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Summer 2018

Εξωτικά & Γαμήλια Ταξίδια

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στη διοργάνωση 
εξωτικών & γαμήλιων πακέτων βασίζεται στην 
προσφορά υψηλών ποιοτικά υπηρεσιών με 
προσωπικές πινελιές που κάνουν τη διαφορά στο 
ταξίδι σας. Κατανοούμε τη σημασία της προσοχής 
στην κάθε λεπτομέρεια και αυτή είναι που κάνει τη 
διαφορά. 
Για αυτό το καλοκαίρι, επιλέξτε για το ταξίδι σας 
προορισμούς όπως το Μπαλί, η Ινδονησία, η 
Σιγκαπούρη, η Ταϋλάνδη,  η Κούβα, οι Μαλδίβες 
και το Περού, αφού έχουμε μεριμνήσει για εσάς και 
σας  προσφέρουμε τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της 
αγοράς με προαγορασμένες θέσεις σε όλους τους 
προορισμούς.

Μοναδικές Εκδρομές στην Ευρώπη

Ανακαλύψτε την Ευρώπη,  έτσι όπως δεν την έχετε 
ξαναδεί. Αυτό το καλοκαίρι θα ανακαλύψουμε μαζί 
την εκπληκτική Χώρα των Βάσκων, την Καλοκαιρινή 
Μάλτα και το αρχιπέλαγος της, το μοναδικό Παρίσι 
και τους συνδυασμούς του, τη συναρπαστική Ιταλία 
με τις μοναδικές της ομορφιές, την Ιβηρική με την 
απαράμιλλη Πορτογαλία που θα μας συγκλονίσει, 
τις εκπληκτικής ομορφιάς Χώρες της Βαλτικής 
και της Σκανδιναβίας καθώς και πολλούς άλλους 
συνδυασμούς αεροπορικών ή οδικών ταξιδιών.
Επιλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει μέσα από μια 
πλήρη γκάμα ταξιδιών για όλους.

Διακοπές – Fly & Drive 
στα Ελληνικά Νησιά

Καλοκαίρι χωρίς την αγαπημένη μας Ελλάδα… 
ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ!  Και φέτος, σας προσφέρουμε με 
απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη, αγαπημένους 
προορισμούς στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. 
Με τα μοναδικά πακέτα FLY & DRIVE έχετε την 
απόλυτη ελευθερία κινήσεων στις διακοπές σας. 
Επιλέξτε τον προορισμό σας ανάμεσα στη Σαντορίνη, 
τη Ρόδο, την Κρήτη, την Πάρο, τη Μύκονο και πολλά 
άλλα δημοφιλή νησιά και ζήστε αξέχαστες διακοπές 
στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς. Επίσης θα 
βρείτε αμέτρητες επιλογές ξενοδοχείων για διακοπές 
με το δικό σας μέσο.

Ειδικές Προσφορές για Οικογένειες
Είτε επιλέξετε εξωτικό προορισμό ή κάποιο οργανωμένο ταξίδι στην Ευρώπη είτε καλοκαιρινές 

διακοπές στην Ελλάδα, έχουμε την κατάλληλη λύση για την οικογένεια σας, αφού μπορείτε 
να εκμεταλλευτείτε τις FAMILY προσφορές μας στον προορισμό που θα επιλέξετε. 

Και μη ΞΕΧΝΑΤΕ !!! ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑ ΤΙΜΗ!!!  
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ !
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Εξωτικά – Μακρινά – Γαμήλια Ταξίδια
4 – 5) Μπαλί … Το Νησί των Θεών  10 – 12 ημέρες 
6 – 7) Μπαλί & Σιγκαπούρη 11 – 13 ημέρες
8 – 9) Κράμπι & Σιγκαπούρη 10 -12 ημέρες
10) Βιετνάμ & Σιγκαπούρη 11 & 12 ημέρες
11) Μπανγκόκ, Πούκετ & Σιγκαπούρη 11 & 12 ημέρες
11) Μαλαισία & Σιγκαπούρη 11 & 12 ημέρες
12 - 13) Best Of Cuba 10 ημέρες
14) Μαλδίβες ‘’Ξυπόλητη Πολυτέλεια’’ 7 ημέρες
15) Μαλδίβες & Σιγκαπούρη 11 ημέρες
15) Σρι Λάνκα & Μαλδίβες 10 ημέρες
15) Μαλδίβες & Ντουμπάι 9 ημέρες
16 – 17) Πανόραμα Περού 14 ημέρες

Μοναδικές εκδρομές στην Ευρώπη
18 – 19) Xώρα των Βάσκων 7 ημέρες
20 – 21) Mάλτα , Γκόζο & Κομίνο 6 ημέρες
22 – 23) Παρίσι ‘’Πόλη του Φωτός’’ 5,6 ημέρες
24 – 25) Χώρες της Βαλτικής 7 ημέρες
26 – 27) Καππαδοκία & Υπόγειες Πολιτείες 5,6 ημέρες
28) Κλασική Ιταλία 6 ημέρες
29) Γαλλοιταλική Ριβιέρα & Μιλάνο 6 ημέρες
30) Πανόραμα Ελβετίας – Αλπικό Τρένο 6 ημέρες
31) Πανόραμα Πορτογαλίας 8 ημέρες
32) Παρίσι – Μπενελούξ 8 ημέρες 

Διακοπές – Fly & Drive στην Ελλάδα
33) Σαντορίνη 4 – 8 ημέρες
33) Χανιά 6 & 8 ημέρες
34) Πάρος 4 – 8 ημέρες
34) Ρόδος 5,6 & 8 ημέρες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΕιδική προσφορά 
για Parking στο Αεροδρόμιο Μακεδονία 

4 ημ. ................................................................12€
5 ημ. ................................................................15€ 
6 ημ. ................................................................18€ 
7 ημ. ................................................................21€
8 ημ. ................................................................24€
9 ημ. ................................................................27€
10 ημ. ..............................................................30€
11 ημ. ..............................................................31€
12 ημ. ..............................................................32€

• Βρίσκεται στην «αυλή» του Αεροδρομίου: επι της τελικής ευθείας 
για το κτίριο του Αεροδρομίου 800 μέτρα πριν.
• Λειτουργεί 24 ώρες / 7 ήμερες την εβδομάδα
• Δωρεάν μεταφορά από και προς το Αεροδρόμιο, με δικά του 
αυτοκίνητα - σε 2 μόλις λεπτά
• Ασφάλης φύλαξη του αυτοκινήτου, κάμερες και προσωπικό επι 
24ώρου
• extra υπηρεσίες: πλύσιμο, κέρωμα, γυάλισμα, quick service και 
αλλαγή ελαστικών
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Μπαλί… το Νησί των Θεών
Εγγυημένες αναχωρήσεις με το νέο αεροσκάφος 
Dreamliner Boeing 787 της SCOOT Airlines 

31 ΙΟΥΛ & 4 ΣΕΠ 10 ημέρες / 7 νύχτες

2,4,9,11,18 ΑΥΓ 11 ημέρες / 8 νύχτες

3,17,22 ΙΟΥΛ & 5,7 ΑΥΓ 12 ημέρες / 9 νύχτες

Καθημερινό πρόγραμμα
1η ημέρα: Πτήση από την Ελλάδα για το Μπαλί 
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και 
αναχωρούμε μέσω Σιγκαπούρης για το νησί των Θεών.

2η ημέρα: Μπαλί 
Άφιξη στο Μπαλί. Μετά τις διατυπώσεις και την 
παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση με τον 
τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές 
πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές 
δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και 
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον 
Ινδικό ωκεανό. Το απόγευμα σας προτείνουμε βόλτα 
στην παραλία Seminyak για να απολαύσετε υπέροχο 
ηλιοβασίλεμα από το lounge bar Ku.De.Ta ή να 
χαλαρώσετε με το πρώτο σας μπαλινέζικο μασάζ. 
Διανυκτέρευση 

3η ημέρα: Εκδρομή στο Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί 
& Ναός Tanah Lot
Αναχώρηση στις 08.30 από το ξενοδοχείο και 
επίσκεψη του σημαντικότερου αξιοθέατου του 
νησιού, του εμβληματικού ναού Tanah Lot, χτισμένου 
πάνω σε βράχο μέσα στον Ινδικό ωκεανό. Επόμενη 
στάση ο ναός Taman Ayun, βασιλικός ναός της 

δυναστείας Mengwi, περιτριγυρισμένος από λίμνη και 
επιβλητικούς κήπους. Στη διαδρομή θα απολαύσετε 
τους περίφημους ορυζώνες του νησιού και μαγικά 
χωριά. Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή αγορά 
Candi Kuning, όπου μπορείτε να βρείτε φρέσκα 
φρούτα, λαχανικά, καφέ, μπαχαρικά και βότανα αλλά 
και εξωτικά λουλούδια, όπως οι ορχιδέες και τα 
τοπικά τριαντάφυλλα. Η εκδρομή μας συνεχίζει με 
τον μαγευτικό Ινδουιστικό ναό Ulun Danu. Ο ναός 
είναι χτισμένος δίπλα στην υπέροχη λίμνη Beratan. 
Η τοποθεσία είναι ανεπανάληπτη καθώς γύρω της 
βρίσκονται τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μία 
εκπληκτική ατμόσφαιρα και εικόνα.

