
ΜπρυζΜπρυζ
μεμε ΒρυξέλλεςΒρυξέλλες,, ΓάνδηΓάνδη,, ΑμβέρσαΑμβέρσα

((ΤουρναίΤουρναί,, ΛιλΛιλ,, ΥπρΥπρ))

Η παραμυθένια Μπρυζ, γνωστή και ως "Βενετία του Βορρά", η "πρωτεύουσα της Ευρώπης", οι
Βρυξέλλες, , η επιβλητική Γάνδη με το ξακουστό κωδωνοστάσιο και η Αμβέρσα "η πόλη των διαμαντιών",
αποτελούν σταθμούς αυτής της σύντομης απόδρασης σε πανέμορφες ευρωπαϊκές πόλεις, που θα σας
χαρίσουν εικόνες μοναδικές!



ΕξαιρετικέςΕξαιρετικές απ΄απ΄ ευθείαςευθείας πτήσειςπτήσεις μεμε AEGEANAEGEAN AIRLINESAIRLINES -- πρωινήπρωινή αναχώρησηαναχώρηση απόαπό ΑθήναΑθήνα καικαι

απογευματινήαπογευματινή απόαπό ΒρυξέλλεςΒρυξέλλες,, ώστεώστε νανα έχουμεέχουμε περισσότεροπερισσότερο χρόνοχρόνο στοστο ταξίδιταξίδι μαςμας

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην πρωτεύουσαπρωτεύουσα τουτου ΒελγίουΒελγίου,, τιςτις ΒρυξέλλεςΒρυξέλλες

ΞενάγησηΞενάγηση στηνστην κουκλίστικηκουκλίστικη ΜπρυζΜπρυζ

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην επιβλητικήεπιβλητική ΓάνδηΓάνδη καικαι επίσκεψηεπίσκεψη στονστον γοτθικόγοτθικό ΚαθεδρικόΚαθεδρικό ναόναό τουτου SaintSaint BavoBavo μεμε

ττοο πολύπτυχοπολύπτυχο τωντων αδερφώναδερφών VanVan EyckEyck ""ΟΟ ΜυστικόςΜυστικός ΑμνόςΑμνός"" -- έναένα αριστούργημααριστούργημα τέχνηςτέχνης τουτου 1515ουου αιώνααιώνα

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην παλιάπαλιά πόληπόλη τηςτης ΑμβέρσαςΑμβέρσας μεμε τατα γραφικάγραφικά καλντερίμιακαλντερίμια καικαι επίσκεψηεπίσκεψη στονστον πιοπιο

εντυπωσιακόεντυπωσιακό ΚαθεδρικόΚαθεδρικό ναόναό τηςτης χώραςχώρας,, πουπου φιλοξενείφιλοξενεί έναένα απόαπό τατα διασημότεραδιασημότερα έργαέργα τουτου ΡούμπενςΡούμπενς,,

τηντην ""ΑποκαθήλωσηΑποκαθήλωση""

ΔυνατότηταΔυνατότητα ολοήμερηςολοήμερης εκδρομήςεκδρομής σεσε δύοδύο σπάνιασπάνια επισκεπτόμενεςεπισκεπτόμενες πόλειςπόλεις τουτου ΒελγίουΒελγίου -- τηντην

ΤουρναίΤουρναί καικαι τηντην ΥπρΥπρ -- καθώςκαθώς καικαι στηνστην πανέμορφηπανέμορφη ΓαλλικήΓαλλική πόληπόλη ΛιλΛιλ

ΕμπειρότατοςΕμπειρότατος ΑρχηγόςΑρχηγός--συνοδόςσυνοδός τουτου γραφείουγραφείου μαςμας

