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ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
Με επίσκεψη στα Γραφεία μας:
ΑΘΗΝΑ: Ερμού 23 -25, Σύνταγμα - Τηλ.: 210 3250 401 - 211 211 2111 - FAX: 210 3254 745 / e-mail: ginis@ginis.gr
Με τηλεφωνική επαφή ή με e-mail ή με φαξ στα πιο πάνω.
Μέσω συνεργαζόμενου ταξιδιωτικού πράκτορα με τις ίδιες όμως οικονομικές υποχρεώσεις, όπως η ολική εξόφληση να έχει γίνει 14 μέρες πριν την αναχώρηση.
Για την πραγματοποιήση της κράτησης, ο κάθε ταξιδιώτης υποχρεούται να παρέχει τα ατομικά του στοιχεία όπως ακριβώς αναγράφονται αυτά, στα επίσημα ταξιδιωτικά έγγραφα (Διαβατήριο - Ταυτότητα) προσκομίζοντας αντίγραφα αυτών. Η GINIS VACANCES S.A., δε φέρει καμία ευθύνη τυχόν προβλήματος κατά τη διάρκεια
της αναχώρησης, στα σημεία ελέγχου (αεροδρόμια, λιμάνια κ.α.). Είναι ευθύνη του ταξιδιώτη να επιβεβαιώνει εάν τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι σε ισχύ, και αν
χρειάζεται ειδική θεώρηση (visa) από προξενείο του προορισμού του ή άλλα έγγραφα, άδεια εργασίας και παραμονής στην περίπτωση που έχει ξένο διαβατήριο.

ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους τιμοκαταλόγους και στο τελικό ενημερωτικό πρόγραμμα του ταξιδιού) οι οποίες είναι:
¬ Αεροπορικά εισιτήρια ειδικών ναύλων ή εισιτήρια πλοίων (για οδικές εκδρομές και κρουαζιέρες) ¬ Μεταφορές από / προς αεροδρόμια εξωτερικού ή διαδρομές με
πούλμαν για τις οδικές ¬ Οι διανυκτερεύσεις ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού, σε ξενοδοχεία ή καμπίνες της κατηγορίας που αναφέρεται στον τιμοκατάλογο ¬
Τα προγεύματα ή και τα γεύματα όπως αναφέρονται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο ¬ Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές σύμφωνα με τα τελικά προγράμματα κάθε
ταξιδιού ¬Τοπικοί ξεναγοί (όπου αναφέρονται) ¬ Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και καλής εκτέλεσης ταξιδιού ¬ Συνοδός στον τόπο προορισμού ή
από την αναχώρηση (για συμμετοχή άνω των 20 ατόμων) ¬ Φ.Π.Α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι υπηρεσίες κάποιων ταξιδιών μπορεί να είναι λιγότερες ή και περισσότερες απο τις πιο πάνω γενικά αναφερόμενες βασικές υπηρεσίες. Αλλαγές αναχωρήσεων, δρομολογίων και πτήσεων των Εταιρειών που επηρεάζουν τη ροή των προγραμμάτων, αλλαγές τιμών και προσφορές νέων προορισμών, καθώς και κάθε άλλη έκτακτη αλλαγή με την
έκδοση του παρόντος εντύπου αναγράφονται επίσης στον ένθετο τιμοκατάλογο, τον οποίο παρακαλούμε να συμβουλευτείτε μαζί με τους γενικούς όρους συμμετοχής (Γ. Ο.
Σ. ) πριν την εγγραφή σας σε κάποιο ταξίδι μας. Σε κάθε περίπωση η συμμετοχή των ταξιδιωτών σε κάποιο ταξίδι μας προϋποθέτει την αποδοχή των Γ. Ο. Σ. και των προαναφερθέντων, ασχέτως αν έχετε προμηθευτεί το παρόν έντυπο ή όχι. Οι πληροφορίες του εντύπου και οι Γ. Ο. Σ. είναι διαθέσιμοι και στην ιστοσελίδα μας www.ginis.gr. Οι
τελικές υπηρεσίες, το πρόγραμμα κάθε ταξιδιού και τυχόν έκτακτες αλλαγές αναφέρονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο που σας δίνεται 2-3 μέρες πριν την αναχώρησή σας, σε
συνδυασμό με τον τελευταίο ισχύνοντα τιμοκατάλογο. Στα ταξίδια με πούλμαν και σε μερικά αεροπορικά, για να επιτευχθούν καλύτερες συμμετοχές για την πραγματοποιήση
των αναχωρήσεων και καλύτερες τιμές για τους ταξιδιώτες, γίνονται συνεργασίες που συμμετέχουν 2 ή περισσότερα Γραφεία τα οποία πωλούν το ίδιο πακέτο. Η ετιαρεία μας
εξαντλεί κάθε προσπάθεια ώστε η τιμή και η ποιότητα ν΄ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και βεβαίως καλύπτει κάθε τυχούσα ασυνέπεια. Οι συνεργασίες αυτές αναφέρονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο που σας δίνεται πριν την αναχώρησή σας και κατά την εγγραφή σας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:
Για έγκυρη συμμετοχή σε ταξίδι πρέπει να καταβληθεί το 30% της αξίας του μετρητοίς στα Γραφεία μας ή με έμβασμα στους παρακάτω λογαριασμούς τραπεζών
(δικαιούχος GINIS VANCES A.E.):
ALPHA BANK IBAN: GR 23 0140 1140 1140 0232 0001 380
ETHNIKI IBAN: GR 350 1101 4600 000 146 470 95 190
EUROBANK IBAN: GR 410 2600 0300 000 9020 0204 003
PIREUS IBAN: GR 480 1720 49000 5049 0503 23533

ΑΘΗΝΑ: ΕΡΜΟΥ 23 -25, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΤΚ 105 63
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: (0030) 211 211 2111 | (0030) 210 3250 401 - 5
FAX: 210 3254 745 | E-MAIL: ginis@ginis.gr
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Στο παραστατικό του εμβάσματος πρέπει να ανφέρονται το ταξίδι, η αναχώρηση, τα ονόματα των ταξιδιωτών και να σταλεί με φαξ ή e-mail μαζί με τις 2 όψεις της
ταυτότητας ή των διαβατηρίων των ταξιδιωτών. Οι πληρωμές με πιστωτικές κάρτες γίνονται μόνο με προσωπική παρουσία στα γραφεία μας του ταξιδιώτη/κατόχου
της πιστωτικής κάρτας, Γίνονται και άτοκες δόσεις αναλόγως του ποσού του ταξιδιού.
Μια από τις δόσεις 30% (προκαταβολή) γίνεται τοις μετρητοίς.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυξομειώσεως των τιμών και των χαρακτηριστικών των ταξιδιών χωρίς προειδοποιήση.
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1. ΑΘHNA – ΠΑΡΙΣΙ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
αναχώρηση για την Πόλη του Φωτός.
Άφιξη και μεταφορά στην πόλη όπου
ξεκινάμε πανοραμική ξενάγηση στα
κυριότερα αξιοθέατα του Παρισιού.
Θα ξεκινήσουμε από το έμβλημα της
πόλης, τον Πύργο του Άιφελ και το
Τροκαντερό, όπου θα κάνουμε στάση
για αναμνηστικές φωτογραφίες. Στη
συνέχεια θα θαυμάσουμε την Αψίδα
του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο
των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το
μεγάλο παλάτι, την Πλας Κονκόρντ, το
εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις
πολυσύχναστες λεωφόρους Grands
Boulevards, το Μουσείο του Λούβρου
με τις φημισμένες πυραμίδες του κ.α.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.To απόγευμα βγείτε μια βόλτα
και απολαύστε την βραδινή ζωή στην
παριζιάνικη πρωτεύουσα.
2. ΠΑΡΙΣΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ
ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ –
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
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ΠΑΡΙΣΙ

5,6,7 μέρες

ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ | ΛΟΥΒΡΟ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
ΜΟΝΜΑΡΤΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΝΤΙΣΝΕΫΛΑΝΤ
ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ

Πρόγευμα και σήμερα θα απολαύσουμε
την ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα
των Βερσαλλιών με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό. Θα επισκεφτούμε τα βασιλικά διαμερίσματα και την αίθουσα των
καθρεφτών, μήκους 70 μέτρων. Τα ανάκτορα των Βερσαλλιών είναι γνωστά και
για τους τεράστιους κήπους του μαζί με
πολλά σιντριβάνια και αγάλματα. Επιστροφή στο Παρίσι και μεταφορά για
ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου,
με τους πανέμορφους Κήπους που
βρίσκονται ακριβώς μπροστά από το
Μουσείο (Κήπους Κεραμικού - Jardin
de Tuileries), και περπατώντας ανάμεσα στα δέντρα και στα λουλούδια θα

φτάσουμε στην είσοδο του Λούβρου.
Εκεί θα ξεναγηθούμε στην Ελληνική
και στη ρωμαϊκή πτέρυγα και θα δούμε
μεταξύ άλλων και τις τρεις Βασίλισσες
του Λούβρου, την Αφροδίτη της Μήλου,
τη Νίκη της Σαμοθράκης αλλά και την
αινιγματική Τζοκόντα του Ντα Βίντσι.
Επιπλέον θα θαυμάσουμε πίνακες της
Αναγέννησης, έργα νεοκλασικισμού και
ρομαντισμού. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δεν περιλαμβάνεται μεταφορά επιστροφής η οποία γίνεται ιδίοις εξόδοις.
3. ΠΑΡΙΣΙ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΝΤΙΣΝΕΫΛΑΝΤ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα
επισκεφτούμε τον μαγικό κόσμο των
παιχνιδιών, την Disneyland, που δημιουργήθηκε σ’ ένα απέραντο χώρο με λίμνες,
δάση και κανάλια, σε λιγότερο από μια
ώρα από το Παρίσι. Ταξιδέψτε με τους
Πειρατές της Καραϊβικής ή τον Ιντιάνα
Τζόουνς στη “Χώρα της Περιπέτειας”,
χαθείτε στο άπειρο μ’ ένα διαστημόπλοιο στο “Βουνό του Διαστήματος”.
Δίπλα στο πάρκο της Ντίσνεϋλαντ, ανακαλύψτε το μαγεμένο κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο
Πάρκο Walt Disney Studios, το οποίο
αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες,
που προτείνουν υπέροχες ατραξιόν και
θεάματα που κόβουν την ανάσα. Αργά
το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι με
όμορφες αναμνήσεις!
4. ΠΑΡΙΣΙ – ΑΓΟΡΕΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα
μπορείτε να γνωρίσετε τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει να
επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα
Galleries Lafayette και Printemps. Οι
βιτρίνες τους είναι τόσο εντυπωσιακά
στολισμένες που θυμίζουν πανέμορφο
θεατρικό σκηνικό, με ζωηρά χρώματα

και κινούμενες φιγούρες! Εναλλακτικά
περιπλανηθείτε στην γοητευτική περιοχή Μαραί (Marais) στη δεξιά όχθη
του Σηκουάνα. Εκεί βρίσκεται το μοντέρνο και διάσημο Centre Georges
Pompidou, το Μουσείο Σύγχρονης &
Μοντέρνας Τέχνης.
5. ΠΑΡΙΣΙ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα
απολαύσουμε μια ολοήμερη εκδρομή
στη Νορμανδία, όπου θα θαυμάσουμε
τη φύση σε όλο της το μεγαλείο. Ήπιο
κλίμα, υπέροχος ουρανός, τεράστιες
παραλίες με άμμο που εναλλάσσονται
με απότομους βράχους στο χρώμα
του ατσαλιού, είναι τα στοιχεία ενός
σκηνικού που θα σας μαγέψει! Θα επισκεφτούμε την πανέμορφη Ονφλέρ
(εδώ μπορούμε να γευματίσουμε, ατομικά έξοδα). Θα δείτε την εξαιρετικά
καλοδιατηρημένη παλιά πόλη (πολύ
όμορφες οι προσόψεις των σπιτιών
από σχιστόλιθο), το γραφικό παλιό
λιμάνι και την μοναδική ολόξυλη εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Ντοβίλ,
την πιο κοσμική λουτρόπολη της Νορμανδίας, με πολλούς όμορφους κήπους και πλούσια τουριστική υποδομή.
Δίπλα της η δίδυμή της πόλη Τρουβίλ,
που τις χωρίζει ο ποταμός Τουκ και τις
ενώνει γέφυρα. Επιστροφή στο Παρίσι
αργά το απόγευμα.
6. ΠΑΡΙΣΙ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ
ΣΗΚΟΥΑΝΑ – ΒΟΛΤΑ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΜΑΡΤΗ
Πρόγευμα και σήμερα θα μεταφερθούμε στον επιβλητικό Πύργο του Άιφελ και
μαζί με τον ξεναγό μας θα απολαύσουμε
την όμορφη κρουαζιέρα στον Σηκουάνα
με τα Bateaux Parisiens. Θα κυλήσουμε

απαλά κάτω από θρυλικές γέφυρες και
θα ξεναγηθούμε σε γωνιές ιστορικές που
δεν βλέπονται, παρά μόνο με πλοιάριο!
Μετά το τέλος της κρουαζιέρας με τον
ξεναγό μας θα μεταφερθούμε στη γραφική Μονμάρτη και θα απολαύσουμε μια
βόλτα (με τα πόδια) με ξενάγηση στην
μποέμ συνοικία της πόλης που είναι χτισμένη πάνω στο λόφο: θα θαυμάσουμε
την εκκλησία Sacre Coeur, θα επισκεφτούμε την Πλατεία με τους ζωγράφους
και θα πάρουμε μια γεύση από το καλλιτεχνικό Παρίσι. Χρόνος ελεύθερος να
συνεχίσετε για ποτό ή φαγητό σε κάποιο
από τα όμορφα bistrot, μπαράκια και
boites της περιοχής. Δεν περιλαμβάνεται μεταφορά επιστροφής η οποία γίνεται ιδίοις εξόδοις.
7. ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ετοιμάζετε τα πράγματά σας (πριν τις 12) και τα
τοποθετείτε στον ειδικό χώρο φύλαξης αποσκευών του ξενοδοχείου σας.
Μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε την
ώρα συγκέντρωσής σας για τη μεταφορά στο αεροδρόμιο. Έχετε χρόνο
ελεύθερο αναλόγως την ώρα πτήσης
σας, για αγορές, φωτογραφίες, κατ’
ιδίαν επισκέψεις σε μουσεία, κλπ. Πτήση για την Αθήνα και τέλος του όμορφου ταξιδιού σας.
Σημειώσεις:
1) Το 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η & 5η μέρα.
2) Η εκδρομή στη Νορμανδία σε κάποιες
αναχωρήσεις δεν περιλαμβάνεται- παρακαλούμε ενημερώνεστε απο τους
ισχύοντες τιμοκαταλόγους.
3) Τοπικά θα πληρώσετε και είναι υποχρεωτικά, €2 το άτομο (πληρώνουν και
τα παιδιά) για τα ακουστικά στο Λούβρο.
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1. ΑΘHNA – ΠΑΡΙΣI
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 2 ώρες
πριν την πτήση σας και αναχώρηση
για την Πόλη του Φωτός. Άφιξη και
μεταφορά στην πόλη όπου ξεκινάμε πανοραμική ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα του Παρισιού. Θα
ξεκινήσουμε από το έμβλημα της
πόλης, τον Πύργο του Άιφελ και το
Τροκαντερό, όπου θα κάνουμε στάση
για αναμνηστικές φωτογραφίες. Στη
συνέχεια θα θαυμάσουμε την Αψίδα
του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο
των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το
μεγάλο παλάτι, την Πλας Κονκόρντ, το
εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις
πολυσύχναστες λεωφόρους Grands
Boulevards, το Μουσείο του Λούβρου
με τις φημισμένες πυραμίδες του κ.α.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.To απόγευμα βγείτε μια βόλτα
και απολαύστε την βραδινή ζωή στην
παριζιάνικη πρωτεύουσα.
2. ΠΑΡΙΣΙ –
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ – KHΠΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ –
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΗΚΟΥΑΝΑ –
ΒΟΛΤΑ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΟΝΜΑΡΤΗ
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ΠΑΡΙΣΙ

5,6,7 μέρες

ΜΕ
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΝΤΙΣΝΕΫΛΑΝΤ

Πρόγευμα και σήμερα θα πραγματοποιήσουμε ξενάγηση στο Μουσείο του
Λούβρου, με τους πανέμορφους Κήπους. Θα ξεναγηθούμε στην Ελληνική
και στη ρωμαϊκή πτέρυγα και θα δούμε
μεταξύ άλλων τις τρεις Βασίλισσες του
Λούβρου, την Αφροδίτη της Μήλου,
τη Νίκη της Σαμοθράκης αλλά και την
αινιγματική Τζοκόντα του Ντα Βίντσι.
Επιπλέον θα θαυμάσουμε πίνακες της
Αναγέννησης, έργα νεοκλασικισμού

και ρομαντισμού. Σειρά έχει μια όμορφη κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με
τα Bateaux Parisiens. Θα κυλήσουμε
απαλά κάτω από θρυλικές γέφυρες
και θα ξεναγηθούμε σε γωνιές ιστορικές που δεν βλέπονται, παρά μόνο με
πλοιάριο! Μετά το τέλος της κρουαζιέρας με τον ξεναγό μας θα μεταφερθούμε στη γραφική Μονμάρτη και θα
απολαύσουμε μια βόλτα (με τα πόδια)
με ξενάγηση στην μποέμ συνοικία της
πόλης που είναι χτισμένη πάνω στο
λόφο: θα θαυμάσουμε την εκκλησία
Sacre Coeur, θα επισκεφτούμε την
Πλατεία με τους ζωγράφους και θα
πάρουμε μια γεύση από το καλλιτεχνικό Παρίσι. Χρόνος ελεύθερος να συνεχίσετε για ποτό ή φαγητό σε κάποιο
από τα όμορφα bistrot, μπαράκια και
boites της περιοχής. Δεν περιλαμβάνεται μεταφορά επιστροφής η οποία
γίνεται ιδίοις εξόδοις.
3. ΠΑΡΙΣΙ – ΑΓΟΡΕΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα
ελεύθερη. Αξίζει να επισκεφθείτε τα
πολυκαταστήματα Galleries Lafayette
και Printemps. Οι βιτρίνες τους είναι
τόσο εντυπωσιακά στολισμένες που
θυμίζουν πανέμορφο θεατρικό σκηνικό, με ζωηρά χρώματα και κινούμενες
φιγούρες! Εναλλακτικά περιπλανηθείτε στην γοητευτική περιοχή Μαραί
(Marais) στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα. Εκεί βρίσκεται το μοντέρνο και
διάσημο Centre Georges Pompidou,
το Μουσείο Σύγχρονης & Μοντέρνας Τέχνης. Εκεί θα βρείτε όμορφα
καφέ, υπέροχους κρυφούς κήπους και
πρωτοποριακές γκαλερί. Συνεχίστε
για ποτό ή φαγητό σε κάποιο από τα

όμορφα bistrot, μπαράκια και boites
της περιοχής.
4. ΠΑΡΙΣΙ – ΝΤΙΣΝΕΫΛΑΝΤ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας και
μεταφορά για την διαμονή σας στο
μαγικό κόσμο των παιχνιδιών, την
Disneyland, που δημιουργήθηκε σ’ ένα
απέραντο χώρο με λίμνες, δάση και
κανάλια, σε λιγότερο από μια ώρα από
το Παρίσι. Εντυπωσιακές παρελάσεις,
παραμυθένια παλάτια και ολοζώντανες φιγούρες του Ντίσνεϋ σας μεταφέρουν στον κόσμο της φαντασίας. Το
όνειρο ξεκινά! Ταξιδέψτε με τους Πειρατές της Καραϊβικής ή τον Ιντιάνα
Τζόουνς στη “Χώρα της Περιπέτειας“,
χαθείτε στο άπειρο μ’ ένα διαστημόπλοιο στο “Βουνό του Διαστήματος“.
Ανεβείτε στα άλογα του “Καρουσέλ
του Λάνσελοτ“, συναντήστε τον Πινόκιο, τον Ντάμπο το ελεφαντάκι, τη Χιονάτη και τους εφτά νάνους στη “Χώρα
της Φαντασίας“. Επιτέλους φέτος
ξανάνοιξαν και τα θεάματα στο Star
Wars, που είχαν κλείσει πολύ καιρό
για ανακαίνιση, αλλά και ανανέωση με
καινούρια παιχνίδια! Δίπλα στο πάρκο της Ντίσνεϋλαντ, ανακαλύψτε το
μαγεμένο κόσμο του κινηματογράφου
και της τηλεόρασης στο Πάρκο Walt
Disney Studios, το οποίο αποτελείται
από 4 θεματικές ενότητες, που προτείνουν υπέροχες ατραξιόν και θεάματα
που κόβουν την ανάσα. Διανυκτέρευση στην μαγική παιχνιδούπολη.
5. ΝΤΙΣΝΕΫΛΑΝΤ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Συνεχίστε
σήμερα την περιπλάνηση στη μαγική
Ντίσνεϋλαντ απολαμβάνοντας τα θε-

άματα και τα παιχνίδια που δεν προλάβατε την προηγουμένη. Δείτε το
πιο καινούργιο Πάρκο, το Walt Disney
Studios, όπου μεταξύ άλλων θα ανεβείτε στο θεαματικό σταθμό του Διαστήματος, στο ταχύτατο τρένο Rock &
Roller Coaster, κ.ά. Αγοράστε αναμνηστικά δώρα, γευματίστε σ’ ένα από τα
πολλά καφέ-εστιατόρια και πιτσαρίες
και το βράδυ αποχαιρετήστε τη χώρα
του παραμυθιού και της φαντασίας
στην παραδοσιακή Αμερικάνικη ντίσκο “Hurricane”.
6. ΝΤΙΣΝΕΫΛΑΝΤ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ετοιμάζετε τα πράγματά σας (πριν τις 12 το
μεσημέρι) και τα τοποθετείτε στον
ειδικό χώρο φύλαξης αποσκευών του
ξενοδοχείου σας. Μην ξεχάσετε να
επιβεβαιώσετε την ώρα συγκέντρωσής σας για τη μεταφορά στο αεροδρόμιο. Ελεύθερος χρόνος (αναλόγως
της ώρας πτήσης σας) για παιχνίδι στο
πάρκο, αγορές και εξερεύνηση. Πτήση
για την Αθήνα και τέλος του γοητευτικού ταξιδιού σας.
Σημειώσεις:
1) Η σειρά των εκδρομών μπορεί να
αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή
του προγράμματος, χωρίς να παραληφθεί κάτι.
2) Το 7ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον διανυκτέρευση στο
Παρίσι ή στην Ντίσνεϋλαντ.
3) Τοπικά θα πληρώσετε και είναι υποχρεωτικά, €2 το άτομο (πληρώνουν
και τα παιδιά) για τα ακουστικά στο
Λούβρο.
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ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΟΥΙΝΖΟΡ
ΔΩΡΟ *
Η OΛΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
HOP ON - HOP OFF ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ
ΓΚΡΗΝΟΥΙΤΣ ME ΞΕΝΑΓΗΣΗ
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4,5,6 μέρες

1. ΑΘΗΝΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ –
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
& ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση
για το Λονδίνο. Μια μητρόπολη γεμάτη
ζωή που αλλάζει και διαφοροποιείται
συνεχώς, συνδυάζοντας το παρελθόν με
το παρόν. Με την άφιξή σας θα σας περιμένει ο αντιπρόσωπός μας για να αρχίσουμε τη γνωριμία μας με το εντυπωσιακό Λονδίνο. Θα ξεκινήσουμε από το
φημισμένο αριστοκρατικό Κένσινγκτον
με τους ομώνυμους κήπους, το Παλάτι
και θα περάσουμε από το Knightsbridge
όπου θα απολαύσουμε τα Harrods με τις
εντυπωσιακές βιτρίνες του. Σειρά έχει
το πολυσύχναστο πάρκο της Ευρώπης,
το Hyde Park, η Μαρμάρινη Αψίδα και
το αριστοκρατικό Mayfair, με το παλάτι του Buckingham, το Αββαείο του
Westminster και την Πλατεία του Κοινοβουλίου, με το έμβλημα – ρολόι το Big
Ben. Συνεχίζοντας θα δούμε το London
Eye, το City του Λονδίνου και τους ουρανοξύστες της ανατολικής πλευράς,
με το υψηλότερο κατασκεύασμα της
δυτικής Ευρώπης, το Shard of Glass,
θα μαγνητίσουν τα βλέμματα μας. Μια
ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού αλλά και
του βικτωριανού Λονδίνου, ο περίφημος
Πύργος του Λονδίνου και οι γέφυρες
Tower Bridge και London Bridge θα αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό μας. Θα
κλείσουμε την πρώτη μας γνωριμία με
την εντυπωσιακή πόλη με την επίσκεψη
των μαρμάρων του Παρθενώνα (ελληνικά εκθέματα) στο Βρετανικό μουσείο,
Στη συνέχεια, μεταφορά στο ξενοδοχείο
σας και τακτοποίηση. Το βράδυ μπορείτε
προαιρετικά να ακολουθήσετε τον βραδινό γύρο της πόλης (έξοδα ατομικά).
2. ΛΟΝΔΙΝΟ – (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Hμέρα
ελεύθερη στην διάθεση σας. Το πρόβλημα δεν είναι τι να κάνετε σήμερα,
αλλά τί να πρωτοκάνετε! Ίσως δεν
υπάρχει άλλη πόλη με τόσα μουσεία

και τόσες σημαντικές πινακοθήκες.
Από τη νέα Millennium Bridge βρεθείτε στην πινακοθήκη Tate Modern (δωρεάν είσοδος). Θαυμάστε έργα από
Ρενουάρ μέχρι Ραφαήλ στην Εθνική
Πινακοθήκη, επισκεφτείτε το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας (δωρεάν είσοδος),
το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Μαντάμ Τυσό, και άλλα. Εναλλακτικά μπορείτε να αφιερώσετε την ημέρα σας σε
αγορές! Το Λονδίνο έχει τα περισσότερα καταστήματα διεθνών σχεδιαστών
από το Παρίσι. Από τη Marble Arch
στα δυτικά, μέχρι τη High Holborn στα
ανατολικά, η Οxford Street εκτείνεται
σε 2,5 χιλιόμετρα με πάνω από 300
καταστήματα, σχηματίζοντας ίσως
τον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο του κόσμου. Tο βράδυ βρεθείτε
στο West End και απολαύστε κάποιο
από τις δεκάδες εντυπωσιακά μιούζικαλς! Μην ξεχνάτε ότι ένα ταξίδι στο
Λονδίνο αξίζει μόνο και μόνο για να
παρακολουθήσετε ένα musical! ‘Billy
Elliot’, τα διαχρονικά ‘Phantom of the
Opera’, ‘Lion King’, ‘Les Miserables’,
‘Mamma Mia’, ‘Thriller’, κά.
3. ΛΟΝΔΙΝΟ – ΔΩΡΟ Η ΟΛΟΗΜΕΡΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟ ΓΚΡΗΝΟΥΙΤΣ (HOP ON - HOP
OFF) ΜΕ ΞΕΝΑΓΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Το πρωί θα
περάσει πούλμαν με τον ξεναγό μας
και μεταφορά στη Westminster Pier
για να επιβιβαστούμε στο καραβάκι
και να απολαύσουμε μια ολοήμερη
πλωτή ξενάγηση κατά μήκος του Τάμεση μέχρι και το Γκρήνουιτς! Το εισιτήριό σας ισχύει για όλη την ημέρα
(24 hrs hop on - hop off). Mε τη συνοδεία του αρχηγού μας θα κάνουμε
την κρουαζιέρα και θα δούμε κατά
μήκος του Τάμεση πολλά αξιοθέατα
και μουσεία του Λονδίνου (εξωτερικά). Το πλοιάριο σταματά σε κεντρικά
σημεία της πόλης. Θα δούμε (από το
πλοιάριο) το Westminster, το London
Eye, τον Καθεδρικό Αγ. Παύλου, Tate
Modern, Waterloo Bridge, City, Tower

Bridge, London Bridge κ.α θα έχουμε
ξενάγηση. Στο γραφικό Γκρήνουιτς
που θα κάνουμε στάση και θα κατέβουμε, υπάρχει το Εθνικό Ναυτικό
Μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία
της βρετανικής ναυτιλίας και είναι το
μεγαλύτερο στον κόσμο. Ψηλά στο
Βασιλικό πάρκο, φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο όπου έχει οριστεί η παγκόσμια ώρα. Μεγαλοπρεπή
κτίρια, αγορές που σφύζουν από ζωή
και μια χαρακτηριστική ναυτική ατμόσφαιρα. Επιστρέφοντας, πάντα με τη
συνοδεία του Ελληνόφωνου ξεναγού
μας, θα κατέβουμε στη London Bridge,
την παλαιότερη αλλά και ομορφότερη
γέφυρα του Λονδίνου για να επισκεφτούμε το Borough Market, την πολύχρωμη και εναλλακτική αγορά του
Λονδίνου, εκεί όπου χτυπά η καρδιά
της πόλης. Η ξενάγησή μας τελειώνει
στο Westminster Pier το απόγευμα
απ’όπου είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε με το δικό σας πρόγραμμα. To
βράδυ δειπνήστε σε κάποιο εστιατόριο: Η αγγλική κουζίνα δεν φημίζεται
για τη νοστιμιά της, ίσως γι’ αυτό στο
Λονδίνο θα βρείτε χιλιάδες ιταλικά,
γαλλικά, ισπανικά, κινέζικα, ινδικά και
βεβαίως ελληνικά εστιατόρια.
4. ΛΟΝΔΙΝΟ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΞΦΟΡΔΗ – ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ – BICESTER VILLAGE)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ακολουθήστε μας σήμερα (προαιρετικά, έξοδα
ατομικά) στην Οξφόρδη, πασίγνωστη
πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής παιδείας. Θα επισκεφτούμε κολλέγια όπως το Balliol και
Christchurch College. Στη συνέχεια,
διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds,
χαρακτηριστικότερο δείγμα της αγγλικής επαρχίας, θα φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό Στράτφορντ, κτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη
που γεννήθηκε και δημιούργησε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Αξίζει ένας
περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια,
με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια
βαρκάδα στον ποταμό Έιβον. Στη συ-

νέχεια θα επισκεφτούμε το εκπτωτικό
χωριό fashion village Bicester Village,
με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, για όλα
τα γούστα και όλα τα πορτοφόλια και
τις περισσότερες από 120 boutiques
που φιλοξενεί. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο Λονδίνο. Πιείτε μια
μπύρα στην βικτωριανή παμπ Audley
στο Mayfair, δειπνήστε σε κάποιο
από τα art deco μικρά εστιατόρια
της Charlotte Street, ή απολαύστε
ένα κοκτέιλ από τον Chris Galvin στα
Windows, στον 28ο όροφο του Hilton
Park Lane.
5. ΛΟΝΔΙΝΟ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ & ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ
ΓΟΥΙΝΖΟΡ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Παράδοση
δωματίων μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι.
Σήμερα θα επισκεφτούμε το Γουίνζορ
για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία,
τα τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας. Κτισμένο το πανέμορφο χωριό στις όχθες του Τάμεση,
διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό
Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Προαιρετική είσοδος στο Κάστρο του Γουίνζορ. Xρόνος ελεύθερος για μια βόλτα
στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Στη
συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για την Αθήνα. Τέλος του
εντυπωσιακού ταξιδιού στην παγκοσμιούπολη του Λονδίνου!
Σημειώσεις:
1) Το 4ήμερο πρόγραμμα έχει μία ελεύθερη μέρα λιγότερη και το 6ήμερο μια
μέρα ελεύθερη επιπλέον.
2) Η σειρά των υπηρεσιών/ εκδρομών
μπορεί να αλλάξει αναλόγως των πτήσεων και για την καλύτερη διεξαγωγή
του ταξιδιού.
3) Οι προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχει
επιτόπου επαρκής συμμετοχή.
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της ανέλκυσής του από το βυθό της
λίμνης Malaren καθώς και της πολυετούς αποκατάστασής του. Σε κοντινή
απόσταση με τα πόδια θα επισκεφτούμε το υπαίθριο Skansen στο νησί
Djurgarden, όπου υπάρχει ζωολογικός
κήπος, ο οποίος δίνει έμφαση στα ζώα
της Σκανδιναβίας, κι ένα υπαίθριο
μουσείο, το οποίο δημιουργήθηκε για
να κρατήσει ζωντανές τις παραδόσεις
της χώρας, καθώς πρόκειται για την
αναπαράσταση μιας τυπικής σκανδιναβικής πόλης του 19ου αιώνα και της
καθημερινής ζωής σε αυτήν. Υπάρχει
είσοδος στο υπαίθριο μουσείο την
οποία πληρώνετε τοπικά εφόσον επιθυμείτε. Από εκεί είστε ελεύθεροι
να κάνετε το δικό σας πρόγραμμα.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την Galleri
Asplund ή να κάνετε μια διαδρομή με
το μετρό το οποίο συγκαταλέγεται στα
αξιοθέατα της πόλης. Απόγευμα ελεύθερο. Απόψε αποχαιρετίστε την πόλη
και την Σουηδία σε ένα ρεστωράν ή σε
κάποιο νυκτερινό στέκι.
7. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΟΣΛΟ –
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

7 & 11 μέρες

NOΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔΣ - ΕΛΣΙΝΚΙ - ΤΑΛΛΙΝ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΑΛΤΙΚΗΣ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΟΣΛΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΟΓΚΝΕΦΙΟΡΔ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
1. ΑΘΗΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΣΙΝΚΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και κατευθείαν πτήση για το Ελσίνκι. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2. ΕΛΣΙΝΚΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την γνωριμία μας με την
πόλη που δεσπόζει στο Φινλανδικό
κόλπο. Θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο, την πλατεία της Βουλής με το
Κοινοβούλιο, τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό, το Πανεπιστήμιο, το Πάρκο
Σιμπέλιους με το ομώνυμο άγαλμα και
την εκκλησία Τεμπελιαούκιο (εκκλησία
της πέτρας), φτιαγμένη από ένα συμπαγή βράχο. Aρχικά το μνημείο δεν
ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές, οι αντιδράσεις για την αισθητική του ήταν ποικίλες, ωστόσο με τα χρόνια αναδείχτηκε
στο πιο γνωστό μνημείο του Eλσίνκι.
Το βράδυ ανακαλύψτε τις όμορφες
γωνιές της πόλης δοκιμάζοντας τοπικές γεύσεις ή κάντε τη βόλτα σας στην
πολύχρωμη αγορά Καουπατόρι.
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3. ΕΛΣΙΝΚΙ – ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ – ΤΑΛΛΙΝ –
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και πρωινό ελεύθερο. Επισκεφθείτε τον εμπορικό δρόμο Εσπλανάντι για αγορές,
πιείτε καφέ η δοκιμάστε φινλανδικές
λιχουδιές στο Κάπελι. Το μεσημέρι
θα επιβιβαστούμε στο πλοίο και θα
μεταφερθούμε στην πρωτεύουσα της
Εσθονίας, το Ταλλίν. Η παλιά πόλη,
που περικλείεται από καλοδιατηρημένα τείχη, πολλούς πύργους, πλακόστρωτες πλατείες, τοποθέτησε το
Ταλίν δίκαια στη λίστα με τα Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.
Στην περιήγησή με τα πόδια θα δούμε
τον Καθεδρικό του Αλεξάνδρου Νέφσκι, το φρούριο Τουμπέα, το Κοινοβούλιο, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου,
το Δημαρχείο κ.α. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Απόγευμα
και βράδυ ελεύθερο. Η νυχτερινή ζωή
συγκεντρώνεται στην παλιά πόλη, μην
ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι βραδυάζει
μετά τις 10!