4η ημέρα: Εκδρομή στο Νότιο Μπαλί 
& Ναός Uluwatu & Ayana Rock Bar  
Αναχώρηση στις 11.00 από το ξενοδοχείο και 
μεταφορά στην παραλία Seminyak, το κέντρο 
αγοράς και ψυχαγωγίας του Μπαλί. Χρόνος 
ελεύθερος για ψώνια και μεσημεριανό γεύμα (εξ’ 
ιδίων). Συνεχίζουμε για το νοτιοδυτικό σημείο του 
Μπαλί, στο περίφημο ναό Uluwatu. Είσοδος στο 
πολιτιστικό πάρκο Garuda Wisnu Kencana (GWK). 
Επόμενη στάση μας το ξενοδοχείο Ayana και το 
διάσημο Ayana Rock Bar, για να πιείτε ένα ποτό (εξ 
ιδίων) με θέα το μπαλινέζικο ηλιοβασίλεμα. Στις 
19.00 επιστροφή πίσω στο ξενοδοχείο μας. 

5η – 8η ημέρα: Ελεύθερες ημέρες 
(Απολαμβάνουμε τις παραλίες ή επιλέγουμε 
κάποια προαιρετική εκδρομή)
Ελεύθερες ημέρες για να χαλαρώσετε στην 
παραλία Nusa Dua ή Seminyak και να παζαρέψετε 
στις υπέροχες τοπικές υπαίθριες αγορές. Για όσους 
επιλέξουν το συνδυαστικό πρόγραμμα διαμονής, 
την 5η ημέρα μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο του 
Ubud. Για εσάς που επιθυμείτε να εξερευνήσετε 
περισσότερες γωνιές του νησιού, επιλέξτε κάποιες 
από τις προαιρετικές μας εκδρομές.

9η ημέρα: Πτήση επιστροφής στην Ελλάδα 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τελευταίες 
αγορές ή μία ακόμη δραστηριότητα. Νωρίς το 
απόγευμα αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για το 
αεροδρόμιο του Μπαλί. 
Το απόγευμα αναχωρούμε μέσω Σιγκαπούρης για 
την Ελλάδα.

10η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι 
υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.

Σημείωση: Στο πρόγραμμα των 11 & 12 ημερών, 
προστίθενται μία ή δύο αντίστοιχα ελεύθερες 
ημέρες στο Μπαλί.

Προτεινόμενες εκδρομές στο Μπαλί: 
White Water Rafting – Κατάβαση του ποταμού 
Ayung 
Αναχώρηση στις 08.00-08.30 από το ξενοδοχείο και 
μεταφορά στην τοποθεσία έναρξης της κατάβασης. 
Ο τοπικός μύθος αναφέρει ότι ο ποταμός Ayung 
φιλοξενεί κοιμώμενο δράκο. Η διαδρομή είναι 
μαγευτική, καθώς θα περάσετε μέσα από κατάφυτο 
φαράγγι με μακρόβια φυτά και υπέροχους 
καταρράκτες. Καλωσορίσατε στην κορυφαία 
δραστηριότητα αδρεναλίνης του νησιού!

Πάρκο Ελεφάντων και Elephant Ride
Το πάρκο Ελεφάντων στο Taro αποτελεί μοναδική 
και πλήρη εμπειρία με τα παχύδερμα. Θα έρθετε σε 
επαφή με αυτά τα εξαιρετικά πλάσματα μέσα σε ένα 
εκπληκτικό τροπικό περιβάλλον. Θα μάθετε πολλά  
για τις συνήθειές τους από τους τοπικούς ξεναγούς 
και το ειδικό μουσείο. Θα τα αγγίξετε και θα τα 
ταΐσετε. Για όλα τα παραπάνω έχει βραβευτεί ως το 
καλύτερο πάρκο Ελεφάντων στον κόσμο. Παραλαβή 

από τη ρεσεψιόν γύρω στις 08.00 από Nusa Dua/ 
Seminyak ή 10.00 από Ubud

Dolphin Encounter
Μοναδική εμπειρία για όσους ονειρεύεστε να 
γνωρίσετε από κοντά το υπέροχο θηλαστικό. Το 
θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται σε πλωτή εξέδρα 10 
λεπτά μέσα στον ανοιχτό ωκεανό με το ταχύπλοο 
και προσφέρει 35 λεπτά αξέχαστης συνεδρίας με 
έμπειρους εκπαιδευτές. Θα εντυπωσιαστείτε από την 
εξυπνάδα, τη φυσική δύναμη και την ευγένειά τους. 
Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά προγράμματα από 
τα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Θεματικά πάρκα 
Waterbom Park, Bali Marine Safari Park, Bali Zoo 
και Bird Park. 

Εκδρομή στην ανατολική ακτή του Μπαλί
Η ολοήμερη εκδρομή αρχίζει με την επίσκεψη 
του αρχαίου κτίσματος Kerta Gosa, υπέροχου 
δείγματος της μπαλινέζικης αρχιτεκτονικής, μέρους 

μεγάλης σημασίας, καθώς εδώ ο τοπικός βασιλιάς 
ανακοίνωνε νόμους, κανόνες και δικαστικές 
αποφάσεις. Επόμενη στάση είναι ο μεγαλύτερος 
Ινδουιστικός Ναός του Μπαλί, ο περίφημος 
Pura Besakih. Από εδώ θα απολαύσετε υπέροχη 
πανοραμική θέα της ανατολικής ακτής, στη σκιά 
του όρους Agung, του υψηλότερου βουνού του 
νησιού. Συνεχίζετε για την παραλία Candidasa, 
όπου θα έχετε χρόνο να φάτε εξ ιδίων και να κάνετε 
μία γρήγορη βουτιά στον Ινδικό Ωκεανό. Τελευταία 
στάση είναι το Gua Lawah ή το σπήλαιο της 
νυχτερίδας, μία υπέροχη φυσική σπηλιά με χιλιάδες 
νυχτερίδες και τον ομώνυμο ιερό ναό. 

Κρουαζιέρα στο νησί Λεμπόνγκαν 
Μία ιδιαίτερη εμπειρία αποτελεί η ολοήμερη 
κρουαζιέρα στο νησί Lebongan, το οποίο βρίσκεται 
1 ώρα μακριά από την ανατολική ακτή του Μπαλί. 
Στην εκδρομή θα έχετε χρόνο να κάνετε snorkeling 
πάνω από τον κοραλλιογενή ύφαλο του νησιού, να 
γυρίσετε σε τοπικό χωριό και να χαλαρώσετε στην 
κεντρική παραλία του. 

Θετικά σημεία του ταξιδιού
• Μία από τις λίγες περιοχές της Ανατολής 
που προσφέρει πολύ καλό καιρό τους 
καλοκαιρινούς μήνες
• Τέλειο ταξίδι για ένα ρομαντικό διάλειμμα για 
δύο
• Πολυτελή μπουτίκ θέρετρα, τέλεια 
εναρμοσμένα με την απαράμιλλη φύση που θα 
σας φιλοξενήσει
• Υπέροχος κόσμος και κοσμοθεωρία, μοναδικοί 
ναοί και αρχιτεκτονική, εξαιρετικές αγορές

Γιατί να επιλέξω το Μπαλί
• Εξωτικός παράδεισος
• Εντυπωσιακοί ναοί
• Ubud και ορυζώνες
• Μπαλινέζικο μασάζ & τοπική κουζίνα
• Rafting στον ποταμό Ayung
• Elephant ride & κολύμπι με δελφίνια
• Ήθη και έθιμα

Μini Group
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Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (200€)
Οι παραπάνω τιμές αποτελούν προσφορά, για κρατήσεις τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία 
αναχώρησης και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Οι τιμές Nusa Dua - Διακοπές περιλαμβάνουν μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια & τη διαμονή με πρωινό στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας 
Όλες οι άλλες τιμές αφορούν το εκδρομικό πακέτο, όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα της εκδρομής

Comfort

Superior

Deluxe

985€ 1.145€ 1.070€ 1.110€ 1.060€

1.240€ 1.320€ 1.210€

1.280€ 1.360€ 1.255€

1.230€ 1.370€

1.360€ 1.420€

3/ΙΟΥΛ. 17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ 31/ΙΟΥΛ. 2,4,9,11,18/

ΑΥΓ. 4/ΣΕΠ.