TipsTipsTips ManessisManessisManessis



1η μέρα: Αθήνα - Βρυξέλλες, Περιήγηση - Μπρυζ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με
AEGEAN για την πρωτεύουσα του Βελγίου,
τις Βρυξέλλες. Άφιξη και περιήγηση της πόλης,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το
καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο
θρυλικό στάδιο, την Mini-Europe, το βασιλικό
παλάτι, την Κινέζικη παγόδα, τον Γιαπωνέζικο
πύργο και θα φωτογραφήσουμε την
πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή του
ATOMIUM. Περνώντας από το σύγχρονο
κέντρο της πόλης και προχωρώντας προς το
ιστορικό, θα δούμε το μπαρόκ Χρηματιστήριο,
την αριστοκρατική πλατεία Grand-Sablon, το
παρκάκι-πίνακα ζωγραφικής Square du Petit-
Sablon και το νέο Δικαστικό Μέγαρο. Τέλος,
θα περπατήσουμε στην περίφημη Grand Plaz,
την Μεγάλη Πλατεία, στην οποία δεσπόζουν
τα κτίρια των μεσαιωνικών συντεχνιών, καθώς
και στην γύρω περιοχή. Το μεσημέρι θα
αναχωρήσουμε για την μαγευτική Μπρυζ.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
ACADEMIE 4* (www.hotelacademie.be). Το
βράδυ θα περπατήσουμε με τον αρχηγό μας
στο πανέμορφο ιστορικό κέντρο της πόλης, το
οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μπρυζ, Ξενάγηση
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε κατά
μήκος των μαγευτικών καναλιών και των
πέτρινων, μικρών γεφυριών της πόλης, θα
διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω από το
μεσαιωνικό κωδωνοστάσιο της κεντρικής
πλατείας Grotte Markt και της πλατείας του
Δημαρχείου Burg Markt και θα επισκεφθούμε
τον Καθεδρικό ναό Notre-Dame de Bruges. Χρόνος ελεύθερος για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

http://www.hotelacademie.be


3η μέρα: Μπρυζ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: Τουρναί, Λιλ, Υπρ)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και επισκέψεις σε διάφορα
αξιοθέατα της πόλης. Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε την
προαιρετική ολοήμερη εκδρομή μας σε δύο σπάνια
επισκεπτόμενες πόλεις του Βελγίου - την Τουρναί και την
Υπρ - καθώς και στην πανέμορφη Γαλλική πόλη Λιλ.
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής: Πρωινή αναχώρηση για
την Τουρναί (Tournai), μια από τις παλαιότερες πόλεις του
Βελγίου, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Εσκώ
(Σχέλντε). Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε τον ρομανο-γοτθικό Καθεδρικό ναό της
Παναγίας και το κωδωνοστάσιο (Belfort) που είναι τα
παλαιότερα της χώρας και αποτελούν μνημεία παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε επίσης την κεντρική
πλατεία Grand Place με τα σιντριβάνια και τα όμορφα καφέ, τη
γέφυρα Pont des Trous κ.ά. Συνεχίζουμε για την Λιλ (Lille), την
τέταρτη μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή της Γαλλίας μετά
το Παρίσι, τη Λυών και τη Μασσαλία. Φθάνοντας, θα δούμε το
εντυπωσιακό νεοκλασικό κτίριο της Όπερας, θα
περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα σοκάκια,
τα χρωματιστά σπιτάκια και τα εντυπωσιακά κτίρια, θα
φθάσουμε στην πλατεία Général-de-Gaulle και θα έχουμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε έναν καφέ, να δοκιμάσουμε τις
τοπικές λιχουδιές και να επισκεφθούμε τα γύρω μικρομάγαζα.
Επιστρέφουμε στο Βέλγιο και επισκεπτόμαστε μια ακόμα
ιστορική πόλη, την Υπρ (Ypres), όπου στις 31 Αυγούστου
1917 γράφτηκε εκεί μια από τις πιο αιματηρές σελίδες του Α΄
παγκοσμίου πολέμου. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Μπρυζ.
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μπρυζ - Γάνδη - Αμβέρσα - Βρυξέλλες - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την επιβλητική Γάνδη, όπου
φθάνοντας θα επισκεφθούμε τον γοτθικό Καθεδρικό ναό του
Saint Bavo (τοπικός άγιος της Γάνδης του 7ου αιώνα, ο
πρώτος ιεραπόστολος στη Φλάνδρα και τη Γαλλία), για να
δούμε ένα αριστούργημα τέχνης του 15ου αιώνα - το
πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός Αμνός" - και
θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Αμβέρσα (Antwerpen), τη
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Βελγίου και το τρίτο μεγαλύτερο
λιμάνι της Ευρώπης μετά το Αμβούργο και το Ρότερνταμ. Η
Αμβέρσα είναι γνωστή και ως "η πόλη των διαμαντιών", καθώς εκεί διακινείται ο μεγαλύτερος αριθμός διαμαντιών
στον κόσμο. Φθάνοντας, θα περιηγηθούμε στο κέντρο της παλιάς πόλης με τα καλντερίμια και τα γραφικά δρομάκια,
τις γκαλερί τέχνης, τις σοκολατερί και τις μπουτίκ, τα καφέ και τα εστιατόρια και θα φθάσουμε στην κεντρική πλατεία
Grote Markt, την μεγαλύτερη και ομορφότερη της πόλης, με το Δημαρχείο, τα ιστορικά κτίρια των Συντεχνιών και τον
περίφημο Καθεδρικό ναό - τον πιο εντυπωσιακό της χώρας - που φιλοξενεί ένα από τα διασημότερα έργα του
Ρούμπενς, την "Αποκαθήλωση". Συνεχίζουμε για το αεροδρόμιο των Βρυξελλών απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στην
πτήση μας για την Αθήνα.