4. ΤΑΛΛΙΝ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΒΑΛΤΙΚΗΣ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Πρωινό
ελεύθερο στην όμορφη πρωτεύουσα
της Εσθονίας. Ασχοληθείτε με τις τελευταίες σας αγορές ή φωτογραφίσεις. Το
απόγευμα επιβίβαση στο πλοίο για το
θαλάσσιο ταξίδι μας στην Βαλτική στη
μαγευτική καλοκαιριάτικη νύχτα ανάμεσα από πλήθος μικρά και μεγάλα νησιά
μέχρι την Στοκχόλμη.
5. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ –
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΑΝΑΚΤΟΡΟ
ΝΤΡΟΤΝΙΝΓΚΧΟΛΜ
Αποβίβαση το πρωί στη Σουηδία και
γνωριμία με την πόλη, που δημιουργήθηκε πάνω σε 14 νησίδες, εκεί που η Λίμνη
Μάλαρεν συναντά τη Βαλτική. Θα αρχίσουμε από την καρδιά των 3 νησιών, τη
Γκάμλα Σταν με τα μεσαιωνικά κτίρια,
το Δημαρχείο όπου κάθε χρόνο στη διάσημη ‘Χρυσή Αίθουσα’ γίνεται η δεξίωση προς τιμή των βραβευθέντων με το
βραβείο Νόμπελ, τα βασιλικά ανάκτορα,
την μεγαλοπρεπή Όπερα, και φυσικά το

μουσείο που στεγάζει το πολεμικό πλοίο
Βάσα, που βυθίστηκε στο παρθενικό
του ταξίδι. Όλα αυτά θα σας κάνουν
να συμφωνήσετε ότι η Στοκχόλμη είναι
η πιο αρχοντική πόλη της Σκανδιναβίας.
Ολοκληρώνουμε την ξενάγηση με επίσκεψη στο Ανάκτορο Ντρότνινγκχολμ,
σημερινή κατοικία της Βασιλικής οικογένειας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για να
ανακαλύψετε τις όμορφες γωνιές της
πόλης μιας και αργεί πολύ να νυχτώσει!
6. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – MOYΣΕΙΟ ΒΑΣΑ –
ΝΗΣΑΚΙ ΣΚΑΝΣΕΝ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα θα επισκεφτούμε το Μουσείο
Βάσα (είσοδος - έξοδα ατομικά, το
εισιτήριο κοστίζει περίπου 11 ευρώ)
όπου θα δούμε το εντυπωσιακό πολεμικό καράβι, το οποίο βυθίστηκε στο
παρθενικό του ταξίδι και ανελκύστηκε
μόλις το 1961! Άκρως εντυπωσιακό, με
τα πολυάριθμα σκαλιστά γλυπτά του,
αφηγείται την ιστορία της κατασκευής και της βύθισής του, το χρονικό

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Όσλο αεροπορικώς ή με
τρένο. Άφιξη στη Νορβηγική πρωτεύουσα και περιήγηση πόλης. Θα δούμε
τη Βουλή, τα Ανάκτορα, το Δημαρχείο,
καμάρι των Νορβηγών, το πάρκο Φρόγκνερ με τα μνημειώδη γλυπτά του
Βίγκελαντ, το Ναυτικό Μουσείο με
καράβια των Βίκινγκς, καθώς και άλλα
αξιοθέατα. Στην συνέχεια μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο σε μια
ολοζώντανη πόλη πάνω στο νερό, με
διάχυτη τη ναυτική παράδοση και υπέροχες προβλήτες για βόλτες. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Εθνική
Πινακοθήκη με τα καλύτερα έργα του
Munch (και φυσικά τον πίνακα – ορόσημο ‘Κραυγή’) και να περιπλανηθείτε
στην αποβάθρα Aker Brygge όπου είναι συγκεντρωμένα εμπορικά κέντρα,
καφενεία και εστιατόρια.
8. ΟΣΛΟ – ΤΡΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΚΕΙΛΟ/ ΜΥΡΝΤΑΛ –
ΟΔOΝΤΩΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΜΥΡΝΤΑΛ–
ΦΛΑΜ– ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΣΟΓΚΝΕΦΙΟΡΔ – ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Σήμερα η μέρα μας θα ξεκινήσει πολύ
νωρίς το πρωί, όμως θα είναι γεμάτη
από εντυπώσεις και υπέροχες εικόνες
που θα σας μείνουν ανεξίτηλες στο
νου! Ελαφρύ πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Φιορδς της Νορβηγίας, το
γραφικό Μπέργκεν. Θα ακολουθήσουμε μια μοναδικής ομορφιάς διαδρομή
από υπέροχα τοπία με εντυπωσιακούς
ορμητικούς καταρράκτες, γραφικά πολύχρωμα χωριουδάκια και καταπράσινες απότομες πλαγιές κάτω από τους
παγετώνες. Φτάνοντας στο Γκέιλο θα
πάρουμε το τρένο μέχρι το Μύρνταλ

απ’όπου θα επιβιβαστούμε στο γραφικό τρενάκι και θα κάνουμε την εκπληκτικής ομορφιάς διαδρομή ΜύρνταλΦλαμ, απολαμβάνοντας πλέον στο
έπακρο την πανέμορφη νορβηγική
φύση. Η συγκεκριμένη διαδρομή έχει
χαρακτηριστεί ως η ομορφότερη διαδρομή με τρένο του κόσμου! Από το
Φλαμ θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για
την εκπληκτική κρουαζιέρα μας στα
Φιορδς. Μοναδικές εικόνες και εντυπώσεις μας περιμένουν καθώς ξεκινά
η κρουαζιέρα μας (2 ώρες περίπου),
στο απαράμιλλο Σόγκνεφιορδ, το μεγαλύτερο και βαθύτερο στον κόσμο.
Θα περάσουμε ανάμεσα από πανύψηλα καταπράσινα βουνά που η θέα
που προσφέρουν είναι συγκλονιστική.
Το φιορδ και οι διακλαδώσεις του περιστοιχίζονται από βραχώδη τοιχώματα που πέφτουν σχεδόν κάθετα στα
σμαραγδένια νερά και μαζί με το χιόνι
στις κορφές το καλοκαίρι δίνουν την
πιο χαρακτηριστική εικόνα της Νορβηγίας με τις πιο έντονες και πλούσιες
αντιθέσεις. Αποβίβαση στο Γκούντβαγκεν και επιβίβαση στο πούλμαν για
την αναχώρησή μας προς την ‘καλλονή του Βορρά’, το κουκλίστικο Μπέργκεν. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ γνωρίστε την
νυκτερινή ατμόσφαιρα της όμορφης
πόλης δοκιμάζοντας τοπικές γεύσεις
στη γραφική και πλούσια ψαραγορά.
9. ΜΠΕΡΓΚΕΝ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ –
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Περιήγηση
στην γραφική πόλη, η οποία είναι χτισμένη σε μια χερσόνησο που μπαίνει
μέσα στη Βόρεια Θάλασσα, και κάτω
από τη σκιά καταπράσινων βουνών,
απλώνει τα γραφικά σπίτια της με τις
κόκκινες κεραμοσκεπές, από την αποβάθρα Μπρίγκεν μέχρι εκεί όπου οι
δρόμοι ξεκινούν για τα φιορδς. Η πόλη
είχε καταστραφεί από πυρκαγιές (οι
πιο πρόσφατες έγιναν το 1702 και το
1916), διατηρεί ωστόσο το μεγαλύτερο
μέρος των ξύλινων σπιτιών της. Διατηρείται ακόμα η Συνοικία των Χανσεατικών Εμπόρων (Μπρίγκεν) με τα τυπικά ξύλινα σπίτια, που ξανακτίστηκαν
ολόιδια μετά την πυρκαγιά του 1702.
Η γειτονιά του Μπρίγκεν, με την περίφημη ψαραγορά, έχει ανακηρυχθεί
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
από την Unesco. Φωτογραφίστε τα
μεσαιωνικού στιλ ξύλινα σπίτια με τα
λουλούδια στα πρεβάζια. Εδώ θα βρείτε μουσεία, εστιατόρια, μπαρ αλλά και
πολλά μαγαζιά με σουβενίρ. Ο αρχηγός της εκδρομής θα σας δώσει τις
απαραίτητες πληροφορίες για όσους
θέλουν να απολαύσουν από ψηλά το
Μπέργκεν με τις τριγωνικές στέγες, με
το τελεφερίκ (εισιτήριο έξοδα ατομικά
– το κόστος είναι περίπου 9 ευρώ το
άτομο) που θα σας μεταφέρουν στην
κορυφή του βουνού Φλόυεν, που βρίσκεται στα 320 μέτρα. Πάρτε τη φωτο-

γραφική σας μηχανή για να θυμάστε
για πάντα τη μαγευτική θέα. Σε ένα
περιβάλλον με τόσο υψηλό πολιτιστικό επίπεδο, όπως το Μπέργκεν, υπάρχουν και πολλά μουσεία. Μπορείτε να
επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας με εκθέματα από το ζωικό
βασίλειο του Βορρά, ενώ το Ναυτικό
Μουσείο θα σας δώσει μια καλή ματιά
στη ναυτική πορεία της Νορβηγίας,
όπου συμπεριλαμβάνονται και μικρογραφίες των πλοίων των Βίκινγκς... Οι
φιλότεχνοι δεν θα πρέπει να χάσουν
το Μουσείο Τέχνης, μιας και εκθέτει
έργα φημισμένων Νορβηγών καλλιτεχνών, όπως ο Εντβαρτ Μυνχ, αλλά
και ξένων, όπως οι Πάμπλο Πικάσο και
Πάουλ Κλέε. Το απόγευμα μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κοπεγχάγη. Άφιξη στη Δανέζικη πρωτεύουσα και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
10. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Το πρωί θα
ξεκινήσουμε την περιήγηση στην πόλη
του παραμυθά Άντερσεν. Θα δούμε
τα Ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το Βασιλικό Θέατρο, το Δημαρχείο, τη Βουλή, το Εθνικό Μουσείο, τα Ανάκτορα
Αμαλίενμποργκ, το περίφημο Πάρκο
Τίβολι και τέλος το άγαλμα της ‘Μικρής Γοργόνας’ έμβλημα του λιμανιού
και της πόλης. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λιμάνι της Κοπεγχάγης, Nyhavn, όπου θα έχουμε την μίνι
κρουαζιέρα μας ώστε να γνωρίσουμε
την πρωτεύουσα της Δανίας και από
την οπτική της θάλασσας (το εισιτήριο
της κρουαζιέρας περιλαμβάνεται. Το
απόγευμα προτείνουμε μια επίσκεψη
στο παραμυθένιο πάρκο Τίβολι. Θα

ακούσετε μουσική, θα δείτε παντομίμα, θέατρο, θα γευθείτε δανέζικες
νοστιμιές, κά. Πρόκειται για ένα μεγάλο πάρκο στο κέντρο της πόλης, όπου
προσφέρεται κάθε μορφής ψυχαγωγία, σε μια μοναδική ποιότητα και γούστο. Αν είστε τυχεροί θα απολαύσετε
τα πυροτεχνήματα που συχνά προσθέτουν φαντασμαγορία στο χώρο.
11. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος στη ‘Γοργόνα του Βορρά’ .
Αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές βρεθείτε στον εμπορικό πεζόδρομο Στρόγκετ,
με πολλά μαγαζιά που πωλούν παραδοσιακά προϊόντα, πορσελάνες, υφάσματα και αναμνηστικά σε μάλλον πιο οικονομικές τιμές. Πολύ κοντά θα βρείτε και
πιο πολυτελή μαγαζιά γνωστών οίκων
μόδας. Τα πολυκαταστήματα όπως το
Magasin du Nord στην πλατεία Kongens
Nytorv 13, και το Illum, Ostergade 52,
έχουν τα πάντα αλλά με τιμές ανάλογες
του επιπέδου της χώρας. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
Άφιξη στην Αθήνα και τέλος του ιδιαίτερα εντυπωσιακού ταξιδιού σας στις πιο
όμορφες και εντυπωσιακές χώρες της
Βόρειας Ευρώπης.
Σημειώσεις:
1) Στις αναχωρήσεις του Αυγούστου η
διαδρομή Στοκχόλμη - Όσλο γίνεται
οδικώς,
2) Υπάρχει και 7ημερο πρόγραμμα χωρίς την διαμονή στο Ελσίνκι & Ταλλίν
που συνδυάζεται με το 11ήμερο.
3) Απαραίτητα ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο σε
ισχύ.
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8 μέρες

ΣΚΩΤΙΑ

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΠΕΡΘ – ΠΙΤΛΟΧΡΥ – KΑΣΤΡΟ ΜΠΛΕΡ – ΝΤΑΛΟΥΙΝΙ – ΑΒΙΕΜΟΡ ή ΙΝΒΕΡΝΕΣ – ΛΙΜΝΗ ΛΟΧ ΝΕΣ
ΦΟΡΤ ΑΓΚΟΥΣΤΟΥΣ – ISLE OF SKYE – ΦΟΡΤ ΓΟΥΙΛΙΑΜ – ΤΡΟΣΣΑΚΣ - ΛΟΧ ΛΟΜΟΝΤ – ΓΛΑΣΚΩΒΗ
1. ΑΘΗΝΑ – ΠΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση απευθείας για το Εδιμβούργο.
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.
2. ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΚΑΣΤΡΟ
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο ιστορικό κάστρο του
Εδιμβούργου για επίσκεψη (είσοδος
περιλαμβάνεται). Εδώ εκτίθενται ’τα
κοσμήματα του στέμματος’ δηλαδή, το Στέμμα, το Σπαθί, το Βασιλικό
Σκήπτρο, όπως και η θρυλική Λίθος
του Scone ή Λίθος του πεπρωμένου.
Η περιήγηση θα συνεχίσει στο Γεωργιανό τμήμα της πόλης, που άρχισε
να κτίζεται στα μέσα του 18ου αιώνα
όπου θα δούμε υπέροχες πλατείες, μεγάλους δρόμους και ιστορικά κτίρια,
που διατηρούν μέχρι σήμερα τη μεγαλοπρέπειά τους. Συνεχίζοντας, θα
ανεβούμε στον λόφο Κάρλτον, όπου
βρίσκεται το μνημείο του Νέλσωνα και
ο ημιτελής Παρθενώνας. Από την κορυφή του λόφου θα απολαύσουμε την
πανοραμική θέα της πόλης. Στην συ12

νέχεια, θα περάσουμε από το ιστορικό
παλάτι του Χόλιρουντ - την επίσημη
κατοικία της Βασιλικής οικογένειας,
που το χρησιμοποιεί ως κατοικία όταν
επισκέπτεται την Σκωτία. Δια μέσου
του Royal Mile - του Βασιλικού Μιλίου
- θα διασχίσουμε την παλιά πόλη του
Εδιμβούργου, βλέποντας το Τόλμπουθ
(Tolbooth), το σπίτι του Τζον Νοξ και
την παλιά αγορά Grass Μarket στους
πρόποδες του πύργου. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην
ευρύτερη περιοχή. Υπόλοιπη μέρα
ελεύθερη στη μεσαιωνική πόλη. Στη
φημισμένη παμπ Γκρεϊφίαρς, που φιλοξενείται σε παλαιό μοναστήρι, θα
πιείτε την καλύτερη μπύρα αλλά και
η επίσκεψη σε μια-δυο άλλες θα σας
δώσει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
3. ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΜΕΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μέρα
ελεύθερη στην ‘Αθήνα του Βορρά’. Αν
θέλετε μπορείτε να κάνετε μια προαιρετική εκδρομή μισής μέρας (έξοδα
ατομικά) μέχρι το κοντινό Στέρλινγκ,
για να δείτε το Κάστρο του, γνωστό από
την περίφημη μάχη, με πρωταγωνιστές

τον Γουίλιαμ Γουάλας (ο Braveheart της
γνωστής ταινίας) και τους Χαϊλάντερς
του, απέναντι στους Άγγλους στρατιώτες του Εδουάρδου Α΄ της Αγγλίας.
Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την Εθνική Πινακοθήκη και
τον πλούσιο Βοτανικό Κήπο, καθώς και
το γνωστό ζωολογικό κήπο. Για το βράδυ επιλέξτε μια σκοτσέζικη βραδιά με
γκάιντες και παραδοσιακούς χορούς με
τοπικές γεύσεις.
4. ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΠΕΡΘ –
ΠΙΤΛΟΧΡΥ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΛΕΡ
– ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ WHISKEY
DALWHINNIE – ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΝΒΕΡΝΕΣ/ ΑΒΙΕΜΟΡ
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε για
τα βορειοανατολικά Χάιλαντς (τα υψίπεδα της Σκωτίας). Θα διασχίσουμε
την παλαιότερη κρεμαστή γέφυρα της
Σκωτίας, την Forth Bridge και πρώτος
μας σταθμός το Περθ, η όμορφη πόλη
στις όχθες του ποταμού Τέν. Συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό Πιτλόχρυ,
στο κέντρο της Σκωτίας, μέσα στην
κοιλάδα Τάμελ με εναν εξαιρετικό
περίγυρο απο λίμνες,δάση και βουνά.
Στο Πίτλοχρι θα δούμε το κλιμακωτό
φράγμα στον υδροηλεκτρικό σταθμό

της πόλης, από όπου ανεβαίνουν οι
σολομοί ανάποδα στη ροή του ποταμού κατά την περίοδο ωοτοκίας τους.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς
το κάστρο Μπλερ, το κάστρο των δουκών του Άθολ. Είσοδος προαιρετική.
Πρόκειται για το μοναδικό κάστρο της
Βρετανίας που έχει μέχρι και σήμερα
ιδιωτικό στρατό! Από την εντυπωσιακή
είσοδό του που φιλοτέχνησε ο αρχιτέκτονας David Βryce, έως την γεωργιανή σκάλα με τα πορτραίτα, τις αίθουσες των δείπνων και τα ballrooms,
θα φανταστούμε την καθημερινότητα
μιας από τις σημαντικότερες οικογένειες ευγενών της Σκωτίας. Στη συνέχεια θα περάσουμε από τον Εθνικό
δρυμό των Cairngorms, το μεγαλύτερο Εθνικό Πάρκο της δυτικής Ευρώπης με έκταση που ξεπερνά τα 4500
τετρ., και η ματιά μας θα χορτάσει τη
φύση σε όλο το μεγαλείο της, παράλληλα διασχίζοντας τους κυριότερους
ορεινούς όγκους της Σκωτίας, την
οροσειρά Grampian. Θα σταματήσουμε στο Ντάλουϊνυ (ή σε άλλη κωμόπολη), για επίσκεψη σε σκωτσέζικο αποστακτήριο ουίσκι, για να δοκιμάσετε
το εθνικό ποτό της Σκωτίας που έγινε
παγκόσμιο ποτό. Το απόγευμα κατα-

λήγουμε στο Αβιεμόρ ή στο Ινβερνές,
πρωτεύουσα των ‘Χάιλαντς’. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
στην ευρύτερη περιοχή.

ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

5. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΙΝΒΕΡΝΕΣ/ ΑΒΙΕΜΟΡ – ΧΑΙΛΑΝΤΣ
– ΛΟΧ ΝΕΣ – ΚΑΣΤΡΟ URQUHART–
ΦΟΡΤ ΑΓΚΟΥΣΤΟΥΣ - ΚΑΣΤΡΟ
EILEAN DONAN

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και πολύ
πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη
εκδρομή μας στην μαγευτική νήσο
Skye. Μέσω της γέφυρας Skye θα
βρεθούμε στη Νήσο που είναι ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις της
φύσης λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του τοπίου και της άγριας ακτογραμμής. Εδώ δεν θα σταματήσετε να
γεμίζετε την φωτογραφική σας μηχανή με απίστευτες εικόνες καθώς πρόκειται για τοπίο εκπληκτικής άγριας
και απόκοσμης ομορφιάς. Το Portree,
η μεγαλύτερη πόλη του νησιού, βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής και
είναι ιδανικό σημείο εκκίνησης για να
πάρουμε μια γεύση απο αυτό το πανέμορφο νησί. Θα θαυμάσουμε τον γρανιτένιο μονόλιθο του Old Man of Storr
και την οροσειρά των Black Cuillin. Οι
γρανιτένιοι βράχοι και τα εντυπωσιακά βουνά παντρεύονται με το υδάτινο στοιχείο του ωκεανού, την ομίχλη
και τα σύννεφα, δημιουργώντας ένα
μυστηριακό σκηνικό. Φεύγοντας θα
δούμε τους ονειρικούς καταρράκτες
Lealt μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο,
ένα θαύμα της φύσης που αξίζει να το
απολαύσουμε! Λόγω της εξαιρετικής
ομορφιάς του τοπίου, την υψηλή καλοκαιρινή περίοδο το νησί έχει αυξημένους επισκέπτες οπότε ενδέχεται να
υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις
διαδρομές μας. Αργά το απόγευμα θα
περάσουμε από τη γέφυρα Skye για το

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Η σημερινή θαυμάσια διαδρομή θα μας οδηγήσει στην καρδιά των περίφημων
Χάιλαντς.
Διασχίζουμε τα σκωτσέτζικα υψίπεδα
προς τα νότια. Ανάμεσα από σκουροπράσινα δάση, βλέπουμε τα Λοχς, τις
περίφημες λίμνες, να λάμπουν σαν λιωμένο ασήμι, με πιο γνωστή, χάρη στο
ομώνυμο θρυλικό τέρας, τη Λοχ Νες
και τη Νέσι της, που ο θρύλος (ή για
άλλους η πραγματικότητα) τη θέλει να
ζει μέσα στα νερά της. Διασχίζοντας
τις όχθες της μυστηριακής αυτής, δεύτερης μεγαλύτερης λίμνης της Σκωτίας μετά τη Λοχ Λομόντ, θα κάνουμε
μια μικρή στάση για φωτογραφίες στο
Κάστρο Urquhart (εξωτερικά) και θα
απολαύσουμε την εντυπωσιακή θέα
από ψηλά! Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στην Λίμνη Νες
(περιλαμβάνεται το εισιτήριο) μέχρι
το Φόρτ Αγκούστους όπου θα δούμε
πώς ενώνονται οι λίμνες Λόχ Όικχ
και Λοχ Νες με τις τεχνητές δεξαμενές και το κανάλι της Καληδονίας. Θα
δούμε επίσης το πανέμορφο κάστρο
Eilean Donan που θεωρείται το πιο
εμβληματικό κάστρο της Σκωτίας (είσοδος προαιρετική). Επιστροφή στο

6. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΝΒΕΡΝΕΣ/
ΑΒΙΕΜΟΡ – ΝΗΣΟΣ SKYE – ΦΟΡΤ
ΓΟΥΙΛΙΑΜ

ξενοδοχείο μας στην περιοχή Φορτ
Γουιλιαμ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
7. ΦΟΡΤ ΟΥΙΛΛΙΑΜ - ΓΚΛΕΝΚΟΟΥ–
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΧ ΛΟΜΟΝΤ –
ΤΡΟΣΣΑΚΣ – ΓΛΑΣΚΩΒΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ακόμη μια
μέρα που είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς. Θα
θαυμάσουμε το Φορτ Ουίλλιαμ, γραφικό
ψαροχώρι που απολαμβάνει εντυπωσιακή θέα του ψηλότερου βουνού της Σκωτίας, του Μπεν Νέβις (1343 μ.). Θα περάσουμε μέσα από το θεαματικό φαράγγι
του Γκλένκοου, μοναδική εμπειρία μαγικού τοπίου, βγαλμένου από παραμύθια.
Εδώ η φύση έχει δικούς της κανόνες, με
τα σύννεφα να ‘χορεύουν’ πάνω από τα
βουνά και το ατέλειωτο πράσινο σκηνικό
να ευχαριστεί ακόμα και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη! Διασκορπισμένες κορυφές βουνών, ρομαντικές λίμνες, στενές
κοιλάδες και γραφικά χωριά μας περιμένουν όσο κατευθυνόμαστε στο Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς της
Σκωτίας, το οποίο συχνά αποκαλείται ως
η ‘μινιατούρα των Χάιλαντς’. Τελευταία
στάση στο Λας (Luss), ένα από τα ωραιότερα ψαροχώρια της κεντρικής Σκωτίας,
πάνω στη δυτική όχθη της λίμνης Λόμοντ,
που είναι η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στη Βρετανία. Συνεχίζουμε δυτικά
με τελικό προρισμό την πανέμορφη και
αναγεννημένη Γλασκώβη με τον ποταμό
Κλάιντ να την διασχίζει. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Για τους
ακούραστους ταξιδιώτες προτείνουμε
βόλτα στον εμπορικό πεζόδρομο της
οδού Μπιουκάναν.

8. ΓΛΑΣΚΩΒΗ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
– ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση της πόλης που αρχιτεκτονικά αποκαλείται ‘Σικάγο της Ευρώπης’ λόγω
των κτιρίων της που έχουν χαρακτήρα
αμερικάνικης αρχιτεκτονικής με επιβλητικές όψεις σκοτεινού χρώματος.
Μια παλαιότερα, βιομηχανική πόλη,
έχει μεταμορφωθεί σήμερα σε ένα
ακόμη κόσμημα της Σκωτίας. Κατά
την περιήγησή μας θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως την
Πλατεία του Γεωργίου με τα επιβλητικά
Bικτωριανά κτίρια, το πανεπιστήμιο της
Γλασκώβης, τον ναό του St Mungo, καθώς και την παλιά Γεωργιανή συνοικία.
Θα απολαύσουμε μια βόλτα στον πεζόδρομο του ιστορικού κέντρου της πόλης και θα έχετε λίγο χρόνο ελεύθερο.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό στην
Αθήνα. Τέλος του όμορφου σε εντυπώσεις ταξιδιού μας.
Σημειώσεις:
1) Οι διανυκτερεύσεις γίνονται στην
ευρύτερη περιοχή Αβιεμόρ / Ινβερνές,
2) Σε κάποιες αναχωρίσεις οι διανυκτερεύσεις στο Εδιμβούργο γίνονται
στην ευρύτερη περιοχή, λόγω των φεστιβάλ και των διεθνών εκδηλώσεων
που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι,
3) Απαραίτητα διαβατήρια νέου τύπου
σε ισχύ ή ταυτότητες με λατινικά στοιχεία,
4) Στη Σκωτία δεν υπάρχουν τρίκλινα
δωμάτια.
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ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
1. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Αναχώρηση από την Αθήνα και πτήση για
το Άμστερνταμ. Άφιξη και αναχώρηση
για την περιήγησή μας στην πόλη. Η πόλη
συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου, που η πληθώρα των καναλιών, με την πολυπολιτισμικότητα των
κατοίκων της, την καθιστούν μια από τις
γνωστότερες, μητροπόλεις της Ευρώπης.
Θα περιηγηθούμε στα ενδιαφέροντα αξιοθέατα απολαμβάνοντας την εκπληκτική
θέα μέσα και έξω από το ιστορικό κέντρο
της πόλης. Θα θαυμάσουμε τον παραδοσιακό ‘’Μύλο του Ρέμπραντ’’ στις όχθες
του ποταμού και το εντυπωσιακό ‘Στάδιο
Αρένα’. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά
μας. Το κέντρο του Άμστερνταμ, όντας
πεζοδρομημένο στο μεγαλύτερο μέρος
του, περιπατείται. Διασχίστε την Πλατεία
Ρέμπραντ, το Παζάρι των Λουλουδιών και
την κεντρική Πλατεία Dam.
2. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ
ΜΑΡΚΕΝ & ΒΟΛΕΝΤΑΜ – COSTER
DIAMONDS – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Μετά το πρόγευμα μας θα αναχωρήσουμε για εκδρομή στα ψαροχώρια βόρεια
του Άμστερνταμ, Μάρκεν και Βόλενταμ.
Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια
τους και στο γραφικό λιμανάκι του Βόλενταμ. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα
επισκεφθούμε ένα τοπικό, παραδοσιακό
τυροκομείο, όπου “η μικρή Ολλανδέζα”,
ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα
μας εξηγήσει πως φτιάχνουν τα τυριά
και θα έχουμε την δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Στη συνέχεια
μεταφορά για την πλατεία των μουσείων όπου θα επισκεφθούμε ένα από τα
μεγαλύτερα Αδαμαντοποιεία της πόλης
για να παρακολουθήσετε την διαδικασία
κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών.
Στην συνέχεια όποιος επιθυμεί μπορεί
να επισκεφθεί τα φημισμένα μουσεία
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5 μέρες
Van Gogh, Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) και
Stedelijk Museum (Σύγχρονης Τέχνης)
που βρίσκονται ακριβώς απέναντι.
3. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ, ΝΤΕΛΦΤ, ΧΑΓΗ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και η ημέρα
ελεύθερη. Εναλλακτικά σας προτείνουμε
προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Ρότερνταμ, την Χάγη και την μοναδική Μεσαιωνική πόλη του Ντέλφτ (κόστος εκδρομής
85 € πληρωτέα τοπικά).
4. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη στην διάθεσή σας. Το Άμστερνταμ
ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, φημίζεται
για τις αγορές του. Στο υπαίθριο παζάρι
στο ‘Waterlooplein’ οπού παραδοσιακά
είναι η παλιότερη υπαίθρια αγορά του Άμστερνταμ και στο πολύχρωμο παζάρι των
λουλουδιών πάντα υπάρχει κάτι νέο για
να δείτε. Μπορείτε να γευθείτε επίσης τις
παραδοσιακές νόστιμες βάφλες με σιρόπι, αλλά και τις παραδοσιακές τηγανίτες
πατάτες του Άμστερνταμ. Η πληθώρα
προϊόντων συνεχίζετε στους φημισμένους
εμπορικούς πεζόδρομους, την Kalverstraat
(πρώτος εμπορικός πεζόδρομος της Ευρώπης) και την P.CHooftstraat η οποία
φιλοξενεί τους παγκόσμιους οίκους μόδας
αλλά και στην περιοχή Jordaan με τους
φημισμένους ‘Εννέα δρόμους’.
5. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι
την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής.
Σημείωση:
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία
από αυτές.

ΜΠΡΥΖ

5 μέρες

1. ΑΘΗΝΑ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΜΠΡΥΖ

Πρόγευμα και αναχώρηση για Γάνδη, όπου
θα δούμε το Διοικητήριο, θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Saint Bavo, το
κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε
την πόλη, που κατά τον Μεσαίωνα υπήρξε
ένα σπουδαίο εμπορικό σταυροδρόμι της
Ευρώπης. Επιστροφή στην Μπρυζ και περιήγηση πεζή στην πόλη. Θα δούμε το πάρκο
με τη Λίμνη της Αγάπης, το νοσοκομείο του
Αγίου Ιωάννη, τον ναό της Παναγίας, το μέγαρο των αρχόντων, τη γέφυρα του Αγίου
Βονιφάτιου, τους κήπους του Arends κ.α.

σας οδηγήσει, ή αφεθείτε στη μαγεία της
Aquanura, ενός φαντασμαγορικού συνδυασμού μουσικής και νερού, με σιντριβάνια που φτάνουν τα 45 μέτρα ύψος(!)
Και δεν είναι μόνον αυτά! Τα αξιοθέατα
του πάρκου είναι βασισμένα σε στοιχεία
από αρχαίους μύθους και θρύλους, παραμύθια, μύθους και λαογραφία. Είναι
το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο στην Ολλανδία και ένα από τα παλαιότερα θεματικά πάρκα στον κόσμο. Είναι διπλάσιο
από το αρχικό πάρκο Disneyland στην
Καλιφόρνια. Κάθε χρόνο το πάρκο δέχεται περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες.
Το 2016 ήταν το τρίτο πιο δημοφιλές θεματικό πάρκο στην Ευρώπη, πίσω από το
Disneyland Paris και το Europapark. Το
Έφτελινγκ χτίστηκε σε ένα υπαρκτό πευκοδάσος που βρίσκεται σε μια αγροτική
περιοχή, δίνοντάς του τον χαρακτήρα
ενός «φυσικού πάρκου». Μαζί με τις μεγάλες λίμνες και τους κήπους ο άφθονος
πράσινος χώρος είναι μάλλον ασυνήθιστος μεταξύ των κορυφαίων θεματικών
πάρκων του κόσμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.

3. ΜΠΡΥΖ –ΠΑΡΚΟ ΕΦΤΕΛΙΝΓΚ

4. ΜΠΡΥΖ – ΛΙΛ

Πρωινή αναχώρηση για τη δεύτερη χώρα
της Μπενελούξ, την Ολλανδία, και μια
ολοήμερη εκδρομή στο παραμυθένιο
Έφτελινγκ! Νιώστε την ξεγνοιασιά και
ξυπνήστε το παιδί (ή τον έφηβο) που
κρύβεται μέσα σας κι απολαύστε ένα
υπερ-θέαμα που μόνο το Έφτελινγκ
μπορεί να προσφέρει! Χαθείτε μέσα
στα κρυφά περάσματα του κάστρου
Symbolica, δοκιμάστε τις αντοχές σας
στον καταπληκτικό καταδυτικό πύργο
Baron 1898, νιώστε την αδρεναλίνη να
φτάνει στα ύψη στα διαφορετικά roller
coasters (The Flying Dutchman, George
and the Dragon, Bab Truck), απολαύστε
ένα θέαμα εποχής με ιππότες, βασίλισσες και δράκους στο Raveleijn, ταξιδέψτε
με το ονειρικό Dreamflight σε χώρους και
μέρη όπου μόνο η φαντασία μπορεί να

Πρωινή αναχώρηση για τη Λιλ, μια γοητευτική πόλη στο γαλλικό τμήμα της
Φλάνδρας που φημίζεται για την κουζίνα της. Η καρδιά της πόλης χτυπά
στην πλατεία Ριχούρ ενώ αξιόλογη είναι
μια επίσκεψη στις μπουτίκ και τα εστιατόρια της Παλιάς Λιλ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο στην Μπρυζ. Χρόνος για να
χαρούμε την πόλη.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας και πτήση για τις Βρυξέλλες, όπου
θα έχουμε περιεκτική ξενάγηση στην
όμορφη και ειδυλλιακή πρωτεύουσα.
Θα δούμε την κεντρική πλατεία Grand
Place, το αγαλματάκι Manneken Pis, το
Ατόμιουμ, το Heysel Stadium, τη Mini
Europe, τα βασιλικά παλάτια του Laken,
τον γιαπωνέζικο πύργο κ.α. Μεταφορά
στην Μπρυζ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2. ΜΠΡΥΖ – ΓΑΝΔΗ

5. ΜΠΡΥΖ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΘΗΝΑ
Ημέρα ελεύθερη για τις τελευταίες
βόλτες ή και αγορές σας στη πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση:
Υπάρχει και 4μερο πρόγραμμα χωρίς
την επίσκεψη στην Λιλ.

ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - «COSTER DIAMONDS» - ΒΟΛΕΝΤΑΜ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ
ΝΤΕΛΦΤ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΛΛΩΝΙΑ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

1. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Αναχώρηση από την Αθήνα και πτήση
για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’ και αναχώρηση
για την περιήγησή μας στην πόλη του
Amsterdam. Μια ξεχωριστή πρωτεύουσα τόσο ρομαντική διαχρονικά όσο και
σύγχρονη ταυτόχρονα. Θα περιηγηθούμε στα ενδιαφέροντα αξιοθέατα απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα μέσα
και έξω από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Η διαδρομή μάς μεταφέρει αρχικά
στην υπέροχη και γεμάτη πράσινο ζώνη
του Άμστερνταμ κατά μήκος του ποταμού Άμστελ, με τις όμορφες παράκτιες
κατοικίες του. Θα θαυμάσουμε τον παραδοσιακό ‘’Μύλο του Ρέμπραντ’’ στις
όχθες του ποταμού και το εντυπωσιακό
‘Στάδιο Αρένα’. Στη συνέχεια θα απολαύσετε μία κρουαζιέρα στα κανάλια
της “Βενετίας του Βορρά” - Δώρο του
Γραφείου μας πριν μεταφερθούμε στο
ξενοδοχείο και τακτοποιηθούμε στα δωμάτιά μας. Διανυκτέρευση.
2. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΠΛΑΤΕΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ – «COSTER DIAMONDS» –
ΒΟΛΕΝΤΑΜ
Μετά το πρόγευμα θα κατευθυνθούμε
στην Πλατεία των Μουσείων και θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον
γνωστό οίκο ‘Coster Diamonds’, όπου
θα γνωρίσουμε όλη τη διαδικασία κοπής

και επεξεργασίας των διαμαντιών, από
το αρχικό έως το τελικό στάδιο. Τα φημισμένα μουσεία Van Gogh, Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) και Stedelijk Museum
(Σύγχρονης Τέχνης) επίσης βρίσκονται
ακριβώς απέναντι. Η μέρα μας συνεχίζεται με την εκδρομή στο ψαροχώρι του
Βόλενταμ, και το γραφικό λιμανάκι του.
Εκεί τα παλαιά χρόνια μετά-φόρτωναν
τα τοπικά εμπορεύματα όπως ψάρια,
γάλα και τυρί, ξεκινώντας έτσι το ‘ταξίδι
τους’ για τις αγορές στο Άμστερνταμ.
Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουμε την ζωή της ολλανδικής υπαίθρου και να εξερευνήσουμε τον ‘παλιό
τρόπο ζωής’. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφτούμε και μια τοπική
Φάρμα Τυριών.
3. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – (ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
– ΝΤΕΛΦΤ – ΧΑΓΗ) – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ –
ΠΕΖΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΟΛΤΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό
λιμάνι της Ευρώπης, με τους ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα και ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα.
Επόμενος σταθμός το Ντελφτ, η πρώτη
πρωτεύουσα του ολλανδικού κράτους,
μια ιστορική πόλη με το πανέμορφο
μεσαιωνικό κέντρο της και τους μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Συνεχίζουμε
για τη Χάγη, έδρα Διεθνών Οργανισμών
και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Τελευταία στάση οι Βρυξέλλες. H πρωτεύουσα του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, μια πόλη με ένδοξο παρελθόν
που στις μέρες μας, εδώ ‘χτυπάει η καρδιά’ της Ευρώπης! Θα ανακαλύψουμε τη
‘μαγεία’ που την περιβάλλει και θα θαυμάσουμε τα ιστορικά της μνημεία, μέσα
από τις απίστευτα όμορφες πλακόστρωτες συνοικίες στο κέντρο της πόλης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες
και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Το
απόγευμα θα αναχωρήσουμε από το
ξενοδοχείο για την βόλτα μας στην κεντρική πλατεία Grand Place, μια από τις
ομορφότερες πλατείες παγκοσμίως.
4. ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΑΛΛΩΝΙΑ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ )
Μετά το πρόγευμα ημέρα ελεύθερη.
Προαιρετική επίσκεψη σε ένα από τα
μικρότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαλλωνία – Λουξεμβούργο (κόστος
εκδρομής 90€). Η διαδρομή μας στη
Βαλλωνία θα μας οδηγήσει σε μία από
τις πιο όμορφες πόλεις της, την Ντινάντ.
Θα έχουμε χρόνο για καφέ και περίπατο
διπλά στον ποταμό Meuse, που διαρρέει
την περιοχή. Συνεχίζοντας την πορεία
μας προς το Λουξεμβούργο, θα μας συνεπάρει η εναλλαγή φυσικών τοπίων του
νοτιοανατολικού Βελγίου. Φτάνοντας
στον προορισμό μας θα αντικρίσουμε
την πόλη που κατά ένα μεγάλο μέρος
είναι χτισμένη μέσα σε χαράδρα. Μεταξύ άλλων θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό
της Παναγίας, την εντυπωσιακή Κόκκινη Γέφυρα με την απρόσκοπτη θέα, το
θαυμαστό κτίριο της Φιλαρμονικής, την

5,6 μέρες

κεντρική Place d’ Armes κα. Επιστροφή
το απόγευμα στις Βρυξέλλες.
5. ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – (ΓΑΝΔΗ – ΜΠΡΥΖ –
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ) – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση με τις βαλίτσες από το ξενοδοχείο κάνοντας μια
στάση στην Γάνδη. Θα επισκεφθούμε
το κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε
το δημαρχείο, το Διοικητήριο, τον Ναό
του Αγ. Νικόλα, τον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Βονιφάτη και θα γνωρίσουμε την
πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα
ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για τη ‘διάσημη’
Μπρυζ, μια από τις ομορφότερες πόλεις
της κεντρικής Ευρώπης. Μια πόλη, όπου
ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στο
Μεσαίωνα! Μεταξύ άλλων θα δούμε το
πάρκο με τη ‘Λίμνη της Αγάπης’, το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του
Αγίου Ιωάννη, ο Ναός της Παναγίας, η
πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου
Βονιφάτιου, το διοικητήριο, και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ
για την πτήση της επιστροφής μας.
Σημειώσεις:
1) Σε κάποιες αναχωρήσεις περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο πάρκο με τις τουλίπες Κeukenhοf που είναι ανοιχτό μόνον
για 2 μήνες το χρόνο την άνοιξη.
2) Το 6μερο πρόγραμμα έχει επιπλέον
διανυκτέρευση στις Βρυξέλλες.
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ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΣΑΤΙΑ
& ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ

1. ΑΘΗΝΑ –(ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ) – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πρωινή πτήση για τη Φρανκφούρτη.
Άφιξη, σύντομη περιήγηση στην πόλη
της Φρανκφούρτης και οδική αναχώρηση για την Χαϊδελβέργη, την διάσημη πανεπιστημιούπολη. Επίσκεψη
του κάστρου με τελεφερίκ και χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην πολύβουη αγορά της πόλης. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για το Στρασβούργο και
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Ημέρα αφιερωμένη στο Στρασβούργο η σημερινή. Θα εξερευνήσουμε
το ιστορικό κέντρο της πόλης θαυμάζοντας τον καθεδρικό ναό, το φράγμα Βομπάν, το Palais de l Europe,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.α. Το
απόγευμα μπορούμε να κάνουμε μια
κρουαζιέρα με σκάφος γυάλινου περιβλήματος στα εξαίσια κανάλια της
«Μικρής Γαλλίας» (έξοδα ατομικά) και
βόλτα στην πλατεία του επιβλητικού
καθεδρικού ναού. Διανυκτέρευση.
3. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΚΟΛΜΑΡ
ΡΙΜΠΟΒΙΛ – ΕΓΚΙΣΧΑΙΜ
Κατά τη σημερινή μας διαδρομή θα
ανεβούμε στις πλαγιές των Βοσγίων
Λόφων και θα φτάσουμε στο κου16

5,6 μέρες

κλίστικο Ριμποβίλ. Συνεχίζουμε την
πορεία μας «Δρόμο του Κρασιού»,
επισκεπτόμενοι διάφορα χωριουδάκια με παραδοσιακά σπίτια, όπως το
μεσαιωνικό Έγκισχαϊμ και το «στολίδι
της Αλσατίας», το Κολμάρ. Επιστροφή
στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.
4. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ
ΡΙΜΠΕΡΓΚ – CLOCK ROAD
ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ
Αναχωρούμε οδικώς για Γερμανία και
την περιοχή του διάσημου Μέλανα
Δρυμού,μια τουριστική διαδρομή στην
περιφέρεια που συνδέει τα (πάμπολλα)
κέντρα παραγωγής ρολογιών της ευρύτερης περιοχής. Πρώτη στάση στο
Τρίμπεργκ και έπειτα το κοσμοπολίτικο
Μπάντεν Μπάντεν), φημισμένο για τα
ιαματικά λουτρά του και το καζίνο του.
Χρόνος στη διάθεσή σας για έναν περίπατο, στην αρχοντική αυτή πολιτεία
που σαγήνευσε τσάρους, αυτοκράτορες και κάθε λογής γαλαζοαίματους
της Γηραιάς Ηπείρου. Επιστροφή στο
Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.
5. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ –
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης για την
πτήση επιστροφής.

ΜΟΝΑΧΟ
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
& ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

1. ΑΘΗΝΑ – (ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ)
ΜΟΝΑΧΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. Άφιξή και αμέσως
αναχώρηση για μια διαδρομή περίπου
3 ωρών με προορισμό τη Νυρεμβέργη
όπου θα έχουμε περιήγηση. Μεταξύ
άλλων θα δούμε την Κεντρική Πλατεία,
το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό κ.α.
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο
Μόναχο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.
2. ΜΟΝΑΧΟ – ΠΕΖΗ ΒΟΛΤΑ
Πρωινή πεζή βόλτα στο κέντρο της
πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε, μεταξύ άλλων, το εμπορικό κέντρο πέριξ του κόμβου Στάχους,
την Όπερα, τον ποταμό Ίζαρ, το επιβλητικό Δημαρχείο με το ρολόι και τις
φιγούρες του από το γάμο του Δούκα
Γουλιέλμου να μπαινοβγαίνουν, τον
Καθεδρικό Ναό κ.ά. Περίπατος σε
πεζόδρομους της παλιάς πόλης για
φωτογραφίες, αγορές κ.λπ. Δοκιμάστε
και τα περίφημα λουκάνικά Γερμανίας.
3. ΜΟΝΑΧΟ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό
το Σάλτσμπουργκ, που το όνομά του
σημαίνει «Κάστρο του Αλατιού». Η
επίσκεψή μας στην «Πατρίδα της Μελωδίας» και τη γενέτειρα του Μότσαρτ
περιλαμβάνει ολόκληρο το μνημειώδη

5 μέρες

πυρήνα της πόλης, την περίφημη Γκετραϊντεγκάσε, καθολικές εκκλησίες
απαράμιλλης ομορφιάς, το ποτάμι
Ζάλτσαχ με τα κομψά του γεφύρια,
το κάστρο, τις κατακόμβες, τον παραδοσιακό νερόμυλο με το φούρνο του.
Χρόνος ελεύθερος για τα απαραίτητα
ψώνια ή για έναν απολαυστικό καφέ.
Επιστροφή το απόγευμα στο Μόναχο.
4. ΜΟΝΑΧΟ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ
ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ AΛΠΕΙΣ - ΚΑΣΤΡΟ
ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΑΙΝ – ΓΚΑΡΜΙΣ
ΠΑΡΤΕΝΚΙΡΧΕΝ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε
για την «Ρομαντική Οδό». Μέσα από
ονειρεμένους δρυμούς, στεφανωμένους από ένδοξα φρούρια και διακοπτόμενους από κελαριστά ρυάκια, με
μυστικά ξέφωτα και απότομα φαράγγια θα φτάσουμε στο Φίσεν, στον
παραμυθένιο πύργο του οποίου, θα
επισκεφτούμε το Νοϊσβανστάιν! Στην
συνέχεια κατευθυνόμαστε στο δίδυμο
Γκάρμις-Πάρτενκιρχεν, να πάρουμε
μια γεύση από έναν απαστράπτοντα
συνδυασμό γαλήνης και ευδαιμονίας.
Επιστροφή στο Μόναχο.
5. ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε βόλτα στην οδό του Μαξιμιλιανού ή την καλλιτεχνική - φοιτητική
γειτονιά Schwabing. Το απόγευμα θα
μεταβούμε στο αεροδρόμιο της πόλης
για την πτήση επιστροφής μας.