12 ημέρες /
9 νύχτες

12 ημέρες /
9 νύχτες

10 ημέρες / 
7 νύχτες

11 ημέρες / 
8 νύχτες

10 ημέρες / 
7 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά 
άτομο σε 
δίκλινο

Παραλία Nusa Dua | Διακοπές

Comfort

Superior

Deluxe

1.095€ 1.250€ 1.165€ 1.220€ 1.145€

1.210€ 1.280€ 1.195€

1.460€ 1.490€ 1.420€

1.260€ 1.320€

1.495€ 1.560€

3/ΙΟΥΛ. 17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ 31/ΙΟΥΛ. 2,4,9,11,18/

ΑΥΓ. 4/ΣΕΠ.

12 ημέρες /
9 νύχτες

12 ημέρες / 
9 νύχτες

10 ημέρες / 
7 νύχτες

11 ημέρες / 
8 νύχτες

10 ημέρες / 
7 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά 
άτομο σε 
δίκλινο

Παραλία Seminyak | Με εκδρομές

Comfort

Superior

Deluxe

1.295€ 1.350€ 1.240€ 1.310€ 1.240€

1.370€ 1.450€ 1.350€

1.490€ 1.650€ 1.460€

1.440€ 1.490€

1.640€ 1.680€

3/ΙΟΥΛ. 17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ 31/ΙΟΥΛ. 2,4,9,11,18/

ΑΥΓ. 4/ΣΕΠ.

12 ημέρες /
9 νύχτες

12 ημέρες / 
9 νύχτες

10 ημέρες / 
7 νύχτες

11 ημέρες / 
8 νύχτες

10 ημέρες / 
7 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά 
άτομο σε 
δίκλινο

Υψίπεδα Ubud | Με εκδρομές

Comfort

Superior

Deluxe

1.320€ 1.390€ 1.220€ 1.360€ 1.195€

1.390€ 1.525€ 1.360€

1.470€ 1.570€ 1.430€

1.540€ 1.570€

1.580€ 1.620€

3/ΙΟΥΛ. 17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ 31/ΙΟΥΛ. 2,4,9,11,18/

ΑΥΓ. 4/ΣΕΠ.

12 ημέρες / 
6+3 νύχτες

12 ημέρες / 
6+3 νύχτες

10 ημέρες / 
4+3 νύχτες

11 ημέρες / 
5+3 νύχτες

10 ημέρες / 
4+3 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά 
άτομο σε 
δίκλινο

Συνδυασμός Nusa Dua & Ubud | Με εκδρομές

Comfort

Superior

Deluxe

1.095€ 1.260€ 1.195€ 1.230€ 1.175€

1.370€ 1.450€ 1.340€

1.420€ 1.490€ 1.395€

1.360€ 1.495€

1.495€ 1.560€

3/ΙΟΥΛ. 17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ 31/ΙΟΥΛ. 2,4,9,11,18/

ΑΥΓ. 4/ΣΕΠ.

12 ημέρες / 
9 νύχτες

12 ημέρες / 
9 νύχτες

10 ημέρες / 
7 νύχτες

11 ημέρες / 
8 νύχτες

10 ημέρες / 
7 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά 
άτομο σε
δίκλινο

Παραλία Nusa Dua | Με εκδρομές

Α3 103

TR 713

TR 280

TR 289

TR 712

Α3 116

Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Αθήνα - Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη - Μπαλί

Μπαλί - Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη - Αθήνα

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

07.25-08.15

11.30-03.55+1

07.15-09.50

19.10-21.45

02.45-08.45

13.30-14.25

Ώρες πτήσεωνΔρομολόγιοΑριθμός πτήσης

*Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές

Από Θεσσαλονίκη 
& Αθήνα 

με την Aegean 
& την Scoot 

Airlines

Σημείωση διαμονής: Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, θα σας προτείνουμε εναλλακτικά ξενοδοχεία ίδιας 
κατηγορίας και ποιότητας

Επιβαρύνσεις πτήσεων:
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο με πτήσεις της Aegean: Επιβάρυνση από 150 € ανά άτομο
Αναχώρηση από Λάρνακα: Επιβάρυνση από 180€ ανά άτομο

Παραλία Seminyak: 
Νοτιοδυτική ακτή του νησιού, ιδανική για όσους επιθυμούν 
να βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο, γεμάτο εστιατόρια, 
καφέ, μπαρ και αγορά με φόντο τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα.

Τα ξενοδοχεία μας στη Seminyak:
Comfort: Sense Seminyak hotel 4*
Superior: Ramada Encore Bali Seminyak 4*
Deluxe: Courtyard by Marriott Seminyak 5*

Υψίπεδα του Ubud: 
Μαγευτική ενδοχώρα του νησιού, ιδανική για όσους θέλουν 
να μείνουν στην πολιτιστική καρδιά του Μπαλί, με υπέροχα 
χωριά, υπαίθριες αγορές, εντυπωσιακούς ορυζώνες και 
δραστηριότητες φύσης.

Τα ξενοδοχεία μας στο Ubud:
Comfort: Element By Westin Bali Ubud 4*
Superior: Puri Sunia Resort 4*
Deluxe: Visesa Ubud Resort 5*

Παραλία Nusa Dua: 
Νοτιοανατολική ακτή του νησιού, ιδανική για όσους θέλουν 
να απολαύσουν ήρεμη θάλασσα και υπηρεσίες μεγάλων 
παραθεριστικών θέρετρων.

Τα ξενοδοχεία μας στη Nusa Dua:
Comfort: Grand Whiz Nusa Dua 4*
Superior: Courtyard Bali Nusa Dua by Marriott 5*
Deluxe: Ayodya Resort 5*

Τα ξενοδοχεία μας

Τιμές & Παροχές

Η τιμή περιλαμβάνει:
• Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης μέσω 
Σιγκαπούρης
• Μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή κατ’ άτομο
• Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων
• Συνολικά 7, 8 ή 9 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί σε 
ξενοδοχεία της επιλογής σας με πρωινό
• Ειδικό καλωσόρισμα στο αεροδρόμιο 
(μπουκαλάκι νερό και υγρό μαντηλάκι) από τον 
τοπικό αγγλόφωνο αντιπρόσωπο μας, ο οποίος θα 
σας δώσει τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες 
για τον προορισμό
• Ιδιωτικές μεταφορές από-προς το αεροδρόμιο 
του Μπαλί στο ξενοδοχείο επιλογής σας
• Δύο (2) τοπικές εκδρομές με αγγλόφωνο ξεναγό
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού 
αντιπροσώπου
• Φ.Π.Α.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
• Έξοδα προσωπικής φύσεως
• Προαιρετικές εκδρομές
• Ποτά και φαγητά κατά τη διάρκεια των πτήσεων

Σημειώσεις:
• Τα Ελληνικά διαβατήρια δε χρειάζονται βίζα στην 
Ινδονησία
• Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για 
τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον 
προορισμό
• Mini Group: Ολιγομελή και ευέλικτα γκρουπ. 
Πετάμε στις ίδιες πτήσεις, ξεναγούμαστε όλοι μαζί, 
σαν μία παρέα, αλλά ο καθένας μπορεί να επιλέξει 
το δικό του ξενοδοχείο και να απολαύσει τις δικές 
του ιδιωτικές στιγμές 
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Μπαλί & Σιγκαπούρη
Ναοί, Ζούγκλα & Θεματικά πάρκα

Καθημερινό πρόγραμμα
1η ημέρα: Πτήση από την Ελλάδα για το Μπαλί 
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”’ 
στη Θεσσαλονίκη ή στο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα 
και αναχωρούμε, μέσω Σιγκαπούρης, για το νησί των 
Θεών.