ΣημειώσειςΣημειώσεις::
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί

κάτι από τα αναγραφόμενα

Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑναχωρήσειςΑναχωρήσεις 28 Οκτωβρίου,
18 Νοεμβρίου

~~ 44 μέρεςμέρες

ΤιμήΤιμή κατ΄κατ΄ άτομοάτομο

Δίκλινο 545

3ο άτομο έως 12 ετών 445

Μονόκλινο 695

ΑναχωρήσειςΑναχωρήσεις 2,2, 9,9, 1616 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου ~~ 44 μέρεςμέρες

ΤιμήΤιμή κατ΄κατ΄ άτομοάτομο

Δίκλινο 595

3ο άτομο έως 12 ετών 495

Μονόκλινο 745

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, parking, φόροι πόλεων: + € 250
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται::
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-BRUSSELS-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES

Οι πτήσεις
μας

1η μέρα Α3 620 ΑΘΗΝΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 08.05΄ - 10.25΄

4η μέρα Α3 623 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΘΗΝΑ 18.45΄ - 22.45΄

Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ACADEMIE 4* ή παρόμοιο
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν, όπως

περιγράφονται ανωτέρω

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς

έως 75 ετών

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται::
Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα, πέραν εκείνων που αναγράφονται στα περιλαμβανόμενα

Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα

Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.



1.1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ



Για το διάστημα 28/02/2021-28/02/2022, με το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO &

INTERAMERICAN, ισχύουν τα εξής:

ΠΑΡΟΧΕΣΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα έως 40.000€

2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα έως 10.000€ & Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % X

έως 10.000€.

3. Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€.

4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€.

5α. Έξοδα αποστολής φαρμάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.

5β. Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€.

6. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, έως 10.000€. Καλύπτονται και τα

έξοδα έως Β΄ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.

7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην οργανωμένη εκδρομή με
Group, λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου έως
Β΄ βαθμού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο έως 1500€

(Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από ιδιώτες Γιατρούς).

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι, αδέλφια) στην

Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

9. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο 100€.

10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαμονής-μεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω

των 4 ωρών έως 500€.

11. Απώλεια Αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο.

Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 700€.

Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.

12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€.
13. Έξοδα για νομική υποστήριξη έως 3.000€.

14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 450€).

15. Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 8.500€.

16. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα έως

10.000€ / 10.000€ / 10.000€.

** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατομικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιμοκατάλογος, με
τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.

2.2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών ισχύουν τα εξής:
- Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο.

- Απώλεια αποσκευών.

- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη.

- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών.

- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα

υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.

- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή
λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε
συμβάν αφορά τον ίδιο.
- Θάνατος από ατύχημα.

- Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα.

- Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο.

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν

προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.

3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών παραστατικών ή,
εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας.

4. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων
επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.

5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακά-
εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό.

6. Ως προϋποθέσεις για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, ορίζονται οι
κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις:
- Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση.

- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθημερόν νοσηλεία για επεμβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική κλινική

& κρατικό νοσοκομείο.

- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής
κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.

- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
από την 30η μέρα της προγραμματισμένης αναχώρησης έως την ημέρα αναχώρησης.

- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως, απαιτήσεις με γνωματεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη ιατρό.

7. Για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την
έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που
επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις
περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με
κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς


