μετζίτ του Α΄, 
με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση με την 
παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη 
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Αίθουσες 
τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη 
θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον 
πρώτο λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, 
υπήρχε ο βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  
βλέπουμε την ωραία γερμανική κρήνη του 

1Η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ, 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΦΑΡΟ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", 
έλεγχος εισιτηρίων και πτήση για Λισαβόνα, την πόλη 
που είναι χτισμένη κοιτώντας τον Ατλαντικό Ωκεανό. 
Κατά την άφιξή μας, γνωριμία με τη συνοδό μας 
ξεκινάμε την περιήγηση στη γραφική και φιλόξενη 
πόλη της Λισαβόνας, που παρόλο τις συνεχόμενες 
επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς αιώνες, 
διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο 
χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα 
της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και περίτεχνο 
παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, 
όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια και 
πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο 
και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι των 
Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της 
πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε το 
1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I, για να 
τιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για την επιτυχή 
επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα επισκεφθούμε 
το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον 
χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου 
ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα 
της γης. Αυτός ο περίφημος πύργος που φαντάζει 
περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο, χτίστηκε 
το 1515 κοντά στις όχθες του ποταμού TEJO για να 
προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει 
χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Ελεύθερος χρόνος και στη 
συνέχεια αναχωρούμε για Φάρο, την νοτιότερη πόλη 
της Πορτογαλίας, στην περιοχή Αλγκάρβε, δίπλα στη 
λίμνη Ρία Φορμόσα, όπου θα διανυκτερεύσουμε. Η 
πόλη άλλαξε πολλές ονομασίες, ανάλογα με τις 
διάφορες φυλετικές ελεύσεις, ως την σημερινή Φάρο 
(Φαραώ). Τακτοποίηση στα δωμάτια.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΦΑΡΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΨΑΡΟΧΩΡΙ 
OLHAO, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην Φάρο. 
Παντού είναι έντονη η πορτογαλική αίσθηση, ενώ το 
ηλιόλουστο κλίμα σε συνδυασμό με τη λιμνοθάλασσα 
και τις παραλίες σας γοητεύει. Η πόλη με τα 

ΠΛΗΡΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΛΙΣΑΒΟΝΑ
ΦΑΡΟ

OBIDOS
ΣΙΝΤΡΑ

ΕΣΤΟΡΙΛ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ!

Λισαβόνα

5
ΗΜΕΡΕΣ

“
ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΣΤΟ EURO 
&

ΤΗΝ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ!



καλοδιατηρημένα πάρκα, τις πλατείες, την παλιά πόλη, τα μεσαιωνικά κτίρια, τα μουσεία και τις εκκλησίες 
υπόσχονται μια πανέμορφη περιήγηση. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γειτονικό και πολύχρωμο Olhão,  ένα 
ψαροχώρι του Αλγκάρβε της αρχαίας γειτονιάς Barreta, με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική  που επηρεάζεται από 
τη Μαυριτανία και φημίζεται για τα υψηλής ποιότητας θαλασσινά της, όπου και θα κάνουμε στάση για φαγητό. 
Επιστροφή στο Φάρο και μεταφορά στο γήπεδο για τον αγώνα της Εθνικής μας και την προσπάθειά της για την 
πρόκριση.