2η ημέρα: Μπαλί 
Άφιξη στο Μπαλί. Μετά τις διατυπώσεις και την 
παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση με τον 
τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές 
πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές 
δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και 
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον 
Ινδικό ωκεανό. Το απόγευμα σας προτείνουμε βόλτα 
στην παραλία Seminyak για να απολαύσετε υπέροχο 
ηλιοβασίλεμα από το lounge bar Ku.De.Ta ή να 
χαλαρώσετε με το πρώτο σας μπαλινέζικο μασάζ. 
Διανυκτέρευση 

3η ημέρα: Εκδρομή στο Ubud, το ‘’Ιερό δάσος’’
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για 
το “Ιερό δάσος”, το Ubud. Πρώτη στάση το χωριό 
Tampak Siring, όπου θα δείτε το ναό Tirta Empul 
και το παλάτι που έφτιαξε ο πρώτος πρόεδρος της 
Ινδονησίας. Επόμενη στάση το ιερό δάσος των 
μαϊμούδων, προστατευμένος χώρος όπου θα δείτε 
και θα παίξατε με τους μακάκους. Στο μουσείο 
Blanco, θα μπορέσετε να γνωρίσετε περισσότερα 
στοιχεία για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στο Μπαλί, 
να επισκεφθείτε το οικογενειακό ιερό και εικόνες 
παραδοσιακών φορεσιών και προσφορών προς τους 
Θεούς. Συνεχίζετε για το κέντρο του χωριού Ubud, 
όπου θα δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε 
χρόνο να παζαρέψετε στην υπέροχη τοπική υπαίθρια 

αγορά. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα (εξ 
ιδίων) και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η – 8η ημέρα: Ελεύθερες ημέρες 
(Απολαμβάνουμε τις παραλίες ή επιλέγουμε 
κάποια προαιρετική εκδρομή)
Ελεύθερες ημέρες για να χαλαρώσετε στην παραλία 
Nusa Dua ή Seminyak και να παζαρέψετε στις 
υπέροχες τοπικές υπαίθριες αγορές. Για όσους 
επιλέξουν το συνδυαστικό πρόγραμμα διαμονής, 
την 5η ημέρα μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο του 
Ubud. Για εσάς που επιθυμείτε να εξερευνήσετε 
περισσότερες γωνιές το νησιού, επιλέξτε κάποιες από 
τις προαιρετικές μας εκδρομές.

9η ημέρα: Πτήση για Σιγκαπούρη & Ξενάγηση της 
πόλης
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση 
για τη Σιγκαπούρη. Άφιξη και συνάντηση με 
τον τοπικό μας ξεναγό. Ξεκινάμε απευθείας για 
την ξενάγηση της πόλης, όπου θα γνωρίσετε το 
αποικιακό και φυλετικό της κέντρο, βλέποντας το 
παλιό Κοινοβούλιο, το Victoria Memorial Hall και 
το Singapore Cricket Club. Θα κάνουμε στάση στο 
σύμβολο της πόλης, το Merlion (Λιοντορόψαρο) 
και τον κόλπο της Μαρίνα. Συνεχίζουμε για την 
ιστορική συνοικία της Chinatown, με την πλούσια 
πολιτιστική ιστορία. Εκεί θα επισκεφθούμε το 
Thian Hock Kheng, έναν από τους παλαιότερους 
Κινέζικους ναούς της Σιγκαπούρης. Αποτελεί ένα 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα από πέτρα, πλακάκια 
και ξύλο, δράκους και φοίνικες, υπέροχα σκαλίσματα, 
γλυπτά και κίονες. Επόμενη στάση μας είναι η μικρή 
Ινδία, όπου θα περπατήσουμε τα δρομάκια με τα 
μικρά καταστήματα, γεμάτα από εξωτικά φρούτα, 
τοπικά λαχανικά, βότανα και μπαχάρια και γιρλάντες 
από ορχιδέες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 

τακτοποίηση στο δωμάτιο. 

10η ημέρα: Σιγκαπούρη (ελεύθερη ημέρα) 
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το νησί Σεντόσα, 
με το θεματικό πάρκο της Universal Studios και το 
μεγαλύτερο ενυδρείο της Ασίας, μεταξύ άλλων. Μη 
ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το εναέριο τελεφερίκ 
για να απολαύσετε από ψηλά τη Σιγκαπούρη. Το 
βράδυ, απολαύστε το υπερθέαμα των σιντριβανιών 
Spectre, μπροστά από το εμβληματικό Marina Bay 
Sands.  

11η ημέρα: Σιγκαπούρη (ελεύθερη ημέρα)
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τους περίφημους 
βοτανικούς κήπους της Σιγκαπούρης με τις υπέροχες 
ορχιδέες, τόπος πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Unesco ή το ζωολογικό κήπο με το νυχτερινό σαφάρι 
άγριας ζωής. Το βράδυ περπατήστε την Clarke Quay 
και απολαύστε γαστρονομικές απολαύσεις στα 
υπέροχα τοπικά εστιατόρια.

12η ημέρα: Πτήση για Ελλάδα
Check out από τα δωμάτια στις 11.30. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα στην περιοχή της μαρίνα ή 
στην πολυσύχναστη λεωφόρο Orchard, για τις 
τελευταίες σας αγορές. Σας προτείνουμε επίσης να 
περιπλανηθείτε στην Little India και την Chinatown. 
Βραδινή μεταφορά στο αεροδρόμιο του Τσανγκί για 
να επιβιβαστούμε στην πτήση της επιστροφής.

13η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι 
υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.

Σημείωση: Στο πρόγραμμα των 11 & 12 ημερών, 
παραλείπονται μία ή δύο αντίστοιχα ελεύθερες 
ημέρες από το Μπαλί

Θετικά σημεία του ταξιδιού
• Υπέροχος συνδυασμός των ουρανοξυστών 
και θεματικών πάρκων της Σιγκαπούρης και της 
εξωτικής γοητείας και ενέργειας του Μπαλί
• Τέλειο ταξίδι για ένα ρομαντικό διάλειμμα για 
δύο
• Μία από τις λίγες περιοχές της Ανατολής που 
προσφέρει πολύ καλό καιρό τους καλοκαιρινούς 
μήνες
• Πολυτελή μπουτίκ θέρετρα, τέλεια 
εναρμοσμένα με την απαράμιλλη φύση που θα 
σας φιλοξενήσει
• Υπέροχος κόσμος και κοσμοθεωρία, μοναδικοί 
ναοί και αρχιτεκτονική, εξαιρετικές αγορές

Γιατί να επιλέξω 
τον προορισμό
• Σιγκαπούρη: συναρπαστική μητρόπολη με 
πλούσια ιστορία και εξαιρετική αγορά
• Μπαλί: εξωτικός παράδεισος, τοπική κουζίνα, 
Elephant ride & κολύμπι με δελφίνια
• Υπηρεσίες σπα και μασάζ 
• Ήθη και έθιμα

Εγγυημένες αναχωρήσεις με το νέο αεροσκάφος 
Dreamliner Boeing 787 της SCOOT Airlines Μini Group

2,9 ΑΥΓ 11 ημέρες / 8 νύχτες 

3,17,22 ΙΟΥΛ & 5,7 ΑΥΓ 12 ημέρες / 9 νύχτες

4,11 ΑΥΓ 13 ημέρες / 10 νύχτες
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Comfort

Superior

Deluxe

1.490€ 1.580€ 1.550€ 1.450€

1.760€ 1.650€

1.790€ 1.720€

1.730€ 1.790€

1.760€ 1.820€

3/ΙΟΥΛ. 17,22/
ΙΟΥΛ, 

5,7/ΑΥΓ

2,9/ΑΥΓ 4,11/ΑΥΓ

12 ημέρες
(6 νύχτες

+3 νύχτες)

12 ημέρες 
(6 νύχτες

+3 νύχτες)

11 ημέρες 
(5 νύχτες

+3 νύχτες)

13 ημέρες 
(7 νύχτες

+3 νύχτες)
Κατηγορία

Τιμή ανά 
άτομο σε 
δίκλινο

Παραλία Nusa Dua & Σιγκαπούρη

Comfort

Superior

Deluxe

1.490€ 1.580€ 1.550€ 1.450€

1.630€ 1.560€

1.820€ 1.740€

1.590€ 1.670€

1.790€ 1.850€

3/ΙΟΥΛ. 17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ

2,9/ΑΥΓ 4,11/ΑΥΓ

12 ημέρες 
(6 νύχτες

+3 νύχτες)

12 ημέρες 
(6 νύχτες

+3 νύχτες)

11 ημέρες 
(5 νύχτες

+3 νύχτες)

13 ημέρες 
(7 νύχτες

+3 νύχτες)
Κατηγορία

Τιμή ανά 
άτομο σε 
δίκλινο

Παραλία Seminyak & Σιγκαπούρη

Comfort

Superior

Deluxe

1.490€ 1.580€ 1.550€ 1.490€

1.670€ 1.650€

1.820€ 1.740€

1.630€ 1.710€

1.790€ 1.850€

3/ΙΟΥΛ. 17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ 2,9/ΑΥΓ 4,11/ΑΥΓ

12 ημέρες 
(6 νύχτες

+3 νύχτες)

12 ημέρες 
(6 νύχτες

+3 νύχτες)

11 ημέρες
(5 νύχτες

+3 νύχτες)

13 ημέρες 
(7 νύχτες

+3 νύχτες)
Κατηγορία

Τιμή ανά 
άτομο σε 
δίκλινο

Υψίπεδα Ubud & Σιγκαπούρη

Τιμές & Παροχές

Παραλία Nusa Dua:
Νοτιοανατολική ακτή του νησιού, ιδανική για 
όσους θέλουν να απολαύσουν ήρεμη θάλασσα και 
υπηρεσίες μεγάλων παραθεριστικών θερέτρων.