1. ΑΘΗΝΑ – ΜΟΣΧΑ – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ – ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Μόσχα. Άφιξη και γνωριμία με την πανέμορφη πρωτεύουσα
του Ρωσικού Κράτους. Θα δούμε τα
ιστορικά κτίρια διαφόρων εποχών, τους
επιβλητικούς πύργους της εποχής του
Στάλιν (λεγόμενες Επτά Αδελφές), τις
κεντρικές λεωφόρους κ.α. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να
περπατήσουμε στις κεντρικές πλατείες
(Κόκκινη Πλατεία, Μανέζναγια), στις
οδούς Οχότνι Ριάντ, Νικόλσκαγια, στην
λεωφόρο Τβερσκάγια.
2. ΜΟΣΧΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –
ΜΟΥΣΕΙΟ «ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΥ 1941-1945» ή «ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΟΝΤΙΝΟ» –
ΔΩΡΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΙΚΗΣ – ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ
Πρόγευμα. Συνεχίζουμε την ξενάγηση
στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Μόσχας. Μεταξύ άλλων θα δούμε, τα κτίρια
της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το αρχοντικό
του Πασκόβ, το δημαρχείο της Μόσχας,
το άγαλμα του πρίγκιπα Γιούρι Ντολγκορούκι, την πλατεία Πούσκινσκαγια με το
άγαλμα του Πούσκιν, την πλατεία των
θεάτρων με τα θέατρα Μπολσόι κ.α. Στην
συνέχεια θα επισκεφτούμε την Κόκκινη
Πλατεία, την εκκλησία της Παναγίας Καζάνσκαγια, το πασίγνωστο πολυκατάστημα Γκουμ, το Μαυσωλείο του Λένιν, το κεντρικό κτίριο του Ιστορικού Μουσείου και
τον Καθεδρικό Ναό ολόκληρης της Ρωσίας - τον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού.
Ακολουθεί μεταφορά κοντά στο Πάρκο
της Νίκης όπου θα έχουμε ξενάγηση ή
στο περίφημο μουσείο του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου», ή στο παράρτημα

8 μέρες

του Ιστορικού Μουσείου «Πανόραμα του
Μποροντινό του 1812». Ολοκληρώνουμε
με την ξενάγηση στο περίφημο «Μουσείο
Αστροναυτικής-Κοσμοναυτικής».
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
3. ΜΟΣΧΑ – ΜΕΤΡΟ – ΚΡΕΜΛΙΝΟ –
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΩΝ – ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΠΑΡΚΟ ΖΑΡΙΑΝΤΙΕ
Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το περίφημο και ίσως το ομορφότερο μετρό
στον κόσμο για να φτάσουμε κοντά
στην πλατεία Μανέζνα και να εισέλθουμε στο χώρο του Κρεμλίνου. Στη διάρκεια της ξενάγησης θα δούμε το «Τσάρο-Κανόνι», την «Τσαρίνα-Καμπάνα», το
πρώην Μέγαρο Συνεδριάσεων, τα κτίρια
των υπηρεσιών του Προέδρου της Ρωσίας, το Προεδρικό μέγαρο, το Κωδωνοστάσιο του Ιβάν, την Πλατεία των Ναών
του Κρεμλίνου με τις γραφικές εκκλησίες κ.α. Ακολουθεί η επίσκεψη στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο στην Κόκκινη
Πλατεία μεγαλύτερο Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο στη Ρωσία. Μερικά από τα
σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου
σχετίζονται με ευρήματα προϊστορικών
πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στη Ρωσία, καθώς και ανεκτίμητα έργα τέχνης
και άλλα αντικείμενα που έχουν σχέση
με τις μεγάλες τσαρικές δυναστείες της
Ρωσίας. Χρόνος στη διάθεσή μας στην
περιοχή της Κόκκινης Πλατείας. Εναλλακτικά όποιος επιθυμεί μπορεί να ακολουθήσει τον/την συνοδό και να επισκεφτεί το πάρκο Ζαριάντιε. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, με το μέτρο, και ελεύθερος
χρόνος έως το δείπνο.
4. ΜΟΣΧΑ – ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ –
ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση,
αεροπορικώς ή σιδηροδρομικός, για την
Αγία Πετρούπολη. Άφιξη και πρώτη γνω-

ριμία με την πόλη. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Το
βράδυ θα περπατήσουμε στη Λεωφόρο
Νέβσκι, την Πλατεία Καλών Τεχνών, στις
προκυμαίες των καναλιών και των ποταμών και θα απολαύσουμε τα φωταγωγημένα ιστορικά κτίρια της πόλης.
5. ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ – ΦΡΟΥΡΙΟ & ΝΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξενάγηση.
Μεταξύ άλλων θα δούμε τις κεντρικές
πλατείες, την λεωφόρο Νέβσκι, το Μαρμάρινο παλάτι, τα παλάτια των Στρόγκανοβ, των Γιουσούποβ και των Σερεμέτιεβ ,την πανεπιστημιούπολη, το νησί
Βασίλιεβσκι με το «Βέλος» το Χειμερινό
Ανάκτορο κ.α. Ακολουθεί επίσκεψη στο
Φρούριο των Πέτρου και Παύλου και
στον Καθεδρικό Ναό της πόλης - τον ναό
της Παναγίας Καζάνσκαγια. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και δείπνο.
6. ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΡΜΙΤΑΖ – ΔΩΡΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΝΑΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ «ΣΩΤΗΡΑ
ΣΤΟ ΧΥΜΕΝΟ ΑΙΜΑ»
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ξενάγηση στο Ερμιτάζ - τρίτο
σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο και
πρώτο σε συλλογές. Ανάμεσα από τις
πανέμορφες αίθουσες των ανακτόρων
με τη μοναδική διακόσμηση, μπορεί να
δει κανείς τις αίθουσες των θρόνων, τις
αίθουσες των τελετών, το πασίγνωστο
ρολόι «παγώνι», φανταστικά ψηφιδωτά, έργα γνωστών καλλιτεχνών όπως
του Ντα Βίντσι, Τιτσιάνο, Ραφαήλ, Ρέμπραντ, Ελ Γκρέκο, Ντε Γκόια κ.α. Ακολουθεί δώρο επίσκεψη στο μοναδικό σε
ομορφιά Ναό του «Σωτήρα στο Χυμένο
Αίμα» - της Αναστάσεως του Χριστού
(1883-1907). Επιστροφή στο ξενοδοχείο

και δείπνο.
7. ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΠΕΤΕΡΧΟΦ
ή ΠΑΛΑΤΙ ΠΟΥΣΚΙΝ – ΝΗΣΙ ΚΟΤΛΙΝ –
ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗ – ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΛΑΤΙ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑ.
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα μεταβούμε οδικώς είτε στο Πετροντβορέτς ή
αλλιώς Πέτερχοφ - ένα στολίδι της ρωσικής αρχιτεκτονικής, μια πόλη από παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια που χτίστηκε
από τον Μέγα Πέτρο είτε στο Πούσκιν
ή αλλιώς Τσάρσκογιε Σελό, όπου θα ξεναγηθούμε στο Παλάτι της Αικατερίνης.
Εδώ βρίσκεται και το περίφημο «Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο» (το οποίο και θα
επισκεφτούμε), γνωστό σαν το «όγδοο
θαύμα του κόσμου». Συνεχίζουμε με
την επίσκεψή μας στο νησί Κότλιν, όπου
θα επισκεφτούμε την Κρονστάνδη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος έως το δείπνο.
8. ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αποχαιρετούμε τη «Βόρεια Πρωτεύουσα» της χώρας και κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της
επιστροφής για Αθήνα μέσω Μόσχας.
Σημειώσεις:
1) Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαφορετική σειρά.
2) Σε κάποιες περιπτώσεις κάποια από
τα Κρατικά Μουσεία (ιδιαίτερα το
Κρεμλίνο στη Μόσχα με τα μουσεία
του, τα παλάτια στην Αγία Πετρούπολη) ενδέχεται να περιορίσουν ή να
απαγορέψουν την είσοδο για τουριστικά για κάποιους λόγους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις γίνεται αντικατάσταση
της επίσκεψης του γκρουπ στο μουσείο, με επίσκεψη σε κάποιο άλλο.
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ &
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

4,5 μέρες

ΠΡΑΓΑ & ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ

1. ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

3. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

1. ΑΘΗΝΑ – ΠΡΑΓΑ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Μαγυάρων. Ξεκινάμε
την ξενάγησή από την Πέστη, με την
πλατεία των Ηρώων, τον Καθεδρικό
Ναό του Αγ. Στεφάνου, τη μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Συνεχίζουμε με την πλευρά της Βούδας το
Κάστρο, τον Πύργο των Ψαράδων
και τον Ιστορικό Ναό του Αγ. Ματτία,
που δεσπόζει στο Βόρειο τμήμα της
συνοικίας του Κάστρου. Ολοκληρώνουμε με τον Λόφο του Γκέλλερτ και
η Ακρόπολη ‹‹Citadella›› με το άγαλμα της Ελευθερίας. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας, να
κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη
Vaci Utca.

Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη με πρώτο σταθμό το χωριό των καλλιτεχνών,
Αγ. Ανδρέα. Συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ, το φημισμένο άλλοτε βασιλικό ανάκτορο και ολοκληρώνουμε την
εκδρομή με την πρώτη πρωτεύουσα
της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα
διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο χώρες του Δούναβη, την
Ουγγαρία με την Σλοβακία, για να
περάσουμε στην πόλη Στούροβο της
Σλοβακίας από όπου θα απολαύσουμε τη θέα του διάσημου ποταμού και
του επιβλητικού ναού του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή στη Βουδαπέστη.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για Πράγα. Άφιξη στην ‘‘χρυσή
πόλη’’ και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας. Eπιβίβαση στο λεωφορείο
και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία από τις
παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην
Πράγα. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε
την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ.
Νικολάου, θα περπατήσουμε από την
γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου
μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της
‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της
παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το
φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την
‘‘παρέλαση των Aποστόλων’’ καθώς και
στην πλατεία του ιστορικού κέντρου της
Πράγας. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο για
να απολαύσουμε την παραδοσιακή τοπική κουζίνα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο
και τακτοποιήσης. Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες.

2.ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
- ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ – ΕΒΡΑΪΚΉ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ - VACI UTCA
Αναχώρηση για την εσωτερική ξενάγηση στο Κοινοβούλιο, στο πλούσιο
εσωτερικό του διάκοσμο, την Αγία
Κορώνα, το Σκήπτρο της Ουγγαρίας,
το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου κ.α.
Επόμενος σταθμός τα «σιδερένια παπούτσια του Δούναβη» ένα μνημείο
για τους 550.000 Ούγγρους Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους. Συνεχίζουμε με την πανέμορφη κλειστή
αγορά όπου μπορείτε να αγοράσετε
τοπικά προϊόντα. Τελευταίος σταθμός η εβραϊκή συνοικία, που κάποτε
αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα
γκέτο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Θα περπατήσουμε μέχρι τον κεντρικό
πεζόδρομο Vaci utca όπου θα έχετε
ελεύθερο χρόνο για ψώνια.
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4. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά σας προτείνουμε (έξοδα ατομικά) ολοήμερη εκδρομή στην πόλη
της Μουσικής και πρωτεύουσα της
Αυστρίας, τη Βιέννη.
5. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και χρόνος στη διάθεσή
σας, μέχρι την ώρα της αναχώρησης
για το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης.
Πτήση επιστροφής για Αθήνα.
Σημειώσεις:
1) Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς παραλείψεις,
εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον διοργανωτή για την καλύτερη διεξαγωγή
του προγράμματος.
2) Η 4μερη εκδρομή έχει μία ελεύθερη
ημέρα λιγότερη.

2. ΠΡΑΓΑ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΣΕΣΚΥ
ΚΡΟΥΜΛΟΒ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και η μέρα
είναι ελεύθερη. Πρότασή μας είναι μία
ολοήμερη εκδρομή στη δεύτερη πιο
όμορφη πόλη μετά την Πράγα, στο «Τσέσκυ Κρούμλοβ» (έξοδα ατομικά). Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα
καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια, τις εκκλησίες
και τα στενά δρομάκια της.
3. ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ, γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της.
Τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων
των γραμμάτων, των τεχνών και της
πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό

4,5 μέρες

πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα
καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ περπάτησαν
τον ίδιο δρόμο. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στην Πράγα.
4. ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ
ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας ξεκινάει με το μοναστήρι του
Στράχοβ και το Λορέττο ένα από τα
σημαντικότερα μνημεία της Πράγας.
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη, την Ακρόπολη της
Πράγας που απλώνεται πάνω στο λόφο
της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον
εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου.
Μετά την ξενάγησή θα έχουμε 2ωρη
κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα όπου
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε
την Πράγα από μια άλλη άποψη. Η κρουαζιέρα περιλαμβάνει γεύμα σε μπουφέ.
Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση «Μαύρου
Θεάτρου»... άλλωστε βρίσκεστε στην
πόλη όπου γεννήθηκε η ιδέα του.
5. ΠΡΑΓΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ελεύθερη ημέρα έως την ώρα συνάντησης για
τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο της
Πράγας και την πτήση της επιστροφής.
Σημειώσεις:
1) Η σειρά των περιηγήσεων και των εκδρομών μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος και
εξαρτάται από τα ωράρια των πτήσεων.
2) Απαραίτητα διαβατήρια νέου τύπου σε
ισχύ ή ταυτότητες με λατινικά στοιχεία.
3)Το 4μερο έχει μια μέρα ελεύθερη
λιγότερο.

ΒΙΕΝΝΗ ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ
1. ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ – ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΕΜΠΡΟΥΝ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για την αρχοντική πρωτεύουσα
της Αυστρίας, τη Βιέννη. Άφιξη και
ξενάγηση πόλης. Θα ξεκινήσουμε με
τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων,
το Σέμπρουν και θα συνεχίσουμε στην
περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό
Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των
Mουσείων, το Δημαρχείο κ.α. Ολοκληρώνουμε με τον καθεδρικό ναό του
Aγ. Στεφάνου και την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε
στην Κέρτνερστράσσε ή να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ στο Café
Motzart.
2 - 3. ΒΙΕΝΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
Πρόγευμα και ημέρες ελεύθερες. Σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από
τα πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης,
όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου
Μπελβεντέρε ή το μουσείο Αλμπερτίνα με ενδιαφέρουσες περιοδικές
εκθέσεις. Το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ. Ενδιαφέρον επίσης
για τους μικρούς μας φίλους είναι το
παιδικό μουσείο Zoom, το Haus der
Musik, κ.ά. που μπορείτε να επιλέξετε,
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.
Εναλλακτικά μπορείτε να ανέβετε
στον Πύργο του Δούναβη με καταπληκτική θέα στην ευρύτερη περιοχή η να
νοιώσετε παιδί στο ιστορικό Λούνα
Παρκ Prater, με σήμα κατατεθέν την
περίφημη Ρόδα που επίσης προσφέρει απλόχερα την θέα στην πόλη.

5 μέρες

4. ΒΙΕΝΝΗ
ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΓΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στο μαγευτικό Σάλτσμπουργκ, μετά από μία θαυμάσια
διαδρομή, τμήμα της οποίας διέρχεται
από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών Σαλτσγκάμεργκουτ. Άφιξη στην
γραφική πόλη και αφού περάσουμε
από τους κήπους του ανακτόρου Μίραμπελ και τον ποταμό ˝Salzach" θα
οδηγηθούμε στα σοκάκια της πόλης
για να επισκεφτούμε το σπίτι του Μότσαρτ. Κατόπιν θα περιηγηθούμε στο
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της
πόλης και το Αβαείο του Αγ. Πέτρου.
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα
στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού
κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες
και τις περίτεχνες προσόψεις.
5. ΒΙΕΝΝΗ – ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ –
ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ –
ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για τα περίφημα Βιεννέζικα
Δάση με πρώτη στάση στο μοναστήρι
του Τιμίου Σταυρού, το Xαϊλιγκενκρόιτς. Κατόπιν στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό
περίπτερο των Aψβούργων και τέλος
θα ολοκληρώσουμε με επίσκεψη στη
γνωστή λουτρόπολη Mπάντεν. Χρόνος
ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής στην Αθήνα.

ΠΡΑΓΑ - BIENNH
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
1. ΑΘΗΝΑ – ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Πτήση για Πράγα. Άφιξη στην ‘‘χρυσή
πόλη’’ και ξενάγησή αρχίζοντας με το
‘‘Μικρό μέρος’’ μία από τις παλαιότερες
ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στην
συνέχεια θα επισκεφθούμε την μπαρόκ
εκκλησία του Αγ. Νικολάου, την γραφική
Γοτθική γέφυρα του Καρόλου, το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό
ρολόι. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
2. ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Αναχώρηση για το Κάρλοβυ Βάρυ,
γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών
της. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ,
ο Μπετόβεν, ο Μπαχ περπάτησαν τον
ίδιο δρόμο. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στην Πράγα.
3. ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΑ
Aναχώρηση για την μαγευτική καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας. Θα
δούμε το μοναστήρι του Στράχοβ, το Λορέττο, τον Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και
την ‘‘βασιλική’’ του Αγ. Γεωργίου. Μετά
την ξενάγησή, 2ωρη κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα όπου θα γευματίσουμε
εν πλω σε μπουφέ.
4. ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ –
ΒΙΕΝΝΗ
Aναχώρηση για Βιέννη, μέσω 2ωρης στάσης, στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά
την Πράγα το «Τσέσκυ Κρούμλοβ». Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα
καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτίριά της, τις εκκλησίες
της και τα στενά δρομάκια της όπου και
θα γευματίσουμε. Άφιξη στην Βιέννη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8 μέρες
5. ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –
ΒΙΕΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ – ΜΠΑΝΤΕΝ
Αναχώρηση για ξενάγηση πόλης όπου
θα δούμε την Όπερα, το δημαρχείο, το
παλάτι Hofburg τα ανάκτορα. Στη συνέχεια εκδρομή στα περίφημα Βιεννέζικα Δάση και στην γνωστή λουτρόπολη
Μπάντεν. Περιήγηση και επιστροφή
στη Βιέννη.
6. ΒΙΕΝΝΗ– ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ –
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ –
BΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, την πανέμορφη πρωτεύουσα της
Σλοβακίας όπου θα έχουμε πανοραμική
ξενάγηση. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε τα παραδουνάβια χωριά και το γραφικό χωριό των καλλιτεχνών, τον Άγιο Ανδρέα. Ολοκληρώνουμε με το Βίσενγκρατ,
το μεσαιωνικό κάστρο και την υπέροχη
θέα. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
7. BΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην Πέστη,
στην πλατεία Ηρώων, στην Όπερα και
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου,
ο τρούλος του οποίου φαίνεται από όλες
τις γωνιές της πόλης. Η ξενάγησή ολοκληρώνεται στην παραμυθένια πλευρά
της Βούδας στον Πύργο των ψαράδων,
όπου θα απολαύσουμε την θέα σε όλη την
πόλη. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
8. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ– ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση:
Το πρόγραμμα σε κάποιες αναχωρήσεις πραγματοποιείται αντίστροφα.
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΛΕΙΨΙΑ
1. ΑΘΗΝΑ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ –
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Άφιξη και ξενάγηση
στην γερμανική πρωτεύουσα, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δούμε την Πύλη
του Βραδεμβούργου (σχέδιο βασισμένο στα Προπύλαια της Ακρόπολης των
Αθηνών), το Κοινοβούλιο (Ράιχσταγκ),
τη στήλη της Νίκης, το Δημαρχείο, τμήματα από το πρώην Τείχος του Βερολίνου, την Όπερα κ.α. Θα καταλήξουμε
στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον μουσείο Περγάμου, με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών αρχαιοτήτων (μεγάλο
μέρος του όμως, είναι κλειστό λόγω
ανακαίνισης). Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2. ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΑΝ
ΣΟΥΣΙ – ΠΟΤΣΔΑΜ
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Πότσδαμ και τα περίφημα ανάκτορα Σαν
Σουσί. Μέσα σε ένα υπέροχο σκηνικό
από λίμνες και μεγαλειώδεις κήπους,
βρίσκονται τα ανάκτορα του Φρειδερίκου Β΄, που σκοπό είχαν να συναγωνιστούν τις Βερσαλλίες. Επιστροφή στο
Βερολίνο και χρόνος ελεύθερος. Μην
παραλείψετε να επισκεφθείτε την καρδιά του νέου Βερολίνου, την πλατεία
Πότσδαμ (Potsdam Platz), όπου βρίσκεται το Sony Center με τον εντυπωσιακό
θόλο, το κινηματογραφικό μουσείο με
κοστούμια της Μάρλεν Ντίντριχ, το Καζίνο κ.ά.- μια πλατεία που δεν κοιμάται
ποτέ.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

3. ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Ελεύθερη μέρα για βόλτες στην όμορφη αυτή πόλη, επισκέψεις σε διάφορα
αξιοθέατα, σε άκρως ενδιαφέροντα
μουσεία και πινακοθήκες. Διασχίστε
με τα πόδια την Under den Linden, τη
λεωφόρο με τα ωραιότερα μπαρόκ και
νεοκλασικά κτίρια του Βερολίνου και
ανεβείτε στον Πύργο της Τηλεόρασης
(365 μέτρα) στην Aλεξάντερ Πλατς, για
μια πανοραμική θέα της γύρω περιοχής.
4. ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΔΡΕΣΔΗ – ΛΕΙΨΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για ημερήσια
εκδρομή στη Δρέσδη και τη Λειψία.
Επισκεπτόμαστε αρχικά την ιστορική
πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη Δρέσδη,
που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού
Έλβα. Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ

αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη
του παρελθόντος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Λειψία (Leipzig), “το
μικρό Παρίσι” της Σαξονίας, όπως την
αποκαλούσε ο Γκαίτε, τη δραστήρια
πόλη των τεχνών, την δυναμική μητρόπολη των βιβλίων, των εκθέσεων και των
πανεπιστημίων. Επιστροφή στο Βερολίνο. Διανυκτέρευση.
5. ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για την Αθήνα.
Σημείωση:
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.

5 μέρες

1. ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ

2. ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

Απευθείας πτήση από Αθήνα και άφιξη στην Βαρσοβία. Η γνωριμία μας
ξεκινά με το Πάρκο Lazienski και συνεχίζει με την παλιά πόλη της Βαρσοβίας όπου θα δούμε την πλατεία της
Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, την
πλατεία του Κάστρου PlacZamkowy
κ.α. Επόμενη στάση στο εβραϊκό Γκέτο, με το μνημείο των Μαρτύρων της
Ναζιστικής θηριωδίας και το νέο υπερσύγχρονο μουσείο εβραϊκής Ιστορίας.
Διατρέχοντας μια σειρά από μεγάλες
λεωφόρους, φτάνουμε στην πλατεία
του Κάστρου όπου ξεχωρίζουν υπέροχα μνημεία όπως η Εκκλησία της Αγίας Άννας, ο Ναός των Καρμελιτών, το
Προεδρικό Ανάκτορο κ.α. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα
δωμάτια. Απόγευμα ελεύθερο.

Πρωινό στην διάθεση σας και προτείνουμε να επισκεφθείτε το Βασιλικό Κάστρο
που στο παρελθόν υπήρξε η επίσημη
έδρα της πολωνικής μοναρχίας. Όπως η
Παλιά Πόλη της Βαρσοβίας έτσι και το
Βασιλικό κάστρο αποτελούν μνημεία της
UNESCO. Σήμερα φιλοξενεί στους χώρους του πίνακες γνωστών ζωγράφων,
συλλογές, έπιπλα αντίκες, ανατολίτικα
χαλιά και έργα τέχνης. Τα πιο γνωστά
δωμάτια είναι η μαρμάρινη αίθουσα, η
αίθουσα των Ιπποτών, η γκαλερί Οβάλ.
Μεταφορά νωρίς το απόγευμα στο
σταθμό για να επιβιβαστούμε στο τραίνο προς Κρακοβία. Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Μια πρώτη βόλτα στην πόλη με την παρουσία πάντα του
αρχηγού που σας συνοδεύει, θα αποτελέσει την καλύτερη εισαγωγή για όσα θα
δούμε στην αυριανή μας ξενάγηση.
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5 μέρες

3. ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ
ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε την
εβραϊκή γειτονιά Κάζιμιερτς, με τις επτά
συναγωγές, θα δούμε το εντυπωσιακό
Βασιλικό Κάστρο στο λόφο του Βάβελ,
τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς
τάφους και την Καμπάνα κ.α. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα περίφημα
αλατωρυχεία της Βιέλιτσκα που έχουν
ιστορία 700 ετών και εκτείνονται σε περισσότερα από 300 χιλιόμετρα υπόγειων στοών. Επιστροφή στην Κρακοβία και
απόγευμα ελεύθερο.
4. ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ
Αναχώρηση για το Άουσβιτς, περίπου
60 χιλιόμετρα βoρειοδυτικά της Κρακοβίας. Η σημερινή επίσκεψη απαιτεί
γερό στομάχι, ειδικά όταν θα βρεθούμε

μπροστά στα εκθέματα με προσωπικά
αντικείμενα, μικρά παπούτσια και ρούχα παιδιών, πολλά από τα οποία ήταν
νηπιακής ηλικίας όταν δολοφονήθηκαν.
Το εξαιρετικά οργανωμένο μουσείο που
δέχεται περισσότερους από 1.500.000
επισκέπτες ετησίως, είναι ιδιαίτερα διδακτικό και λειτουργεί σαν μια σοβαρή
προειδοποίηση για τους κινδύνους του
ολοκληρωτισμού και του φανατισμού
κάθε απόχρωσης. Επιστροφή στην Κρακοβία και χρόνος ελεύθερος.
5. ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Γεμάτοι όμορφες εικόνες μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο της Κρακοβίαςγια την επιστροφή στην Ελλάδα.
Σημείωση:
Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΑΛΠΕΙΣ - ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΣΛΟΒΑΚΙΑ
1. ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΓΚΡΑΤΣ –
ΦΕΛΝΤΕΝ ΑΜ ΒΕΡΤΕΡΖΕΕ – ΦΙΛΑΧ

3. ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΒΑΤΕΝΣ
ΡΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ – ΜΠΑΝΤ ΡΑΪΧΕΝΧΑΛ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση οδικώς για το Γκρατς τη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας. Η παλαιά
πόλη του Γκρατς, στην οποία θα περπατήσουμε, είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κέντρα πόλεων της κεντρικής
Ευρώπης και μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τον τελικό προορισμό μας,
την πόλη Φίλαχ, αφού πρώτα κάνουμε
μία στάση στο Pyramidenkogel, έναν σύγχρονο πύργο-παρατηρητήριο που προσφέρει την καλύτερη πανοραμική θέα
στη λίμνη Βέρτερζεε. Το βράδυ άφιξη στο
Φίλαχ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

Πεζή περιήγηση, στην πρωτεύουσα του
Τιρόλο, στην παλιά πόλη που έχει διατηρήσει τη μεσαιωνική όψη, με τα καλντερίμια και τα θαυμάσια μπαρόκ ρυθμού
κτίρια, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε τη Χόφκιρχε, το ορόσημό της
πόλης τη Χρυσή Στέγη, τα ανάκτορα
Χόφμπουργκ, την Αψίδα του Θριάμβου κ.α. Στη συνέχεια, αναχωρήση για
το Βάττενς όπου θα επισκεφθούμε το
εργοστάσιο κρυστάλλων Σβαρόβσκυ,
και θα συνεχίσουμε προς την κωμόπολη του Ράτενμπεργκ για να κάνουμε
μια βόλτα στις όχθες του ποταμού Ινν.
Άφιξη το απόγευμα στο Μπαντ Ράιχενχαλ, περίπου 20’ από το Σάλτσμπουργκ.
Αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο,
αναχωρούμε για μια βραδινή βόλτα
το Σάλτσμπουργκ. Διανυκτέρευση στο
Μπαντ Ράιχενχαλ.

2. ΦΙΛΑΧ – ΤΣΕΛ ΑΜ ΖΕΕ
ΚΙΤΣΜΠΥΕΛ – ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
Πρωινή ξενάγηση στο Φίλαχ και την
κεντρική του πλατεία, και αναχώρηση
για το Ίνσμπρουκ, μέσα από μια θαυμάσια διαδρομή, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα διασχίσουμε τον καταπράσινο εθνικό δρυμό και θα σταματήσουμε σε υψόμετρο 2.500 μέτρων για να
θαυμάσουμε τις χιονισμένες κορυφές
των Άλπεων. Θα σταματήσουμε επίσης
στην όμορφη κωμόπολη Τσελ αμ Ζέε,
στην όχθη της γαλάζιας λίμνης Τσέλερζεε. Η συνέχεια της διαδρομής μας
θα μας οδηγήσει στο κοσμοπολίτικο Κιτσμπύελ, κορυφαίο κέντρο χειμερινού
τουρισμού, σε μια ανοιχτή κοιλάδα που
αγναντεύει τις Άλπεις. Η ημέρα μας
ολοκληρώνεται με την άφιξή μας στο
γραφικό Ίνσμπρουκ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

4. ΜΠΑΝΤ ΡΑΪΧΕΝΧΑΛ
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΧΑΛΣΤΑΤΤ – ΒΙΕΝΝΗ
Ξενάγησή στο Σάλτσμπουργκ όπου θα
δούμε την περίφημη Γκετράιντεγκασσε,
εκκλησίες, κτίρια μουσικών θεσμών και
κομψά γεφύρια, το ανάκτορο Μιραμπέλ,
το σπίτι του Μότσαρτ, την πλατεία Μαρκάρτ με το θέατρο, την μπαρόκ εκκλησία
της Αγίας Τριάδας κ.α. Περνώντας από
την πύλη Σίγκμουντ θα δούμε το παλιό
πανεπιστήμιο και θα ολοκληρώσουμε την
περιήγησή μας στην πλατεία Μότσαρτ.
Στην συνέχεια αναχώρηση για τη Βιέννη μέσα από αλπικά τοπία απαράμιλλης
ομορφιάς και γραφικά χωριά με ξύλινα
σπίτια και πανέμορφες λίμνες, πριν καταλήξουμε στο πανέμορφο παραλίμνιο
χωριουδάκι Χάλσταττ. Εδώ θα απολαύ-
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σουμε μια βαρκάδα στη λίμνη Χάλστεττερ, για να χαλαρώσουμε στη σαγηνευτική ηρεμία που κυριαρχεί στην περιοχή.
Χρόνος για γεύμα ή καφέ και αναχώρηση
για τη Βιέννη, περνώντας από τη λίμνη
Τράουνζεε και το Γκμούντεν. Άφιξη στη
Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.

περπατήσετε στους κήπους και θα επισκεφθείτε (προαιρετικά) τα δωμάτια
που ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα κοντσέρτο βιεννέζικης μουσικής
στoSchönbrunnαπό την ορχήστρα των
ανακτόρων. Διανυκτέρευση.

5. ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

7. ΒΙΕΝΝΗ – ΔΑΣΗ WIENERWALDΜΠΑΝΤΕΝ – ΑΘΗΝΑ

Ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα
της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα, την
«Κόρη του Δούναβη. Άφιξη και πεζή
ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε το μεσαιωνικό Δημαρχείο της παλιάς πόλης, την κεντρική πλατεία, τον καθεδρικό γοτθικό ναό
του Αγίου Μαρτίνου, στον οποίο μεταξύ
13ου και 16ου αιώνα γίνονταν η στέψη
των Ούγγρων βασιλέων κ.ά. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην
πόλη και να αγοράσετε χειροποίητα
σουβενίρ. Επιστροφή στη Βιέννη. Για το
βράδυ σας προτείνουμε δείπνο σε μία
από τις παραδοσιακές βιεννέζικες ταβέρνες στο Γκρίντσινχ. Διανυκτέρευση.
6. ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη
στη μεγαλοπρεπή Βιέννη μια από τις
πιο όμορφες πρωτεύουσες του κόσμου.
Ξενάγηση την «πόλη του βαλς», όπου
μεταξύ άλλων θα δούμε την περίφημη
Κρατική Όπερα, το Δημαρχείο, τα δίδυμα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών
Τεχνών, το Θέατρο της πόλης, το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο με την πλούσια
διακοσμημένη πρόσοψη, τον Καθεδρικό
του Αγίου Στεφάνου κ.ά. Θα ολοκληρώσουμε την ξενάγησή με επίσκεψη στα
θερινά ανάκτορα Σενμπρούν, όπου θα

Πρωινό ελεύθερο για μία τελευταία
βόλτα στην πόλη. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τα Βιεννέζικα Δάση,
τον πνεύμονα της πόλης και την περιοχή απ’ όπου υδροδοτείται η Βιέννη
όπου θα δούμε τον επιβλητικό γοτθικό πύργο Lichtenstein, τη μεγαλύτερη
υπόγεια λίμνη στον κόσμο Seegrotte,
το μοναδικό μοναστήρι Βενέδικτων
μοναχών και το πρώην κυνηγετικό περίπτερο (και σήμερα μοναστήρι) Μάγιερλινγκ. Στην συνέχεια μεταφορά στην
κοσμοπολίτικη λουτρόπολη Μπάντεν,
όπου ιδρύθηκε το πρώτο καζίνο της
χώρας και μετάβαση στο αεροδρόμιο
για να επιβιβαστούμε για την πτήση
επιστροφής μας στην Αθήνα.
Σημειώσεις:
1) H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί
καμία από αυτές.
2) Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ημέρες πριν από την
εκάστοτε αναχώρηση.
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ΜΑΔΡΙΤΗ

4,5 μέρες

1. ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Tο
απόγευμα θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της καρδιάς της Μαδρίτης,στο περίφημο Barrio de la letras,
μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης
της Ευρώπης. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της
πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων.
2. ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου
της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον
κόσμο (ΠΡΑΔΟ). Τα πάνω από 10.000
έργα που ανήκουν στην συλλογή του,
προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο
Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο,

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
1. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για
την πρώτη περιπατητική ξενάγηση στο
κέντρο της Βαρκελώνης. Θα περπατήσουμε την Ράμπλας, και θα επισκεφτούμε την κεντρική αγορά τροφίμων και
φρούτων La Boqueria. Στην συνέχεια
θα δούμε την διάσημη λυρική σκηνή
και θα καταλήξουμε στην πλατεία Ρεάλ,
τυπική Ισπανική πλατεία με καμάρες. Το
απόγευμα προαιρετική ξενάγηση (έξοδα ατομικά) στο πάρκο Γκουέλ και στο
γήπεδο της Μπαρτσελόνα, camp nou.
2. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Η σημερινή ξενάγηση αρχίζει από την
κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την
Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε την πε22

Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα
σε άλλους εξ’ ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια αναχώρηση για
την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το
Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά
δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα
μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών
και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ,
όπου θα δούμε πίνακες του Ελ Γκρέκο,
αμύθητης αξίας ,όπως το Expolio και τη
συλλογή Αποστόλων. Στη συνέχεια, την
εκκλησία του Santo Tome, θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ
Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”.
Ακολουθεί επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο
με «Damasquinad», γνωστή Τολεδανική
τέχνη που προέρχεται απο την εποχή
των Αράβων. Επιστροφή στην Μαδρίτη.
Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια

βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα
Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς
περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς
πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή
Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
3. ΜΑΔΡΙΤΗ – ΣΕΓΚΟΒΙΑ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη Σεγκόβια, παλιά πρωτεύουσα
της Καστίλης. Η Σεγκόβια είναι χτισμένη πάνω σε ένα βραχώδες ύψωμα και
περιβάλλεται από τους ποταμούς Ερέσμα και Κλαμόρες. Από μακριά μοιάζει
με πλοίο, με το μεσαιωνικό φρούριο
να σχηματίζει την πλώρη, τους πυργίσκους του γοτθικού ναού να υψώνονται σαν κατάρτια και το υδραγωγείο
στο πίσω μέρος να θυμίζει πηδάλιο. Το
ηλιοβασίλεμα , η θέα στην παλιά πόλη
από την κοιλάδα είναι μαγευτική. Στη

Σεγκόβια υπάρχουν πολλές εκκλησίες
,καθεδρικός ναός από το 1525, μουσείο
της Σεγκόβια με έργα χαρακτικής από
τη Λίθινη εποχή καθώς και εργαλεία
,κατασκευές , νομίσματα κλπ. Ακόμα
μπορείτε να δείτε το υδραγωγείο και
το ALCAZAR που υψώνεται σαν παραμυθένιο κάστρο. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στη Μαδρίτη.
4. ΜΑΔΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Σήμερα τελειώνει το ταξίδι μας αφήνοντας όμορφες αναμνήσεις και μια
υπόσχεση ότι θα ξαναγυρίσουμε.

3. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΧΙΡΟΝΑ – ΦΙΓΚΕΡΕΣ
Σήμερα ξεκινάμε για την γενέτειρα του
μεγάλου καταλανού ζωγράφου, Σαλβαδόρ Νταλί, το Φιγκέρες! Μετά από μια

πανέμορφη διαδρομή, σχεδόν 2 ωρών,
φτάνουμε στο μουσείο θέατρο, του
εκκεντρικού ζωγράφου όπου εκτίθεται
η μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκοσμίως. Στην συνέχεια αναχώρηση
για την Χιρόνα όπου θα θαυμάσουμε τα
πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια στις
όχθες του ποταμού όναρ και τον καθεδρικό γοτθικό ναό της Πανάγιας!
4. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα
ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το μουσείο του Πάμπλο Πικάσο ή το πρώτο πάρκο της Βαρκελώνης,
το πάρκο Ciutadella , που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του
1888. Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου επισκεφτείτε το Camp nou, το γήπεδο της φημισμένης Μπαρτσελόνα,
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Σημειώσεις:
1) H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση
του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί κάτι.
2) Στο 5μερο πρόγραμμα υπάρχει μια
επιπλέον ελεύθερη μέρα.

4,5 μέρες
ρίφημη λεωφόρο Paseo de gracia με τα
ωραιότερα σπίτια και θα σταματήσουμε
στην περίφημη εκκλησία Sagrada Familia.
Συνεχίζουμε με το Porto Olympico, το
Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta,
παλιά γειτονιά των ψαράδων.Στην συνέχεια θα περάσουμε από την άλλη πλευρά της πόλης και θα ανηφορήσουμε στο
λόφο Montjuik όπου βρίσκεται το ολυμπιακό στάδιο. Επόμενη στάση το Ισπανικό
χωριό και η περίφημη γοτθική συνοικία
όπου βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά κτίρια και ο καθεδρικός ναός. Για
το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο και να αφεθείτε στον
έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ

της καλύτερης ομάδας του κόσμου
και το μουσείο του. Εναλλακτικά επισκεφτείτε το ενυδρείο, ένα από τα πιο
σημαντικά της Ευρώπης, στο οποίο θα
έχετε την ευκαιρία να ζήσετε τη μαγεία του θαλάσσιου βασιλείου.
5. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Σημειώσεις:
1) H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση
του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.
2) Το 4μερο πρόγραμμα έχει μια μέρα
ελεύθερη λιγότερη.

1. ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ

3. ΓΡΑΝΑΔΑ – ΜΑΛΑΓΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ

5. ΣΕΒΙΛΛΗ – ΚΟΡΔΟΒΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα
της Ισπανίας. Άφιξη, μεταφορά στο
ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την
πόλη.

Μετά το πρόγευμα ξενάγηση στη Γρανάδα στην περιοχή του Καθεδρικού
ναού και την πλατεία Bib. Αναχώρηση
για την Μάλαγα, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο. Ελεύθερος
χρόνος να επισκεφθείτε μνημεία όπως
το Χιμπραλφάρο ή Αλκαθάμπα. Άφιξη το απόγευμα στην πρωτεύουσα της
Ανδαλουσίας τη Σεβίλλη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Μαδρίτη μέσω Κόρδοβας όπου θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της
Εβραϊκής συνοικίας με τα υπέροχα πάτιος που θα μας οδηγήσουν στο μεγαλύτερο Τζαμί της Δύσης, την Μεθκίτα.
Το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.

2. ΜΑΔΡΙΤΗ – ΓΡΑΝΑΔΑ
Πρωινή αναχώρηση για την ενδοχώρα
της Ανδαλουσίας, τη Γρανάδα, χτισμένη
στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. Το
απόγευμα θα επισκεφθούμε τον λόφο
της Αλάμπρα, ένα αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής με αφάνταστη
λεπτομέρεια στην διακόσμηση. Δίπλα
στην Αλάμπρα θα βρούμε το Χεναραλίφε που θα μας παρασύρει σε ένα
κόσμο στοχασμού, χαλάρωσης και φαντασίας από την εποχή των Σουλτάνων.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την Θάμπρα Μόρα (Zambra mora)
την αρχική τσιγγάνικη εκδοχή του χορού που στην συνέχεια έδωσε την βάση
για την γέννηση του Φλαμένκο.

4. ΣΕΒΙΛΛΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Ξεκινάει η ξενάγησή μας όπου μεταξύ
άλλων θα δούμε το Πάρκο της Μαρίας Λουίζα και τις περίφημες πλατείες
Αμερικής και Ισπανίας. Στη συνέχεια θα
περιπλανηθούμε στην πρώην Εβραϊκή
συνοικία με τα στενά σοκάκια και τα
τυπικά “πάτιος’’ και το Αλκαζάρ όπου
δεσπόζει το Αραβικό Παλάτι. Στην ίδια
περιοχή θα δούμε τον καθεδρικό ναό
Χιράλδα με το μιναρέ – καμπαναριό
που είναι και η “επίσημη’’ φωτογραφία
της Σεβίλλης.

εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’, γνωστή
Τολεδανική τέχνη. Επιστροφή στην Μαδρίτη.
8. ΜΑΔΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και λίγος
χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για Αθήνα.

6. ΜΑΔΡΙΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Σημειώσεις:

Ξενάγηση στην σημαντικότερη Πινακοθήκη του κόσμου, το Πράδο. Στην
συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά
δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης.
Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’
τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης.Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με
το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, την
Μαδρίτη των Αψβούργων.

1) H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος.

7. ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ
Πρωινή αναχώρηση για το Τολέδο, όπου
θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό με τους
πίνακες του Eλ Γκρέκο καθώς και ενα

2) Λόγω του νέου κανονισμού της Αλάμπρα στην Γρανάδα για περιορισμένο
αριθμό επισκεπτών ημερησίως, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η είσοδος θα κάνουμε ξενάγηση στην παλιά
πόλη της Γρανάδας και στον καθεδρικό
ναό όπου υπάρχουν οι τάφοι των σημαντικότερων καθολικών βασιλέων Φερδινάνδου και Ισαβέλλας.
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ΛΙΣΑΒΟΝΑ

4,5 μέρες

1. ΑΘΗΝΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ

ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση
για την Λισαβόνα, η οποία είναι κτισμένη
στους επτά λόφους του ποταμού Tagus.
Άφιξη στην γενέτειρα του fado με τα στενά, γραφικά σοκάκια, τα σπίτια με τις κεραμοσκεπές και τις στολισμένες με πολύχρωμα πλακάκια προσόψεις. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ
ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΟΡΔΟΒΑ - ΤΟΛΕΔΟ

1. ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

4. ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΓΡΑΝΑΔΑ

6. ΣΕΒΙΛΛΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση
για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, την
Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

Μετά το πρόγευμα αρχίζει η οδική μας
εκδρομή στη γοητευτική Ανδαλουσία
καθώς κατευθυνόμαστε προς την Γρανάδα. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ξεκινάει η ξενάγηση πόλης που
κυριαρχείται από την πληθωρική ομορφιά της Αλάμπρας - ένα αριστούργημα
τέχνης και αφάνταστης λεπτομέρειας
στη διακόσμηση, φτιαγμένο από γύψο,
μάρμαρο και τούβλο, της οποίας το
όνομά έχει αραβική ρίζα και σημαίνει
“κόκκινο κάστρο”. Χτισμένη σε έναν πέτρινο λόφο, στις εκβολές του ποταμού
Darro, προστατευμένη από βουνά και
περικυκλωμένη από δάσος, ανάμεσα
στις παλαιότερες συνοικίες της πόλης,
η Αλάμπρα ήταν αρχικά σχεδιασμένη
για στρατιωτική περιοχή από τα μέσα
όμως του 13ου αιώνα έγινε και η κατοικία βασιλέων. Επίσης, θα επισκεφθούμε
τους υπέροχους κήπους του Generalife,
ενός ανεξάρτητου παλατιού, το οποίο
βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Αλάμπρα και αποτελούσε τόπο χαλάρωσης
των βασιλέων. Δείπνο στο ξενοδοχείο.

Πρωινή ξενάγηση πόλης στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, την περίφημη Σάντα Κρουθ με τα γραφικά στενά, τα
ανθοστόλιστα μπαλκόνια και τα πλέον
καλαίσθητα Πάτιος σε όλη την Ισπανία.
Συνεχίζουμε με τον Καθεδρικό Ναό
της πόλης, και το Αλκάθαρ, το βασιλικό ανάκτορο στην Σεβίλλη. Η ξενάγησή
ολοκληρώνετε με επίσκεψη σε δύο από
τις εντυπωσιακότερες πλατείες σε όλη
την χώρα. Την Πλατεία της Ισπανίας και
την Πλατεία της Αμερικής. Για το βράδυ
σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε
Φλαμένγκο στην πατρίδα του.

2. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Η ξενάγηση μας αρχίζει από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την Plaza
Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo de gracia με τα πιο
ακριβά καταστήματα και τα ωραιότερα
σπίτια της πόλης. Συνεχίζουμε με την
Sagrada Familia, Porto Olympico, το
Ολυμπιακό χωριό, την Barceloneta κ.α.
Ολοκληρώνουμε την ξενάγηση μας με
το λόφο Montjuik, το Ισπανικό χωριό
και την περίφημη γοτθική συνοικία όπου
βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά κτίρια, το παλάτι των καθολικών βασιλιάδων και ο καθεδρικός ναός.
3. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Λεβάντε, τη Βαλένθια.
Άφιξη νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Νωρίς το απόγευμα
θα κάνουμε πανοραμική περιήγηση της
πόλης, που κουβαλάει την αρχιτεκτονική και πολιτισμική παράδοση των χιλίων
χρόνων της ιστορίας της. Θα περάσουμε από την παλιά πόλη και θα δούμε το
δημαρχείο της πόλης που προσδίδει ένα
στυλ αναγεννησιακού μπαρόκ και ήταν
έδρα των Ρεπουμπλικάνων την εποχή
του εμφυλίου. Στη συνέχεια θα δούμε το
παλάτι του Marques de dos Aguas, σημερινό μουσείο κεραμικής με την θαυμάσια
αλαβάστρινη πρόσοψή του. Θα περπατήσουμε επίσης στην αγορά με το παλιό
χρηματιστήριο και θα καταλήξουμε στον
καθεδρικό ναό με τον πύργο Mikelet, που
θεωρείται σύμβολο της πόλης.
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5. ΓΡΑΝΑΔΑ – ΡΟΝΤΑ – ΠΟΥΕΜΠΛΟΣ
ΜΠΛΑΝΚΟΣ - ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη
Σεβίλλη διασχίζοντας την περιοχή με
τα Pueblos blancos (Άσπρα Χωριά).
Θα σταματήσουμε στη Ρόντα μια πανέμορφη μεσαιωνική πόλη χτισμένη στο
χείλος ενός εντυπωσιακού φαραγγιού.
Θα απολαύσουμε τη μοναδική θέα , θα
δούμε την παλαιότερη αρένα της Ισπανίας και θα περιπλανηθούμε στα στενά
δρομάκια που ενέπνευσαν τους ποιητές
του Ρομαντισμού...και τον Χεμινγουέη
στο “Για ποιόν χτυπά η καμπάνα’’.
Συνεχίζοντας προς την ενδοχώρα της
Ανδαλουσίας θα καταλήξουμε στη Σεβίλλη. Δείπνο στο ξενοδοχείο.

7. ΣΕΒΙΛΛΗ – ΚΟΡΔΟΒΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ
Σήμερα αναχωρούμε για την ιστορική
πρωτεύουσα της Ισπανίας, στο κέντρο
της Ιβηρικής χερσονήσου, τη Μαδρίτη.
Σταθμός στη διαδρομή μας η Κόρδοβα,
η πόλη που ήταν κάποτε πρωτεύουσα
του πιο δυνατού βασιλείου του Ισλάμ,
η πιο πολιτισμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας όπου
βρίσκεται η ψυχή της παραδοσιακής
Κόρδοβας με τα υπέροχα Πάτιος και
θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης,
το θαυμαστό Τζαμί Μεσκίτα, σιωπηλό
τέμενος σήμερα, με 850 ασπροκόκκινες κολόνες, αψίδες από μάρμαρο και
ψιλοδουλεμένο ξύλο, μεγαλόπρεπο
απομεινάρι του ισχυρού χαλιφάτου της
Κόρδοβας και στην καρδιά του οποίου
δεσπόζει ένας χριστιανικός ναός. Άφιξη το απόγευμα στη Μαδρίτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8,10 μέρες

τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης.Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με
το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, την
Μαδρίτη των Αψβούργων. Το απόγευμα,
σας προτείνουμε (έξοδα ατομικά) μια
προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια,
την παλιά πρωτεύουσα της Καστίλης.

2. ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Η σημερινή ξενάγηση είναι αφιερωμένη
στην γραφική και φιλόξενη πόλη. Ένα από
τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης
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. Επόμενος σταθμός το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό

σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και
πλούτου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και
τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ,
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της unesco. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίμια της μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα ως το Κάστρο
Του Αγίου Γεωργίου για μια πανοραμική
θέα της πόλης. To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη
τραγουδίστρια Αmalia Rodrigues.
3. ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΪΣ –
ΕΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ
Αναχωρούμε για εκδρομή στα περίχωρα της Λισαβόνας με πρώτη στάση τη
Σίντρα, μια πόλη που αφθονεί σε φυσι-

κή ομορφιά και χαρακτηρίζεται από την
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της.
Το Παλάθιο Ρεάλ, δεσπόζει στην κορυφή
ενός καταπράσινου βουνού. Στη συνέχεια
θα περάσουμε από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι που αναπτύσσεται
δίπλα στην πρωτεύουσα και το Εστορίλ,
το θέρετρο όλων των εποχών, το οποίο
θεωρείται από τα πιο σημαντικά τουριστικά σημεία παγκοσμίως και παρέχει ποικίλες δραστηριότητες όπως γήπεδο γκολφ,
αγωνιστική πίστα καθώς και ένα από τα
μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης. Τελευταία μας επίσκεψη το δυτικότερο σημείο
της Ευρώπης, το Κάμπο Ντα Ρόκα. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και
απόγευμα ελεύθερο.
4. ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα

ελεύθερη. Μπορείτε να επισκεφτείτε το
Πάρκο των Εθνών ή εναλλακτικά το μεγάλο κέντρο του καθολικισμού τη Φάτιμα, το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των
καλλιτεχνών, Όμπιτους και το τουριστικό
ψαροχώρι του ατλαντικού τη Ναζαρέ.
5. ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε
πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις:
1) H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί
καμία από αυτές.
2) Το 4μερο πρόγραμμα έχει μια μέρα
ελεύθερη λιγότερη.

9. ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την
“Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία ιστορική,
καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά
δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό,
ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών
στυλ καθώς και την εκκλησία του Αγίου
Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η
Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. Επιστροφή
στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας
προτείνουμε μια τελευταία βόλτα για
ψώνια στην κομψότερη συνοικία της
πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα
καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε
Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς
περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς
πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή
Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
10. ΜΑΔΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Εντυπώσεις ικανές να γεμίσουν με αναμνήσεις μια ζωή ήταν τούτο το ταξίδι
μας στην Ισπανία. Θα το συνειδητοποιήσετε σήμερα που τελειώνει, καθώς πετάμε πίσω στην Αθήνα.

8. ΜΑΔΡΙΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Σημειώσεις:

Ξενάγηση στην σημαντικότερη Πινακοθήκη του κόσμου, το Πράδο. Στην
συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά
δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης.
Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’

1) Υπάρχει και 8ήμερο πρόγραμμα χωρίς τις διανυκτερεύσεις Γρανάδα και
Σεβίλλη.
2) Σε ορισμένες αναχωρήσεις το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

1. ΑΘΗΝΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΦΑΤΙΜΑ – ΚΟΪΜΠΡΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Λισαβόνα. Άφιξη και
αναχώρηση οδικώς για την Φάτιμα,
τόπος με την μεγαλύτερη προσέλευση
προσκυνητών παγκοσμίως. Συνεχίζουμε
για την Κοίμπρα όπου θα περιηγηθούμε
στο χώρο του Πανεπιστημίου και στους
δρόμους της πόλης. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2. ΚΟΪΜΠΡΑ – ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΕΙΡΟ
– ΠΟΡΤΟ
Πρωινή αναχώρηση για το δάσος Μπουσάκου, τη “Βενετία της Πορτογαλίας”
όπου θα θαυμάσουμε τις βάρκες που
μοιάζουν με παραδοσιακές γόνδολες της
Βενετίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
Πόρτο μια πόλη που αντιπροσωπεύει την
παράδοση και τις ανθρώπινες αξίες του
Πορτογαλικού έθνους. Διανυκτέρευση.

3. ΠΟΡΤΟ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Μετά το πρόγευμα θα ξεναγηθούμε
στην εντυπωσιακή μεσαιωνική πόλη.
Πρώτη στάση η περιοχή Ριμπέϊρα με
τις παλιές συνοικίες και τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα της ανοιχτής
αγοράς. Στην συνέχεια θα περιηγηθούμε την περιοχή του Καθεδρικού Ναού,
το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων,το
Παλάτι Μπόλσα και κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για πολλά
χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί
“Πόρτο”. Διανυκτέρευση.
4. ΠΟΡΤΟ – ΜΠΡΑΓΚΑ – ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Πρωινή αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του Μίνιου. Θα επισκεφτούμε την γραφική πόλη Μπράγκα
και την πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, το Γκιμαράες. Επιστροφή στο
Πόρτο. Διανυκτέρευση.

5. ΠΟΡΤΟ – ΜΠΑΤΑΛΙΑ – ΝΑΖΑΡΕ –
ΟΜΠΙΤΟΥΣ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Πρωινή αναχώρηση για Λισαβόνα. Πρώτος μας σταθμός ο ναός της Μπατάλια,
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Συνεχίζουμε
για το τουριστικό ψαροχώρι του ατλαντικού,Ναζαρέ, και το μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους όπου θα
περιηγηθούμε. Άφιξη αργά το απόγευμα
στην Λισαβόνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6. ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Η σημερινή μας ξενάγηση ξεκινάει με το
Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες. Στην
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
των Ιερωνυμιτών, το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό
Πύργο του Μπελέμ. To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά
πορτογαλικά τραγούδια fado.

8 μέρες

7. ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΙΣ
– ΕΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ –
ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Ολοήμερη εκδρομή. Πρώτη στάση στη
Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων,
δεύτερη στο Κασκάις, ένα πολύ όμορφο ψαροχώρι, τρίτη στο Εστορίλ,τουριστικό θέρετρο και τελευταία στο Κάμπο
Ντα Ρόκα, το δυτικότερο σημείο της
Ευρωπαϊκής ηπείρου. Επιστροφή στη
Λισαβόνα στο Πάρκο των Εθνών που
κατασκευάστηκε για την Διεθνή Έκθεση EXPO. Διανυκτέρευση.
8. ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΑΘΗΝΑ
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στην
πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Γεμάτοι
αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα.
Άφιξη στην Αθήνα.
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ΒΕΝΕΤΙΑ

4,5 μέρες

1. ΑΘΗΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ

2. ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ –
ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ

Αναχώρηση από την Αθήνα και πτήση
για Βενετία. Άφιξη και μεταφορά με
λεωφορείο στο Tronchetto. Επιβίβαση
σε βαπορέτο από την πλατεία του Αγ.
Μάρκου, απ’ όπου θα ξεκινήσει η ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε, μεταξύ
άλλων, την γέφυρα των Στεναγμών, τον
Πύργο του Ρολογιού, την βασιλική του
Αγίου Μάρκου, την πλατεία με το παλάτι των Δόγηδων κ.α. Υπόλοιπο ημέρας
ελεύθερο, ώστε να περιπλανηθείτε με
τις γόνδολες στα κανάλια της πόλης
αλλά και να δείτε από κοντά τις περίφημες βενετσιάνικες μάσκες. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Πρόγευμα και μεταφορά οδικώς για τη
πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, τη
Βερόνα. Εκεί θα δούμε την Ρωμαϊκή
αρένα, την κεντρική πλατεία Έρμπε,
το «σπίτι της Ιουλιέττας» και το μπαλκόνι στο οποίο έβγαινε για να δει τον
Ρωμαίο. Συνεχίζουμε στο ωραιότερο
τουριστικό θέρετρο της λίμνης Γκάρντα, την Σιρμιόνε, μια λωρίδα γης που
εισχωρεί μέσα στη λίμνη. Θα περπατήσουμε στα όμορφα μεσαιωνικά δρομάκια όπου θα επισκεφτούμε το σπίτι της
Μαρίας Κάλλας. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο
μας στη Βενετία.

ΡΩΜΗ

4. ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΘΗΝΑ

Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε
υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχετε
στη προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) στην αυθεντική & ανέγγιχτη από
το χρόνο Πάντοβα που σαγηνεύει με
το δικό της τρόπο κάθε επισκέπτη. Το
μεσαιωνικό στοιχείο της πόλης μένει
αναλλοίωτο μέσα από τα λιθόστρωτα
σοκάκια της, τη καρδιά της πόλης με
το ιστορικό πανεπιστήμιο. Χρόνος ελεύθερος στη πόλη για να περιπλανηθείτε
στα δαιδαλώδη δρομάκια με τις πολλές
αψιδωτές στοές της ανάμεσα σε πολλά
παλαιοπωλεία και γιατί όχι … απολαύστε
έναν αυθεντικό καπουτσίνο! Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο !

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος να
αποχαιρετίσετε την όμορφη Βενετία,
μέχρι την ώρα μεταφοράς σας στο αεροδρόμιο. Πτήση και τέλος του όμορφου ταξιδιού σε εντυπώσεις.
Σημειώσεις:
1) Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει.
2) Το 5μερο πρόγραμμα έχει μια επιπλέον ελεύθερη μέρα.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη και ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης με
πρώτη επίσκεψη στις κατακόμβες της
Αγ. Καλλίστου, όπου θα δούμε τις κρύπτες των Πάππων και τους τάφους των
πρώτων χριστιανών. Διασχίζοντας την
Αππία οδός θα δούμε τα πιο διάσημα
Λουτρά (Θέρμες) του αυτοκράτορα
Καρακάλλα πριν καταλήξουμε στο επιβλητικό Κολοσσαίο & την αψίδα του
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια,
θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο για
το πανοραμικό μέρος της ξενάγησης
όπου θα δούμε τον ιππόδρομο, το
νησάκι Τιβερίνα, το Κάστρο των Αγγέλων, την βίλα Μποργκέσε, την διάσημη Βία Βένετο και θα καταλήξουμε

στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ προαιρετικά (έξοδα ατομικά) μπορείτε να
ακολουθήσετε το Rome by Night, μια
ξεχωριστή περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης ανάμεσα στα φωταγωγημένα κτίρια της.
2. ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
& ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ
Πρόγευμα και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία μουσεία στο κόσμο. Mια μεγάλη μπρούτζινη
πύλη θα σας οδηγήσει «ως δια μαγείας»
από την Ρώμη στο μικρότερο κρατίδιο
του κόσμου, το Βατικανό. Θα θαυμάσετε
τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων
τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη
περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Πρόκειται για
το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, όπου η διακόσμηση του αποτελεί
αναφορά στον Ναό της Παλαιάς Δια-

θήκης και είναι ένα πελώριο έκθεμα με
αριστουργήματα, καθώς οι τοιχογραφίες
του, η αρχιτεκτονική του, οι νωπογραφίες, οι οροφές του είναι φιλοτεχνημένες
από τους μεγαλύτερους «μάστορες» της
Αναγέννησης. Ακολουθεί επίσκεψη στη
Βασιλική του Αγ. Πέτρου (εφόσον είναι
ανοιχτή για το κοινό) και ξενάγηση στην
ομώνυμη πλατεία. Η Βασιλική του Αγ.
Πέτρου είναι η μεγαλύτερη παπική εκκλησία, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται
εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου.

4. ΡΩΜΗ

3. ΡΩΜΗ - (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ)

1) Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων
και λειτουργίας χώρων και μουσείων.

Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε
μπορείτε να επιλέξετε (έξοδα ατομικά)
ολοήμερη εκδρομή στη πόλη που είναι
συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία.

ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ
1.ΑΘΗΝΑ – ΚΑΤΑΝΙΑ – ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ

4,5 μέρες

1. ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
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3. ΒΕΝΕΤΙΑ

Χρόνος ελεύθερος στην αιώνια πόλη.
Περπατήστε στους εμπορικούς δρόμους της, οι οποίοι είναι γεμάτοι από
σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες τη
Via Sistina και Via Condotti.
5. ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις:

2) Απαραίτητα διαβατήρια νέου τύπου σε
ισχύ ή ταυτότητες με λατινικά στοιχεία.
3) Το 4μερο πρόγραμμα έχει μια μέρα
ελεύθερη λιγότερη.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση την Κατάνια. Άφιξη και αναχώρηση με προορισμό τη πόλη του Ακράγαντα, όπου είναι και η φημισμένη
κοιλάδα των Ναών. Στον εκπληκτικό
αρχαιολογικό του χώρο κατά την ξενάγησή μας θαυμάζουμε τους αρχαίους
Ελληνικούς ναούς, ορισμένοι από τους
οποίους βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Θα δούμε τον Ναό της Ήρας, τον
Ναό της Ομόνοιας, ο οποίος, χάρη
στη μετατροπή του σε πρωτοχριστιανικό ναό, σώζεται σήμερα σχεδόν ακέραιος, του Ηρακλή, τον τεράστιο ναό
του Δία, τον Ναό των Διόσκουρων (του
Κάστορα και του Πολυδεύκη) - από τα
ωραιότερα δείγματα της αρχαίας Ελληνικής τέχνης κ.ά. Τακτοποίηση στα
δωμάτια & το βράδυ θα απολαύσετε
δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου με τις μοναδικές τοπικές γεύσεις.
Διανυκτέρευση.
2. ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ – ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ –
ΜΟΝΡΕΑΛΕ – ΠΑΛΕΡΜΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μία από
τις επιφανέστερες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας, τον Σελινούντα. Άφιξη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο, που θεωρείται ο μεγαλύτερος
στην Ευρώπη, με τους αρχαίους Ελληνικούς ναούς, ορισμένοι από τους
οποίους βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Συνεχίζουμε την διαδρομή
μας και μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα
θα συναντήσουμε το Μονρεάλε, για
να θαυμάσουμε το Καθεδρικό Ναό,
έργο των Νορμανδών κατακτητών του
12ου αιώνα με τα αριστουργηματικά
επίχρυσα μωσαϊκά και τα τα θαυμάσια

ψηφιδωτά Βυζαντινής τέχνης. Τελευταίος σταθμός της ημέρας η πρωτεύουσα και η πιο σημαντική πόλη της Σικελίας, το Παλέρμο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3. ΠΑΛΕΡΜΟ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Σικελίας. Το Παλέρμο
-ή Πάνορμος στην αρχαία Ελληνική,
παλιά αποικία των Καρχηδονίων, όπου
κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, τους
Νορμανδούς, τους Γάλλους, τους
Ισπανούς και τους Άραβες και όλοι
άφησαν τα σημάδια τους στην πόλη.
Είναι χτισμένο στο μυχό ενός μεγάλου
κόλπου, στους πρόποδες του όρους
Πελεγκρίνο. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι, έδρα των
Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας
και σήμερα του Κοινοβουλίου της, και
θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό ναό,
την Πιάτσα Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της Γερουσίας, την εκκλησία της Μαρτοράνα, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία
με το ΠολυθέαμαΓαριβάλδη.
4.ΠΑΛΕΡΜΟ – ΚΕΦΑΛΟΥ
ΚΑΤΑΝΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την νότια πλευρά του νησιού για να επισκεφθούμε τη μεσαιωνική πόλη Κεφαλού
(Τσεφαλού). Στη περιήγησή μας θα
θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, τη Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρικό Ναό
του Ρογήρου του Νορμανδού (12ος15ος αι.) με τα βυζαντινά ψηφιδωτά
και τα μεσαιωνικά πλυντήρια. Εν συ-

ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ - ΠΑΛΕΡΜΟ
ΚΕΦΑΛΟΥ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΙΤΝΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ
νεχεία θα αναχωρούμε για την Κατάνια. Άφιξη και περιήγηση στην ιστορική πόλη, που είναι χτισμένη στους
πρόποδες της Αίτνας και αποτελεί
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO. Ήταν αποικία που ιδρύθηκε από Χαλκιδείς από τη Νάξο της
Σικελίας. Η πόλη είναι γνωστή για τον
Μπαρόκ ρυθμό των κτιρίων της και για
τη μαύρη πέτρα της Αίτνας που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους.
Περπατώντας στην παλιά πόλη κατά
μήκος της Οδού Ετνέα θα δούμε την
Πλατεία Ντουόμο με τον Καθεδρικό ναό και το άγαλμα του ελέφαντα
(Liotru), σύμβολο της πόλης, το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το κτίριο της όπερας,
το πανεπιστήμιο και το ανάκτορο των
Μπισκάρι. Στο σιντριβάνι που υπάρχει
στην πλατεία πολύς κόσμος πετάει νομίσματα και κάνει ευχές όπως στη Φοντάνα ντι Τρέβι της Ρώμης. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα
δωμάτια και διανυκτέρευση.
5. ΚΑΤΑΝΙΑ – ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΝΟΤΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την αρχαία Ελληνική πόλη των Συρακουσών.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας
στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το
αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, το Ρωμαϊκό
Αμφιθέατρο και το «Αυτί του Διονύσου» στα Λατομεία του Παραδείσου,
το μεγαλειώδη βωμό του Ιέρωνα του
Β’ κ.ά. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που βρίσκεται
πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου θα
θαυμάσουμε τον Ναό του Απόλλωνα,
την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη
της Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό

6 μέρες

- μετατροπή του αρχαίου Ναού της
Αθηνάς σε Χριστιανική εκκλησία και
θα καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας με τους πάπυρους μέσα στο
νερό. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πόλη Νότο
στους πρόποδες των ΥβλαίωνΟρέων.
Μια πόλη που συγκαταλέγεται στον
κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO και όπου
το Μπαρόκ είναι στην αποθέωσή του.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην
Κατάνια και απόγευμα ελεύθερο.
Διανυκτέρευση.
6. ΚΑΤΑΝΙΑ – ΑΙΤΝΑ – ΤΑΟΡΜΟΝΑ
ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε με
προορισμό την Αίτνα - το μεγαλύτερο
ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, όπου
θα ανέβουμε σε υψόμετρο 1.800μ.
Εκεί θα δούμε τους κρατήρες Silvestri
και θα απολαύσουμε την πανοραμική
θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Συνεχίζουμε
για την πανέμορφη και κοσμοπολίτικη
Ταορμίνα (Ταυρομένιον), χτισμένη επίσης σε πανοραμική θέση. Τόπος καλλιτεχνών, μποέμ και συγγραφέων, η αρχαία αποικία των Ναξίων εντυπωσιάζει
τον επισκέπτη. Περνώντας την Πόρτα
Μεσσίνα θα δούμε το ΠαλάτσοΚορβάια, που αποτέλεσε έδρα του πρώτου
Σικελικού Κοινοβουλίου (1410), το αρχαίο Ελληνικό θέατρο και δια μέσου
της Κόρσο Ουμπέρτο θα καταλήξουμε
στην κεντρική Πιάτσα ΝόβεΑπρίλε με
τον Πύργο του Ρολογιού. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο της Κατάνιααπ΄όπου
θα πάρουμε τη πτήση επιστροφής μας
στην Αθήνα.
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6 μέρες

ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΟΤΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ -ΤΟΡΙΝΟ
1. ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ –
ΛΟΚΑΡΝΟ – ΜΠΑΒΕΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για Μιλάνο. Άφιξη και αναχώρηση για το Λουγκάνο, τη μεγαλύτερη πόλη του Ιταλόφωνου καντονιού
Τιτσίνο, που βρίσκεται στα βόρεια
της ομώνυμης λίμνης. Επίσκεψη της
πόλης και χρόνος για καφέ και βόλτα
στις όχθες της λίμνης.Στη συνέχεια,
θα αναχωρήσουμε για το Λοκάρνο,
που βρίσκεται στη βόρεια όχθη της
λίμνης Ματζιόρε (Μεγάλη Λίμνη). Σύντομη περιήγηση και ανάβαση με το
τελεφερίκ στην κορυφή του λόφου,
στην MadonnadelSassoinOrselina, το
σημαντικότερο αξιοθέατο της πόλης,
απ’ όπου θα θαυμάσουμε την υπέροχη
θέα της λίμνης Ματζιόρε και της γύρω
περιοχής. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για μια παραλίμνια διαδρομή,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε
μικρά γραφικά χωριά, με προορισμό
το Μπαβένο, που βρίσκεται στο ιταλικό τμήμα της λίμνης Ματζιόρε.
Το Μπαβένο είναι μια γοητευτική
πόλη, που ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2. ΜΠΑΒΕΝΟ – ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΙΟΡΕ –
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΠΟΡΟΜΕΕ
– ΣΤΡΕΖΑ
(Περιλαμβάνεται το κόστος του πλοιαρίου)
Ημέρα αφιερωμένη στη λίμνη Ματζόρε και τα πανέμορφα νησιά της.
Το πρωί θα επιβιβαστούμε από το
ξενοδοχείο μας, σε πλοιάριο για βόλτα-κρουαζιέρα στα κοντινά νησιά. 1η
στάση μας η Ιζολα Μάντρε (το μεγάλο
νησί) άλλη μία έδρα της οικογένειας
Μπορομέο, που έχει αφήσει το στίγμα
της σχεδόν σε όλα τα σημεία της λίμνης. Επόμενος σταθμός μας η Ίζολα
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Μπέλλα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να δούμε το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας
Μπορομέο (Βορομαίων) του 17ου αιώνα, με τους καταπληκτικούς βαθμιδωτούς κήπους και την εξαιρετική
θέα. Στην συνέχεια κατευθυνόμαστε
στην κοσμοπολίτικη Στρέζα, ένα φημισμένο, κομψό θέρετρο στις όχθες της
λίμνης Ματζόρε. Επίσκεψη, χρόνος
ελεύθερος για βόλτες και καφέ. Επιβίβαση στο πλοιάριο μας και αναχώρηση για το 3ο και γραφικότερο νησάκι
την Ιζολα ντει Πεσκατόρι. Επίσκεψη
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
στο Μπαβένο. Διανυκτέρευση.
3. ΜΠΑΒΕΝΟ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ –
ΤΡΕΜΕΤΖΟ – ΜΠΕΛΑΤΖΙΟ
(Περιλαμβάνεται το κόστος του πλοιαρίου)
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας
ημέρας θα γνωρίσουμε το πανέμορφο, κοσμοπολίτικο Κόμο, που βρίσκεται στις όχθες της ομώνυμης λίμνης,
μιας από τις ομορφότερες στην Ευρώπη και η τρίτη μεγαλύτερη στην Ιταλία.
Αγαπημένος προορισμός διάσημων
προσωπικοτήτων ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν ευρωπαίοι συγγραφείς και
καλλιτέχνες «ανακάλυψαν» και αγάπησαν τον τόπο που τους παρείχε
έμπνευση με την απαράμιλλη ομορφιά
του. «Οι όχθες της Κόμο αποτελούν το
ιδεώδες σκηνικό για έναν ευτυχισμένο έρωτα», έγραψε κάποτε ο Φρανς
Λιστ, που έζησε και εμπνεύστηκε εδώ,
συνθέτοντας μερικά από τα ωραιότερα έργα του. Φθάνοντας, θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης
με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια,
θα δούμε τον καθεδρικό ναό που ενσωματώνει πολλές και διαφορετικές
αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες, τη βασιλική Sant’ Abbondio, την κεντρική πλα-

τεία με τα όμορφα καφέ και εστιατόρια, το Δημαρχείο κ.ά. και φυσικά θα
περπατήσουμε στις όχθες της λίμνης
για να απολαύσουμε το υπέροχο τοπίο
που την περιβάλει. Συνεχίζουμε για το
Τρεμέτζο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για το Μπελάτζιο, το
ομορφότερο και πιο φημισμένο θέρετρο της λίμνης. Επιστροφή στο Μπαβένο. Διανυκτέρευση.
4. ΜΠΑΒΕΝΟ – TAESCH – ΤΡΕΝΟ
ΓΙΑ ΖΕΡΜΑΤΤ (ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ,
ΜΑΤΤΕΡΧΟΡΝ)
(Περιλαμβάνεται το κόστος του τρένου)
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη
εκδρομή στο Ζέρματ, στις Ελβετικές
Άλπεις. Ακολουθώντας μια πανέμορφη, καταπράσινη διαδρομή στους
ορεινούς όγκους των Άλπεων, φθάνουμε στη διάβαση Σεμπλόν, περνάμε στο
έδαφος της Ελβετίας και φθάνουμε
στο Taesch, απ όπου θα επιβιβαστούμε στο τρένο που θα μας οδηγήσει
στο χειμερινό κοσμοπολίτικο θέρετρο
Ζέρματ, ένα από τα διασημότερα κέντρα αλπινισμού. Θα περπατήσουμε
στους μικρούς γραφικούς δρόμους
με τα σαλέ και τα όμορφα μαγαζάκια,
με θέα το επιβλητικό όρος (και σήμα
κατατεθέν) Μάττερχορ. Επιβίβαση
και πάλι στο τρένο για την επιστροφή μας στο Taeschκαι, στη συνέχεια,
θα επιστρέψουμε με το πούλμαν στο
ξενοδοχείο μας στο Μπαβένο. Διανυκτέρευση.
5. ΜΠΑΒΕΝΟ (ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ)
Εκδρομή στο Τορίνο, την πρωτεύουσα της περιφέρειας του Πεδεμόντιου
και μεγάλο οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο του ιταλικού Βορρά. Πόλη
πλούσια σε πολιτισμό, παραδόσεις,

αξιοθέατα: ξεχωρίζουν το ιστορικό
κέντρο, η Piazza Castello με τις καμάρες της, τα αριστοκρατικά καφέ και
τα παλάτια των Savoia (επισκέψιμα),
η πλατεία Carlo Alberto με το παλάτι
Carignano, σήμερα «Μουσείο της Επανάστασης», και την Εθνική Βιβλιοθήκη,
η πλατεία Carignano με το ομώνυμο
θέατρο και το Αιγυπτιακό μουσείο,
2οστον κόσμο. Θα κατέβουμε την Via
Po που οδηγεί στην πλατεία Vittorio
Veneto, όλο καμάρες, μπαρ και εστιατόρια, η οποία ανοίγει μπροστά στον
Πάδο ποταμό και απέναντι είναι οι λόφοι με τις βίλες, τις εκκλησίες και τα
πάρκα. Θα απολαύσουμε μία βόλτα με
το πούλμαν πάνω στους λόφους, μέχρι
το πανοραμικό σημείο όπου είναι κτισμένη η Βασιλική της Σουπέργκα, ένα
από τα πιο ωραία δείγματα του μπαρόκ από τον Φίλιππο Τζουβάρα. Θα
δούμε οπωσδήποτε και την Piazza San
Carlo με τις κομψές καμάρες, τα καφέ
και τα καταστήματα που συνεχίζουν
κατά μήκος της οδού Roma. Επιστροφή στο Μπαβένο, στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
6. ΜΠΑΒΕΝΟ – ΜΙΛΑΝΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)
ΑΘΗΝΑ
Πρωινή αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, το Μιλάνο. Άφιξη και περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατά του, όπως τον
περίφημο Καθεδρικό Ναό (Ντουόμο),
την κομψή Γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλε, την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου
–την πιο διάσημη λυρική σκηνή του κόσμου κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και ψώνια, καθώς το Μιλάνο είναι
συνώνυμο της ιταλικής μόδας. Αργά
το απόγευμα, θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο του Μιλάνου για την πτήση
της επιστροφής.

7 μέρες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
1. ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών και αναχωρούμε για
την ξενάγηση μας, κατά την οποία θα
δούμε μεταξύ άλλων, την πλατεία της
Βενετίας με το μνημείο του Βιττόριο
Εμμανουέλε και το Παλάτσο Βενέτσια, το Καπιτώλιο, την Ρωμαϊκή αγορά, το επιβλητικό Κολοσσαίο, την Πιάτσα ντι Σπάνια, την Φοντάνα ντι Τρέβι,
κ.α. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα –
καφέ (έξοδα ατομικά) και κατόπιν σας
προτείνουμε να περπατήσετε στους
εμπορικούς δρόμους Βία Κοντότι και
Φραττίνα. Εναλλακτικά
ξενάγηση
(προαιρετικά) στα μουσεία του Βατικανού. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2. ΡΩΜΗ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΤΙΒΟΛΙ & VILLA D’ESTE)
Πρόγευμα και ακολουθεί ολόκληρη
ημέρα στη διάθεση σας για να ανακαλύψετε όλα τα μυστικά της «αιώνιας πόλης»! Εμείς προαιρετικά σας
προτείνουμε να μας ακολουθήσετε
σε μια εκδρομή (έξοδα ατομικά) στο
Τίβολι και την Villa D’Este, μία από
τις σημαντικότερες αναγεννησιακές
βίλες στην Ιταλία. Στους κήπους της
βίλας θα απολαύσουμε το σιντριβάνι
του μουσικού οργάνου με τους καταρράκτες του, το σιντριβάνι της Ρώμης
και του Τίβολι που επικοινωνούν με-

ταξύ τους με τον διάδρομο των εκατό
σιντριβανιών, το σιντριβάνι της κουκουβάγιας και αυτό των δράκων. Θα
υπάρχει χρόνος να κάνετε αν θέλετε
ένα περίπατο στο μεσαιωνικό Τίβολι.
Επιστροφή στην Ρώμη. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
3. ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την
Φλωρεντία, με ενδιάμεση στάση και
περιήγηση στην όμορφη Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία που πλαισιώνει αρμονικά το Δημαρχείο και θεωρείται από
τις πιο όμορφες πλατείες της Ιταλίας.
Θα δούμε ακόμη αγέρωχα αρχοντικά,
στενά καλντερίμια, και πανέμορφες
εκκλησίες που αντέχουν στον χρόνο.
Άφιξη στη Φλωρεντία και ακολουθεί
η ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε την Πόντε Βέκιο,
την παλαιότερη γέφυρα στον ποταμό
Άρνο, τον Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, την πιάτσα ντε λα Σινιορία με το
Παλάτσο Βέκιο, το Βαπτιστήριο, το
Καμπανίλε του Τζιότο, την εκκλησία
Σάντα Κρότσε κ.ά.,τακτοποίηση και
χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την
πόλη. Διανυκτέρευση.
4. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Βενετία. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι και ακολουθεί η ξενάγηση της πό-

ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ

λης. Μεταφορά με το βαπορέττο στο
ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης. Θα
ξεκινήσουμε από το νησί του Αγίου
Μάρκου, ένα από τα 118 νησάκια που
αποτελούν τη Βενετία και συνδέονται
από περίπου 400 γέφυρες. Η πλατεία
του Αγίου Μάρκου έχει χαρακτηριστεί
από τον Ναπολέοντα ως «το ωραιότερο σαλόνι του κόσμου». Εδώ θα
δούμε τα ‘παλαιά’ και ‘νέα κυβερνεία’
και την ‘Ναπολεόντεια πτέρυγα’, τον
πύργο του ρολογιού, φημισμένο για
τους Μόρι (τα μπρούτζινα αγάλματα
που χτυπούν τις ώρες), την έξοχη βυζαντινή βασιλική του Αγίου Μάρκου,
και δίπλα το περίφημο παλάτι των
δόγηδων και την γέφυρα των στεναγμών. Χρόνος ελεύθερος, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
5. ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μιλάνο, με ενδιάμεση στάση και περιήγηση
στην Βερόνα. Περνώντας την επιβλητική
κεντρική πύλη του ιστορικού κέντρου της
πόλης, θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα
όπου μας θα δούμε την Ρωμαική Αρένα,
το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας,
καθώς και τον τάφο της και φυσικά πολλά υπαίθρια café, πιτσαρίες και τρατορίες. Συνεχίζουμε για το Μιλάνο, άφιξη
και περιήγηση της οικονομικής πρωτεύουσας της Ιταλίας, του παγκόσμιου κέντρου μόδας. Θα δούμε μεταξύ άλλων
το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της χώρας,

τον περίφημο καθεδρικό ναό Ντουόμο,
το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του
Μιλάνου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
6. ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ
Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στο
Κόμο και στο Λουγκάνο. Άφιξη στο
Κόμο, πόλη στη Λομβαρδία της Ιταλίας, 45 χλμ βόρεια του Μιλάνου. Τοποθετημένο στη νότια άκρη του νοτιοδυτικού βραχίονα της ομώνυμης λίμνης
Κόμο, είναι αναμφισβήτητα μια από
τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βόρειας Ιταλίας. Θα περπατήσουμε στο
ιστορικό κέντρο και θα έχουμε χρόνο
να την θαυμάσουμε. Στη συνέχεια
αναχώρηση για Ελβετία. Τοπία υπέροχα μας οδηγούν στην πρώτη Ελβετική
πόλη, το Λουγκάνο. Μικρή περιήγηση
και βόλτα στην παραλία της λίμνης.
Επιστροφή το απόγευμα στο Μιλάνο.
Διανυκτέρευση.
7. ΜΙΛΑΝΟ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνου
για την πτήση της επιστροφής μας
στην Αθήνα.
Σημείωση:
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση
του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.
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ΚΥΠΡΟΣ

1. ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Λάρνακα. Άφιξη, μεταφορά
στη Λεμεσό και πρώτη γνωριμία με την
παλιά πόλη. Το μεσαιωνικό κάστρο της
Λεμεσού ήταν ο τόπος τέλεσης γάμου,
του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου και
σήμερα στεγάζει το Κυπριακό Μεσαιωνικό Μουσείο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2. ΛΕΜΕΣΟΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αναχώρηση για Λευκωσία. Πρώτος
σταθμός ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας, στρατιωτικό κοιμητήριο και ηρώο
των υπερασπιστών της Κύπρου κατά την
εισβολή των Τούρκων το 1974. Συνεχίζουμε στις κεντρικές φυλακές, στα Φυλακισμένα μνήματα, με τους τάφους, τα
κελιά των 9 ηρώων και την αγχόνη των
Άγγλων. Στο αρχαιολογικό μουσείο, θα
παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του πο-

ΜΑΛΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ & ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ

6 μέρες
λιτισμού της Κύπρου από την Νεολιθική
εποχή. Συνεχίζουμε με το μέγαρο της
αρχιεπισκοπής, τον ιερό ναό του Ιωάννη
με τις θαυμαστές τοιχογραφίες, τα Ενετικά τείχη, την Λαϊκή Γειτονιά και την
πράσινη γραμμή που διχοτομεί την Λευκωσία. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και
ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,
δείπνο και διανυκτέρευση.
3. ΛΕΜΕΣΟΣ – ΠΛΑΤΡΕΣ –
ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΑ – ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ –
ΟΜΟΔΟΣ
Αναχώρηση για τα ορεινά καταπράσινα
γραφικά «κερασοχώρια» στο όρος Τρόοδος. Περνώντας από τα φημισμένα
χωριά Πεδουλά και Πρόδρομο, θα επισκεφτούμε το γνωστότερο και πλουσιότερο μοναστήρι της Κύπρου την Ιερά
μόνη Kύκκου αφιερωμένη στην Παναγία. Θα καταλήξουμε στο πιο όμορφο
και παραδοσιακό χωριό Όμοδος όπου
βρίσκεται και το μοναστήρι του Τιμίου

4. ΛΕΜΕΣΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ –
ΠΑΦΟΣ
Ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο. Διασχίζοντας τους απέραντους αμπελώνες
φτάνουμε στο Κολόσσι όπου θα ξεναγηθούμε στο Κούριο σημαντική αρχαία
πόλη - βασίλειο. Επόμενη στάση στην
Πέτρα του Ρωμιού, όπου αναδύθηκε
από τους αφρούς των κυμάτων η θεά
Αφροδίτη και επίσκεψη στο μοναστήρι
της Εγκλείστρας που ιδρύθηκε από τον
Άγιο Νεόφυτο. Συνεχίζουμε με την στήλη μαστίγωσης του Αποστόλου Παύλου,
την κατακόμβη της Αγίας Σολομονής,
την έπαυλη του Διονύσιου με τα μοναδικά ψηφιδωτά για να καταλήξουμε
στο λιμάνι της Πάφου με το υπέροχο
φρούριο. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δείπνο και διανυκτέρευση.
5. ΛΕΜΕΣΟΣ – (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα
ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε όπως
επιθυμείτε. Μία ωραία ιδέα είναι να επισκεφτούμε την Δερύνεια.
6. ΛΕΜΕΣΟΣ – ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και σύντομη επίσκεψη στην
εκκλησία του Αγ. Λαζάρου, πριν την μεταφορά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας
και την πτήση για Αθήνα.
Σημειώσεις:
1) Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
2) Απαραίτητα διαβατήρια νέου τύπου
σε ισχύ ή ταυτότητες με λατινικά στοιχεία.

1. ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ–
ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ – ΜΟΝΗ ΧΩΡΑΣ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
– ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πτήση για την Κωνσταντινούπολη, σύνδεσμος μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Άφιξη και ξεκινάμε με επίσκεψη στην
Παναγιά την Μπαλουκλιώτισσα, στη
Μονή της Χώρας, με τα περίφημα ψηφιδωτά που σώζονται στους έσω και
έξω νάρθηκες, και στην Παναγία των
Βλαχερνών. Τέλος, θα επισκεφθούμε το
Πατριαρχείο, όπου θα δούμε το ναό του
Αγ. Γεωργίου και την Κλειστή Πύλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα περίπατος στην περιοχή του Πέρα όπου θα δούμε τον Ναό
της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Αντώνιο,
την στοά των λουλουδιών για να καταλήξουμε στο ξενοδοχείο “Pera Palace”.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ –
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ARASTA BAZAAR
Πρόγευμα και συνεχίζουμε την ξενάγηση πόλης με επίσκεψη στην Αγία Σοφία,
ένα από τα πλέον σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία όλων των εποχών. Αφού
περπατήσουμε την αγορά “Arasta” θα
επισκεφθούμε το Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ, γνωστό σαν Γαλάζιο Τζαμί, τον ιστορικό βυζαντινό ιππόδρομο που ξεκίνησε
η διάσημη «Στάση του Νίκα», το «Βυζαντινό Υδραγωγείο του Ιουστινιανού» και
το Τοπ Καπί, παλάτι των Σουλτάνων από
τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, τα
Πριγκηπόνησα αφού κάνουμε πρώτα μια

στάση στην Χαλκηδόνα με τον Ναό της
Αγίας Ευφημίας. Απο την αποβάθρα του
“Bostanci“ θα πάρουμε το πλοιάριο για
την ολοήμερη εκδρομή μας προς τη Χάλκη και τη Θεολογική Σχολή, την Πρίγκιπο,
τα δημοφιλή Πριγκιπονήσια. Συνιστούμε
προαιρετικά (έξοδα ατομικά) μια επίσκεψη με αμαξάκια μέχρι τον Άγ. Γεώργιο
στην Πρίγκιπο. Ελεύθερος χρόνος για
φαγητό και επιστροφή με πλοιάριο από
την Πρίγκηπο για το Καμπάτας, όπου θα
μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο.
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ
– ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ –
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ –
ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και η σημερινή μέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψή στα ανάκτορα του Ντολμά Μπαχτσέ και κρουαζιέρα στις όχθες
του Βοσπόρου. Μεταφορά στην αγορά

ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ - ΣΑΦΑΡΙ 4 x 4

4,5 μέρες

1. ΑΘΗΝΑ – ΜΑΛΤΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μάλτα. Άφιξη στο γραφικό
μεσογειακό νησί και ξενάγηση στην
πρωτεύουσα Βαλέττα. Η ξενάγηση γίνεται πεζή, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της
Παλιάς Πόλης. Θα περπατήσουμε στα
στενά γραφικά δρομάκια της καστρούπολης και θα απολαύσουμε τα στοιχεία
μιας άλλης εποχής. Θα θαυμάσουμε
τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα
δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας. Ελεύθερος
χρόνος. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

τας. Θα επισκεφτούμε τον εντυπωσιακό
καθεδρικό ναό της Μόστα με τον μεγαλύτερο τρούλο στο νησί και στη συνέχεια
θα μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα
Αλί, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο
εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού
καθώς και το εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε
στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη
στη σιωπηλή πολιτεία Mdina, που είναι
οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο και είχε
διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα
του νησιού. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια για να
δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2. ΜΑΛΤΑ – ΜΟΣΤΑ – ΜΕΔΙΝΑ
ΡΑΜΠΑΤ – ΤΑ ΑΛΙ

3. ΜΑΛΤΑ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΓΚΟΖΟ)

Πρόγευμά και θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση στο γεωγραφικό κέντρο της Μάλ-

Πρόγευμα και προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησί Γκόζο
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Σταυρού. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4,5 μέρες

(έξοδα ατομικά). Η εξαιρετική ομορφιά
του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν σίγουρα, για
το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί.
4. ΜΑΛΤΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΣΑΣΛΟΚ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε
για την ξενάγηση στις «τρεις Πόλεις»,
την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την
Σέγκλεα, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών
κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565. Από
τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την
μαγική θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με
τα κτήρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το
σπίτι του δήμιου. Στη συνέχεια θα δούμε
το παραθαλάσσιο στολίδι της Μάλτας με
τις πολύχρωμες βάρκες, τη Μάρσασλοκ.

5. ΜΑΛΤΑ – ΑΘΗΝΑ

1. ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΙ

Πρωινό ελεύθερο για ψώνια και περι-

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και απογείωση για Ντουμπάι. Άφιξη,
μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

πλάνηση στα σοκάκια του νησιού με τα
πανέμορφα σπίτια τους, χτισμένα από
πωρόλιθο. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής
Σημειώσεις:
1) Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται
να αλλάξει, χωρίς παραλείψεις, εφόσον
κριθεί απαραίτητο από τον διοργανωτή
για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος.
2) Σε κάποιες αναχωρήσεις περιλαμβάνεται η εκδρομή στο Γκόζο – ενημερώνεστε από τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους.

2. ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξενάγηση πόλης. Θα ξεκινήσουμε με το Λαογραφικό Μουσείο που
βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι, περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία
Μπαστακία. Με το τοπικό ταξί του Creek
την Abra θα περάσουμε στα πασίγνωστα
παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών.
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Συνεχίζουμε
στην περιοχή της παραλίας Τζουμέιρα, τη
Λεωφόρο του Σεΐχη Ζάιντ, το Τζαμί της
Τζουμέιρα, όπου θα κάνουμε μία στάση
για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν
στο Burj Al Arab. Στη συνέχεια επίσκεψη
στο νησί Palm Island. Οοκληρώνουμε με
την μοναδική Madinat Jumeirah – τη διαφημισμένη «Βενετία» των Αραβικών Εμι-

ράτων- όπου μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης και να
αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι.
3. ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για μια βόλτα στα εμπορικά κέντρα για να κάνετε
τα ψώνια σας. Για τους λάτρεις της περιπέτειας είναι ευκαιρία να κάνετε μια
βόλτα στο Ντουμπάι με αερόστατο, ελικόπτερο ή και υδροπλάνο.
4. ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 –
ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Πρωινό ελεύθερο. Νωρίς το απόγευμα με
jeep 4x4 θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια μέσα στην έρημο,
όπου μετά από οδήγηση στους χρυσαφένιους αμμόλοφους και φωτογραφίες
στο ηλιοβασίλεμα, θα καταλήξουμε σε
Βεδουΐνικες τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα με την Αραβική

Μπαχαρικών (Αιγυπτιακή αγορά) και στο
γραφικό αλλά πολύβουο Καπαλί Τσαρσί,
Σκεπαστή Αγορά- με τους 100 δρόμους
και τα 4.000 καταστήματα. Το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής μας στην Αθήνα.
Σημειώσεις:
1) Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί
με διαφορετική σειρά χωρίς καμία παράληψη
2) Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει
μία επιπλέον ελεύθερη μέρα.
3) Απαιτείται διαβατήριο με τουλάχιστον
6μηνη ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου.
4) Εάν ο καιρός δεν επιτρέπει την εκδρομή στα Πριγκιπόνησα, πραγματοποιείται οδική εκδρομή κατά μήκος του
Βόσπορου.

6,7 μέρες

φιλοξενία, προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την ευκαιρία
να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το δείπνο απόψε είναι μπάρμπεκιου στην τέντα κάτω από τον έναστρο
ουρανό της ερήμου, όπου θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς.
Αργά το βράδυ θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.
5. ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Αμπού
Ντάμπι, διαδρομή περίπου 2 ώρων.
Η πρώτη στάση θα είναι το τζαμί του
Σεΐχη Ζάιντ που είναι φτιαγμένο από
μάρμαρο και χρυσό. Από εκεί θα περάσουμε από την περιοχή με τα 17 παλάτια
των γιών του Σεΐχη Ζάιντ για να καταλήξουμε στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα.
Περνώντας από το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace καταλήγουμε στο μεγαλύτερο εμπορικό

κέντρο του Άμπου Ντάμπι -το Marina
Mall- όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.
Γεύμα σε εστιατόριο στο Yas Island. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Ντουμπάι.
6. ΝΤΟΥΜΠΑΙ
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για να
απολαύσετε τη θάλασσα κάνοντας
μπάνιο ή πηγαίνοντας για ψάρεμα γύρω
από τα τεχνητά νησάκια. Μπορείτε ακόμα είτε να κάνετε σκι στο παγοδρόμιο
είτε να επισκεφθείτε τον ζωολογικό
κήπο της πόλης.
7. ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Σημείωση:
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο σαφάρι
σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, σε ενήλικες άνω των 65 ετών και σε εγκύους.
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ΜΑΡΟΚΟ

ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ

1. ΑΘΗΝΑ – ΜΑΡΑΚΕΣ

και όπου και θα διανυκτερεύσουμε.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση
για την όμορφη μεγαλούπολη του νότιου
Μαρόκου, το εξωτικό Μαρακές. Άφιξη μετά
τα μεσάνυχτα, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4. ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΤΑΝΤΕΣ – ΤΙΝΕΡΧΙΡ–
ΟΑΣΗ & ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΝΤΡΑ – ΕΡΦΟΥΝΤ – ΜΕΡΤΖΟΥΓΚΑ – ΤΖΙΠ ΚΑΙ
ΚΑΜΗΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ

2. ΜΑΡΑΚΕΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –
ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΜΑΞΕΣ
Το Μαρακές είναι όλα αυτά που σας φέρνουν στον νου τα ανατολίτικα παραμύθια,
αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας άκρως
κοσμοπολίτικος προορισμός με τις γκαλερί μοντέρνας τέχνης, τα υπέροχα πάρκα
του και τα αρτιστίκ μπαράκια. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε το σύγχρονο κομμάτι
της πόλης, με τη βοήθεια του αρχηγού
μας. Θα κάνουμε μια βόλτα στην περιοχή
της Γκελίζ και στη συνέχεια θα ανακαλύψουμε το διαφορετικό πρόσωπο του
Μαρακές το βραδάκι με μια βόλτα με τις
παραδοσιακές άμαξες, περνώντας από
τις σύγχρονες συνοικίες μέσα στην παλιά
Μεδίνα και στη γραφική πλατεία Τζεμάα
Ελ Φνα, το μεγαλύτερο υπαίθριο θέατρο
του κόσμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3. ΜΑΡΑΚΕΣ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΣΩ
ΑΤΛΑΝΤΑ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΤΑΝΤΕΣ
Η διαδρομή μας προς ανατολάς έχει χαραχθεί έτσι ώστε να περνάει υποχρεωτικά
από την οροσειρά του Άτλαντα, που χωρίζει το Μαρόκο στα δύο. Ο οδικός άξονας
που θα διανύσουμε θα μας οδηγήσει στην
ψηλότερη οδική διάβαση Τίζιν Τίσκα, μέσα
από τοπία άγριας ομορφιάς, μέσα από χωριά και μισογκρεμισμένες κάσμπα, περνώντας από παλιούς σταθμούς καραβανιών.
Συνεχίζοντας στον αλλοτινό δρόμο των καραβανιών, θα προχωρήσουμε ανατολικά,
κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Νταντές και της ομώνυμης κοιλάδας. Ακολουθώντας το μονοπάτι των «χιλίων κάσμπα»,
όπως αποκαλούν οι ντόπιοι τη διαδρομή
αυτή, θα βρεθούμε σε οάσεις, σε τοπικούς
οικισμούς και σε χωριά με τα χαρακτηριστικά πλινθόκτιστα σπίτια, όπως το Σκούρα, το
Ελ Κελάα Μεγκούν και το Μπουλεμάν ντι
Νταντές. Η διαδρομή μας θα ολοκληρωθεί στο φαράγγι Νταντές, το οποίο και θα
εξερευνήσουμε οδικώς, προκειμένου να
απολαύσουμε εικόνες άγριας ομορφιάς
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Το πρωί θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση για το Τινερχίρ, μια σχετικά μεγάλη
κωμόπολη, χτισμένη γύρω από λόφους,
δίπλα σε μία από τις ομορφότερες οάσεις του Νότου. Συνεχίζοντας προς την
πόλη Ερφούντ, θα συναντήσουμε παντού
πινακίδες που προειδοποιούν για περάσματα κοπαδιών από καμήλες και δεν
αποκλείεται να διασταυρωθούμε με κάποια από αυτά μέχρι να φτάσουμε στην
εντυπωσιακή όαση Τόντρα, με τα παλιά
χωμάτινα χωριά να κρέμονται στις απότομες πλαγιές των λόφων με τις χιλιάδες
χουρμαδιές. Από το στενό πέρασμα που
θα βρούμε στον δρόμο μας θα μπούμε
στο φαράγγι πεζοί και θα θαυμάσουμε
τις βραχώδεις απότομες πλαγιές, αλλά
κυρίως τη δύναμη της φύσης. Αμέσως
μετά την εγκατάσταση στο ξενοδοχείο
μας θα επιβιβαστούμε σε τζιπ 4x4 όπου
θα διασχίσουμε τη βραχώδη έρημο και
θα μεταφερθούμε στη Μερζούγκα με
τους κοκκινωπούς αμμόλοφους. Μόλις
βρεθούμε ακριβώς στην είσοδο της ερήμου, θα εγκαταλείψουμε τα τζιπ και θα
ανέβουμε τους αμμόλοφους με καμήλες.
Μια εμπειρία ζωής απλώς και μόνο να
βρεθεί κανείς εκεί στην ησυχία και την
απεραντοσύνη της απρόβλεπτης Σαχάρας ή να βουλιάξει στην ατελείωτη άμμο.
την περιτριγυρισμένη από φοινικόδεντρα
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας (Κάσμπα), όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
5. ΕΡΦΟΥΝΤ – ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ –
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΣΕ ΟΑΣΗ
Σήμερα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για την «πύλη του μεγάλου Νότου», την Ουαρζαζάτ. Θα κατευθυνθούμε
δυτικά στον Μεγάλο Άτλαντα και τον
Αντιάτλαντα. Καθ’ οδόν θα παρατηρήσουμε το αρχαίο σύστημα άρδευσης των
οάσεων, τα «χετάρα». Διατρέχοντας την
«κοιλάδα των ρόδων» θα φτάσουμε στην
Ουαρζαζάτ, η οποία εκτείνεται στο κέντρο ενός ερημικού οροπεδίου και ιδρύ-

8,9 ημέρες

θηκε από τους Γάλλους λεγεωνάριους το
1920. Το σημαντικότερο αξιοθέατο της
πόλης είναι η κάσμπα Ταουρίντ, ένα αρχοντικό που χρησιμοποιήθηκε τόσο κατά
το παρελθόν από τον πασά του Νότου,
Γκλαουί, όσο και προσφάτως από πολλές
κινηματογραφικές παραγωγές. Μπαίνοντας στην πόλη θα αντικρίσουμε παντού
αγορές γεμάτες χρώμα και ζωή, βερβέρικα καφενεία, όπου ο ναργιλές, ο αραβικός καφές και το τσάι με φύλλα δυόσμου
σε ταξιδεύουν αλλού. Εγκατάσταση στο
ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
6. ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ–ΚΣΑΡ ΑΙΤ ΜΠΕΝ ΧΑΝΤΟΥ –ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ–
ΜΑΡΑΚΕΣ
Στη μέση του ερημικού τοπίου ξεφυτρώνει το οχυρωμένο χωριό Άιτ Μπεν Χαντού
με τις χαρακτηριστικές πλινθόκτιστες
κάσμπα. Θα σκαρφαλώσουμε στο ψηλότερο σημείο του κάστρου, κάνοντας ζιγκζαγκ στα ανηφορικά χωμάτινα δρομάκια
του, ανάμεσα στα χαμηλά καφεκόκκινα
σπίτια, για να θαυμάσουμε τη συγκλονιστική θέα. Ο ντόπιος ξεναγός μας θα μας
δείξει με περηφάνεια την αρένα στην
οποία γυρίστηκε η ταινία «Ο μονομάχος».
Το χωμάτινο αυτό κάστρο, κομμάτια του
οποίου έχουν την τεχνοτροπία οικημάτων της Υεμένης, υπήρξε επίσης σκηνικό
των ταινιών «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»
και «Το διαμάντι του Νείλου». Η διαδρομή μας θα ακολουθήσει πάλι τον δρόμο
των καραβανιών προς τον Βορρά, τον
Μεγάλο Άτλαντα, εκεί που κατοικούν
αποκλειστικά οι Βέρβεροι, οι αυτόχθονες
κάτοικοι της χώρας, για να καταλήξουμε
ξανά στη ζωντανή παριζιάνικη πόλη του
Μαρόκου, το Μαρακές. Αφού δειπνήσουμε στο ξενοδοχείο μας, θα μεταβούμε
για να πιούμε ένα κοκτέιλ στο διάσημο
«Chez Ali», όπου θα παρακολουθήσουμε
το φαντασμαγορικό φολκλορικό Fantasia
Show, βγαλμένο από αραβικές νύχτες.
7. ΜΑΡΑΚΕΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
– ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΕ ΧΟΡΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ
Πρόγευμα. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα θαυμάσουμε τα τείχη της

πόλης, το παλάτι Μπάχια, τους κήπους
Μαζορέλ και τους τάφους των Saadi.
Θα επισκεφθούμε τα δαιδαλώδη σουκ
και, φυσικά, τη θρυλική κεντρική πλατεία
Τζεμάα ελ Φνα, που είναι η μεγαλύτερη
πλατεία-αγορά του αραβικού κόσμου. Για
πολλούς αιώνες η πόλη αυτή ήταν ένα
ονομαστό εμπορικό κέντρο. Θα αφεθούμε στη δίνη του λαβύρινθου αυτής της
περιοχής και στα σκοτεινά στενά σοκάκια, όπου ο ουρανός κρύβεται πίσω από
χαλιά που κρέμονται από ψηλά. Αν είστε
λάτρεις των μπαχαρικών και των βοτάνων, στις αγορές τους θα βρείτε ό,τι πιο
εξεζητημένο και δυσεύρετο καρύκευμα
υπάρχει. Έπειτα από όλο αυτό το πανηγύρι των αισθήσεων, με γεμάτες τις μηχανές
μας με εμπειρίες, θα απολαύσουμε μαζί
το αποχαιρετιστήριο δείπνο. Το έχουμε
οργανώσει σε μαροκινό εστιατόριο, με
παραδοσιακή μουσική και χορό της κοιλιάς.
8. ΜΑΡΑΚΕΣ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΣΑΟΥΙΡΑ)
Ελεύθερη ημέρα στο Μαρακές. Για όσους
το επιθυμούν, προσφέρεται η δυνατότητα
προαιρετικής ολοήμερης εκδρομής στην
παραθαλάσσια πόλη της Εσαουίρα (έξοδα ατομικά). Στην περιοχή της Εσαουίρα
και του Μαρακές φυτρώνουν οι αργανιές από τις οποίες βγαίνει το πανάκριβο
έλαιο Argan. Η Εσαουίρα είναι μια πόλη
ντυμένη στα μπλε, η οποία σήμερα έχει
εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο μαροκινής
καλλιτεχνικής δημιουργίας, με πολλούς
ζωγράφους και καλλιτέχνες. Ανεβείτε
στο κάστρο για να απολαύσετε τη θέα
του ωκεανού. Επιστροφή στο Μαρακές,
και το βράδυ μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην πτήση
επιστροφής μας.
9. ΜΑΡΑΚΕΣ – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη σε Αθήνα.
Σημείωση:
Τα ξενοδοχεία 5* στο Μαρόκο δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματική
τους κατηγοριοποίηση και στα διεθνή
standards.

ΓΥΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
1. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ
Χτισμένο πάνω σε επτά λόφους μοιάζει να εκπροσωπεί δύο κόσμους, την
παλιά και την καινούργια πόλη. Λεωφόροι, ουρανοξύστες, τεράστια εμπορικά καταστήματα και πολυτελή αυτοκίνητα σε αντίθεση με τη παλιά πόλη
με τις πολύχρωμες αγορές, τα χιλιάδες μαγαζάκια με μπακίρια, καφενεία
γεμάτα κόσμο που καπνίζει ναργιλέ
και χαλαρώνει πάνω από μια παγωμένη λεμονάδα με δυόσμο. Παντού κίνηση και χρώμα. Εδώ θα φιλοξενηθούμε
για δύο βράδια, για να γνωρίσουμε
την κοσμοπολίτικη πλευρά αλλά και
τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που
κρύβει στη ζεστή αγκαλιά του πριν κατηφορίσουμε για την έρημο.
2. ΑΜΜΑΝ – ΓΕΡΑΣΑ
Πρωινή ξενάγηση στα σημαντικότερα
αξιοθέατα του Αμμάν. Θα δούμε το Αρχαίο Ρωμαϊκό Θέατρο, το Αρχαιολογικό
Μουσείο όπου φιλοξενούνται ευρήματα
όλων των εποχών και στην Ελληνιστική
Ακρόπολη, τον Αλ Κάλα, τον ψηλότερο λόφο της πόλης. Περπατώντας θα
αντικρίσουμε ερείπια της ελληνιστικής
και της ρωμαϊκής περιόδου, κτίρια των
πρώτων ισλαμικών δυναστειών, καθώς
και υπόσκαφους χώρους της προϊστορικής περιόδου. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια όπου το τοπίο
αλλάζει και γίνεται πράσινο και φιλόξενο. Θα προχωρήσουμε προς τη Γέρασα,

την «Πομπηία της Μέσης Ανατολής».
Εκεί θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό της χώρο που φιλοξενεί δύο θέατρα,
τους ναούς της Αρτέμιδος και του Δία,
την Αψίδα του Αδριανού, την εμβληματική οβάλ πλατεία, το Νυμφαίο και την
κεντρική οδό «cardomaximus», με τις διακοσμητικές κιονοστοιχίες, τα «τετράπυλα», τις κόγχες και το υπέροχο ρωμαϊκό
οδόστρωμα. Επιστροφή στο Αμμάν.
3. ΑΜΜΑΝ – ΜΑΝΤΑΜΠΑ –
ΟΡΟΣ ΝΕΜΠΟ – ΒΗΘΑΝΙΑ – ΠΕΤΡΑ
Αναχώρηση για τη Μάνταμπα, το σημαντικότερο χριστιανικό κέντρο της Ιορδανίας, γνωστή για τους τεχνίτες της που
ασχολούνται με την κατασκευή ψηφιδωτών. Συνεχίζουμε στο Όρος Νέμπο, το
μέρος όπου στάθηκε ο Μωυσής και κοίταξε πέρα από την ιερή γη και τη Νεκρά
Θάλασσα. Επίσκεψη στη φραγκισκανική
εκκλησία από όπου η θέα προς την Κοιλάδα του Ιορδάνη και τη Νεκρά Θάλασσα είναι απλά συγκλονιστική. Επόμενος
σταθμός η Βηθανία, ένας σημαντικός
τόπος για τους χριστιανούς, καθώς εκεί
βαφτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον
Βαπτιστή. Ολοκληρώνουμε με την Πέτρα, τον πιο εντυπωσιακό αρχαιολογικό
χώρο της Μέσης Ανατολής μετά τις πυραμίδες της Αιγύπτου.
4. ΠΕΤΡΑ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ
ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ
Η στενωπός του Αλ Σικ μάς φέρνει αντιμέτωπους με ένα από τα πιο αναγνωρί-

ΑΜΜΑΝ - ΓΕΡΑΣΑ - ΜΑΝΤΑΜΠΑ - ΠΕΤΡΑ
ΟΥΑΝΤΙΡΑΜ - ΑΚΑΜΠΑ - Ν. ΘΑΛΑΣΣΑ

σιμα τοπία στον πλανήτη, το «θησαυροφυλάκιο» της Πέτρας, μια τεράστια
σκαλισμένη πρόσοψη, ένα πραγματικό
«θαύμα του κόσμου». Όσο προχωράμε,
το τοπίο αλλά και τα μνημεία γίνονται
όλο και πιο μυστηριώδη: υπόσκαφες
κατοικίες, ναοί, ρωμαϊκά πλακόστρωτα,
βωμοί, μεγαλοπρεπή ταφικά μνημεία
κοσμούν αυτό το φυσικό οχυρό, που φωλιάζει καλά προφυλαγμένο σε ένα λεκανοπέδιο περιστοιχισμένο από βουνά και
με μόνη δίοδο πρόσβασης ένα φαράγγι.
Συνεχίζουμε για την «Μικρή Πέτρα» ένα
ακόμα πανέμορφο φαράγγι με πάμπολλες λαξευμένες εισόδους, μνημειακές
κατασκευές και υπέροχα βραχώδη τοπία. Το απόγευμα θα μας φέρει στην
έρημο Ουάντι Ραμ όπου θα διανυκτερεύσουμε σε έναν καταυλισμό Βεδουίνων, μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία
σε μια κατανυκτική γνωριμία με τη μεγαλόπρεπη νυχτερινή έρημο. Από το
ηλιοβασίλεμα μέχρι το ξημέρωμα ζούμε
μια ονειρική κατάσταση, με τα άστρα να
αιχμαλωτίζουν το βλέμμα και τη σκέψη
μας. Λίγα μέρη στον κόσμο προσφέρουν
αυτή την εμπειρία που δύσκολα θα μπορείτε να περιγράψετε.

7,8 μέρες

καυτό ήλιο και τον παγωμένο αέρα.
Αποχαιρετάμε την έρημο στρέφοντας
το βλέμμα προς τη θάλασσα και την
κοσμοπολίτισσα Άκαμπα. Μια όμορφη
πόλη, φημισμένη για την τουριστική
της κίνηση, τα πολυτελή ξενοδοχεία
της, τις αμμώδεις παραλίες της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6. AΚΑΜΠΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Η Νεκρά θάλασσα, μοιρασμένη ανάμεσα στην Ιορδανία και το Ισραήλ, περιτριγυρισμένη από βουνά και με ατμόσφαιρα αρκετά ζεστή, είναι ένα από τα
εντυπωσιακότερα φαινόμενα του πλανήτη. Η νύχτα θα μας βρει απόλυτα χαλαρωμένους να απολαμβάνουμε το δείπνο
και το τσάι μας κοιτάζοντας τα φώτα του
Ισραήλ που βρίσκεται μόνο λίγα χιλιόμετρα μακριά μας.
7. ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ – ΑΜΜΑΝ
ΑΘΗΝΑ
Από τη Νεκρά Θάλασσα στο αεροδρόμιο του Αμμάν και αυθημερόν
στην Αθήνα. Θα μας μείνουν αξέχαστες οι εμπειρίες που ζήσαμε στη φιλόξενη αγκαλιά αυτή της χώρας.

5. ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ – AΚΑΜΠΑ

Σημειώσεις:

Επίσκεψη με ειδικά διαμορφωμένα
οχήματα μέσα στην έρημο του Ουάντι
Ραμ, την «Κοιλάδα του Φεγγαριού»,
με την πολύχρωμη άμμο και τα βουνά από γρανίτη σμιλεμένα από τον

1) Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. Η σειρά του μπορεί να αλλάξει χωρίς καμία παράλειψη.
2)Το 8ήμερο έχει μία επιπλέον διανυκτέρευση στη Νεκρά Θάλασσα.
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1. AΘHNA – ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ
(ΣΑΪΓΚΟΝ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για Σαϊγκόν, μέσω ενδιάμεσου
σταθμού. Άφιξη την επόμενη μέρα
ανάλογα την πτήση.

Ναό Πουκ Κιέν, την περίφημη Ιαπωνική Γέφυρα, την παραδοσιακή κατοικία
Ταν Κυ, καθώς και τη γραφική αγορά
τροφίμων της πόλης. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε οδικώς για τη Χουέ.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2. ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ

7. ΧΟΥΕ – ΑΝΟΙ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Άφιξη και ξενάγηση πόλης όπου θα
δούμε την παγόδα Βιν Νγιέμ, το παλιό Δημαρχείο, την Όπερα, τη μικρή
«Νοτρ Νταμ», το Κεντρικό Ταχυδρομείο, το Προεδρικό μέγαρο, το παλάτι
της Ανεξαρτησίας κ.α. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Πρωινή βαρκάδα στον Ποταμό των
Αρωμάτων για να οδηγηθούμε στην
7όροφη Παγόδα Τιέν Μου, το πιο σημαντικό θρησκευτικό μνημείο της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε
στην Απαγορευμένη Πόλη εκεί όπου
ζούσε η βασιλική οικογένεια. Η γνωριμία μας με τη Χουέ θα ολοκληρωθεί με
επίσκεψη στην τοπική αγορά Ντονγκ
Μπα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για το Ανόι. Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Μια εντυπωσιακή παράσταση με μαριονέτες στο νερό μας
περιμένει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.

3. ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ – ΜΙ ΤΟ
(ΔΕΛΤΑ ΜΕΚΟΝΓΚ)
Αναχώρηση για το Δέλτα του ποταμού
Μεκόνγκ. Θα οδηγηθούμε προς το χωριό Μι Το όπου θα μπούμε σε αμαξάκια με άλογο για να επισκεφτούμε το
γραφικό χωριουδάκι, και στη συνέχεια
σε μικρά βαρκάκια, για να γνωρίσουμε την καθημερινότητα των ντόπιων.
Η ζωή σε αυτά τα πλωτά μέρη μοιάζει τόσο μακρινή, απλή και ήρεμη, σε
σχέση με την κοντινή μεγαλούπολη.
Διανυκτέρευση.

Πρωινή αναχώρηση για την περιοχή
Κου Τσι, ένα ολόκληρο υπόγειο χωριό
με δαιδαλώδη τούνελ, μήκους άνω
των 200 χιλ., όπου θα επισκεφθούμε.
Στα εκθέματα του τοπικού μουσείου
αποτυπώνεται η περίοδος του πολέμου, που άφησε ανεξίτηλα σημάδια
στη χώρα, τη γη, και τους ανθρώπους
της. Συνεχίζουμε οδικώς προς το αεροδρόμιο της Σαϊγκόν για την πτήση
προς Ντανάγκ. Άφιξη και οδική μετάβαση στην αρχαία γραφική πόλη της
Χόι Αν όπου θα διανυκτερεύσουμε.

Πρωινή αναχώρηση για το Χάλονγκ
Μπέι που λόγω της εντυπωσιακής
ομορφιάς του, χαρακτηρίστηκε Τοπίο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Φτάνοντας θα επιβιβαστούμε
σε ιδιωτικό πλοιάριο και θα απολαύσουμε μια υπέροχη κρουαζιέρα, πλέοντας ανάμεσα στις καταπράσινες
ψηλές βραχονησίδες που ξεπροβάλλουν από τα σμαραγδένια νερά του
Κόλπου Τονκίν. Είναι ένα μοναδικό θέαμα, που θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας. Εν πλω θα απολαύσουμε ένα
πλούσιο γεύμα με θαλασσινά και θα
επισκεφτούμε το σπήλαιο Τιέν Κουνγκ
που αποτελείται από τρεις μεγάλες
«αίθουσες», εξαίσια διακοσμημένες
με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Επιστροφή στο Ανόι.

5. ΧΟΙ ΑΝ – ΜΙ ΣΟΝ

9. ΑΝΟΙ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΑΜ ΚΟΚ

Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό
Χώρο Μι Σον, σημαντικότατο μνημείο του Πολιτισμού των Τσαμς. Ο
χώρος έχει πάνω από 70 θρησκευτικά
και διοικητικά κτίσματα ινδουιστικής
επιρροής και προστατεύεται από την
UNESCO. Μέσα στο τροπικό δάσος
του Μι Σον, υπάρχουν 25 από αυτά τα
κτίσματα-ιερά συντηρημένα. Επιστροφή στο Χόι Αν και βραδινή βόλτα για
όσους το επιθυμούν. Τα δρομάκια αυτής της αρχαίας πόλης χτισμένης στις
εκβολές του ποταμού, είναι γεμάτα με
μικρά μαγαζιά, που όταν το φώς πέσει
- και μαζί του η ζέστη, ανθίζουν από
κόσμο.

Πρωινή αναχώρηση προς το νότο και
το Νιν Μπιν. Θα επισκεφτούμε την τοποθεσία της πρώτης πρωτεύουσας του
Βιετνάμ, της Χόα Λου που βρίσκεται
στην άκρη του Δέλτα του Κόκκινου
ποταμού. Θα συνεχίσουμε για το Ταμ
Κοκ, όπου θα κάνουμε μια απολαυστική βόλτα με παραδοσιακές βάρκες
(σαμπάν) στο ποτάμι. Η γαλήνη των
καναλιών με τους ορυζώνες, τα ψηλά
επιβλητικά βράχια και τα ιερά σπήλαια
θα σας σαγηνεύσουν. Επιστροφή στο
Ανόι.

4. ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ – ΤΟΥΝΕΛ ΚΟΥ
ΤΣΙ – ΝΤΑΝΑΝΓΚ – ΧΟΙ ΑΝ

16 μέρες

ΒΙΕΤΝΑΜ
ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΛΑΟΣ
34

8. ΑΝΟΙ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΧΑΛΟΝΓΚ

6. ΧΟΙ ΑΝ – ΠΕΖΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ –
ΧΟΥΕ
Το πρωί θα κάνουμε περιήγηση με τα
πόδια στους παραδοσιακούς δρόμους
της μοναδικής αρχιτεκτονικά αυτής
πόλης. Θα επισκεφτούμε τον κινέζικο

10. ΑΝΟΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –
ΛΟΥΑΝΓΚ ΠΡΑΜΠΑΝΓΚ (ΛΑΟΣ)
Πρωινή ξενάγηση όπου θα θαυμάσουμε την Όπερα, το αρχοντικό Ξενοδοχείο Metropole, τον Καθεδρικό Ναό,
καθώς και τον αφιερωμένο στον Κομφούκιο Ναό της Λογοτεχνίας. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το επιβλητικό

Μαυσωλείο του φιλοσόφου Χο Τσι
Μινχ, που είναι τόπος προσκυνήματος
και αμέριστου σεβασμού για τους Βιετναμέζους. Θα δούμε το Εθνολογικό
Μουσείο της πόλης, τη διάσημη Μονόστηλη Βουδιστική Παγόδα, καθώς και
την πανέμορφη Λίμνη Χόαν Κιέμ με
το Ναό Νγκοκ Σον. Μια απολαυστική
βόλτα με ποδήλατα που τα οδηγούν
οι ντόπιοι στα γραφικά δρομάκια της
παλιάς πόλης, θα συμπληρώσει τις
εντυπωσιακές εικόνες της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
το Λάος και την Λουάνγκ Πραμπάνγκ,
μια από τις ομορφότερες πόλεις της
Ασίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
11. ΛΟΥΑΝΓΚ ΠΡΑΜΠΑΝΓΚ –
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΚΟΝΓΚ
Στην σημερινή ξενάγησή μας θα δούμε το Εθνικό Μουσείο που στεγάζει
και το Βασιλικό Θέατρο, τους Ναούς
Ξιέν Θονγκ και Aχάμ και την πανύψηλη στούπα Visoun. Αργότερα θα
επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για μια μεγάλη βόλτα κατά μήκος του ποταμού
Μεκόνγκ. Πρώτη επίσκεψη το χωριό
Μπαν Σανγκ Χάι, όπου παράγεται το
δημοφιλές ποτό από ρύζι λάο-λάο.
Συνεχίζοντας τη βαρκάδα μας, θα
επισκεφτούμε ένα από τα πιο ιερά και
φημισμένα σπήλαια, το Πακ Ου, στο
οποίο βρίσκονται αναρίθμητα βουδιστικά αγάλματα. Θα κάνουμε άλλη
μια στάση σε ένα γραφικό χωριό, το
Μπαν Σανγκ Κονγκ, όπου θα δούμε
παραδοσιακή υφαντουργία και κατασκευή χαρτιού. Ολοκληρώνουμε με
ανάβαση στον ιερό λόφο Που Σι για
να απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.
12. ΛΟΥΑΝΓΚ ΠΡΑΜΠΑΝΓΚ –
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΚΟΥΑΝΓΚ ΣΙ – ΣΙΕΜ
ΡΕΠ (ΚΑΜΠΟΤΖΗ)
Πρωινή αναχώρηση για τους πανέμορφους Καταρράκτες Κουάνγκ Σι
που δημιουργούν πισίνες πάνω από
ασβεστολιθικούς λόφους. Η διαδρομή
πραγματικά θα σας γοητεύσει, με τους
απέραντους ορυζώνες να εναλλάσσονται με χαμηλούς λόφους και πλούσια
τροπική βλάστηση. Στην επιστροφή,
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για το Σιέμ Ρεπ. Φτάνοντας θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Τόνλε, όπου θα
κάνουμε μια όμορφη βαρκάδα με επίσκεψη στο πλωτό χωριό Τσονγκ Τσνε.
Συνέχεια για το ξενοδοχείο μας και
διανυκτέρευση.

υπήρξε αρχαίο νοσοκομείο και έχει
μια μεγάλη τετράγωνη λίμνη περιστοιχιζόμενη από τέσσερις μικρότερες.
Ο Prasat Kravan, μικρός ναός χτισμένος εξ ολοκλήρου από τούβλα, έχει
στο εσωτερικό του θαυμάσια ανάγλυφα. Ο ναός Pre Rup, είναι από τους
παλαιότερους του συγκροτήματος και
είναι αφιερωμένος στο Θεό Σίβα. Από
την κορυφή του θα έχουμε την ευκαιρία να ατενίσουμε την περιοχή και να
απολαύσουμε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
14. ΣΙΕΜ ΡΕΠ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –
ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ
Ξενάγηση στα εκπληκτικά μνημεία
του Πολιτισμού των Xμερ. Θα επισκεφτούμε στην πόλη Άνγκορ Τομ, τη νότια πύλη, με τα μεγαλειώδη αγάλματα
και το Ναό Μπαγιόν. Θα συνεχίσουμε
μέσα στη ζούγκλα με τα τροπικά δέντρα για Τα Προμ, αρχαίο βουδιστικό μοναστήρι και αναμφίβολα το πιο
ατμοσφαιρικό μνημείο της περιοχής.
Μετάβαση για να αναχωρήσουμε αεροπορικώς για την πρωτεύουσα Πνομ
Πενχ. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
15. ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ – ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΘΗΝΑ
Το πρωί check-out και θα ξεναγηθούμε
στην πόλη αρχίζοντας από το Μουσείο
Tuol Sleng, που ήταν φυλακές κατά τη
ζοφερή περίοδο διακυβέρνησης των
Ερυθρών Χμερ. Θα συνεχίσουμε με
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το
Βασιλικό Παλάτι, και την εκπληκτική
Ασημένια Παγόδα. Στη συνέχεια θα
έχουμε την ευκαιρία για μια βαρκάδα
στα νερά του ποταμού Τόνλε Σαπ, πριν
μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής στην Ελλάδα, μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.
16. ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Αθήνα.

Σημειώσεις:
1) H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει χωρίς καμία παράληψη.
2) Υπάρχει και 16μερο πρόγραμμα χωρίς το Λάος με 2 επιπλέον διανυκτερεύσεις στο Ανόι.
3) Βίζες Βιετνάμ: 25$, Καμπότζη: 30$,
Λάος: 35$. Πληρώνονται τοπικά και
πρέπει να έχετε 2 έγχρωμες φωτογραφίες για κάθε χώρα.