3Η ΗΜΕΡΑ: OBIDOS, ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Λισαβόνα με ενδιάμεσο σταθμό το  Óbidos, μία μεσαιωνική μικρή πόλη που απέχει 
περίπου 50χλμ και μοιάζει σαν να βγήκε από τις σελίδες ενός παραμυθιού. Το Obidos αποτελεί πόλο έλξης επίσης 
για το ετήσιο φεστιβάλ σοκολάτας και το ginjinha που είναι ένα γλυκό, παραδοσιακό λικέρ όπου θα έχουμε τον 
χρόνο να γευτούμε και πολλές άλλες  παραδοσιακές νοστιμιές. Το μεσαιωνικό Obidos θα λέγαμε πως μοιάζει με 
μία τεράστια βιβλιοθήκη, αφού όλα τα ιστορικά σημεία της πόλης έχουν μεταμορφωθεί σε σημεία πώλησης 
βιβλίων. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για ξεκούραση στη βάση μας την Λισαβόνα. Το βράδυ χρόνος 
ελεύθερος να απολαύσετε το κοκτέιλ σας στο κέντρο της πόλης.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ ΚΑΣΚΑΙΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τα περίχωρα της Λισαβόνας. Όπου αρχικά θα  συναντήσουμε την 
ρομαντική Σίντρα (Sintra), που δίκαια συγκαταλέγεται στους θησαυρούς της Παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Unesco, καθώς μπορεί να μας θαμπώσει με τα μεσαιωνικά παλάτια της. Σημείο κατατεθέν της είναι το Palacio 
National de Sintra (το Εθνικό Παλάτι της Σίντρα), απ΄ όπου μπορούμε να περιπλανηθούμε στην πόλη και να 
ταξιδέψουμε στον χρόνο μέσα από τα δρομάκια μιάς άλλης εποχής.. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Κάμπου 
ντα Ρόκα (Cabo da Roca), το ακρωτήρι που αποτελεί το δυτικότερο σημείο της Πορτογαλίας και της ηπειρωτικής 
Ευρώπης όπου  ο διάσημος  Πορτογάλος ποιητής Luis de Camoes το περιγράφει σαν "το μέρος όπου η γη 
τελειώνει και αρχίζει η θάλασσα". Επόμενη στάση το Κασκάις (Cascais), το ψαροχώρι που το είχε επιλέξει η 
Πορτογαλική βασιλική οικογένεια κατά τον 19ο αιώνα  για την θερινή της κατοικία. Στην πόλη του Κασκάις 
μπορούμε να δούμε μερικά ενδιαφέροντα μουσεία που θα μας εκπλήξουν επίσης με την αρχιτεκτονική τους. Το 
Μουσείο των Μετρήσεων του Castro Guimaraes Βρίσκεται σε ένα όμορφο κάστρο με απομίμηση του γοτθικού 
ρυθμού που είναι πολύ περίεργο. Χτίστηκε στις αρχές του XNUMXού αιώνα και μέσα μπορούμε να δούμε ένα 
χειρόγραφο με τις παλαιότερες διατηρημένες εικόνες της Λισαβόνας. Επιπλέον, παρουσιάζει έργα τέχνης και 
έπιπλα αντίκες που ήταν τα προσωπικά αντικείμενα ενός εκατομμυριούχου καπνού που είχε χτίσει το κτίριο. 
Μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε το Museu do Mar, ένα μέρος όπου μπορούμε να μάθουμε για τη σημασία των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων για την πόλη του Κασκάις. Άλλα μουσεία ενδιαφέροντος που μπορείτε να δείτε στην 
πόλη είναι το Casa das Historias Paula Rego ή το Μουσείο Πορτογαλικής Μουσικής. Πριν επιστρέψουμε στην 
Λισαβόνα θα επισκεφτούμε το κοσμοπολίτικο Εστορίλ (Estoril) με τις πολυτελείς επαύλεις του. Το Εστορίλ έχει την 
ατμόσφαιρα πλούσιου θέρετρου που “συγκέντρωσε” όλους τους εξόριστους βασιλείς. Λόγω της μικρής 
απόστασης από την Λισαβόνα και το ήπιο κλίμα του και της φήμης του σαν καταφύγιο αριστοκρατών προσελκύει 
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Φημισμένο είναι το καζίνο του.

5Η ΗΜΕΡΑ: MΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ & ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με 
τις καλύτερες εντυπώσεις.

23/03 - 5 Ηµέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 145€ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΕΩΣ 20 ΚΙΛΩΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

990€ 569€ 1095€23/03

FARO & BEACH CLUB 4*
Φάρο

PESTANA VINTAGE 4*
Λισαβόνα

Αεροπορική Εταιρία
Turkish Airlines

Θεσσαλονίκη-Κων/πολη
09:20-11:45

Κων/πολη Λισαβόνα
13:50 – 15:45

Λισαβόνα Κων/πολη
10:55 – 17:35

Κων/πολη-Θεσσαλονίκη
18:50-20:10

Τιµή παιδιού
εως 12 ετων

Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

4 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Πρωινό 219€ 99€

Πρωινό & 1 ∆είπνο 235€ 119€
23/03

Minerva 4*

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Πρωινό 225€ 99€

Πρωινό & 1 ∆είπνο 285€

159€

175€

175€

209€ 129€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

219€ 335€ 115€

235€ 339€ 119€

305€ 404€ 149€

265€ 375€ 139€22/03

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

238€ 339€ 119€

255€ 394€ 139€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

178€Πρωινό 239€ 99€

194€Πρωινό 245€ 105€

254€Πρωινό & 2 ∆είπνα 365€ 129€

209€Πρωινό & 2 ∆είπνα 295€ 125€23/03

Ιbis Politehnica 3*

Minerva 4* Kεντρικό

Mercure Uniri 4* Κεντρικό

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

199€Πρωινό 265€ 109€

209€Πρωινό 319€ 109€

∆ιατροφή Τιµή σε
∆ίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Στην 4ήµερη εκδροµή δεν περιλαµβάνεται η διανυκτέρευση/περιήγηση στη Σόφια

Η 4ήµερη οδική εκδροµή πραγµατοποιείται και µε βραδινή αναχώρηση

Στη Σόφια η διανυκτέρευση πραγµατοποιείται στο ξενοδοχείο COOP 4*  µε την αντίστοιχη διατροφή

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / 4 ΗΜΕΡΕΣ | 2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
1η ηµέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βουκουρέστι
2η ηµέρα: Άφιξη – Ξενάγηση πόλης
3η ηµέρα: Σινάϊα - Μπράν - Μπρασόφ
4η ηµέρα: Επιστροφή

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό & 2 ∆είπνα

Πρωινό & 2 ∆είπνα

Πρωινό

Πρωινό

Ιbis Politehnica 3*

Minerva 4* Kεντρικό

Mercure Uniri 4* Κεντρικό

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης
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72 Mitropoleos Str. 54622
Thessaloniki, Greece