Τα ξενοδοχεία μας στη Nusa Dua:
Comfort: Grand Whiz Nusa Dua 4*
Superior: Courtyard Bali Nusa Dua by Marriott 5*
Deluxe: Ayodya Resort 5*

Παραλία Seminyak:
Νοτιοδυτική ακτή του νησιού, ιδανική για όσους 
επιθυμούν να βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο, 
γεμάτο εστιατόρια, καφέ, μπαρ και αγορά με φόντο 
τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα.

Τα ξενοδοχεία μας στη Seminyak:
Comfort: Sense Seminyak hotel 4*
Superior: Ramada Encore Bali Seminyak  4*
Deluxe: Courtyard by Marriott Seminyak 5*

Υψίπεδα του Ubud:
Μαγευτική ενδοχώρα του νησιού, ιδανική για 
όσους θέλουν να μείνουν στην πολιτιστική καρδιά 
του Μπαλί, με υπέροχα χωριά, υπαίθριες αγορές, 
εντυπωσιακούς ορυζώνες και δραστηριότητες 
φύσης.

Τα ξενοδοχεία μας στο Ubud:
Comfort: Element By Westin Bali Ubud 4*
Superior: Puri Sunia Resort 4*
Deluxe: Visesa Ubud Resort 5* 

Σιγκαπούρη:
Η πολιτισμική πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και 
τη Δύση. Η σύγχρονη ασιατική Βαβέλ, όπως 
μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει εναλλάσσει 
πολλές διαφορετικές εικόνες και εντυπωσιάζει τον 
επισκέπτη της. 

Τα ξενοδοχεία μας στη Σιγκαπούρη:
Comfort: G Singapore 4*
Superior: The Elizabeth 4*
Deluxe: Orchard Singapore 5*

Τα ξενοδοχεία μας

Η τιμή περιλαμβάνει:
• Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης μέσω 
Σιγκαπούρης
• Μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή κατ’ άτομο
Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων
• Συνολικά 5,6 ή 7 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί 
και 3 στη Σιγκαπούρη σε ξενοδοχεία της 
επιλογής σας, με πρωινό
• Ειδικό καλωσόρισμα (μπουκαλάκι νερό και 
υγρό μαντηλάκι) από τον τοπικό μας ξεναγό και 
ενημέρωση για το Μπαλί
• Ιδιωτικές μεταφορές από-προς τα αεροδρόμια 
του Μπαλί και της Σιγκαπούρης στα ξενοδοχεία 
σας
• Δύο (2) τοπικές εκδρομές με αγγλόφωνο 
ξεναγό, μία στο Μπαλί και μία στη Σιγκαπούρη
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες 
τοπικού αντιπροσώπου
• Φ.Π.Α.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
• Έξοδα προσωπικής φύσεως
• Προαιρετικές εκδρομές
• Ποτά και φαγητά κατά τη διάρκεια των πτήσεων

Σημειώσεις:
• Τα Ελληνικά διαβατήρια δεν χρειάζονται βίζα στην 
Ινδονησία, ούτε και στη Σιγκαπούρη
• Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για 
τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον 
προορισμό
• Mini Group: Ολιγομελή και ευέλικτα γκρουπ. 
Πετάμε στις ίδιες πτήσεις, ξεναγούμαστε όλοι μαζί, 
σαν μία παρέα, αλλά ο καθένας μπορεί να επιλέξει 
το δικό του ξενοδοχείο και να απολαύσει τις δικές 
του ιδιωτικές στιγμές

Προτεινόμενες εκδρομές στο Μπαλί:
White Water Rafting – Κατάβαση του ποταμού 
Ayung 
Αναχώρηση στις 08.00-08.30 από το ξενοδοχείο και 
μεταφορά στην τοποθεσία έναρξης της κατάβασης. 
Ο τοπικός μύθος αναφέρει ότι ο ποταμός Ayung 
φιλοξενεί κοιμώμενο δράκο. Η διαδρομή είναι 
μαγευτική, καθώς θα περάσετε μέσα από κατάφυτο 
φαράγγι με μακρόβια φυτά και υπέροχους 
καταρράκτες. Καλωσορίσατε στην κορυφαία 
δραστηριότητα αδρεναλίνης του νησιού!

Πάρκο Ελεφάντων και Elephant Ride
Το πάρκο Ελεφάντων στο Taro αποτελεί μοναδική 
και πλήρη εμπειρία με τα παχύδερμα. Θα έρθετε σε 
επαφή με αυτά τα εξαιρετικά πλάσματα μέσα σε ένα 
εκπληκτικό τροπικό περιβάλλον. Θα μάθετε πολλά  
για τις συνήθειές τους από τους τοπικούς ξεναγούς 
και το ειδικό μουσείο. Θα τα αγγίξετε και θα τα 
ταΐσετε. Για όλα τα παραπάνω έχει βραβευτεί ως το 
καλύτερο πάρκο Ελεφάντων στον κόσμο. Παραλαβή 
από τη ρεσεψιόν γύρω στις 08.00 από Nusa Dua/ 
Seminyak ή 10.00 από Ubud.

Dolphin Encounter
Μοναδική εμπειρία για όσους ονειρεύεστε να 
γνωρίσετε από κοντά το υπέροχο θηλαστικό. Το 
θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται σε πλωτή εξέδρα 10 
λεπτά μέσα στον ανοιχτό ωκεανό με το ταχύπλοο 
και προσφέρει 35 λεπτά αξέχαστης συνεδρίας με 
έμπειρους εκπαιδευτές. Θα εντυπωσιαστείτε από την 
εξυπνάδα, τη φυσική δύναμη και την ευγένειά τους. 

Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά προγράμματα από 
τα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Θεματικά πάρκα 
Waterbom Park, Bali Marine Safari Park, Bali Zoo 
και Bird Park. 

Εκδρομή στην ανατολική ακτή του Μπαλί
Η ολοήμερη εκδρομή αρχίζει με την επίσκεψη 
του αρχαίου κτίσματος Kerta Gosa, υπέροχου 
δείγματος της μπαλινέζικης αρχιτεκτονικής, μέρους 
μεγάλης σημασίας, καθώς εδώ ο τοπικός βασιλιάς 
ανακοίνωνε νόμους, κανόνες και δικαστικές 
αποφάσεις. Επόμενη στάση είναι ο μεγαλύτερος 
Ινδουιστικός Ναός του Μπαλί, ο περίφημος Pura 
Besakih. 
Από εδώ θα απολαύσετε υπέροχη πανοραμική θέα 
της ανατολικής ακτής, στη σκιά του όρους Agung, 
του υψηλότερου βουνού του νησιού. Συνεχίζετε 
για την παραλία Candidasa, όπου θα έχετε χρόνο 
να φάτε εξ ιδίων και να κάνετε μία γρήγορη βουτιά 
στον Ινδικό Ωκεανό. Τελευταία στάση είναι το Gua 
Lawah ή το σπήλαιο της νυχτερίδας με τον ομώνυμο 
ιερό ναό. 

Κρουαζιέρα στο νησί Λεμπόνγκαν 
Μία ιδιαίτερη εμπειρία αποτελεί η ολοήμερη 
κρουαζιέρα στο νησί Lebongan, το οποίο βρίσκεται 
1 ώρα μακριά από την ανατολική ακτή του Μπαλί. 
Στην εκδρομή θα έχετε χρόνο να κάνετε snorkeling 
πάνω από τον κοραλλιογενή ύφαλο του νησιού, να 
γυρίσετε σε τοπικό χωριό και να χαλαρώσετε στην 
κεντρική παραλία του. 

Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους 
αεροδρομίων (250€)
Οι παραπάνω τιμές αποτελούν προσφορά, για κρατήσεις τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης και ισχύουν για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

Επιβαρύνσεις πτήσεων:
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο με πτήσεις της Aegean: 
Επιβάρυνση από 150 € ανά άτομο
Αναχώρηση από Λάρνακα: Επιβάρυνση από 180€ ανά άτομο

Σημείωση διαμονής:
Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, θα σας προτείνουμε εναλλακτικά 
ξενοδοχεία ίδιας κατηγορίας και ποιότητας

Οι πτήσεις μας

TR 713

TR 280

TR 289

TR 712

Αθήνα - Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη - Μπαλί

Μπαλί - Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη - Αθήνα

11.30-03.55+1

11.15-13.50**

10.50-13.25

02.45-08.45

Ώρες πτήσεωνΔρομολόγιοΑριθμός
πτήσης

Από Αθήνα με την Scoot Airlines

Α3 103

TR 713

TR 280

TR 289

TR 712

Α3 116

Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Αθήνα - Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη - Μπαλί

Μπαλί - Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη - Αθήνα

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

07.25-08.15

11.30-03.55+1

11.15-13.50**

10.50-13.25

02.45-08.45

13.30-14.25

Ώρες πτήσεωνΔρομολόγιοΑριθμός
πτήσης

Από Θεσσαλονίκη με την Aegean & την Scoot Airlines

*Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές
** Σιγκαπούρη - Μπαλί 07.15-09.50 
(για τις αναχωρήσεις 31 ΙΟΥΛ, 4,11,18 ΑΥΓ & 4 ΣΕΠ)

Comfort

Superior

Deluxe

1.540€ 1.590€ 1.570€ 1.470€

1.650€ 1.590€

1.820€ 1.740€

1.590€ 1.680€

1.790€ 1.850€

3/ΙΟΥΛ. 17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ

2,9/ΑΥΓ 4,11/ΑΥΓ

12 ημέρες 
(4 + 3 + 2 

νύχτες)

12 ημέρες 
(4 + 3 + 2 

νύχτες)

11 ημέρες 
(4 + 2 + 2 

νύχτες)

13 ημέρες 
(4 + 3 + 3 

νύχτες)
Κατηγορία

Τιμή ανά 
άτομο σε 
δίκλινο

Συνδυασμός Seminyak & Ubud & Σιγκαπούρη

*(ο συνδυασμός μπορεί να γίνει και με περισσότερες ή λιγότερες νύχτες 
στο Ubud ή σε συνδυασμό με Nusa Dua, Jimbaran κτλ.)
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Κράμπι & Σιγκαπούρη
Εξωτικά νησιά & Βοτανικοί κήποι

Καθημερινό πρόγραμμα
1η ημέρα: Πτήση από την Ελλάδα για το Κράμπι
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘’Μακεδονία’’ 
στη Θεσσαλονίκης στις 06.15 ή στο Ελ. Βενιζέλος 
στην Αθήνα στις 09.15 και αναχωρούμε μέσω 
Σιγκαπούρης για τη δυτική ακτή της Ταϋλάνδης και το 
εξωτικό Κράμπι.

2η ημέρα: Κράμπι
Άφιξη στο Κράμπι στις 11.10. Μετά τις διατυπώσεις 
και την παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση 
με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις 
αρχικές βασικές πληροφορίες για την περιοχή και 
τις καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο 
δωμάτιο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση 
ή μπάνιο στον Ινδικό ωκεανό. Το απόγευμα σας 
προτείνουμε βόλτα στην παραλία Aonang για να 
απολαύσετε υπέροχη τοπική κουζίνα ή να χαλαρώσετε 
με το πρώτο σας ταϋλανδέζικο μασάζ. 

3η ημέρα: Κράμπι - Ολοήμερη κρουαζιέρα στα 
νησιά Πι Πι 
Σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα περίφημα 
νησιά Πι Πι και τη Maya Bay, όπου γυρίστηκε η 
διάσημη ταινία “The Beach” με τον Λεονάρντο Ντι 
Κάπριο, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες 
της Ταϋλάνδης. Ανακαλύψτε τις σπηλιές Viking και 
θαυμάστε τα σμαραγδένια κρυστάλλινα νερά και 
τους ασβεστολιθικούς βράχους.  Θαυμάστε τον 
υποθαλάσσιο πλούτο του νησιού Bamboo με τα 
τροπικά ψάρια και τα πολύχρωμα κοράλλια. Ακόμη 
μία στάση της σημερινής μας κρουαζιέρας είναι το 
νησί των μαϊμούδων (Monkey Beach), όπου εκατό 
μαϊμούδες κατεβαίνουν στην παραλία για να παίξουν 
μαζί σας για ανταλλαγή με φαγητό.  

4η μέρα: Κράμπι - Ολοήμερη κρουαζιέρα στο 
αρχιπέλαγος Χονγκ
Το αρχιπέλαγος Χονγκ αποτελεί σίγουρα ένα από 
τα ομορφότερα σημεία της χώρας και αποτελείται 
από μικρά ασβεστολίθινα νησάκια, όπως το Ko Lao, 
Ko Lao Riam, Ko Pakka και το Ko Hong ή Ko Lao Li 

Pe, το μεγαλύτερο νησί στο νότιο κομμάτι. Τα νησιά 
είναι διάσημα για τις μαγευτικές, εξωτικές και ήσυχες 
παραλίες με λεπτή ολόλευκη άμμο. Η λέξη Χονγκ 
στην τοπική διάλεκτο σημαίνει χώρος και πιθανότατα 
αναφέρεται στις πολλές κρυμμένες σπηλιές, τις 
λιμνοθάλασσες και τους κολπίσκους. Θα έχετε την 
ευκαιρία να ανακαλύψετε τον κρυμμένο παράδεισο 
του Pak Bia και των νησιών Lading, να κάνετε 
snorkeling, να κολυμπήσετε στα ζεστά νερά και να 
απολαύσετε τον ήλιο σε ένα εξωπραγματικό φυσικό 
περιβάλλον. 

5η - 7η ημέρα: Ελεύθερες ημέρες 
(Απολαμβάνουμε τις παραλίες ή επιλέγουμε 
κάποια προαιρετική εκδρομή)
Ελεύθερες ημέρες για να χαλαρώσετε στις μαγευτικές 
ακτές της νοτιοδυτικής Ταϋλάνδης, να παζαρέψετε 
στις τοπικές αγορές. Για εσάς που επιθυμείτε να 
εξερευνήσετε τη τροπική βλάστηση και το νησιωτικό 
αρχιπέλαγος, επιλέξτε κάποιες από τις προαιρετικές 
μας εκδρομές.

8η ημέρα: Πτήση για Σιγκαπούρη & Ξενάγηση της 
πόλης
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση 
για τη Σιγκαπούρη. Άφιξη και συνάντηση με τον τοπικό 
μας ξεναγό. Ξεκινάμε απευθείας για την ξενάγηση της 
πόλης, όπου θα γνωρίσετε το αποικιακό και φυλετικό 
της κέντρο, βλέποντας το παλιό Κοινοβούλιο, το 
Victoria Memorial Hall και το Singapore Cricket 
Club. Θα κάνουμε στάση στο σύμβολο της πόλης, το 
Merlion (Λιοντορόψαρο) και τον κόλπο της Μαρίνα. 
Συνεχίζουμε για την ιστορική συνοικία της China-
town, με την πλούσια πολιτιστική ιστορία. Εκεί θα 
επισκεφθούμε το Thian Hock Kheng, έναν από τους 
παλαιότερους Κινέζικους ναούς της Σιγκαπούρης. 
Αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα από πέτρα, 
πλακάκια και ξύλο, δράκους και φοίνικες, υπέροχα 
σκαλίσματα, γλυπτά και κίονες. Επόμενη στάση 
μας είναι η μικρή Ινδία, όπου θα περπατήσουμε 
τα δρομάκια με τα μικρά καταστήματα, γεμάτα 
από εξωτικά φρούτα, τοπικά λαχανικά, βότανα και 
μπαχάρια και γιρλάντες από ορχιδέες. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στο δωμάτιο. 

9η ημέρα: Σιγκαπούρη (ελεύθερη ημέρα)
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το νησί Σεντόσα, 
με το θεματικό πάρκο της Universal Studios και το 
μεγαλύτερο ενυδρείο της Ασίας, μεταξύ άλλων. Μην 
ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το εναέριο τελεφερίκ και 
να απολαύσετε από ψηλά τη Σιγκαπούρη.
 Το βράδυ απολαύστε το υπερθέαμα των σιντριβανιών 
Spectre, μπροστά από το εμβληματικό Marina Bay 
Sands.  