13. ΣΙΕΜ ΡΕΠ – ΑΝΓΚΟΡ ΒΑΤ
Πρωινή αναχώρηση για τον πιο διάσημο ναό, τον Άνγκορ Βατ, τέλειο δείγμα αρχιτεκτονικής των Χμερ. Συνεχίζουμε σε άλλους ναούς, ο καθένας εκ
των οποίων παρουσιάζει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και γοητεία. Ο Neak Pean,
35

χουτόνγκ, γειτονιές-απομεινάρια της
παλιάς πόλης που εξακολουθούν να
υπάρχουν ακόμα πίσω από την Απαγορευμένη Πόλη. Τελευταία επίσκεψη
ο Ναός του Ουρανού, το λαμπρότερο
μνημείο της πόλης, εξαίρετο δείγμα
της αρχιτεκτονικής των Μίνγκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4. ΠΕΚΙΝΟ – ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ – ΤΑΦΟΙ
ΤΩΝ ΜΙΝΓΚ
Ξεκινάμε σήμερα για το Σινικό Τείχος. Στο κοντύτερο σημείο από το
Πεκίνο, στο πέρασμα “Τζιου Γιονγκ
Γκουάν”, ακολουθούμε το πλήθος των
Κινέζων, πραγματοποιώντας έτσι κι
εμείς το δικό μας όνειρο να σταθούμε, να περπατήσουμε πάνω του.
Ακολουθεί η παρακείμενη νεκρόπολη Σισανλίνγκ, όπου έχουν ταφεί,
σύμφωνα με την γεωμαντική τέχνη
του Φενγκ Σούι, 13 αυτοκράτορες της
δυναστείας των Μινγκ. Θα περπατήσουμε στην Ιερή Οδό με τα μυθικά
ζώα-φύλακες των τάφων. Θα δούμε
τη μεγαλύτερη γρανιτένια χελώνα της
Κίνας, σύμβολο μακροζωίας, και το
ταφικό σύμπλεγμα του αυτοκράτορα
Γιονγκ Λε. Επιστροφή το απόγευμα
στο Πεκίνο. Το βράδυ θα απολαύσουμε ένα υπέροχο δείπνο με τη νοστιμότατη πάπια του Πεκίνου εκτός
ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
5. ΠΕΚΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ –
ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ

15 μέρες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΝΑΣ - ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
1. ΑΘΗΝΑ – ΠΕΚΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για
τη μεγαλοπρεπή πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο.
2. ΠΕΚΙΝΟ
Άφιξη στο Πεκίνο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
θα απολαύσουμε δείπνο με τη νοστι36

μότατη πάπια του Πεκίνου εκτός ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
3. ΠΕΚΙΝΟ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΗ
– ΧΟΥΤΟΝΓΚ
Ημέρα αφιερωμένη στην αιώνια πόλη,
το Πεκίνο, χοάνη μίξης όλης της πολιτιστικής προσφοράς με την αρχαία
παράδοση. Ξεκινάμε με την ιστορική
πλατεία της “Ουράνιας Ειρήνης”, την
μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου. Πα-

ρατηρείστε τα επιβλητικά κτίρια γύρω
της, το Λαϊκό Κοινοβούλιο, το Εθνικό
Μουσείο, το Μνημείο των Ηρώων του
Λαού και προς τα νότια το επιβλητικό
Μαυσωλείο του προέδρου Μάο Τσε
Τουνγκ. Περπατώντας προς την πύλη
κάτω από το τεράστιο πορτραίτο του
Μάο αποκαλύπτεται το μεγαλύτερο
στον κόσμο ανακτορικό συγκρότημα,
η “Απαγορευμένη Πόλη” με τα πορφυρά τείχη και τις κίτρινες κεραμοσκε-

πές. Υπήρξε το πολιτικό-διοικητικό κέντρο της αχανούς αυτοκρατορίας,μια
πραγματική “πόλις εν πόλει”. Επίσημες όμορφες αίθουσες του χρυσού
αυτοκρατορικού θρόνου, ιδιωτικά
τμήματα με κρεβατοκάμαρες του αυτοκράτορα και των παλλακίδων του,
μαρμάρινοι διάδρομοι, τοξοειδείς γέφυρες και πλακόστρωτες αυλές, μας
περιμένουν να τα εξερευνήσουμε. Αργότερα θα επισκεφθούμε τα γραφικά

Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα. Ο
συνδυασμός της πρωτεύουσας στην
κοιλάδα και της ξεκούρασης στα κοντινά δυτικά βουνά, εντυπωσίασε τους αυτοκράτορες της δυναστείας των Μινγκ.
Έτσι, τον 16ο αιώνα διαμόρφωσαν από
τα προϋπάρχοντα κτίσματα των αυτοκρατόρων Γιν και Γιουάν, τα περίφημα
ως σήμερα Θερινά Ανάκτορα. Θα περπατήσουμε στο πάρκο με τα αυτοκρατορικά περίπτερα της αυτοκράτειρας
Σι Ξι, τον μακρύ διάδρομο, θα απολαύσουμε τη θέα της όμορφης λίμνης
Κουνμίνγκ και θα φωτογραφηθούμε
μπροστά στη μαρμάρινη βάρκα-τεϊοποτείο της Σι Ξι. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Χανγκτσόου.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.
6. ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ – ΞΙΤΑΝΓΚ –
ΣΑΓΚΑΗ – SHOW ΜΕ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ
Η πρωινή βαρκάδα στην ειδυλλιακή
λίμνη Ξιχού, θα μας χαρίσει αξέχαστες στιγμές και ίσως να συμφωνήσουμε με εκείνους που θεωρούν το
Χανγκτσόου ως την ωραιότερη πόλη
της Κίνας. Θα περπατήσουμε στον Βοτανικό Κήπο και αργότερα θα δούμε
πανέμορφες φυτείες πράσινου τσαγιού. Εν συνεχεία θα αναχωρήσουμε
οδικώς για το Ξιτάνγκ. Θα περπατήσουμε στον μακρύ σκεπαστό διάδρομο του κεντρικού καναλιού - το πιο

φημισμένο τμήμα της πόλης - και θα
θαυμάσουμε τα μικρά, παμπάλαια
σπίτια στα στενά δρομάκια της. Συνεχίζουμε για την Σαγκάη το “Μαργαριτάρι της Ανατολής”, την πόλη-φάρο
στο δρόμο του εκσυγχρονισμού της
Κίνας που ο ποταμός Χουανγκπού τη
χωρίζει σε δύο τμήματα, το παλιό και
το νέο. Μετά το δείπνο, μας περιμένει μια αξέχαστη εμπειρία: τα παγκοσμίως φημισμένα ακροβατικά της
Σαγκάης! Χαριτωμένοι και ευκίνητοι
αρτίστες θα μας κάνουν να ξεχάσουμε τους νόμους της βαρύτητας με τα
ανεπανάληπτα νούμερα τους.
7. ΣΑΓΚΑΗ – ΣΟΥΤΣΟΟΥ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για
το κοντινό Σουτσόου. Η “Βενετία της
Ανατολής” όπως τη χαρακτήρισε ο
Μάρκο Πόλο όταν την επισκέφθηκε,
είναι φημισμένη για τους κήπους -μινιατούρες των αρχοντικών της. Στη
συνέχεια, στο μουσείο του μεταξιού,
θα μάθουμε μερικά από τα μυστικά
της σηροτροφίας και της μεταξουργίας, ενώ στο εργοστάσιο θα παρακολουθήσουμε την επεξεργασία της
κλωστής, αλλά και την παρασκευή
υφασμάτων και παπλωμάτων. Θα
γνωρίσουμε την παλιά πόλη με τα
κανάλια της μέσα από ένα πλοιάριο.
Στο τέλος της περιήγησής μας θα
φωτογραφήσουμε από το παρακείμενο πάρκο την Παγόδα της “Λευκής
Τίγρης” που βρίσκεται στον ομώνυμο
λόφο. Στη διαδρομή της επιστροφής
μας στην Σαγκάη θα ξαφνιαστείτε από
το πλήθος των σύγχρονων κτισμάτων
και τους ουρανοξύστες με τη φουτουριστική αρχιτεκτονική τους.
Διανυκτέρευση
8. ΣΑΓΚΑΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –
ΞΙΑΝ
Πρωινή ξενάγηση πόλης με πρώτη
επίσκεψη στους κήπους του μανδαρίνου Γιού, κατασκευάστηκαν για
την οικογένεια Παν (πλούσιοι αξιωματούχοι επί δυναστείας Μινγκ) και
χρειάστηκαν 18 χρόνια για να ολοκληρωθούν. Περίτεχνα περίπτερα,
μικρές γέφυρες, μυστικοί διάδρομοι
μας αποκαλύπτουν ένα εντυπωσιακό
σύνολο από κήπους, λιμνούλες και
σκιερούς διαδρόμους. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε τον ναό του Jade
Buddha, όπου μαζί με τους Κινέζους
πιστούς θα απολαύσουμε την παράξενη ομορφιά των αγαλμάτων του Βούδα και θα ακούσουμε τις ψαλμωδίες
των νεαρών μοναχών. Αναχώρηση για
το αεροδρόμιο και πτήση για Ξιάν.
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.
9. ΞΙΑΝ – ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Επίσκεψη στην ίσως σημαντικότερη
αρχαιολογική ανακάλυψη του 20ου αιώνα, στην μεγαλύτερη ταφική υπόγεια
πολιτεία στον κόσμο. Ένα συναρπαστι-

κό καλλιτεχνικό μνημείο, το Μουσείο
των 6.000 πήλινων στρατιωτών σε
φυσικό μέγεθος, που στέκουν φύλακες στο Μαυσωλείο του αυτοκράτορα
Τσιν Σι Χουάνγκ Τι, ο οποίος πέθανε
πριν από περίπου 2.300 χρόνια. Μια
μαρτυρία δύναμης, ανάπτυξης και ακμής της χώρας κατά την περίοδο της
ολιγόχρονης δυναστείας των Τσιν.

μελημένα δρομάκια πίσω από πολυτελή
ξενοδοχεία. Ουσιαστικά, αυτό είναι το
πιο συγκλονιστικό χαρακτηριστικό της
πόλης. Έτσι, το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ
δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να
βιώσει την παράδοση μιας κινεζικής πόλης δίχως να χάνει τις “δυτικού τύπου”
ανέσεις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

10. ΞΙΑΝ – ΓΚΟΥΙΛΙΝ

13. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ

Επίσκεψη στα καλοδιατηρημένα τείχη
της δυναστείας των Μινγκ καθώς και
το βουδιστικό μοναστήρι με το τέμπλο
της ‘Χάριτος και της Ευσπλαχνίας” και
την επταόροφη “Μεγάλη Παγόδα της
Άγριας Χήνας”, το μόνο κτίσμα της δυναστείας των Τανγκ που σώζεται στην
πόλη και αποτελεί ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής των Τανγκ. Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για Γκιουλίν που σημαίνει κατά
λέξη “φλοιός της κάσιας”. Παντού
εδώ συναντά κανείς τους Τσουάνγκ,
την πολυπληθή μειονότητα της περιοχής, που ασχολούνται κυρίως με την
καλλιέργεια του ρυζιού, φρούτων και
του μπαμπού και της κάσιας. Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
11. ΓΚΟΥΙΛΙΝ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΙ ΖΙΑΝΓΚ
Η σημερινή ημέρα μας επιφυλάσσει
μια συναρπαστική εμπειρία. Με ένα
άνετο ποταμόπλοιο θα διασχίσουμε
ένα τμήμα του ποταμού Λι ανάμεσα
στα “κομψότερα βουνά κάτω από τον
ουρανό”. Στο τέλος της κρουαζιέρας
θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό
Γιανγκσούο με τη μεγάλη υπαίθρια
αγορά γεμάτη είδη λαϊκής τέχνης,
αντίκες, κεραμικά, πίνακες και μεταξωτά. Αργότερα θα θαυμάσουμε
τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες στο
σπήλαιο του “Καλαμένιου Αυλού” και
το μοναδικής ομορφιάς “Κρυστάλλινο παλάτι του βασιλιά Δράκου”. Το
απόγευμα επιστρέφουμε οδικώς στο
Γκουιλίν μέσα από μια διαδρομή σπάνιας ομορφιάς.

Το Χονγκ Κονγκ, η “Νέα Υόρκη της Ανατολής”, συνεχίζει να είναι μια από τις πιο
εντυπωσιακές μητροπόλεις του κόσμου.
Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα
περάσουμε το υποθαλάσσιο τούνελ για
την πρωτεύουσα Βικτόρια. Θα σταθούμε
στο λόφο Βικτόρια με την πανοραμική
θέα των ουρανοξυστών του νησιού και
του λιμανιού του. Το Χονγκ Κονγκ είναι
στα πόδια μας, η Καουλούν απέναντι
μας. Στην συνέχεια θα κάνουμε στάση
στην ακτή Αμπερντίν και στην ακτή Ρέπαλς, με τον πιο παράδοξο Βουδιστικό
Ναό κτισμένο στην άμμο, με αμέτρητα
αγάλματα του Βούδα και μορφές της
κινέζικης μυθολογίας. Μην παραλείψετε
να φωτογραφηθείτε κάτω από την κόκκινη γέφυρα της καλοτυχίας, να χαδέψετε
τον θεό του πλούτου με ένα χαρτονόμισμα στο χέρι, όπως κάνουν εδώ όλοι οι
προληπτικοί Ασιάτες επισκέπτες.
14. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΑΘΗΝΑ
Ελεύθερη ημέρα στο μεθυστικό, πολύβουο, πολύχρωμο μέρος του κόσμου.
Περπατήστε στην εμπορική λεωφόρο
Νάθαν Ρόουντ, κάντε μια βόλτα στην
προκυμαία με τη συναρπαστική θέα
των ουρανοξυστών, όπου δεσπόζει
ο “Πύργος του Διεθνούς Εμπορίου”,
παρατηρείστε στο περίφημο πάρκο
της Καουλούν τα ροζ φλαμίνγκος στην
μικρή λίμνη τους ή τον κήπο με τις πεταλούδες. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής μας στην Αθήνα, μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.
15. ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Αθήνα.

12. ΓΚΟΥΙΛΙΝ – ΚΑΝΤΟΝΑ – ΧΟΝΓΚ
ΚΟΝΓΚ (ΤΡΑΙΝΟ, BULLET TRAIN)
Μετάβαση στον σιδηροδρομικό σταθμό
και επιβίβαση στο σύγχρονο γρήγορο
τραίνο (Bullet train) με προορισμό την
Καντόνα. Σύντομη ξενάγησή όπου θα
επισκεφθούμε το βουδιστικό μοναστήρι
των “6 δένδρων Μπάνιαν”, το επιβλητικό αρχοντικό-ακαδημία του “Οίκου
των Τσεν” με το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, τη νήσο Σαμιάν κ.α. Συνεχίζουμε
την ωραία διαδρομή με το τραίνο για
το Χονγκ Κόνγκ, ένα τόπο, όπου το παρελθόν έχει διεισδύσει αρμονικά στο
παρόν. Ξύλινες βάρκες-βαπορέτα λικνίζονται στα νερά του λιμανιού πλάι σε
υπερωκεάνια, φθαρμένα σπίτια δίπλα σε
υπερσύγχρονους ουρανοξύστες, παρα-

Σημειώσεις:
1) H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος χωρίς καμία παράληψη.
2) Bίζα Κίνας (128€) : Για την έκδοση
της βίζας απαιτείται διαβατήριο με
6μήνη ισχύ - το οποίο παραδίδεται στα
Γραφεία μας τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση μαζί
με μία έγχρωμη φωτογραφία. Όποιος
ταξιδιώτης έχει στο διαβατήριό του
σφραγίδα εισόδου στην Ταϊβάν δεν
επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα.
3) Υπάρχει και 10ήμερο πρόγραμμα
μόνο Κίνα, χωρίς Χονγκ Κονγκ, με μια
επιπλέον μέρα ελεύθερη στο Πεκίνο.

37

ΜΠΑΛΙ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
1 - 2 . ΑΘΗΝΑ – ΜΠΑΛΙ

Αναχώρηση για Μπαλί μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο σε κάποια από τις όμορφες παραλίες του νησιού. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για μια πρώτη επαφή με
το νησί. Το νησί αυτό αποτελεί έναν ξεχωριστό τόπο για τα μαγευτικά τοπία
& τους ναούς του. Δικαίως ονομάζεται
και “νησί των θεών”.
3. ΜΠΑΛΙ – ΟΛΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΟΥΜΠΟΥΝΤ & ΚΙΝΤΑΜΑΝΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το εσωτερικό του πανέμορφου νησιού. Θα
επισκεφθούμε το παραδοσιακό χωριό
Batu Bulan, όπου θα παρακολουθήσουμε συναρπαστικούς χορούς Barong. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας, περνώντας
μέσα από ορυζώνες και δάση φοινίκων,
προς το κέντρο του νησιού, για την
Ubud. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής
θα περάσουμε από τα χωριά Μας και
Τσελούκ, που φημίζονται για τα παραδοσιακά και σύγχρονα έργα ξυλογλυπτικής
& ζωγραφικής. Θα δούμε τον ιστορικό
ναό Tampak Siring, χτισμένο γύρω από
μια ιερή πηγή, που οι ντόπιοι χωρικοί πιστεύουν ότι είναι η πηγή της νεότητας.
Φτάνουμε στο Κινταμάνι, όπου θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα του βουνού
Batur, ένα ενεργό ηφαίστειο, με το είδωλό του να καθρεφτίζεται στην λίμνη που
βρίσκεται στους πρόποδές του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
38

4. ΜΠΑΛΙ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΤΩΝ ΜΑΙΜΟΥΔΩΝ & ΣΤΟ ΝΑΟ
ΤΑΝΑ ΛΟΤ

Πρόγευμα και πρωινό ελεύθερο για
ξεκούραση στην παραλία. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το Ταμάν
Αγιούν και τον ναό του Μενγκί και
θα συνεχίσουμε προς το ιερό δάσος
των πιθήκων, όπου αποτελεί ένα φυσικό βιότοπο για να θαυμάσουμε τον
αρχαίο ναό που βρίσκεται μέσα στη
καρδιά της ζούγκλας. Στην συνέχεια
αναχωρούμε για το ναό Τάνα Λοτ,
που φωλιάζει στη κορυφή ενός βράχου περιτριγυρισμένο από θάλασσα,
για να βιώσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στο κόσμο, με
τον ήλιο να βυθίζεται στον απέραντο
ωκεανό και το ναό να λούζεται από
τα μαγικά χρώματα του λυκόφωτος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος.
5. ΜΠΑΛΙ
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Σας
προτείνουμε μια εκδρομή προς το βόρειο τμήμα του νησιού και συγκεκριμένα στον ινδουιστικό ναό «Ulun Danu».
Το συγκρότημα είναι αφιερωμένο στην
ινδουιστική θεότητα Shiva, που θεωρείται ως το «υπέρτατο ον» από τους
οπαδούς της ινδουιστικής θρησκείας.
Συνεχίζουμε την εκδρομή προς τον
καταρράκτη Gitgit, όπου μικροί πίθηκοι κατεβαίνουν από τα δέντρα για να
επωφεληθούν από τις προσφορές των

10 μέρες
τροφίμων, από τους επισκέπτες. Το
απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της
επιστροφής, μέσα από την ύπαιθρο,
απολαμβάνοντας την μαγευτική θέα
με τους καταπράσινους ορυζώνες και
την τροπική βλάστηση.
6. ΜΠΑΛΙ
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για ξεκούραση σε κάποια παραλία. Εναλλακτικά σας προτείνουμε εκδρομή στην
ζωντανή από αγορές & πολύχρωμη
πρωτεύουσα του Μπαλί, το Ντενπασάρ, που είναι η μεγαλύτερη πόλη στο
νησί.
7. ΜΠΑΛΙ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση προς Σιγκαπούρη, μια σύγχρονη πόλη-κράτος στη
Νοτιοανατολική Ασία. Ιδρύθηκε ως
μια βρετανική εμπορική αποικία το
1819, και μετά την ανεξαρτησία της
έχει γίνει μία από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Άφιξη, μεταφορά στο
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη ή να κάνετε
αγορές στα πλούσια καταστήματα.
8. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την περιήγηση πόλης με
την καταπράσινη συνοικία Παντάνγκ
με την λέσχη Κρίκετ, τη Βουλή, το
Ανώτατο Δικαστήριο και το Δημαρχείο. Στάση στο Merlion Park, για να

θαυμάσουμε την υπέροχη θέα της
Marina Bay και να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες με το άγαλμα
της Merlion, ένα μυθικό πλάσμα που
έχει κεφάλι λιονταριού και σώμα ψαριού. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε
στους δρόμους της Κινέζικης συνοικίας, όπου θα επισκεφθούμε ένα τοπικό κέντρο χειροτεχνίας, και από εκεί
προχωρούμε στον Εθνικό κήπο, με τις
αμέτρητες ορχιδέες, μια κατάφυτη
όαση μέσα στην πόλη. Η εκδρομή μας
τελειώνει με ένα ταξίδι στην όμορφη
συνοικία της Μικρής Ινδίας, μία πολύχρωμη τοπική αγορά όπου οι κάτοικοι
πωλούν τα προϊόντα τους. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε το Boat
Quay και το Clark Quay για καφέ ή
φαγητό.
9 - 10. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα επιστροφής
της πτήσης μας. Σας προτείνουμε μια
εκδρομή στο μαγικό νησάκι Σεντόζα.
Εκεί θα θαυμάσετε ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία της Ασίας και θα
γνωρίσετε την πολύχρωμη κουλτούρα
και την ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά της Σιγκαπούρης. Αργά το βράδυ
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για την Αθήνα. Διανυκτέρευση στο αεροσκάφος και άφιξη στην Αθήνα την
επόμενη μέρα.

ΠΟΥΚΕΤ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
1 - 2. ΑΘΗΝΑ – ΠΟΥΚΕΤ

4, 5 - 6. ΠΟΥΚΕΤ

Αναχώρηση από το αεροδρόμιο και
πτήση για Πουκέτ μέσω ενδιάμεσου
σταθμού. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο σε
κάποια από τις όμορφες παραλίες του
νησιού. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για μια πρώτη επαφή με το νησί.

Πρόγευμα και ημέρες ελεύθερες για
ξεκούραση και χαλάρωση στις όμορφες παραλίες του νησιού. Εναλλακτικά σας προτείνουμε (έξοδα ατομικά)
είτε εκδρομή στην παραλία του Coral
Island με ταχύπλοο για να γνωρίσετε
έναν τροπικό παράδεισο είτε εκδρομή
στην τροπική φύση του Phang Nga και
στην τροπική ζούγκλα, σε ένα στρατόπεδο ελεφάντων, όπου μπορείτε να
δείτε και να ταΐσετε τα ζώα με τα αγαπημένα τους φρούτα. Για τους λάτρεις
της κουλτούρας προτείνουμε επίσκεψη στο βουδιστικό ναό Suwankuha,
που φιλοξενεί το περίφημο ανακλινόμενο Βούδα και το πλωτό μουσουλμανικό χωριό Panyee, όπου θα ανακαλύψουμε την όμορφη ιστορία και τον
πολιτισμό του χωριού, συναντώντας
μερικούς από τους ντόπιους.

3. ΠΟΥΚΕΤ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΙ-ΠΙ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ολοήμερη εκδρομή με ταχύπλοο στα νησιά
Πι Πι. Ανακαλύψτε τους θεαματικούς
σχηματισμούς με τα ασβεστολιθικά
πετρώματα του νησιού και επισκεφθείτε την Maya Bay, όπου γυρίστηκε
η ταινία “Η Παραλία”. Χαλαρώστε και
κολυμπήστε στα κρυστάλλινα νερά σε
μερικές από τις ωραιότερες παραλίες.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7. ΠΟΥΚΕΤ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αερο-

10 μέρες
δρόμιο για την πτήση προς Σιγκαπούρη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη ή να κάνετε αγορές στα
πλούσια καταστήματα.
8. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την περιήγηση πόλης με
την καταπράσινη συνοικία Παντάνγκ
με την λέσχη Κρίκετ, τη Βουλή, το
Ανώτατο Δικαστήριο και το Δημαρχείο. Στάση στο Merlion Park, για να
θαυμάσουμε την υπέροχη θέα της
Marina Bay και να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες με το άγαλμα
της Merlion, ένα μυθικό πλάσμα που
έχει κεφάλι λιονταριού και σώμα ψαριού. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε
στους δρόμους της Κινέζικης συνοικίας, όπου θα επισκεφθούμε ένα τοπικό κέντρο χειροτεχνίας και από εκεί
προχωρούμε στον Εθνικό κήπο, με τις

αμέτρητες ορχιδέες, μια κατάφυτη
όαση μέσα στην πόλη. Η εκδρομή μας
τελειώνει με ένα ταξίδι στην όμορφη
συνοικία της Μικρής Ινδίας, μία πολύχρωμη τοπική αγορά όπου οι κάτοικοι
πωλούν τα προϊόντα τους. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε το Boat
Quay και το Clark Quay για καφέ ή
φαγητό.
9 - 10. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα επιστροφής
της πτήσης μας. Σας προτείνουμε μια
εκδρομή στο μαγικό νησάκι Σεντόζα.
Εκεί θα θαυμάσετε ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία της Ασίας και θα
γνωρίσετε την πολύχρωμη κουλτούρα
και την ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά της Σιγκαπούρης. Αργά το βράδυ
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για την Αθήνα. Διανυκτέρευση στο αεροσκάφος και άφιξη στην Αθήνα την
επόμενη μέρα.
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
1. ΑΘΗΝΑ – ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ

ΚΟΥΒΑ
1. ΑΘΗΝΑ – ΑΒΑΝΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για Αβάνα. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2. ΑΒΑΝΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –
ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΤΟΥ ‘50
Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή από το
Βεδάδο, θαυμάζοντας την αρτ ντεκό των
παλιών αριστοκρατικών οικημάτων, τα
καταπράσινα πάρκα και την Πλατεία της
Επανάστασης. Θα δούμε το παλιό Χίλτον,
το πάρκο Κοπέλια, χώρο συνάντησης των
Κουβανών, την Μαλεκόν, θρυλική παραλιακή οδός, απ’ όπου θα θαυμάσουμε το ξενοδοχείο Νασιονάλ και τη συνοικία Centro
με τα μελαγχολικά κτίρια. Με τη θέα του
Κάστρου του Άραβα να σηματοδοτεί την
είσοδό μας στην Παλιά Πόλη, ανεβαίνουμε το μεγαλοπρεπές Πράδο των ισπανικών επαύλεων για να καταλήξουμε στο
Καπιτώλιο. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο
της Habana Club, όπου θα γευθούμε το
περίφημο ρούμι επτά ετών αφού μυηθούμε στα μυστικά παραγωγής του καθώς και
ένα από τα εργοστάσια παρασκευής πούρων όπου θα δούμε από κοντά τον τρόπο
παρασκευής τους. Η βόλτα μας συνεχίζει
στην παλιά πόλη όπου θα περιπλανηθούμε
στα στενά της, επισκεπτόμενοι την Πλατεία
του Αγίου Φραγκίσκου, την Παλιά Πλατεία,
την Πλατεία των Όπλων, την Πλατεία του
Καθεδρικού κ.α. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο παζάρι ή ριλάξ στην πισίνα του
ξενοδοχείου πριν από την βραδινή εντυπωσιακή βόλτα με τα αμερικάνικα αυτοκίνητα
του ‘50, που θα μας οδηγήσει στην Παλιά
Πλατεία, όπου θα δειπνήσουμε υπό τους
ήχους της κουβανικής μουσικής.
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9,10 & 12 μέρες
3. ΑΒΑΝΑ – ΒΙΝΙΑΛΕΣ
ΠΙΝΑΡ ΝΤΕΛ ΡΙΟ
Πρωινή αναχώρηση για την καπνοπαραγωγική επαρχία του Πινάρ Ντελ Ρίο.
Η κοιλάδα του Βινιάλες με τους μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς και
την οργιώδη βλάστηση, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας φυσικής ομορφιάς
της Unesco. Θα επισκεφθούμε το σπήλαιο του Ινδιάνου, το οποίο και θα διασχίσουμε με βάρκα, θα απολαύσουμε
παραδοσιακό γεύμα αυθεντικής κουβανικής κουζίνας σε ένα ειδυλλιακό
τοπίο, ενώ η γιγαντιαία βραχογραφία
της Προϊστορίας σε ένα τοπίο που κόβει την ανάσα, είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε την επίσκεψη σε
μια από τις αυθεντικότερες επαρχίες
της Κούβας. Επιστροφή στην Αβάνα.
4. ΑΒΑΝΑ
Ημέρα ελεύθερη για να περιηγηθείτε
μόνοι σας ή με τη βοήθεια του έμπειρου
ξεναγού μας στα δρομάκια της και στα
παζάρια ειδών λαϊκής τέχνης, να δοκιμάσετε τα τοπικά κοκτέιλ με ρούμι, να
αναζητήσετε την ανεμελιά των κατοίκων της, των Habaneros και να κάνετε
ευχάριστες συζητήσεις μαζί τους. Το
βράδυ ανακαλύψτε τη νυχτερινή ζωή
της πόλης στους ρυθμούς φρενήρης
σάλσας, δυναμικής ροκ και λάτιν τζαζ.
5. ΑΒΑΝΑ – ΓΚΟΥΑΜΑ – ΦΑΡΜΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ – ΒΑΡΚΑΔΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ – ΧΩΡΙΟ ΙΝΔΙΑΝΟΥ
– ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΚΟΣ – ΤΡΙΝΙΔΑΔ
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας
διαδρομής είναι η περιοχή Γκουαμά
όπου θα επισκεφθούμε το κέντρο

εκτροφής κροκοδείλων. Στη συνέχεια
θα διασχίσουμε με ταχύπλοο τη Λίμνη
του Θησαυρού για να γνωρίσουμε το
ομοίωμα χωριού των Ινδιάνων Ταϊνος
και να μάθουμε περισσότερα για την
ινδιάνικη κουλτούρα στην Καραϊβική.
Χρόνος για αγορές των απαραίτητων
σουβενίρ και συνεχίζουμε για το Σιενφουέγκος. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε το Μπάγιε, αραβικής αρχιτεκτονικής παλάτι,
το Πάρκο Μαρτί και φυσικά το θέατρο
Τομάς Τερί. Δεν θα παραλείψουμε να
περιηγηθούμε κατά μήκος της παραλιακής, θαυμάζοντας τη φοινικογραμμή,
που κοσμεί τον Κόλπο του «Μαργαριταριού του Νότου», όπως είναι γνωστή
η πόλη. Συνεχίζουμε για το Τρινιδάδ,
μία από τις πρώτες πόλεις που ίδρυσαν οι Ισπανοί.
6. ΤΡΙΝΙΔΑΔ – ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ –
ΚΑΡΔΕΝΑΣ – ΒΑΡΑΔΕΡΟ
Πρωινή ξενάγηση της ίσως πιο αυθεντικής πόλης της Κούβας, που διατηρεί άθικτο τον αποικιακό της χαρακτήρα, με τους πλακόστρωτους δρόμους,
τις κεραμιδένιες σκεπές και τις εσωτερικές αυλές. Θα περπατήσουμε στην
παλιά ιστορική περιοχή με την κεντρική πλατεία, το Ρομαντικό Μουσείο και
θα επισκεφθούμε το Palacio Cantero
(Δημοτικό μουσείο), όπου θα μάθουμε για την ιστορία των σκλάβων, των
αποικιοκρατών και της Επανάστασης.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη
Σάντα Κλάρα, που το όνομά της είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Τσε Γκεβάρα. Στην Πλάθα δε λα Ρεβολουσιόν
βρίσκεται το μνημείο και το Μαυσω-

λείο του Τσε και των συντρόφων του
που σκοτώθηκαν στη Βολιβία. Συνεχίζουμε για το Καρδένας, την αποικιακή
πόλη με σύμβολο το ποδήλατο, εκεί
όπου γεννήθηκε το φημισμένο ρούμι
Havana Club και καταλήγουμε στον
τροπικό Βορρά, στο κοσμοπολίτικο θέρετρο της χώρας με την πιο όμορφη
παραλία της Καραϊβικής, το Βαραδέρο. Διανυκτέρευση.
7. ΒΑΡΑΔΕΡΟ
Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε εκδρομή στο τροπικό ακατοίκητο νησάκι
Κάιο Μπλάνκο για μπάνιο με δελφίνια
και γεύμα με αστακό και θαλασσινά.
8. ΒΑΡΑΔΕΡΟ – ΑΒΑΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό
9. AΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις:
1) Απαραίτητο διαβατήριο 6μηνης
ισχύς.
2) Δεν υπάρχουν τρίκλινα δωμάτια
στην Κούβα. Σε σπάνιες περιπτώσεις
μπορεί να βρεθεί δίκλινο δωμάτιο +
πτυσσόμενο κρεβάτι.
3) Τα 12ήμερα προγράμματα περιλαμβάνουν 3 επιπλέον διανυκτερεύσεις
στην Αβάνα ή στο Βαραδέρο.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το
Μπουένος Άιρες, το κέντρο του οποίου
κοσμείται από πολυάριθμα καλοδιατηρημένα παλιά κτίρια και σφύζει από ζωή.
2. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ
ΤΟΥ ΤΙΓΚΡΕ
Άφιξη στο Μπουένος Άιρες και ξενάγηση κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο, το
καθεδρικό ναό με το μαυσωλείο του
στρατηγού Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν,
το Κοινοβούλιο και τη Λεωφόρο της
9ης Ιουλίου, που είναι ο πλατύτερος
δρόμος του κόσμου. Ακολουθούν η
συνοικία Λα Μπόκα, εκεί όπου ο Αριστοτέλης Ωνάσης ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του, καθώς και το γραφικό
Καμινίτο (δρομάκι) με τα φανταχτερά
ζωγραφισμένα σπίτια και μαγαζιά.
Θα επισκεφτούμε τις αριστοκρατικές
συνοικίες Παλέρμο, Ρεκολέτα αλλά
και μία κοντινή στο Μπουένος Άιρες
περιοχή, το Δέλτα του Τίγκρε που θα
μας μαγέψει με το καταπράσινο τοπίο
και την χαλαρωτική της ατμόσφαιρα.
Αφού απολαύσουμε την κρουαζιέρα
μας, επιστροφή στο Μπουένος Άιρες
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ –
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΡΑΝΤΖΟ
ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΩΝ –ΓΚΑΟΥΤΣΟΣ
– TANGO SHOW)
Η Αργεντίνικη πρωτεύουσα προσφέρεται για να την εξερευνήσει κανείς
περπατώντας στις μεγάλες λεωφόρους
αλλά και στα γραφικά στενάκια που
συχνά οδηγούν σε μικρές, γραφικές
πλατείες ή πολύχρωμες συνοικίες. Η
ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα είναι διάχυτη
στις γειτονιές του Μπουένος Άιρες και
οι αφορμές για να περάσουν οι ώρες

δίχως να το πάρουμε είδηση είναι ανεξάντλητες. Προαιρετικά μπορείτε να
επιλέξετε μια εκδρομή σε ράντζο γαιοκτημόνων της Αργεντινής, που συνδυάζεται με μεσημεριανό μπάρμπεκιου και
σόου με άλογα κτηνοτρόφων της περιοχής ή δείπνο παρακολουθώντας Ταγκό
(έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο Μπουένος Άιρες. Διανυκτέρευση.
4. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΟΛΟΝΙΑ)
Ελεύθερη ημέρα για να κάνετε βόλτες
στην όμορφη πρωτεύουσα της Αργεντινής. Δυνατότητα προαιρετικής
εκδρομής στην Κολόνια της Ουρουγουάης (έξοδα ατομικά) με πλοίο. Μια
μικρή, ήσυχη πόλη, μουσείο χαρακτηριστικής ισπανικής και πορτογαλικής
αποικιακής αρχιτεκτονικής. Το ιστορικό της κέντρο του 17ου αιώνα έχει
ανακηρυχθεί από την Unesco.
5. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
Με τον αρχηγό μας θα περπατήσουμε
στο Μπουένος Άιρες για να γνωρίσουμε τις όμορφες γωνιές του. Άλλωστε
το ξενοδοχείο μας βρίσκεται μόλις
δύο τετράγωνα από τον εμπορικό πεζόδρομο Florida.
6. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ –
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για το Ιγκουασού, που βρίσκεται στα
σύνορα Βραζιλίας - Αργεντινής - Παραγουάης. Από όλα τα φυσικά θαύματα
της Νότιας Αμερικής, οι γιγαντιαίοι
καταρράκτες του ποταμού Ιγκουασού
είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό. Εδώ
η φύση κάνει επίδειξη του μεγαλείου
και της δύναμής της. Κανείς δεν μένει
ασυγκίνητος από τα αμέτρητα ουράνια
τόξα, τα γαλάζια σύννεφα και τα χιλιάδες παιχνιδίσματα που κάνει το νερό
καθώς πέφτει μπροστά στα έκθαμβα
μάτια του! Αφιερώνουμε δύο ημέρες

12 & 14 μέρες
για να επισκεφθούμε τους μοναδικούς
αυτούς καταρράκτες του Ιγκουασού.
7. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ–
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
Ξενάγηση και από τις δυο πλευρές των
καταρρακτών, από την πλευρά της Αργεντινής και από την πλευρά της Βραζιλίας. Ο ποταμός Ιγκουασού, το “μεγάλο
νερό” των ιθαγενών, ρίχνει τα νερά του
με ορμή και εμείς δεν χορταίνουμε να
θαυμάζουμε το μεγαλοπρεπές θέαμα.
Αμέτρητοι καταρράκτες σχηματίζονται
σε ένα επιβλητικό τοπίο. Περπατάμε σε
γέφυρες πάνω από τα ορμητικά νερά,
ακολουθούμε μονοπάτια μέσα στην πυκνή βλάστηση, συναντάμε πρωτόγνωρα
ζώα, χάνουμε τον αριθμό στο μέτρημα
των καταρρακτών, μαγευόμαστε με την
ιστορία του “λαρυγγιού του διαβόλου”
και της Ναϊπού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ
ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ
Πτήση για Ρίο ντε Τζανέιρο. Η πόλη
των Καριόκας, όπως ονομάζονται οι
κάτοικοί του, έχει ταυτιστεί στην παγκόσμια συνείδηση με τη διασκέδαση,
το ξεφάντωμα, το ποδόσφαιρο και
τον χορό. Μια πόλη άκρως αντιφατική. Συνύπαρξη χλιδής και απόλυτης
φτώχειας. Οι ουρανοξύστες και τα
γυάλινα μεταμοντέρνα συγκροτήματα συνυπάρχουν με τους θησαυρούς
της αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής
και τις πανάθλιες παραγκουπόλεις των
φτωχών (φαβέλες). Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
9. ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΚΟΡΚΟΒΑΝΤΟ
Μέσω μιας γραφικής διαδρομής με
τραινάκι θα ανεβούμε στον λόφο Κορκοβάντο, όπου βρίσκεται το άγαλμα

του Χριστού-Λυτρωτή, το σύμβολο της
πόλης και ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του πλανήτη. Οι φωτογραφικές
σας μηχανές δεν θα μπορέσουν να
αιχμαλωτίσουν την απαράμιλλη ομορφιά που αντικρίζουν τα μάτια σας! Στη
συνέχεια θα δούμε εξωτερικά το περίφημο στάδιο Μαρακανά, το παγκοσμίως γνωστό Σαμποδρόμιο, εκεί όπου οι
κάτοικοι της πόλης παρουσιάζουν την
πιο εντυπωσιακή παρέλαση καρναβαλιού στον κόσμο, τον καθεδρικό ναό,
μια μοναδικού στυλ εκκλησία σε σχήμα πυραμίδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
10. ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ –
ΖΑΧΑΡΟΨΩΜΟ
Με τελεφερίκ θα ανεβούμε σήμερα σε
έναν άλλο λόφο της πόλης, τον Πάο ντε
Ασούκαρ, που σημαίνει “Ζαχαρόψωμο”,
απ’ όπου θα θαυμάσουμε την εκπληκτική
θέα της πόλης. Η Κοπακαμπάνα, η Ιπανέμα, η Φλαμένγκο, η Λεμπλόν μας καλούν για να φωτογραφηθούμε, να ξεκουραστούμε και να νιώσουμε την ανεμελιά
που βιώνουν οι κάτοικοι της μοναδικής
αυτής πόλης. Οι προτάσεις για διασκέδαση είναι πάμπολλες και ο χρόνος κυλά
γλυκά και συναρπαστικά.
11. ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ –
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
12. ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις:
1) H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καμία
από αυτές.
2) Το 14ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει
δυο επιπλέον ελεύθερες μέρες.
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1. ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νέα Υόρκη. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Λίγο
αργότερα, ανάλογα την ώρα άφιξης, θα
ξεκινήσουμε έναν περίπατο με τον ξεναγό μας για μια πρώτη γνωριμία με την πιο
συναρπαστική πόλη του πλανήτη.
2. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟ
ΜΑΝΧΑΤΑΝ – ΣΕΝΤΡΑΛ ΠΑΡΚ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ

8,9 ή 10 μέρες
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ξεκινάμε τη μέρα μας με ξενάγηση στο
βόρειο Μανχάταν. Θα δούμε το άγαλμα
του σημαντικότερου εξερευνητή, του Χριστόφορου Κολόμβου με τις καραβέλες
του. Έπειτα Θα περάσουμε από το Λίνκολν Σέντερ που φιλοξενεί τη Φιλαρμονική και τη Μετροπόλιταν Όπερα, ιδανικός
χώρος για τους λάτρεις της κλασσικής
μουσικής και όχι μόνο. Στην συνέχεια θα
κάνουμε μια σύντομη στάση στο Σέντραλ
Παρκ, στο σημείο όπου βρίσκεται το σπίτι
του John Lennon και από το σημείο εκείνο θα εισέλθουμε στο πάρκο. Γεμάτο από
γραφικές λίμνες, υπέροχα σιντριβάνια,
αλλά και το γνωστό παγκάκι των ψιθύρων,
τον κήπο του Σαίξπηρ και τον μικρό αλλά
ιδιαίτερα δημοφιλή ζωολογικό κήπο. Συνεχίζουμε με το θεωρητικών επιστημών
Πανεπιστήμιο Columbia, στην είσοδο του
οποίου γίνεται μνεία σε αρχαίους έλληνες
φιλοσόφους. Ακολουθεί η γειτονιά του
Χάρλεμ, γνωστή στο παρελθόν ως η Μέκκα των αφροαμερικανών της Νέας Υόρκης. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται με την
5η λεωφόρο με τα διάσημα καταστήματα
οίκων μόδας και το Ροκφέλερ Σέντερ,
ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του κόσμου, ορόσημο της πόλης,
το οποίο φιλοξενεί το παρατηρητήριο
«Top of the Rock». Θα καταλήξουμε στην
Τάιμς Σκουέρ, την πιο πολυσύχναστη και
φωτογραφημένη πλατεία του κόσμου.
Εκεί κοντά βρίσκεται το Μπρόντγουεϊ, κέντρο βιομηχανίας της ψυχαγωγίας όπου
μπορεί κανείς να απολαύσει τις πιο φαντασμαγορικές παραστάσεις στον κόσμο
αλλά και τη δημόσια βιβλιοθήκη, ένα πανέμορφο κτίριο τόσο εξωτερικά όσο και
εσωτερικά, όπου κυριαρχεί το μάρμαρο,
οι τοιχογραφίες και τα ξύλινα έργα. Για το

βράδυ, προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία από τις φημισμένες παραστάσεις
Μιούζικαλ στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ.
3. ΝEA YΟΡΚΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΝΟΤΙΟ
ΜΑΝΧΑΤΑΝ – CHELSEA MARKET –
ΣΥΝΟΙΚΙΑ HUDSON YARDS – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Ξεκινάμε τη μέρα μας με ξενάγηση στο
νότιο Μανχάταν. Η πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο των Ηνωμένων
Εθνών και κατόπιν στον Σταθμό Γκραντ
Σέντραλ. Συνεχίζουμε με το Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Σόχο, η Μικρή Ιταλία και η Τσάινα
Τάουν. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουμε
τα βήματα των βασικών πρωταγωνιστριών της διάσημης σειράς Sex & the City.
Ταυτόχρονα στο West Village, θα επισκεφθούμε το κτίριο που γινόντουσαν τα γυρίσματα της σειράς “Τα φιλαράκια”! Στην
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην κλειστή
αγορά Τσέλσι Μάρκετ, έδρα διάσημων
γκουρμέ εστιατορίων της Νέας Υόρκης,
όπου θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για
αγορά τοπικών προϊόντων. Θα περπατήσουμε μέσα στην πόλη, στο Highline, το
οποίο αποτελεί μία υπέροχη ιδέα δημιουργίας ενός πάρκου στην παλιά υπέργεια σιδηροδρομική γραμμή, η οποία μας
δίνει την δυνατότητα να γεμίσουμε με
εικόνες από τις γειτονιές του Μανχάταν.
Κατευθυνόμαστε στη Γουώλ Στριτ, το κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας με στάση για φωτογραφίες στο χάλκινο γλυπτό
ταύρο. Αμέσως μετά συναντάμε το «σημείο μηδέν» με το μνημείο που έχει κατασκευαστεί, φόρος τιμής στα θύματα της
11η Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε στο Μπάτερυ Παρκ όπου αρχίζει να ξεπροβάλλει το
Άγαλμα της Ελευθερίας. Η ξενάγηση μας
ολοκληρώνεται με την κρουαζιέρα γύρω
από το νησί του Μανχάταν, όπου θα περάσουμε από το ιστορικό Έλλις Άιλαντ,
το Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει
στο λιμάνι πόλης, το Στάτεν Άιλαντ και τη
μεγάλη γέφυρα Βαρενζάνο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
4. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ – ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ
ΧΑΙΤΣ – ΑΣΤΟΡΙΑ
Τη σημερινή ημέρα, θα επισκεφθούμε ένα

από τα πλουσιότερα μουσεία στον κόσμο,
το Metropolitan Museum of Art όπου είναι συγκεντρωμένα έργα ανεκτίμητης
αξίας από κάθε πολιτισμό. Λόγω του ότι
σίγουρα μία μόνο ημέρα δεν αρκεί ώστε
να το εξερευνήσει κανείς ολόκληρο, στην
επίσημη ξενάγηση του μουσείου, ο ‘Eλληνας ξεναγός μας θα μας παρουσιάσει
μερικά από τα σημαντικότερα εκθέματα.
Αργότερα αναχωρούμε για την ελληνική
συνοικία της Νέας Υόρκης, την Αστόρια.
Συνεχίζουμε την περιήγηση στην περιοχή
Μπρούκλιν Χάιτς, όπου θα περπατήσουμε σε γειτονιές που θυμίζουν άλλη εποχή.
Αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να
περπατήσουμε τη γέφυρα του Μπρούκλιν
και να βγάλουμε τις πιο εντυπωσιακές
φωτογραφίες! Έπειτα επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο με το μετρό. Προτείνουμε να
επισκεφθείτε ένα από τα ιστορικότερα
αρχιτεκτονικά αριστουργήματα του Μανχάταν, το Empire State Building, ή μπορείτε να επιλέξετε τα εντυπωσιακά και
σύγχρονα Top of the Rock και One World
Observatory.
5. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
WOODBURY COMMONS)
Ελεύθερη ημέρα. Για όσους επιθυμούν
εκδρομή στο εκπτωτικό χωριό Woodbury
Commons (έξοδα ατομικά), μόλις μια
ώρα περίπου μακριά από το Μανχάταν,
υπάρχουν όλα τα επώνυμα είδη σε απίστευτα χαμηλές τιμες.
6. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ DC)
Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στη Ουάσιγκτον DC
(έξοδα ατομικά), την πόλη που επέλεξαν
να είναι η πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας. Η Ουάσιγκτον είναι κάτι παραπάνω
από μια απλή πρωτεύουσα κράτους, εκεί
συνοψίζεται το χθες το σήμερα και το
αύριο των Η.Π.Α. Είναι μια σύγχρονη αυτοκρατορική Ρώμη όπου πίσω από τις ερμητικά κλειστές πόρτες των αμερικανικών
ανακτόρων (Λευκός Οίκος), λαμβάνονται
κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του
Πλανήτη.