10η ημέρα: Σιγκαπούρη (ελεύθερη ημέρα)
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τους περίφημους 
βοτανικούς κήπους της Σιγκαπούρης με τις υπέροχες 
ορχιδέες, τόπος πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco 
ή τον ζωολογικό κήπο με το νυχτερινό σαφάρι άγριας 
ζωής. Το βράδυ περπατήστε την Clarke Quay και 
απολαύστε γαστρονομικές απολαύσεις στα υπέροχα 
τοπικά εστιατόρια

11η ημέρα: Πτήση για Ελλάδα
Check out από τα δωμάτια στις 11.30. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα στην περιοχή της μαρίνα ή στην 
πολυσύχναστη λεωφόρο Orchard, για τις τελευταίες 
σας αγορές. Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε 
τους περίφημους βοτανικούς κήπους της Σιγκαπούρης 
με τις υπέροχες ορχιδέες, τόπος πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Unesco ή το ζωολογικό κήπο με το 
νυχτερινό σαφάρι άγριας ζωής. 
Το βράδυ περπατήστε την Clarke Quay και απολαύστε 
γαστρονομικές απολαύσεις στα υπέροχα τοπικά 
εστιατόρια. Κατά τις 22.30 θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο του Τσανγκί, για να επιβιβαστούμε στην 
απευθείας πτήση της επιστροφής (αναχώρηση στις 
02.45 τα ξημερώματα).

12η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι 
υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.

Σημείωση: Στο πρόγραμμα των 11 ημερών, 
παραλείπεται μία ελεύθερη ημέρα από τη Σιγκαπούρη. 
Στο πρόγραμμα των 10 ημερών, παραλείπονται μία 
ελεύθερη ημέρα από τη Σιγκαπούρη & μία από το 
Κράμπι.

Θετικά σημεία του ταξιδιού
• Τέλεια μελετημένο καθημερινό πρόγραμμα, 
που προσφέρει μοναδική μίξη μεταξύ 
πολιτισμού, φύσης και χαλάρωσης
• Υπέροχος συνδυασμός της κοσμοπολίτικης 
Σιγκαπούρης και των ασβεστολίθινων 
σχηματισμών του Κράμπι
• Πολυτελή μπουτίκ θέρετρα, τέλεια 
εναρμονισμένα με την απαράμιλλη φύση που 
θα σας φιλοξενήσει
• Υπέροχος κόσμος και κοσμοθεωρία, μοναδικοί 
ναοί και αρχιτεκτονική, εξαιρετικές αγορές
• Φθηνό καθημερινό κόστος τοπικών 
τουριστικών υπηρεσιών και ψυχαγωγίας

Γιατί να επιλέξω 
τον προορισμό
• Σιγκαπούρη: Συναρπαστική μητρόπολη με 
πλούσια ιστορία και εξαιρετική αγορά
• Κράμπι: Δραστηριότητες φύσης και θάλασσας, 
μοναδικές κρουαζιέρες σε απέναντι νησιά
• Υπηρεσίες σπα και μασάζ & τοπική κουζίνα
• Ήθη και έθιμα

Εγγυημένες αναχωρήσεις με το νέο αεροσκάφος 
Dreamliner Boeing 787 της SCOOT Airlines Μini Group

5,12,19 ΑΥΓ 10 ημέρες / 7 νύχτες

2,9 ΑΥΓ 11 ημέρες / 8 νύχτες

3,17,22 ΙΟΥΛ & 5,7 ΑΥΓ 12 ημέρες / 9 νύχτες
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Προτεινόμενες εκδρομές στο Κράμπι: 
Rainforest discovery “Θησαυροί της φύσης”
Το Κράμπι προσφέρεται για απίθανες εξορμήσεις 
φύσης και ζούγκλας. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα 
θα ανακαλύψετε τροπικά δάση, θα θαυμάσετε 
δέντρα εκατοντάδων ετών παλιά, ασβεστολιθικούς 
σχηματισμούς με κρυμμένες φυσικές πισίνες. Θα 
επισκεφθείτε φυσικές πηγές, με θερμοκρασία να 
κυμαίνεται από τους 38 έως και 42 βαθμούς Κελσίου. 
Στα ενδότερα της τροπικής βλάστησης, θα δείτε 
τροπικά φυτά και εξωτική χλωρίδα. Το εθνικό πάρκο, 
το οποίο προστατεύεται, φιλοξενεί σπάνια πουλιά και 
πανίδα. Η πεζοπορία θα διαρκέσει περίπου μια ώρα, 
πριν χαλαρώσετε σε φυσική βάθρα, όπου το νερό 
κατεβαίνει από το βουνό. Χρόνος για βουτιές και για 
να απολαύσετε το μαγικό σκηνικό.

Κρουαζιέρα 4 νησιών
Υπέροχη 5ωρη δραστηριότητα-κρουαζιέρα, όπου θα 
μπορέσετε να εξερευνήσετε και να κολυμπήσετε σε 4 
μικρά νησιά νότια του Κράμπι: νησί Phra Nang, νησί 
Tup, νησί Chicken και το νησί Poda. 

Κατάβαση ποταμού, Elephant trekking 
και κολύμπι σε καταρράκτη
Εκδρομή αδρεναλίνης και απόλυτης διασκέδασης. 
Η κατάβαση ποταμού είναι ιδανική τόσο για 
αρχάριους, όσο και για πιο έμπειρους. Τα συνολικά 
5 χλμ που θα διασχίσετε θα σας οδηγήσουν μέσα 
από μαγευτική φύση και φρέσκο αέρα. Μετά το 
γεύμα, θα ακολουθήσει βόλτα με ελέφαντα και 
πεζοπορία μέσα από τη ζούγκλα. Στο τέλος θα 
χαλαρώσετε σε καταρράκτη, όπου θα έχετε ευκαιρία 
να κολυμπήσετε.

Τα ξενοδοχεία μας στο Κράμπι:
Comfort: Deevana Krabi Resort 4*
Superior: Aonang Fiore Resort 4*sup
Deluxe: Amari Voque Resort Krabi 5*

Τα ξενοδοχεία μας στη Σιγκαπούρη:
Comfort: G Singapore 4*
Superior: The Elizabeth 4*
Deluxe: Orchard Singapore 5*

Τα ξενοδοχεία μας

Η τιμή περιλαμβάνει:
• Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης μέσω 
Σιγκαπούρης
• Μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή κατ’ άτομο
Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων
• Συνολικά 5 ή 6 διανυκτερεύσεις στο Κράμπι και 2 
ή 3 διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη σε ξενοδοχεία 
της επιλογής σας, με πρωινό
• Ιδιωτικές μεταφορές από-προς τα αεροδρόμια του 
Κράμπι και της Σιγκαπούρης στα ξενοδοχεία σας
• Τρεις (3) τοπικές εκδρομές με αγγλόφωνο ξεναγό, 
δύο στο Κράμπι και μία στη Σιγκαπούρη
24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού 
αντιπροσώπου
• Φ.Π.Α.

Η τιμή δεν  περιλαμβάνει:
• Έξοδα προσωπικής φύσεως
• Προαιρετικές εκδρομές
• Ποτά και φαγητά κατά τη διάρκεια των πτήσεων

Σημειώσεις:
• Τα  Ελληνικά διαβατήρια  δε χρειάζονται βίζα στην 
Ταϋλάνδη, ούτε στην Σιγκαπούρη
• Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για 
τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον 
προορισμό
• Mini Group: Ολιγομελή και ευέλικτα γκρουπ. 
Πετάμε στις ίδιες πτήσεις, ξεναγούμαστε όλοι μαζί, 
σαν μία παρέα, αλλά ο καθένας μπορεί να επιλέξει 
το δικό του ξενοδοχείο και να απολαύσει τις δικές 
του ιδιωτικές στιγμές

Comfort

Superior

Deluxe

1.250€ 1.130€ 1.395€

1.445€

1.575€

1.300€ 1.375€

1.430€ 1.505€

5,12,19/ΑΥΓ 2,9/ΑΥΓ
3,17,22/ΙΟΥΛ, 

5,7/ΑΥΓ

10 ημέρες 
(5 νύχτες

+2 νύχτες)

11 ημέρες 
6 νύχτες

+2 νύχτες)

12 ημέρες
(6 νύχτες

+3 νύχτες)

Κατηγορία

Τιμή ανά 
άτομο σε
δίκλινο

Τιμές & Παροχές Οι πτήσεις μας

TR 713

TR 686

TR 687

TR 712

Αθήνα - Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη – Κράμπι

Κράμπι - Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη - Αθήνα

11.30-04.25+1

11.30-12.15

12.55-16.00

02.35-08.45

Ώρες πτήσεωνΔρομολόγιοΑριθμός
πτήσης

Από Αθήνα με την Scoot Airlines

Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους 
αεροδρομίων (250€).
Οι παραπάνω τιμές αποτελούν προσφορά, για κρατήσεις τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης και ισχύουν για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