7. NEA ΥΟΡΚΗ - (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΟΣΤΟΝΗ)
Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε επίσκεψη
σε ένα ή περισσότερα από τα μουσεία
του Μανχάταν. Εναλλακτικά προτείνουμε
ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη Βοστόνη (έξοδα ατομικά) την έδρα των διάσημων Πανεπιστημίων της Έρευνας και της
Τεχνολογίας.
8. - 9. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ
– ΑΘΗΝΑ
Την τελευταία μας μέρα, καθώς η πτήση
μας είναι το βράδυ, μπορούμε να την
αξιοποιήσουμε με βόλτες και δραστηριότητες. Όσους ενθουσίασε το Νότιο
Μανχάταν, προτείνουμε μια βόλτα στο
Greenwich Village ή τα σοκάκια της Little
Italy. Οι λάτρεις του βόρειου Μανχάταν,
μπορούν να επισκεφθούν το Σέντραλ
Παρκ, το απέραντο πάρκο με τις όμορφες λίμνες κάνοντας μια βαρκάδα και την
Times Square και την 5η λεωφόρο για τις
τελευταίες αναμνηστικές φωτογραφίες.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Αφού περάσουμε
τους ελέγχους και εφόσον υπάρχει ακόμη χρόνος για κάποια σύντομη βόλτα στα
καταστήματα των duty free, αναχωρούμε
για το ταξίδι της επιστροφής.
10. ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην πόλη από την οποία ξεκινήσαμε, με πλούσιες εμπειρίες από την πιο
διάσημη Μεγαλούπολη!
Σημειώσεις:
1) Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α
είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα.
2) Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει, χωρίς καμία παράλειψη.
3 ) Το πρόγραμμα 8ημερών δεν περιλαμβάνει την 7η ημέρα του ανωτέρω προγράμματος.
4) Το πρόγραμμα 9ημερών δεν περιλαμβάνει την 7η , 8η ημέρα του ανωτέρω
προγράμματος.
5) Οι προαιρετικές εκδρομές απαιτούν
ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων για την
πραγματοποίηση τους.
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7. ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ – ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ –
ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ
Αφήνουμε την πόλη των Καζίνο και της
διασκέδασης και διασχίζουμε την έρημο της Νεβάδα, για να φτάσουμε στο
Λος Άντζελες, την πόλη των “Αγγέλων”.
Με την άφιξή μας και πριν την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, θα βιώσουμε
την πρώτη από τις δυνατές εικόνες, επισκεπτόμενοι μια από τις ομορφότερες
παραλίες της Καλιφόρνια, τη γνωστή
Σάντα Μόνικα. Έπειτα από μια μικρή
στάση για φωτογραφίες κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας, έχοντας πάρει
μια καλή πρώτη γεύση από την εντυπωσιακή Καλιφόρνια.

1. ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νέα Υόρκη, την θρυλική πόλη
με τα χίλια πρόσωπα. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Λίγο
αργότερα, ανάλογα την ώρα άφιξης, θα
ξεκινήσουμε έναν περίπατο με τον ξεναγό μας για μια πρώτη γνωριμία με την
πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη.
2. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ –
ΣΕΝΤΡΑΛ ΠΑΡΚ –
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ

14 μέρες
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

Ξεκινάμε με ξενάγηση στο βόρειο Μανχάταν. Θα δούμε το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου με τις καραβέλες
του, το οποίο σήμερα αποτελεί σημείο
μέτρησης όλων των αποστάσεων από
τη Νέα Υόρκη. Έπειτα Θα περάσουμε
από το Λίνκολν Σέντερ που φιλοξενεί
τη Φιλαρμονική και τη Μετροπόλιταν
Όπερα. Στην συνέχεια θα κάνουμε σύντομη στάση στο Σέντραλ Παρκ, στο
σημείο όπου βρίσκεται το σπίτι του
John Lennon και θα εισέλθουμε στο
πάρκο που είναι γεμάτο με γραφικές
λίμνες, υπέροχα σιντριβάνια, αλλά και
το γνωστό παγκάκι των ψιθύρων. Συνεχίζουμε με το θεωρητικών επιστημών
Πανεπιστήμιο Columbia, στην είσοδο
του οποίου γίνεται μνεία σε αρχαίους
έλληνες φιλοσόφους. Ακολουθεί η γειτονιά του Χάρλεμ, γνωστή στο παρελθόν ως η Μέκκα των αφροαμερικανών
της Νέας Υόρκης. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται με την 5η λεωφόρο με τα διάσημα καταστήματα οίκων μόδας. Θα
καταλήξουμε στην Τάιμς Σκουέρ, την
πιο πολυσύχναστη και φωτογραφημένη
πλατεία του κόσμου. Εκεί κοντά βρίσκεται το Μπρόντγουεϊ, κέντρο βιομηχανίας της ψυχαγωγίας όπου μπορεί κανείς
να απολαύσει τις πιο φαντασμαγορικές
παραστάσεις στον κόσμο.
3. ΝEA YΟΡΚΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΝΟΤΙΟ
ΜΑΝΧΑΤΑΝ – CHELSEA MARKET –
ΣΥΝΟΙΚΙΑ HUDSON YARDS –
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Ξεκινάμε με ξενάγηση στο νότιο Μανχάταν. Πρώτη στάση στο Μέγαρο των

Ηνωμένων Εθνών και στον Σταθμό
Γκραντ Σέντραλ. Συνεχίζουμε με το
Γκρίνουιτς Βίλατζ και το Σόχο, Μικρή
Ιταλία και Τσάινα Τάουν. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουμε τα βήματα των
βασικών πρωταγωνιστριών της σειράς
Sex & the City. Ταυτόχρονα στο West
Village, θα επισκεφθούμε το κτίριο που
γινόντουσαν τα γυρίσματα της σειράς
που γνώρισε τεράστια επιτυχία στην
Ελλάδα, “Τα φιλαράκια”! Στην συνέχεια
θα κατευθυνθούμε στην κλειστή αγορά Τσέλσι όπου θα υπάρχει ελεύθερος
χρόνος για αγορά τοπικών προϊόντων.
Θα περπατήσουμε στο Highline πριν
κατευθυνούμε στη Γουώλ Στριτ με στάση για φωτογραφίες στο χάλκινο γλυπτό
ταύρο. Θα συναντήσουμε το «σημείο
μηδέν» με το μνημείο που έχει κατασκευαστεί, φόρος τιμής στα θύματα της
11η Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε στο Μπάτερυ Παρκ όπου ξεπροβάλλει το Άγαλμα της Ελευθερίας και ολοκληρώνουμε
με κρουαζιέρα γύρω από το νησί του
Μανχάταν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
Αναχώρηση και πτήση για την πόλη των
τυχερών παιχνιδιών και της διασκέδασης. Άφιξη μεταφορά & τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Η διασκέδαση αρχίζει και φτάνει στο μέγιστό της στο Λας
Βέγκας. Η τύχη σας μόλις άρχισε! Για το
βράδυ σας προτείνουμε μία βόλτα στην
πόλη των καζίνο των γρήγορων γάμων
αλλά και διαζυγίων.
5 - 6. ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ –
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ
Οι δύο επόμενες ημέρες είναι στη διάθεσή σας. Πρωτίστως όμως, θα αναχωρήσουμε για μια καταπληκτική διαδρομή
με προορισμό το φαράγγι του Γκραντ
Κάνυον, στην Κοιλάδα της Φωτιάς και το
απολιθωμένο δάσος, αλλά και το φράγμα Χούβερ στην τεχνητή λίμνη του Μιντ.
Κατά τη διάρκεια της μοναδικής αυτής
εκδρομής, θα γνωρίσουμε το θαύμα της
φύσης σε ένα πληρέστατο και πολυτελές
πρόγραμμα, το όποιο περιλαμβάνει γεύμα και τη μοναδική εμπειρία της γυάλινης γέφυρας που κόβει την ανάσα.

8. ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ – UNIVERSAL STUDIOS
HOLLYWOOD
Στην ξενάγησή, θα επισκεφθούμε το
Μιούζικ Σέντερ και το Disney Concert
Hall στο κέντρο της πόλης. Στο
Hollywood θα δούμε το Κινέζικο Θέατρο όπου παρουσιάζονται οι πρεμιέρες
των κινηματογραφικών ταινιών και όπου
γνωστοί καλλιτέχνες από το χώρο του
θεάματος έχουν αφήσει τα αποτυπώματα τους. Έπειτα θα περάσουμε από το
Beverly Hills, με το φημισμένο Ροντέο
Ντράϊβ, με τα ακριβότερα καταστήματα του κόσμου! Θα δούμε ακόμα τις
όμορφες παραλίες της πόλης και θα
αγναντεύσουμε το Μάλιμπου. Το μεσημέρι θα συνεχίσουμε μια μοναδική περιήγηση στα κινηματογραφικά στούντιος
της Γιουνιβέρσαλ. Με ειδικό τραινάκι θα
ξεναγηθούμε στους χώρους των γυρισμάτων των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και θα δούμε σκηνικά
και τρυκ που προκαλούν το θαυμασμό
για την 7η Τέχνη Η περιγραφή των θεαμάτων που θα δούμε είναι σχεδόν
αδύνατη. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο.
9. ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
DISNEYLAND / ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ)
Ολόκληρη μέρα στη διάθεση σας. Προαιρετικά (έξοδα ατομικά), μπορείτε να
επισκεφτείτε τον κόσμο του Ντίσνεϋ,
τον απέραντο κόσμο του παραμυθιού
που δημιούργησε η φαντασία του Γουώλτ Ντίσνεϋ. Μια άλλη πρόταση είναι η
κλασική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο, την
νοτιότερη πόλη της Καλιφόρνια, κοντά
στα μεξικάνικα σύνορα.
10. ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ – ΜΟΝΤΕΡΕΥ
Νωρίς το πρωί αναχώρηση οδικώς για
το γραφικό ψαροχώρι Mοντερέυ. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε την πιο εντυπωσιακή ως τώρα διαδρομή, κατά μήκος
της πανέμορφης ακτής της Καλιφόρνια.
Άφιξη το απόγευμα, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και μια πρώτη βόλτα με τον
ξεναγό σας.
11. ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΡΕΥ ΚΑΙ
ΚΑΡΜΠΕΛ – ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

έχουμε επιλέξει τυχαία τη διανυκτέρευση μας στο Μοντερέυ. Μέσω της ιδιωτικής οδού 17 Miles Drive θα περάσουμε
στο κατάφυτο δάσος Ντελ Μόντε της
χερσονήσου του Μοντερέυ η οποία θεωρείται από πολλούς μια από τις ωραιότερες ακτές του κόσμου. Θα δούμε τον
βράχο με τις φώκιες και σύντομα φθάνουμε στο προορισμό μας το γραφικό
Καρμέλ την μικρή πόλη που οι κάτοικοί
του είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν
το ύφος του χωριού, με τα παραμυθένια σπίτια. Είναι μια μικρή παραθαλάσσια πόλη καλλιτεχνών, καθηγητών που
εμπνέονται από την απλότητα του τοπίου και τον ρυθμικό ήχο της θάλασσας.
Συνέχεια της πανέμορφης διαδρομής
για την πιο ρομαντική πόλη της Αμερικής, το Σαν Φρανσίσκ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχειο και πρώτη γνωριμία
με την πόλη.
12. ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ
Γνωριμία με την πιο αγαπητή πόλη της
Αμερικής, το Σαν Φρανσίσκο. Πρώτος
σταθμός η κινέζικη συνοικία. Θα συνεχίσουμε με το δημοτικό κέντρο Σίβικ Σέντερ που περιλαμβάνει το Δημαρχείο,
με τον κλασσικό θόλο και τις Δωρικές
κολώνες, τη δημοτική βιβλιοθήκη και την
όπερα. Θα επισκεφθούμε στον λόφο
Άλαμο τα εναπομείναντα Βικτωριανά
σπίτια, με φόντο τα μοντέρνα σύγχρονα
κτήρια ενώ θα δούμε και το μοντέρνο
Καθολικό Ναό της Παρθένου Μαρίας.
Αργότερα και αφού θαυμάσουμε την
γέφυρα Γκόλντεν Γκέϊτ (Χρυσής Πύλης)
και το νησί Αλκατράζ, θα συνεχίσουμε
κάνοντας μια βόλτα με το πούλμαν στο
απέραντο Γκόλντεν Γκέϊτ Παρκ, με τους
γιαπωνέζικους κήπους και το Βοτανικό
Κήπο. Το αποκορύφωμα της ημέρας θα
είναι μια ματιά στον ατελείωτο Ειρηνικό
Ωκεανό. Η Γιούνιον Σκουέρ μας καλεί
στη συνέχεια. Η πυραμίδα Τρασναμέρικαν στο κέντρο τραβάει πάντα την προσοχή όλων.
13. - 14. ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ – ΑΘΗΝΑ
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Μεταφορά και πτήση για την Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό. Πλημμυρισμένοι
από τα τόσα πολλά που γνωρίσαμε στο
ταξίδι μας και με μια γλυκιά νοσταλγία
για όσα αφήσαμε πίσω μας, ευχόμαστε
γρήγορα να επαναλάβουμε το μαγικό
αυτό ταξίδι ή κάποιο σαν και αυτό.
Σημειώσεις:
1) Η διανυκτέρευση στο Μοντερέι αν
μεταφερθεί στο Σαν Φρανσίσκο, η μετάβαση από Λος Άντζελες γίνεται αεροπορικώς και η ξενάγηση σε Καρμέλ,
Μοντερέι & 17 mile Drive, πραγματοποιείται ως μονοήμερη εκδρομή απο το
Σαν Φρανσίσκο.
2) Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α
είναι η έγκριση ESTA.

Σήμερα θα διαπιστώσουμε πως δεν
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
2020
10 μέρες

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
1. ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
πτήση για τη Νέα Υόρκη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Λίγο αργότερα, ανάλογα την ώρα
άφιξης, θα ξεκινήσουμε έναν περίπατο με τον ξεναγό μας για μια πρώτη
γνωριμία με την πιο συναρπαστική
πόλη του πλανήτη.
2. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟ
ΜΑΝΧΑΤΑΝ – ΣΕΝΤΡΑΛ ΠΑΡΚ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ
Ξεκινάμε τη μέρα μας με ξενάγηση στο
βόρειο Μανχάταν. Θα δούμε το άγαλμα
του Χριστόφορου Κολόμβου με τις καραβέλες του, το οποίο σήμερα αποτελεί
σημείο μέτρησης όλων των αποστάσεων
από τη Νέα Υόρκη. Έπειτα Θα περάσουμε από το Λίνκολν Σέντερ που φιλοξενεί
τη Φιλαρμονική και τη Μετροπόλιταν
Όπερα. Στην συνέχεια θα κάνουμε σύντομη στάση στο Σέντραλ Παρκ, στο
σημείο όπου βρίσκεται το σπίτι του John
Lennon και θα εισέλθουμε στο πάρκο
που είναι γεμάτο με γραφικές λίμνες,
υπέροχα σιντριβάνια, αλλά και το γνωστό παγκάκι των ψιθύρων. Συνεχίζουμε
με το θεωρητικών επιστημών Πανεπιστήμιο Columbia, στην είσοδο του οποίου γίνεται μνεία σε αρχαίους Έλληνες
φιλοσόφους. Ακολουθεί η γειτονιά του
Χάρλεμ, γνωστή στο παρελθόν ως η
Μέκκα των αφροαμερικανών της Νέας
Υόρκης. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται με
την 5η λεωφόρο με τα διάσημα καταστήματα οίκων μόδας. Θα καταλήξουμε
στην Τάιμς Σκουέρ. Εκεί κοντά βρίσκεται το Μπρόντγουεϊ, κέντρο βιομηχανίας
της ψυχαγωγίας όπου μπορεί κανείς να
απολαύσει τις πιο φαντασμαγορικές παραστάσεις στον κόσμο.
3. ΝEA YΟΡΚΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΝΟΤΙΟ
ΜΑΝΧΑΤΑΝ – CHELSEA MARKET –
ΣΥΝΟΙΚΙΑ HUDSON YARDS
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Ξεκινάμε με ξενάγηση στο νότιο Μανχάταν. Πρώτη στάση στο Μέγαρο των
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Ηνωμένων Εθνών και στον Σταθμό
Γκραντ Σέντραλ. Συνεχίζουμε με το
Γκρίνουιτς Βίλατζ και το Σόχο, Μικρή
Ιταλία και Τσάινα Τάουν. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουμε τα βήματα
των βασικών πρωταγωνιστριών της
σειράς Sex & the City. Ταυτόχρονα
στο West Village, θα επισκεφθούμε το
κτίριο που γινόντουσαν τα γυρίσματα
της σειράς “Τα φιλαράκια”! Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην κλειστή αγορά Τσέλσι όπου θα υπάρχει
ελεύθερος χρόνος για αγορά τοπικών
προϊόντων. Θα περπατήσουμε στο
Highline πριν κατευθυνούμε στη Γουώλ
Στριτ με στάση για φωτογραφίες στο
χάλκινο γλυπτό ταύρο. Θα συναντήσουμε το «σημείο μηδέν» με το μνημείο που έχει κατασκευαστεί, φόρος
τιμής στα θύματα της 11η Σεπτεμβρίου.
Συνεχίζουμε στο Μπάτερυ Παρκ όπου
ξεπροβάλλει το Άγαλμα της Ελευθερίας και ολοκληρώνουμε με κρουαζιέρα
γύρω από το νησί του Μανχάταν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4.ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
WOODBURY COMMONS)
Ελεύθερη ημέρα. Για όσους επιθυμούν εκδρομή στο εκπτωτικό χωριό
Woodbury Commons (έξοδα ατομικά),
μόλις μια ώρα περίπου μακριά από το
Μανχάταν, υπάρχουν όλα τα επώνυμα
είδη σε απίστευτα χαμηλές τιμες.
5. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ (636 ΧΛΜ)
Αναχώρηση με πούλμαν, που θα μας
μεταφέρει μέσα από μια πανέμορφη
διαδρομή, στους φημισμένους Καταρράκτες του Νιαγάρα. Μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται
στην πλευρά του Καναδά, θα κάνουμε
μια βόλτα με τον ξεναγό σας στους
κοντινούς φωτισμένους το βράδυ καταρράκτες που θα αφήσει μια από
τις δυνατότερες και πλέον ζωντανές
εικόνες που έχετε δει στη ζωή σας,

όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον.
Σας προτείνουμε το Seneca Casino, το
οποίο μπορεί να δώσει μία άλλη όψη
στο κλείσιμο της ημέρας σας.
6. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΤΟΡΟΝΤΟ
Η ξενάγηση σήμερα αρχίζει με τους
Καταρράκτες που σχηματίζονται από
τον ποταμό Νιαγάρα. Εδώ μπορούμε
να έχουμε πανοραμική θέα του « πετάλου » των καταρρακτών. Το θαύμα
αυτό της φύσεως λειτουργεί μέσα στο
πρώτο Πάρκο που δημιουργήθηκε στις
ΗΠΑ και θα μας ξαφνιάσει με το μεγαλείο του. Αμέσως μετά αναχωρούμε
για το Τορόντο, με τη διαδρομή μας
δίπλα στο ποτάμι, μέσα από πανέμορφα τοπία, αμπελώνες και ιστορικά
φρούρια. Άφιξη στην πόλη όπου θα
δούμε όλα τα αξιοθέατα, τον Πύργο
C.N., το περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου κλπ Rogers Center,
το Δημαρχείο παλαιό και νέο, το περίφημο εμπορικό κέντρο Eaton Center
κ.α. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε
στην περιοχή των καταρρακτών και αν
έχετε διάθεση μπορείτε να διασκεδάσετε το βράδυ, είτε στην πλευρά του
Καναδά είτε στην πλευρά των ΗΠΑ.
7. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ DC (663 ΧΛΜ)
Αναχώρηση οδικώς μέσω μίας διαδρομής με όλα τα στοιχεία της Αμερικάνικης γραφικής επαρχίας, για την Πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσιγκτον
DC . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ προτείνουμε
μια βόλτα, στην Τζωρτζτάουν.
8. ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Ξενάγηση στην Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα και τόπο διαμονής του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ. Θα δούμε
τα μνημεία των Αμερικανών προέδρων,
Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, αλλά και του
Λίνκολν, μνημείο όπου είναι έντονο το
ελληνικό στοιχείο καθώς ο Παρθενώνας

χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο. Θα συναντήσουμε την πισίνα αντανάκλασης
με τον διάσημο Οβελίσκο, την πλατεία
Λαφαγιέτ, τον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο, την έδρα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ το οποίο με ύψος
88 μέτρα είναι το ψηλότερο κτήριο της
πόλης και αποτελεί κέντρο της. Στην συνέχεια θα συναντήσουμε το Ανώτατο Δικαστήριο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου (κεντρικό κτήριο Thomas και δύο
γειτονικά), την Εθνική Πινακοθήκη, το
Μέγαρο των Εθνικών Αρχείων κ.α. Τέλος
θα επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο
Αεροναυτικής και διαστήματος, όπου θα
θαυμάσετε 23 μεγάλες αίθουσες με σύγχρονα εκθέματα διαστημικών σκαφών
που έγραψαν ιστορία. Για την βραδινή
σας διασκέδαση προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή της Georgetown που
θα συναντήσετε Jazz Bar, εστιατόρια και
όπου η γενικότερη ατμόσφαιρα θυμίζει
εικόνες από Αμερικάνικες κινηματογραφικές ταινίες.
9.- 10. ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ DC
ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ – ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΑΘΗΝΑ
Στη σημερινή τελευταία ημέρα, θα μετατρέψουμε την επιστροφή μας στο
αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης σε μια
εκδρομή γεμάτη δυνατές εικόνες και
αναμνήσεις. Πρώτη στάση η Βαλτιμόρη, την άλλοτε βιομηχανική περιοχή
που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην
Αμερικανική επανάσταση. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε για μια σύντομη αλλά πανέμορφη επίσκεψη στη Φιλαδέλφεια, τη μεγαλύτερη πόλη της
Πενσυλβάνια και πρώτη πρωτεύουσα
των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πόλη
με σημαντική ιστορία την οποία θα
γνωρίσουμε πανοραμικά με τον ξεναγό μας. Μικρή στάση και αμέσως μετά
κατευθυνόμαστε για το αεροδρόμιο
της Νέας Υόρκης για την πτήση επιστροφής μας στην Ελλάδα.

3 μέρες

4 μέρες

Εικόνες του Αιγαίου

Εικόνες του Αιγαίου

Celestyal Olympia

Celestyal Olympia

Αναχωρήσεις 2020: Κάθε Παρασκευή από 20 Μαρτίου έως 27 Νοεμβρίου

Αναχωρήσεις 2020: Κάθε Δευτέρα από 16 Μαρτίου έως 23 Νοεμβρίου

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η μέρα

Πειραιάς
Μύκονος*

18:00

11:30
23:00

1η μέρα

Πειραιάς
Μύκονος*

18:00

11:30
23:00

2η μέρα

Κουσάντασι, Τουρκία
Πάτμος*

07:30
17:00

13:00
21:30

2η μέρα

Κουσάντασι, Τουρκία
Πάτμος*

07:30
17:00

13:00
21:30

3η μέρα

Ηράκλειο, Κρήτη
Σαντορίνη*

07:00
16:30

12:00
21:30

3η μέρα

Ρόδος*

07:00

18:00

4η μέρα

Πειραιάς

07:00

-

4η μέρα

Ηράκλειο, Κρήτη
Σαντορίνη*

07:00
16:30

12:00
21:30

5η μέρα

Πειραιάς

07:00

-

Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €349 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €429
*Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος.
Οι τιμές περιλαμβάνουν τα λιμενικά τέλη, ορισμένες εκδρομές και περιορισμένο πακέτο ποτών.

Τρεις Ήπειροι

7 μέρες

Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €449 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €539
*Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος.
Οι τιμές περιλαμβάνουν τα λιμενικά τέλη, ορισμένες εκδρομές και περιορισμένο πακέτο ποτών.

Εκλεκτό Αιγαίο

7 μέρες

Celestyal Crystal

Celestyal Crystal

Αναχωρήσεις 2020: Φεβρουάριος 29 / Μάρτιος 07, 14, 21, 28 / Οκτώβριος 31
Νοέμβριος 07, 14, 21, 28 / Δεκέμβριος 05, 12, 19, 26

Αναχωρήσεις 2020: Απρίλιος 04, 11, 18, 25 / Μαΐος 02, 09
Σεπτέμβριος 05, 12, 19, 26 / Οκτώβριος 03, 10, 17, 24

Ημέρα

Λιμάνι

Αναχώρηση

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η μέρα

Πειραιάς

-

21:00

1η μέρα

Πειραιάς

-

16:00

2η μέρα

Εν πλω

-

-

2η μέρα

Κωνσταντινούπολη

15:30

-

3η μέρα

Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος
Πορτ Σάιντ, Αίγυπτος

07:00
20:00

09:00
22:00

3η μέρα

Κωνσταντινούπολη

-

20:00

4η μέρα

Κανάκαλε, Τουρκία

07:00

17:00

4η μέρα

Ασντόντ, Ισραήλ

08:00

22:00

5η μέρα

Βόλος

07:00

17:00

5η μέρα

Λεμεσός

11:00

18:00

6η μέρα

Ηράκλειο

13:00

23:59

6η μέρα

Ρόδος

12:00

20:00

7η μέρα

Κουσάντασι

07:00

19:30

7η μέρα

Σαντορίνη*
Μύκονος*

7:00
19:00

13:00
-

8η μέρα

Πειραιάς

09:00

-

8η μέρα

Μύκονος
Πειραιάς

09:00

02:00

Άφιξη

Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €749 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €879
*Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος.
Οι τιμές περιλαμβάνουν τα λιμενικά τέλη, ορισμένες εκδρομές και περιορισμένο πακέτο ποτών.

Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €749 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €879
*Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος.
Οι τιμές περιλαμβάνουν τα λιμενικά τέλη, ορισμένες εκδρομές και περιορισμένο πακέτο ποτών.
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ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

7 μέρες Δυτική Μεσόγειος

7 μέρες Δυτική Μεσόγειος

Celestyal Olympia

Pullmantur Horizon

Costa Smeralda

Costa Diadema

Αναχωρήσεις 2020: Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως 03 Οκτωβρίου
Στις ημερομηνίες 23 Μαΐου, 06, 13, 20 Ιουνίου, 11 Ιουλίου, 01, 15, 29 Αυγούστου
το πλοίο θα πιάνει Ηράκλειο την Τετάρτη και Σαντορίνη Δευτέρα και Τρίτη.

Αναχωρήσεις 2020: Ιούνιος 14, 21* | Ιούλιος 26 | Αύγουστος 2* | Οκτώβριος 18,
25 | **Το δρομολόγιο πραγματοποιείται αντίστροφα.
Σε κάποιες αναχωρήσεις το δρομολόγιο πιάνει Ντουμπρόβνικ ή Μπαρ

Αναχωρήσεις 2020: Κάθε Σάββατο από 04 Ιανουαρίου έως 26 Δεκεμβρίου

Αναχωρήσεις 2020: Μάιος 31| Ιούνιος 07, 14, 21, 28| Ιούλιος 05, 12, 19, 26
Αύγουστος 02, 09, 16, 23, 30| Σεπτέμβριος 06, 13, 20

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

Σαβόνα, Ιταλία

-

18:00

7 μέρες

8 μέρες Αδριατική

Ειδυλλιακό Αιγαίο

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η μέρα

1η μέρα

Πειραιάς

-

19:00

1η μέρα

Πειραιάς, Ελλάδα

-

20:00

2η μέρα

Μασσαλία, Γαλλία

08:30

17:00

2η μέρα

Κουσάντασι, Τουρκία

08:00

19:00

2η μέρα

Εν πλω

-

-

3η μέρα

Βαρκελώνη, Ισπανία

08:00

19:00

3η μέρα

Ρόδος

08:00

18:00

3η μέρα

Κότορ, Μαυροβούνιο

12:30

20:30

4η μέρα

Πάλμα Ντι Μαγιόρκα, Ισπανία

08:00

18:00

4η μέρα

Ηράκλειο, Κρήτη

08:00

23:59

4η μέρα

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

09:00

18:00

5η μέρα

Εν πλω

-

-

5η μέρα

Σαντορίνη*

07:00

-

5η μέρα

Σπλίτ, Κροατία

09:00

17:00

6η μέρα

Τσιβιταβέκια, (Ρώμη), Ιταλία

08:00

19:00

Σαντορίνη

-

02:30
23:59

6η μέρα

Ζαντάρ, Κροατία

09:00

17:00

Λα Σπέτσια, Ιταλία

08:30

20:00

7η μέρα

Βενετία, Ιταλία

08:00

20:00

8η μέρα

Τεργέστη, Ιταλία

08:00

-

6η μέρα
7η μέρα
8η μέρα

Μήλος
Μύκονος*
Μύκονος
Πειραιάς

08:30
19:00
09:00

13:00
-

7η μέρα

Σαβόνα, Ιταλία
07:00
8η μέρα
Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €649 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €749
Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές, φιλοδορήματα και αεροπορικά εισητήρια.

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η μέρα

Σαβόνα, Ιταλία

-

17:00

2η μέρα

Νάπολη, Ιταλία

13:30

20:00

3η μέρα

Παλέρμο, Ιταλία

08:00

18:00

4η μέρα

Εν Πλω

-

-

5η μέρα

Ίμπιζα, Ισπανία

08:00

22:00

6η μέρα

Βαρκελώνη, Ισπανία

09:00

18:00

7η μέρα

Μασσαλία, Γαλλία

08:00

18:00

8η μέρα

Σαβόνα, Ιταλία
08:00
Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €679 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €769
Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές, φιλοδορήματα και αεροπορικά εισητήρια.

Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €706 | Δίκλινη καμπίνα με παράθυρο από € 766

19:00

Ημέρα

Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές και φιλοδορήματα.

Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €749 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €879
*Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος.
Οι τιμές περιλαμβάνουν τα λιμενικά τέλη, ορισμένες εκδρομές και περιορισμένο πακέτο ποτών.

Ελληνικά νησιά & Μαρμαρίδα

8 μέρες

Pullmantour Horizon

Αναχωρήσεις 2020: Μάρτιος 29 | Απρίλιος 5, 12, 19, 26 | Μάιος 3, 17, 24, 31 |
Ιούνιος 7, 28 | Ιούλιος 5, 12, 19 | Αύγουστος 9, 16, 23, 30 | Σεπτέμβριος 13, 20, 27
| Οκτώβριος 4, 11

8 μέρες Αδριατική
MSC Musica

7 μέρες Δυτική Μεσόγειος

7 μέρες Δυτική Μεσόγειος

Allure of the Seas

Pullman Sovereign

Αναχωρήσεις 2020: 14 Ιουνίου / 23 & 30 Αυγούστου

Αναχωρήσεις 2020: Κάθε Σάββατο από 04 Απριλίου έως 07 Νοεμβρίου

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η μέρα

Πειραιάς, Ελλάδα
Πειραιάς, Ελλάδα

00:00

00:00
18:00

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

2η μέρα

Μύκονος, Ελλάδα

08:00

17:00

1η μέρα

Πειραιάς

-

16:30

1η μέρα

Βαρκελώνη, Ισπανία

-

18:00

1η μέρα

Βαρκελώνη, Ισπανία

-

18:00

3η μέρα

Μαρμαρίδα, Τουρκία

08:30

21:30

2η μέρα

Κέρκυρα

12:30

18:30

2η μέρα

Πάλμα ντι Μαγιόρκα, Ισπανία

08:00

16:00

2η μέρα

Εν πλω

-

-

4η μέρα

Εν Πλω

-

-

3η μέρα

Κότορ, Μαυροβούνιο

07:00

13:00

3η μέρα

Προβηγκία, Γαλλία

09:00

18:00

3η μέρα

Νάπολη, Ιταλία

09:00

19:00

5η μέρα

Χανιά, Ελλάδα

09:00

19:00

4η μέρα

Βενετία, Ιταλία

08:30

16:30

4η μέρα

Φλωρεντία/Πίζα, Ιταλία

08:30

20:30

4η μέρα

Τσιβιταβέκια, Ρώμη, Ιταλία

08:00

19:00

6η μέρα

Σαντορίνη, Ελλάδα

08:00

17:00

5η μέρα

Μπρίντιζι, Ιταλία

13:30

19:30

5η μέρα

Ρώμη, Ιταλία

07:00

20:00

5η μέρα

Λιβόρνο, Ιταλία

08:00

20:00

7η μέρα

Πειραιάς, Ελλάδα

06:00

-

6η μέρα

Κατάκολο, Αρχαία Ολυμπία

11:00

18:00

6η μέρα

18:30

6η μέρα

Βιλφράνς, Μονακό

08:00

17:00

8η μέρα

Πειραιάς, Ελλάδα

-

00:00

7η μέρα

Σαντορίνη

08:00

17:00

7η μέρα

Εν πλω

-

-

7η μέρα

Μασσαλία, Γαλλία

08:00

17:00

8η μέρα

Πειραιάς

07:30

-

8η μέρα

Βαρκελώνη, Ισπανία

05:00

-

8η μέρα

Βαρκελώνη, Ισπανία

08:00

-

Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €565 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €716
*Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος.
Οι τιμές περιλαμβάνουν πακέτο ποτών.
Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές και φιλοδορήματα.
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Αναχωρήσεις 2020: Κάθε Πέμπτη από 23/04 έως 15/10

Νάπολη, Ιταλία

07:00

Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €509 | Δίκλινη καμπίνα με παράθυρο από €679

Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €819 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €1073

Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €566 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €606

Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές και φιλοδορήματα.

Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές, φιλοδορήματα και αεροπορικά εισητήρια.

Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές, φιλοδορήματα και αεροπορικά εισητήρια.
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ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

AΛΑΣΚΑ

8 μέρες Παγετώνες Αλάσκας

8 μέρες Αλάσκα

MSC Seaview

MSC Meraviglia

Celebrity Eclipse

Celebrity Solstice

Αναχωρήσεις 2020: Κάθε Σάββατο από 04 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου

Αναχωρήσεις 2020: Μάΐος 10, 24 / Ιούνιος 07, 21 / Ιούλιος 05, 19 / Αύγουστος 01, 16.

Αναχωρήσεις 2020: Κάθε Κυριακή από 10/05 έως 13/09.

Αναχωρήσεις 2020: Κάθε Παρασκευή από 29/05 έως 04/09.

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η μέρα

Τσιβιταβέκια, (Ρώμη), Ιταλία

-

18:00

1η μέρα

Κοπεγχάγη, Δανία

-

18:00

2η μέρα

Παλέρμο, Ιταλία

10:00

18:00

2η μέρα

Εν πλω

-

-

3η μέρα

Κάλιαρι, Ιταλία

10:00

17:00

3η μέρα

Χέλεσιλτ, Νορβηγία

07:00

19:00

4η μέρα

Πάλμα Ντι Μαγιόρκα, Ισπανία

14:00

22:00

4η μέρα

Aλεσούντ, Νορβηγία

07:00

16:00

5η μέρα

Βαλένθια, Ισπανία

09:00

16:00

5η μέρα

Φλαμ, Νορβηγία

07:00

18:00

6η μέρα

Μασσαλία, Γαλλία

13:00

19:00

6η μέρα

Εν πλω

-

-

7η μέρα

Γένοβα, Ιταλία

09:00

19:00

7η μέρα

Κιέλο, Γερμανία

09:00

19:00

8 μέρες Δυτική Μεσόγειος

Τσιβιταβέκια, (Ρώμη), Ιταλία
08:00
8η μέρα
Τιμές κατ’ άτομο σε δίκλινη:
Εσωτερική καμπίνα από 349€ | Εξωτερική καμπίνα από 549€
Εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι από 649€

8 μέρες Νορβηγικά Φιορδς

-

Κοπεγχάγη, Δανία
08:00
8η μέρα
Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €569 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €689

Ημέρα

Λιμάνι

1η μέρα

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια -

2η μέρα
3η μέρα

Εσωτερικό πέρασμα
Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα, H.Π.Α

Άφιξη

13:30

Αναχώρηση

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

16:30

1η μέρα

Σιάτλ, Ουάσινγκτον

-

16:00

-

2η μέρα

Εν πλω

-

-

22:00

3η μέρα

Κέτσικαν, Αλάσκα

07:00

16:00

4η μέρα

Endicott Arm & Dawes Glacier
Τζούνιο, Αλάσκα

05:30
13:30

10:00
22:00

4η μέρα

Παγετώνας Χούμπαρτ

10:30

14:30

5η μέρα

Τζούνο, Αλάσκα, Η.Π.Α

07:30

20:00

6η μέρα

Κέτσικαν, Αλάσκα, Η.Π.Α

14:00

20:30

5η μέρα

Σκάγκουεΐ, Αλάσκα
Εσωτερικό πέρασμα, Αλάσκα

07:00
18:30

18:00
22:30

7η μέρα

Εσωτερικό Πέρασμα

-

-

6η μέρα

Εν πλω

-

-

07:00

-

7η μέρα

Βικτόρια, Βρετανική Κολούμπια

17:30

23:59

06:00

-

8η μέρα

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια
Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €839

Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, αεροπορικά εισιτήρια, φιλοδωρήματα.

Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές, φιλοδορήματα και αεροπορικά εισητήρια.

8η μέρα

Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €1009

Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, αεροπορικά εισιτήρια, φιλοδωρήματα.

Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές, φιλοδορήματα και αεροπορικά εισητήρια.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

8 μέρες Νορβηγικά Φιορδς

8 μέρες Νορβηγικά Φιορδς

Με το Pullmantur Monarch
Αναχωρήσεις 2020: Μάΐος 16, 23, 30* / Ιούνιος 06, 13, 20, 27 / Ιούλιος 18, 25
Αύγουστος 01, 22, 29.

8 μέρες Βαλτική Ανακάλυψη
Costa Magica
Αναχωρήσεις 2020: Μάιος 30 | Ιούνιος 06, 13, 20 | Αύγουστος 01, 08, 15, 29
Σεπτέμβριος 05, 12.
Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η μέρα

Στοκχόλμη, Σουηδία

-

-

2η μέρα

Στοκχόλμη, Σουηδία

-

07:00

3η μέρα

Ελσίνκι, Φινλανδία

08:00

18:00

4η μέρα

Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία

07:00

-

5η μέρα

Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία

-

18:00

6η μέρα

Ταλλίν, Εσθονία

09:00

17:00

7η μέρα

Στοκχόλμη, Σουηδία

09:00

-

Κοπεγχάγη, Δανία
8η μέρα
Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €709 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €809
Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές, φιλοδορήματα και αεροπορικά εισητήρια.
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8 μέρες Βαλτική

Costa Fascinosa

Costa Magica

Αναχωρήσεις 2020: 08 & 22 Aυγούστου | Ομαδική κρουαζιέρα με Έλληνα αρχηγό

Αναχωρήσεις 2020: 01 & 15 Αυγούστου | Ομαδική κρουαζιέρα με Έλληνα αρχηγό

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η μέρα

Τρόντχαΐμ, Νορβηγία

-

21:00

1η μέρα

Κοπεγχάγη, Δανία

-

17:30

1η μέρα

Στοκχόλμη, Σουηδία

-

Επιβίβαση

2η μέρα

Άλεσουντ, Νορβηγία

11:00

20:00

2η μέρα

Εν πλω

-

-

2η μέρα

Στοκχόλμη, Σουηδία

-

3η μέρα

Μόλντε, Νορβηγία

08:00

16:00

3η μέρα

08:00

18:00

08:00

19:00

11:00
18:00

Ελσίνκι, Φινλανδία

Nordfjordeid, Νορβηγία

08:00
09:00

3η μέρα

4η μέρα

Χέλεσιλτ, Νορβηγία
Γκεΐράνγκερ, Νορβηγία

05:30
(07:00 15/08)

Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία

07:00

-

5η μέρα

Μπέργκεν, Νορβηγία

08:00

16:00

18:00

4η μέρα

Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία

-

18:00

6η μέρα

Εν πλω

-

-

7η μέρα

Γκέτενμποργκ, Σουηδία

07:00

14:00

Ρόστοκ, Γερμανία
08:00
8η μέρα
Τιμές κατ’ άτομο σε δίκλινη.
Εσωτερική καμπίνα από €469 | Εξωτερική καμπίνα με παράθυρο από €589
*Στην αναχ. 30/05 το δρομολόγιο πιάνει Στάβανγκερ αντί Γκέτενμποργκ.
*Στις αναχωρήσεις 16 & 30/05, 13 & 27/06, 22/08 το δρομολόγιο ξεκινάει από το Ρόστοκ.
* Η αναχώρηση 25/07 ξεκινάει από την Κοπεγχάγη.
Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, εκδρομές, φιλοδορήματα και αεροπορικά εισητήρια.

4η μέρα

Μπέργκεν, Νορβηγία

08:00

5η μέρα

Στάβανγκερ, Νορβηγία

07:30

16:30

5η μέρα

6η μέρα

Γκέτεμποργκ, Σουηδία

10:00

17:00

6η μέρα

Ταλλίν, Εσθονία

09:00

7η μέρα

Βαρναμούντε (Βερολίνο),
Γερμανία

08:00

19:00

7η μέρα

Στοκχόλμη, Σουηδία

09:00

-

-

8η μέρα

Στοκχόλμη, Σουηδία

Αποβίβαση

-

8η μέρα

Κοπεγχάγη, Δανία

08:30

17:00

Τιμές κατ’ άτομο:
Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €1349 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από €1499

Τιμές κατ’ άτομο:
Εσωτερική δίκλινη καμπίνα από €1249 | Εξωτερική δίκλινη καμπίνα από € 1399

Περιλαμβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια & Έλληνας αρχηγός.
Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη & φόροι αεροδρομίων, εκδρομές, φιλοδωρήματα.

Περιλαμβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια & Έλληνας αρχηγός.
Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη & φόροι αεροδρομίων, εκδρομές, φιλοδωρήματα.
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ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
8 μέρες Νότια Καραϊβική

8 μέρες Δυτική Καραϊβική

Carnival Fascination

Freedom of the Seas

Αναχωρήσεις 2020: Απρίλιος 5, 12, 19, 26 / Μάΐος 3, 10, 17, 24, 31 / Ιούνιος 7, 14, 21, 28,
Ιούλιος 5, 12, 19, 26 / Αύγουστος 2, 9, 16, 23, 30 / Σεπτέμβριος 6, 13, 20, 27
Οκτώβριος 4, 11, 18, 25 / Νοέμβριος 22, 29 / Δεκέμβριος 06, 13, 20, 27.

Αναχωρήσεις 2020:Μάιος 10, 24 | Ιούνιος 7, 21 | Ιούλιος 5, 19 | Αύγουστος 2, 16, 30
Σεπτέμβριος 13, 27 | Οκτώβριος 11, 25 | Νοέμβριος 8, 22 | Δεκέμβριος 6
Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η μέρα

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

-

20:30

17:00

2η μέρα

Σεντ Τόμας, Βρετανικές
Παρθένοι Νήσοι

08:00

18:00

17:00

3η μέρα

Μπας-Τερ, Γουαδελούπη

08:00

18:00

17:00

4η μέρα

Αντίγκουα, Αντίγκουα & Μπαρμπούντα 08:00

17:00

Καστρίς, Σεν Λουτσία, Αγία Λουκία

08:00

18:00

Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

1η μέρα

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

-

18:00

2η μέρα

Αγ. Θωμάς, Παρθένοι Νήσοι

07:00

3η μέρα

Άγιος Μαρτίνος, Ολλανδικές Αντίλλες 08:00

4η μέρα

St. Kitts, Δυτικές Ινδίες

08:00

5η μέρα

Αγ. Λουκία

08:00

18:00

5η μέρα

6η μέρα

Μπαρμπέιντος

08:00

21:00

6η μέρα

Μπαρμπέιντος, Μπαρμπέϊντος

08:00

18:00

-

7η μέρα

Εν πλω

-

-

-

8η μέρα

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

06:00

-

7η μέρα
8η μέρα

Εν πλω
Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

07:00

Τιμές κατ’ άτομο:
Εσωτερική καμπίνα από €409 | Καμπίνα με μπαλκόνι από €499

Τιμές κατ’ άτομο:
Εσωτερική καμπίνα από €726 | Εξωτερική καμπίνα με παράθυρο από €874

Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, αεροπορικά εισιτήρια, φιλοδωρήματα.

Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, αεροπορικά εισιτήρια, φιλοδωρήματα.

8 μέρες Καραβαϊκή & Μπαχάμες

8 μέρες Μπαχάμες

MSC Armonia

Norwegian Pearl

Αναχωρήσεις 2020: Απρίλιος 6, 13, 26 | Μάιος 3, 10, 17, 24, 31 | Ιούνιος 7, 14, 21, 28
Ιούλιος 5, 12, 19, 26 | Αύγουστος 2, 9, 16, 23, 30
Σεπτέμβριος 6, 13, 20, 27 | Οκτώβριος 4, 11, 18, 25

Αναχωρήσεις 2020: Ιούνιος 20, 27 | Ιούλιος 4, 11, 18, 25 | Αύγουστος 1, 8, 15, 22
Ημέρα

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχώρηση

Ημέρα

Λιμάνι

Αναχώρηση

1η μέρα

Νέα Υόρκη, Η. Π. Α.

-

15:00

1η μέρα

Μαϊάμι, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -

18:00

2η μέρα

Εν πλω

-

-

2η μέρα

Ocean Cay Ιδιωτικό νησί της MSC,
07:00
Μπαχάμες

19:00

3η μέρα

Πορτ Κανάβεραλ (Φλόριντα), Η. Π. Α. 13:00

21:00

3η μέρα

Εν Πλω

-

-

4η μέρα

Γκρέιτ Στίρουπ Κέι
(Ιδιωτικό Νησί NCL), Μπαχάμες

11:00

19:00

4η μέρα

Ότσο Ρίος, Τζαμάικα

10:00

17:00

5η μέρα

Νάσαου, Μπαχάμες

08:00

18:00

5η μέρα

Γκραντ Κέιμαν, Νήσοι Κέιμαν

10:00

18:00

6η μέρα

Εν πλω

-

-

6η μέρα

Εν Πλω

-

-

7η μέρα

Εν πλω

-

-

7η μέρα

Μπέλφαστ

07:00

18:00

8η μέρα

Νέα Υόρκη, Η. Π. Α.

07:00

-

8η μέρα

Μαϊάμι, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

07:00

-

Άφιξη

Εσωτερική καμπίνα από €399| Καμπίνα με μπαλκόνι από €519
Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, αεροπορικά εισιτήρια, φιλοδωρήματα.
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Τιμές κατ’ άτομο:
Εσωτερική καμπίνα από €1020 | Καμπίνα με μπαλκόνι από €1039
Δεν περιλαμβάνονται: λιμενικά τέλη, αεροπορικά εισιτήρια, φιλοδωρήματα.
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από
560€

ΜΠΑΛΙ
ΟΥΜΠΟΥΝΤ

11 ημέρες

(Μπαλί-Ουμπούντ-Κινταμάνι)
Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €560 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

Οργανωμένα
Ατομικά
Ταξίδια
Με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων | Αναχωρήσεις καθημερινά από 11/01 έως 12/12/2020
**Ισχύουν όροι και προυποθέσεις**
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από
760€

ΑΝΟΪ
ΣΑΪΓΚΟΝ

8 ημέρες

(Ανόι-Κόλπος Χα Λόνγκ-Σαϊγκόν)
Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €760 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

από
660€

ΜΠΑΝΓΚΟΚ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

8 ημέρες

από
655€

ΜΠΑΛΙ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

11 ημέρες

από
715€

ΜΠΑΝΓΚΟΚ
ΠΟΥΚΕΤ

11 ημέρες

(Μπανγκόκ-ΑγιούταγιαΣιγκαπούρη)

(Μπαλί-Ουμπούντ-ΚινταμάνιΣιγκαπούρη)

(Μπανγκόκ-Αγιούταγια-ΠουκέτΝησιά Πι-Πι)

Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από € 660 κατ’
άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €655 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €715 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

ΠΟΥΚΕΤ
ΚΡΑΜΠΙ
ΜΠΑΝΓΚΟΚ

από
890€

12 ημέρες

(Μπανγκόκ-Αγιούταγια-ΚράμπιΝησιά Πι Πι-Πουκέτ
Κοραλλένιο νησί)
Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €890 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

από
905€

ΤΑΪΛΑΝΔΗ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

12 ημέρες

από
970€

ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

12 ημέρες

(Μπανγκόκ-Αγιούταγια-ΠουκέτΝησιά Πι Πι-Σιγκαπούρη)

(Κουάλα Λουμπούρ-ΠενάνγκΣιγκαπούρη)

Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €905 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €970 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.
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ΝΗΣΙΑ
ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ
ΜΠΑΝΓΚΟΚ

από
1045€

15 ημέρες

(Μπανγκόκ-Αγιούταγια-ΠουκέτΝησιά Πι Πι-Κο Σαμούι)
Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €1045 κατ’
άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

ΝΤΟΥΜΠΑΙ
ΜΠΑΛΙ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €545 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.
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12 ημέρες

(Μπαλί-Ουμπούντ-ΣιγκαπούρηΝτουμπάι-Σαφάρι στην έρημοΆμπου Ντάμπι)
Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €1100 κατ’
άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

ΜΠΑΛΙ
ΠΟΥΚΕΤ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

8 ημέρες

Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, μεταφορές, ημιδιατροφή, τιμή από €785 κατ’ άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται
οι φόροι αεροδρομίων.

από
1120€

15 ημέρες

από
1155€

ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΤΑΪΛΑΝΔΗ

13 ημέρες

(Μπαλί-Ουμπούντ-Πουκέτ Νησιά Πι Πι-Σιγκαπούρη)

(Μπανγκόκ-Αγιούταγια-ΠουκέτΝησιά Πι Πι-Angkor Wat)

Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €1120 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €1155 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

από
935€

από
785€

από
545€

ΝΤΟΥΜΠΑΪ
ΑΜΠΟΥ
8 ημέρες
ΝΤΑΜΠΙ
(Ντουμπάι-Σαφάρι στην έρημο
με jeep 4x4- Άμπου Ντάμπι)

από
1100€

ΜΑΛΔΙΒΕΣ

8 ημέρες

Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, μεταφορές, ημιδιατροφή, τιμή από €935 κατ’ άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται
οι φόροι αεροδρομίων.

από
1160€

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές,
πλήρης διατροφή, τιμή από €1160 κατ’
άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

από
1170€

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΝΤΟΥΜΠΑΪ

10 ημέρες

(Μαυρίκιος-Ντουμπάι-Σαφάρι
στην έρημο- Άμπου Ντάμπι)
Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, ημιδιατροφή, τιμή από €1170 κατ’
άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

10 ημέρες

από
1560€

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ
ΚΑΝΚΟΥΝ

11 ημέρες

από
1350€

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

11 ημέρες

Περιλαμβάνονται, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, μεταφορές, ημιδιατροφή, τιμή από €1350 κατ’ άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται
οι φόροι αεροδρομίων.

ΛΟΣ
ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

από
780€

ΡΙΟ ΝΤΕ
ΤΖΑΝΕΪΡΟ

10 ημέρες

(Κόπα Καμπάνα-ΚορκοβάντοSugar Loaf-Samba)
Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό, τιμή από €780 κατ’ άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.

από
1650€

11 ημέρες

από
1040€

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ

9ημέρες

(Σάντο Ντομίνγκο-Πούντα Κάνα)
Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, μεταφορές, πρόγραμμα all inclusive στην Πούντα
Κάνα, τιμή από €1040 κατ’ άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται
οι φόροι αεροδρομίων.

από
1595€

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ

10 ημέρες

από
2290€

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

9ημέρες

(Μέξικο Σίτυ-Πυραμίδες των
Μάγια-Κανκούν)

(Λος Άντζελες-Hollywood-Λας
Βέγκας-Manhattan-Νέα Υόρκη)

(Πούντα Κάνα-Manhattan
Νέα Υόρκη)

(Σαν Χοσέ - Ελ Αρενάλ
Κόλπος Papagayo)

Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, πρόγραμμα all inclusive στο Κανκούν, μεταφορές, τιμή από €1560 κατ’ άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται
οι φόροι αεροδρομίων.

Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, τιμή από €1650 κατ’ άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται
οι φόροι αεροδρομίων.

Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, πρόγραμμα all inclusive στον Δομίνικο, μεταφορές, τιμή από € 1595 κατ’ άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται
οι φόροι αεροδρομίων.

Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, μεταφορές, πρωινό τιμή από €2290 κατ’
άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ – GINIS VACANCES SA
Συνιστούμε στους ταξιδιώτες – πελάτες μας, να διαβάσουν προσεκτικά τα πιο κάτω:
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Γενικοί Όροι Σύμβασης ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (στο εξής Ταξιδιώτης), για συμμετοχή
σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς και μιας τουλάχιστον διαν/σης) και του Ταξιδιωτικού Γραφείου ΓΚΙΝΗΣ VACANCES S.A. (στο εξής Εταιρία),
η οποία πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ταξίδια, που διοργανώνει η ίδια ή άλλος διοργανωτής. Ο κάθε ταξιδιώτης,
τα μέλη της οικογένειάς του και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από αυτόν, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω Εταιριών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών και άλλων
φορέων δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους και τους
πιο κάτω όρους τους οποίους διάβασαν, κατανόησαν και
συμφωνούν να τηρήσουν. Η έννοια του «ταξιδιώτη» ως αντισυμβαλλόμενου εννοείται στο εξής και για τους πιο πάνω
φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά μέλη, μαθητές, εργαζομένους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση
μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι
για την τήρηση και αποδοχή των πιο κάτω όρων. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον
εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι και η Εταιρία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τους πιο κάτω όρους
που αναφέρονται και στο www.ginis.gr. Επίσης οι ταξιδιώτες
δεσμεύονται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν σε «ειδικά ταξίδια», όπως ταξίδια
Εκθέσεων, Εταιρικά Ταξίδια (Ιncentives), Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, Κρουαζιερών και των ολικών ναυλώσεων (charters) και άλλων που
περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια. Τα ακυρωτικά
στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και το 100% των
τιμών των ταξιδιών, οι δε προθεσμίες εγγραφών, ακυρώσεων και εξοφλήσεων πρέπει να γίνονται πολύ πιο έγκαιρα.
Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται
αυτό που παρέλαβε ο Ταξιδιώτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης)
και στα ενημερωτικά έγγραφα που παραδίδονται 2-3 μέρες
πριν την αναχώρηση του κάθε ταξιδιού.
2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στη Σύμβαση.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους
ταξιδιώτες μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε
τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων κλπ.), αλλά δεν
έχει και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς οπότε και ευθύνη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για λανθασμένες
ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους,
για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις
έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις
ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.), λόγω
αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών, απεργιών, καιρικών
συνθηκών, και άλλων αιτιών. Για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις charters ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή άλλων
μέσων, δεν ευθύνεται η Εταιρία (Ταξιδιωτικό Γραφείο). Επίσης δεν ευθύνεται για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων,
εγγράφων, αποσκευών καθώς και τυχόν φθοράς αυτών,
για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες/πανδημίες,
οργανικές διαταραχές λόγω συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, για τραυματισμούς ή
κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών
ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών,
πυρκαγιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών
ή ενεργειών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας. Τυχόν δαπάνες που μπορεί να προκύψουν από τις καταστάσεις αυτές
επιβαρύνουν τον επιβάτη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι
του ταξιδιώτη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της
σύμβασης ή άλλου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες που αποτελούν τμήμα της σύμβασης εκτός εάν οφείλεται σε δική
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της υπαιτιότητα. Η Εταιρία θα είναι συμπαραστάτης και θα
φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε δυνατό τρόπο χωρίς
αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των
σχετικών έκτακτων δαπανών. Εύλογα παράπονα κατά τη
διάρκεια ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται στο Συνοδό ή το
αργότερο 10 ημέρες μετά την επιστροφή από το ταξίδι, με
επιστολή προς την Εταιρία, με κάθε έγγραφο στοιχείο για
τη δικαιολόγησή τους, ώστε να βασίσει τυχόν απαίτησή της
από τους παρέχοντες τις συμβατικές υπηρεσίες. Μετά την
παρέλευση 10ήμερου, η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Οι τίτλοι, χαρακτηρισμοί
και περιγραφές των ταξιδιών είναι υποκειμενικές εντυπώσεις από διάφορες πηγές και προσφέρονται για την απλή
και μόνο ενημέρωση των ταξιδιωτών, δεν αναλαμβάνουν
καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την αντικειμενικότητα των
πάσης φύσεως αναφερόμενων στοιχειών και συνιστούν την
προετοιμασία των ταξιδιωτών με τα αντίστοιχα βιβλία –
οδηγούς των προορισμών που θα επισκεφτούν.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Ο κάθε ταξιδιώτης πρέπει να καλύψει έγκαιρα στο σύνολο
τα έξοδα συμμετοχής για να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες του ταξιδιού. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του
και των σχετικών επιβαρύνσεων τουλάχιστον από 25 – 15
μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής (αναλόγως τους
όρους πληρωμής που αφορά το δικό σας ταξίδι). Τυχόν μη
εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να ακυρώσει την κράτηση και ενδεχομένως να απαιτήσει ακυρωτικά σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται
στο παρόν. Ο Ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση,
την ισχύ, την εγκυρότητα και τη θεώρηση (Visa), των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατηρίων, αδειών παραμονής και
εργασίας κ.α.), που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι,
καθώς και για την επιστροφή τους (για όσους χρειάζεται),
στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά
τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει να
διαθέτουν διαβατήριο σε ισχύ. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν την Εταιρία. Να ελέγχουν επίσης
με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Τυχόν βοήθεια
στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή
θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της Εταιρίας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση
και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων,
σε ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων Visa, αδειών εργασίας,
κ.α.) δεν αποτελεί ανωτέρα βία για την ακύρωση ταξιδιού
και ο ακυρώνων γι αυτούς τους λόγους, υπόκειται σε πλήρη
ακυρωτικά. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις
των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν
ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους. Όσοι συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια
(Γκρουπ) θα πρέπει να είναι συνεπείς στις υποδείξεις των
τοπικών ξεναγών και να δείχνουν κατανόηση και καλή διάθεση προς τους λοιπούς εκδρομείς. Επίσης είναι υπεύθυνοι
για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος
(πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.α.).
Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη μπορεί να έχει
σαν αποτέλεσμα την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή
άλλης υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του
απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται
καμιά περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και
τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας,
βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλά ταξίδια δημιουργούν έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό των ταξιδιωτών.
Ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνας), τροπικές και περισσότερο
ευαίσθητες ή νοσογόνες, όπως της Αφρικής, Ασίας, Νότιας
Αμερικής κ.ά. Συνιστούμε στους ταξιδιώτες να συμβουλεύ-

ονται τον γιατρό τους, ιδιαίτερα άτομα της τρίτης ηλικίας,
με ευαίσθητη υγεία, πίεση, καρδιαγγειακά νοσήματα και
αλλεργίες, καθώς και οι έγκυες γυναίκες. Είναι χρήσιμο να
γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για πρόληψη
ηπατίτιδας Α και Β, που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν
λαμβάνονται αυστηρά μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στη
λήψη τροφών. Λόγω συχνών αλλαγών των περιοχών, διαφόρων επιδημιών, συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με την
Υπηρεσία ΚΕΕΛΠΝΟ (τηλ. 210-5212000, 210-5212054).
Επίσης στις μεγάλες πτήσεις συνιστούμε κατανάλωση αρκετού νερού (αποφυγή αλκοόλ ή καφέ), μετακινήσεις (περπάτημα) κάθε μία- δυο ώρες, μικρές ασκήσεις σώματος και
χρήση καλτσών – παντουφλών αντί παπουτσιών.
5. ΤΙΜΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους,
φόρους, επίναυλος καυσίμων, κα., τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ΕΥΡΩ, τον αριθμό συμμετεχόντων
(τουλάχιστον 20 ενήλικες) σε κάθε ταξίδι, τις τιμές των
καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα
κόστους. Η Εταιρία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης,
αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο
πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση. Εάν κατά το τελευταίο 20ήμερο πριν την αναχώρηση, προκύψουν έκτακτες αυξήσεις
σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο ταξιδιώτης
έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής
του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, μόνο εάν η
αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της αξίας του ταξιδιού. Η
Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε
ταξίδι πριν την αναχώρηση: α) για λόγους ανωτέρας βίας
ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς τη βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, β) εάν προκύψουν
έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν κατά πολύ το 10% της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που
έχει καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής
(κάτω των 20 ατόμων). Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχής η Εταιρία έχει υποχρέωση να
ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ταξιδιώτες για την ακύρωση 8 μέρες πριν την αναχώρηση, επιστρέφοντας στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει ή προσφέροντας κάποιο
άλλο ταξίδι, χωρίς άλλη ευθύνη της. Αντίθετα όταν κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού, προκύψουν έκτακτες συνθήκες και
για να εξασφαλισθεί η ασφαλής πορεία του ταξιδιού ή και
ο επαναπατρισμός των συμμετεχόντων, θα απαιτηθούν κάποια έκτακτα έξοδα, οι ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να
δεχθούν να τα πληρώσουν επί τόπου. Προσωρινή κάλυψη
των έκτακτων εξόδων από την Εταιρία όπου μπορεί, δεν σημαίνει αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, αλλά προσωρινή
εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με υποχρέωσή την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφή του.
Ειδοποιούμε ότι οι έκτακτες πτήσεις (charter) υπόκεινται σε
αλλαγές ωραρίων λόγω προτεραιότητας των δρομολογημένων πτήσεων. Οι αλλαγές ωραρίων πτήσεων δεν αποτελούν
λόγο ακύρωσης ταξιδιού από τους πελάτες, χωρίς την χρέωση ακυρωτικών .
Τα ομαδικά ταξίδια έχουν καθαρά χαρακτήρα αναψυχής
και δεν πρέπει να συνδυάζονται από τους ταξιδιώτες με
επαγγελματικές, προσωπικές ή άλλης φύσεως συναντήσεις
γιατί η σειρά των επισκέψεων, ξεναγήσεων και διαμονής
στις διαφορές πόλεις μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση για τοπικούς, τεχνικούς, καιρικούς ή άλλους λόγους και
για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος.
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα για ορισμένη χρονική περίοδο
ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε
ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους συμμετοχής προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων για
την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Αυτό δεν δικαιοδοτεί
τους άλλους συμμετέχοντες να απαιτήσουν την ίδια τιμή
προσφοράς κλπ., χωρίς τις προϋποθέσεις. Στα charters
(ναυλωμένα μέσα μεταφορών), όλοι οι επιβάτες και τα

παιδιά, πληρώνουν ολόκληρο εισιτήριο. Το τρίτο άτομο στα
δωμάτια έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση ανάλογα με την
περίπτωση και το τρίτο κρεβάτι δεν είναι άνετο όπως τα
άλλα δύο.
Υπηρεσίες που αναφέρονται ως προαιρετικές στις περιγραφές των ταξιδιών δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά
(Εταιρία/ Ταξιδιώτης) και πραγματοποιούνται μετά τη συμπλήρωση ενός μίνιμουμ αριθμού ατόμων. Η αξία των προαιρετικών εκδρομών καταβάλλεται από τους ταξιδιώτες,
μέσω του συνοδού ή κατευθείαν στους τοπικούς πράκτορες, χωρίς ευθύνη ή άλλη οικονομική σχέση της Εταιρίας.
Σε καμία από τις εκδρομές μας δεν περιλαμβάνονται τα
εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων, φιλοδωρήματα
και γενικά ότι ρητά δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενο.
6. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ
Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει το ταξίδι του με
έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις (κατ’ άτομο), ανεξάρτητα της ημέρας εγγραφής
του, και είναι ο συνδυασμός των υποχρεώσεων της προς
τους προμηθευτές, των δυσμενών οικονομικών συνθηκών
που δημιουργούνται για τους λοιπούς ταξιδιώτες και των
άλλων εξόδων. Για τους όρους των ακυρωτικών για το ταξίδι ΛΟΝΔΙΝΟ 5 ΜΕΡΕΣ αναχ. 29/4 με το Φροντιστήριο
John Ranells Stephens School βλέπε ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ. Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν
στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ
ή το αντίστροφο, ούτε η αντικατάσταση των ξενοδοχείων
με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και
αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα που
δεν αλλάζουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού.
Προσοχή: οι ασθένειες, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα των ταξιδιωτών ή των συγγενών τους δεν δικαιολογούν την ακύρωση του ταξιδιού χωρίς την πιο πάνω χρέωση
των ακυρωτικών από τους μεταφορείς, ξενοδόχους, κρουαζιερικές εταιρίες και λοιπούς προμηθευτές μας. Επίσης δεν
δικαιολογείται η ακύρωση του ταξιδιού χωρίς τα προαναφερθέντα ακυρωτικά, λόγω μη έγκαιρης άφιξης στον τόπο
της αναχώρησης εξαιτίας καιρού, πάσης φύσεως απεργιών,
ακύρωσης ή καθυστέρησης άλλου μεταφορικού μέσου.
Συνιστάται έντονα η άφιξη από μακρινές αποστάσεις (νησιά, κλπ) μία μέρα πριν την αναχώρηση του ταξιδιού έτσι
ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου για την έγκαιρη προσέλευση στον τόπο αναχώρησης (αεροδρόμιο, λιμάνι, κλπ). Στην
περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν κλείσει να
διαμείνουν σε δίκλινο, ακυρώσει τη συμμετοχή του, ο ταξιδεύων υποχρεούται να πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου, καθώς θα διαμείνει υποχρεωτικά μόνος στο δωμάτιο
που είχε κλεισθεί.
Η δαπάνη σε βάρος της Εταιρίας από την ακύρωση δεν
συμψηφίζεται με την μεταφορά του ποσού, σε άλλο ταξίδι. Ο ταξιδιώτης μπορεί να αντικατασταθεί με άλλον δικό
του ενδιαφερόμενο, για τις ίδιες υπηρεσίες, δωμάτιο και
ταξίδι, με την καταβολή των εξόδων φακέλου, πραγματοποιηθέντων εξόδων για θεωρήσεις διαβατηρίων (visa κλπ),
συμμετοχή σε συνέδριο, και τυχόν ποινής των μεταφορέων
για την αλλαγή του ονόματος ή του ναύλου.
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των αεροπορικών θέσεων, σε
περίπτωση αντικατάστασης του ταξιδιώτη, πρέπει να πληρωθεί καινούριο εισιτήριο από τον πελάτη, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες δεν επιτρέπουν την αλλαγή ονόματος σε
εισιτήριο που έχουν ήδη εκδοθεί. Η αξία του αεροπορικού
εισιτηρίου θα είναι στον ναύλο που είναι διαθέσιμος τη
στιγμή της αλλαγής. Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόματα
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού που ακύρωσε τη
συμμετοχή του.
Σημαντική επισήμανση για ειδικά ταξίδια: Ειδικό Ταξίδι
θεωρείται κάθε μετακίνηση σε περιόδους αιχμής, Πάσχα,
Εορτών (15/12-15/01), Καλοκαιριού, Εκθέσεων, Αθλητικών και
Καλλιτεχνικών γεγονότων, Συνεδρίων, Εταιρικών Ταξιδιών
(Incentives), σχολικών εκδρομών, πτήσεων τσάρτερ και άλλων παρεμφερών φορέων και οργανώσεων. Για τα ταξίδια
αυτά προκειμένου να εξασφαλισθούν μεγάλοι όγκοι κρατήσεων (θέσεις, charter ή δρομολογημένων μεταφορικών
μέσων, ξενοδοχεία, λεωφορεία, εισιτήρια εκδηλώσεων και
άλλες υπηρεσίες) τα έξοδά τους προκαταβάλλονται και οι
όροι των ακυρωτικών είναι αυστηρότεροι από τα υπόλοιπα
κοινά ταξίδια. Συγκεκριμένα οι ακυρώσεις δεν επιτρέπονται

χωρίς χρέωση ακυρωτικών νωρίτερα των 60 ημερών πριν
την αναχώρηση ασχέτως του χρόνου της εγγραφής. Τα
ακυρωτικά θέσεων μεταφοράς, ξενοδοχείων κ.ά. μπορεί
να φθάσουν το σύνολο της αξίας του ταξιδιού (100%) και
τυχόν εξασφαλισμένα εισιτήρια αγώνων, θεάτρων, εκθέσεων, συμμετοχή Συνεδρίων και παρεμφερών εκδηλώσεων θα
χρεωθούν στους ακυρώσαντες το ταξίδι. Οι ακυρώσαντες
μπορούν να μεταβιβάσουν τις υπηρεσίες του ταξιδιού σε
άλλους ενδιαφερόμενους δικούς τους εάν οι μεταφορικές
εταιρίες επιτρέπουν με τους κανονισμούς τους τις αλλαγές
αυτές. Τα ακυρωτικά που παρακρατούν οι προμηθευτές,
δεν μεταφέρονται σε άλλα ταξίδια ή αναχωρήσεις. Για τα
ειδικά ταξίδια η προκαταβολή μπορεί να είναι μεγαλύτερη
των κοινών ταξιδιών (40 – 50%) και η εξόφληση πραγματοποιείται 25 - 30 μέρες πριν την αναχώρηση λόγω των σχετικών όρων και απαιτήσεων των προμηθευτών για να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις. Επιπλέον οικονομικοί όροι μπορεί
να ισχύουν λόγω της οικονομικής κρίσης και των συχνών
αλλαγών, ναύλων, καυσίμων και άλλων παραγόντων που
αναφέρονται στους τιμοκαταλόγους και στο Ενημερωτικό
Δελτίο Ταξιδιού. Τυχόν διαφορά η Εταιρία θα προσπαθήσει
να την λύση με καλή πίστη, διαφορετικά οι αρμόδιοι είναι
τα Δικαστήρια Αθηνών. Ειδικότεροι όροι λόγω του πλήθους
των περιπτώσεων μπορεί να αναφέρονται και στα αναλυτικά προγράμματα ή στον τιμοκατάλογο αλλιώς ισχύουν οι
παρόντες Γενικοί Όροι Συμμετοχής.
7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Η Εταιρεία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από
την φύση τους περιορισμένες. Η Εταιρία συνιστά έντονα
στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους κινδύνους ζωής, ατυχήματος,
κα., για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν καθώς και για την
κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή
ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις
σε βάρος της Εταιρίας από τους προμηθευτές της, οπότε
αυτά πρέπει να καλυφθούν από τους ταξιδιώτες. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει για άτομα άνω 75 ετών. Οι ταξιδιώτες μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να συνάψουν οι ίδιοι
ασφαλιστική σύμβαση ή να έχουν ήδη δική τους ιδιωτική
ή άλλη ασφάλιση. Για βοήθεια έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη (Ιατρική βοήθεια, αστυνομία, πυροσβεστική) καλέστε
από κινητό ή σταθερό τον αριθμό # 112. Για περίπτωση ασθενειών στην Ευρ. Ένωση οι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν μαζί
τους την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ).
8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Τα προγράμματα εκτυπώνονται πολλούς μήνες πρίν και
ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα
τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον
οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και
πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους
ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του ταξιδιού και των υπηρεσιών θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη Σύμβαση
Πώλησης (εξοφλητική απόδειξη πώλησης), την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη, Ταξιδιώτης και
Εταιρεία. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που
οι ταξιδιώτες αποδέχονται και παραλαμβάνουν με τα ενημερωτικά έγγραφα, 2-4 μέρες πριν την αναχώρηση, λόγω
συχνών αλλαγών πτήσεων και άλλων μέσων.
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α. Ξενοδοχεία – Δωμάτια
Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων.
Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή η χρήση των αστέρων:
2* = Τουριστική, 3* = Β΄κατηγορία, 4* = Α΄κατηγορία,
5* = Πολυτελείας.
Δεν είναι πάντα η επίσημη κατηγορία παράγοντας ποιότητας ή αξίας, αλλά η πραγματική κατάσταση, η τοποθεσία
τους και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρουν. Τα δωμάτια δίνονται προς στους ταξιδιώτες μετά τις 15.00. Οι
ταξιδιώτες πρέπει να τα παραδώσουν μέχρι τις 11:00. Τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως δεν είναι άνετα (σε δίκλινο δωμάτιο μπαίνει επιπλέον πτυσσόμενο κρεβάτι) και μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Στα γκρουπ και γενικά στα
ταξίδια - πακέτα δεν δίνονται διακεκριμένα δωμάτια λόγω

των ειδικών τιμών. Στα περισσότερα ξενοδοχεία ζητείται
προκαταβολή σε ΕΥΡΩ (η οποία συμψηφίζεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού κατά το check-out) ή πιστωτική
κάρτα για το mini bar και άλλες υπηρεσίες του ξενοδοχείου.
Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης στο ξενοδοχείο για οποιονδήποτε λόγο, το ξενοδοχείο
έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει
το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, αν του ζητηθεί. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι χώρες και οι πόλεις
που επιβάλλουν Δημοτικό φόρο στους ξένους ταξιδιώτες,
που εισπράττεται επιτόπου στα ξενοδοχεία κατ’ άτομο /
ανά διανυκτέρευση, αναλόγως του προορισμού (ενημερωθείτε σχετικά ).
β. Πρακτικές συστάσεις
Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε
τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν
προβλέπεται Συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσετε
τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και
να βεβαιωθείτε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (τέρμιναλ) αναχωρεί η πτήση σας και την ώρα της. Μην ξεχάσετε
να έχετε στα χέρια σας (όχι στις αποσκευές) τα διαβατήρια
ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τακτοποιήστε από την προηγούμενη τα extras του δωματίου / καμπίνας σας, για να έχετε τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου. Συνιστούμε έντονα
να ασφαλίζετε τα χρήματα και τα τιμαλφή σας στις θυρίδες
του ξενοδοχείου και να μην ανοίγετε χωρίς να ξέρετε ποιος
ζητά να μπει στο δωμάτιό σας. Μην αφήνετε ανεπιτήρητα
διαβατήρια, τσάντες, χειραποσκευές, κινητά και άλλα αντικείμενα σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, αίθουσες αναμονής
κλπ. Αν χαθούν, η ευθύνη είναι δική σας.
γ. Αποσκευές
Ο αριθμός και το βάρος των αποσκευών ποικίλει από εταιρία σε εταιρία και από προορισμό σε προορισμό. Γενικά
δικαιούσθε 1 κύρια αποσκευή μέχρι 20 κιλά. Αποσκευές μεγαλύτερου βάρους δεν παραλαμβάνονται και θα κληθείτε
να αφαιρέσετε βάρος από αυτές. Επιτρέπεται επίσης μία
χειραποσκεuή ειδικών διαστάσεων 50 Χ 40 Χ 20 και κάτω
από 8 κιλά. Συνιστούμε να συμβουλεύεστε την αεροπορική εταιρία που θα ταξιδέψετε για το ακριβές βάρος ή τον
αριθμό των αποσκευών.
Με βάση τους νέους κανόνες ασφαλείας της Ε. Ένωσης
εσείς και οι χειραποσκευές σας θα ελεγχθούν και για τα
υγρά αντικείμενα όπως νερό, ποτά, αναψυκτικά, ζελέ, κρέμες, αλοιφές, κόλλα, λοσιόν, υγρό φακών επαφής, αρώματα, σαμπουάν, λακ μαλλιών, μάσκαρα, λιπ γκλος, οδοντόπαστα, αφροί, σπρέι, μέλι, μαρμελάδα, λάδι και όλα να
είναι ξεχωριστά σε μία διαφανή σακούλα 20 Χ 20 εκ., η
κάθε συσκευασία να μην ξεπερνά τα 100 ml και συνολικά
το 1 λίτρο, άλλως κατάσχονται. Μη βάλετε στις αποσκευές
σας χρήματα, διαβατήρια, έγγραφα και αντικείμενα αξίας.
Απαγορεύονται αληθινά ή ψεύτικα όπλα, ψαλίδια, σουγιάδες, όλα τα αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα λάδια, γκαζάκια, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα και συναφή. Αν δείτε κάποιο
ύποπτο αντικείμενο ειδοποιείστε αμέσως κάποιον αρμόδιο
ή εργαζόμενο, στο χώρο που βρίσκεσθε. Μη δεχθείτε να
μεταφέρετε κανένα αντικείμενο που δεν ελέγξατε ότι είναι
δικό σας.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή καθυστέρηση
άφιξης των αποσκευών σας. Κάθε χρόνο χάνονται 10.000
αποσκευές στην Ευρώπη και 3.000 δεν επανα-βρίσκονται.
Η ευθύνη και αποζημίωση βαραίνει τις αεροπορικές εταιρίες, αφού γίνει η σχετική δήλωση από τον ταξιδιώτη προς
την αεροπορική εταιρία αμέσως μόλις αντιληφθεί την μη
άφιξη της αποσκευής στο terminal.
10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Εταιρία και οι Ταξιδιώτες υπόσχονται να επιλύσουν με
καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ
τους στην εφαρμογή των πιο πάνω όρων ή και περιπτώσεων που δεν καλύπτονται από αυτούς. Επίσης μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την μεσολάβηση του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ). Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία
εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών.
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