Επιβαρύνσεις πτήσεων:
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο με πτήσεις της Aegean: 
Επιβάρυνση από 150€ ανά άτομο
Αναχώρηση από Λάρνακα: Επιβάρυνση από 180€ ανά άτομο

Σημειώσεις διαμονής:
Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, θα σας προτείνουμε εναλλακτικά 
ξενοδοχεία ίδιας κατηγορίας και ποιότητας
Στη Deluxe κατηγορία προτείνουμε εναλλακτικά και τα ξενοδοχεία 
Centara Grand Beach Resort & Villas 5* ή το Dusit Thani 5* 
με επιβάρυνση από +30 έως 50€ ανά άτομο

Α3 103

TR 713

TR 686

TR 687

TR 712

Α3 116

Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Αθήνα - Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη – Κράμπι

Κράμπι - Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη - Αθήνα

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

07.25-08.15

11.30-04.25+1

11.30-12.15

12.55-16.00

02.35-08.45

13.30-14.25

Ώρες πτήσεωνΔρομολόγιοΑριθμός
πτήσης

Από Θεσσαλονίκη με την Aegean & την Scoot Airlines

*Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές
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Ταϋλάνδη, Βιετνάμ & Μαλαισία
Ταξιδεύουμε Μαζί και Μόνοι

Εγγυημένες αναχωρήσεις με το νέο αεροσκάφος 
Dreamliner Boeing 787 της SCOOT Airlines Ταξίδια που συνδυάζουν: Πολιτισμό, Περιπέτεια και Χαλάρωση

Παραδεισένιες παραλίες, αρχαιολογικοί θησαυροί, 
κοσμοπολίτικες μεγαλουπόλεις, συναρπαστικές κρουαζιέρες

2,9 ΑΥΓ 11 ημέρες 

3,17,22 ΙΟΥΛ & 5,7 ΑΥΓ 12 ημέρες

Μαλαισία & Σιγκαπούρη 
με 1.320€ // με πρωινό

Γιατί Μαζί & Μόνοι:
• Ατομικό ταξίδι με πρόγραμμα ξεναγήσεων και εκδρομών. 
• Έχουμε διαμορφώσει για εσάς ένα βασικό πρόγραμμα, το 
οποίο μπορούμε από κοινού να μεταβάλουμε και να αλλάξουμε 
σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες 
• Τοπικός αγγλόφωνος αντιπρόσωπος που θα σας δώσει τις 
πρώτες απαραίτητες πληροφορίες για τον προορισμό
• Ιδιωτικές μεταφορές από-προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία
• Ξεναγήσεις και περιηγήσεις με τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού 
αντιπροσώπου
• Προαγορασμένες αεροπορικές θέσεις σε τιμή γκρουπ, για τη 
διασφάλιση οικονομικής τιμής του πακέτου σας

Οι παραπάνω τιμές αποτελούν προσφορά, για κρατήσεις 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης και 
ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο με πτήσεις 
της Aegean: Επιβάρυνση από 150 € ανά άτομο
Αναχώρηση από Λάρνακα: Επιβάρυνση από 180€ ανά άτομο

Μπανγκόκ, Πούκετ, Σιγκαπούρη
 με 1.395€ //με πρωινό

Βιετνάμ & Σιγκαπούρη
 με 1.870€ // με ημιδιατροφή και πλήρη διατροφή 

Comfort

Superior

Deluxe

Universe Central 3* Larosa Hotel 4* G Singapore Hotel 4* 1.870€

The Elizabeth 4* 2.020€

Orchard Hotel Singapore 5* 2.240€

Saigon Royal 4* May de ville hotel 4*

Majestic Saigon 5* Sheraton hotel 5*

Ξενοδοχείο
Xο Tσι Mινχ Ξενοδοχείο Ανόι Ξενοδοχείο Σιγκαπούρη 2,9/ΑΥΓ

3 νύχτες 3 νύχτες 2 νύχτες 11 ημέρες / 8 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά
άτομο σε
δίκλινο

Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, 11 ημέρες

Comfort

Superior

Deluxe

Universe Central 3* Larosa Hotel 4* V’ Spirit cruise 1.940€

2.140€

2.420€

G Singapore Hotel 4*

Pelican Cruise The Elizabeth 4*

Bhaya Cruise Orchard Hotel Singapore 5*

Saigon Royal 4* May de ville hotel 4*

Majestic Saigon 5* Sheraton hotel 5*

Ξενοδοχείο 
Xο Tσι Mινχ Ξενοδοχείο Ανόι Κρουαζιερόπλοιο

Χαλόνγκ Ξενοδοχείο Σιγκαπούρη 3,17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ

3 νύχτες 3 νύχτες 1 νύχτα 2 νύχτες 12 ημέρες / 
9 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά
άτομο σε
δίκλινο

Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, 12 ημέρες

Βιετνάμ & Σιγκαπούρη
2,9 ΑΥΓ 11 ημέρες 
3,17,22 ΙΟΥΛ & 5,7 ΑΥΓ 12 ημέρες 

Οι ξεναγήσεις και εκδρομές μας 
• Ξενάγηση πόλης στο Xο Tσι Mινχ και στις 
σήραγγες Κουτσί
• Ολοήμερη εκδρομή στο Δέλτα του Μεκόνγκ
• Ανόι (cyclotour & παράσταση μαριονετών)
• Περιήγηση παλιάς πόλης στο Ανόι 
καθισμένοι στα παραδοσιακά ποδήλατα του 
Βιετνάμ
• Κρουαζιέρα στον Κόλπο Χαλόνγκ
•  Ξενάγηση πόλης στη Σιγκαπούρη

Τιμές & Παροχές
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Comfort

Superior

Deluxe

Furama Silom 4* Ramada Deevana Patong Resort 4* G Singapore Hotel 4* 1.395€

The Elizabeth 4* 1.470€

Orchard Hotel Singapore 5* 1.595€

Aetas Lumpini 5* Hyatt Place Patong 4*

Anantara Sathorn 5* Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 5*

Ξενοδοχείο 
Μπανγκόκ

Ξενοδοχείο Πούκετ. 
Παραλία Πατόνγκ ή Καρόν

Ξενοδοχείο
Σιγκαπούρης 2,9/ΑΥΓ

2 νύχτες 4 νύχτες 2 νύχτες 11 ημέρες /
8 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά
άτομο σε
δίκλινο

Μπανγκόκ, Πούκετ & Σιγκαπούρη, 11 ημέρες

Comfort

Superior

Deluxe

Furama Bukit Bintang 4* Century Beach Resort 4* G Singapore Hotel 4* 1.320€

The Elizabeth 4* 1.530€

Orchard Hotel Singapore 5* 1.720€

Pullman City Centre 5* Berjaya Langkawi 5*

The Westin Kuala Lumpur 5* The Westin Langkawi Resort & Spa 5*

Ξενοδοχείο 
Κουάλα Λουμπούρ Ξενοδοχείο Λανγκάουι Ξενοδοχείο Σιγκαπούρη 2,9/ΑΥΓ

2 νύχτες 4 νύχτες 2 νύχτες 11 ημέρες /
8 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά
άτομο σε
δίκλινο

Μαλαισία, Σιγκαπούρη, 11 ημέρες

Comfort

Superior

Deluxe

Furama Bukit Bintang 4* Century Beach Resort 4* G Singapore Hotel 4* 1.360€

The Elizabeth 4* 1.580€

Orchard Hotel Singapore 5* 1.790€

Pullman City Centre 5* Berjaya Langkawi 5*

The Westin Kuala Lumpur 5* The Westin Langkawi Resort & Spa 5*

Ξενοδοχείο 
Κουάλα Λουμπούρ Ξενοδοχείο Λανγκάουι Ξενοδοχείο Σιγκαπούρη 2,9/ΑΥΓ

2 νύχτες 4 νύχτες 2 νύχτες 11 ημέρες /
8 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά
άτομο σε
δίκλινο

Μαλαισία, Σιγκαπούρη, 12 ημέρες

Comfort

Superior

Deluxe

Furama Silom 4* Ramada Deevana Patong Resort 4* G Singapore Hotel 4* 1.440€

The Elizabeth 4* 1.515€

Orchard Hotel Singapore 5* 1.640€

Aetas Lumpini 5* Hyatt Place Patong 4*

Anantara Sathorn 5* Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 5*

Ξενοδοχείο 
Μπανγκόκ

Ξενοδοχείο Πούκετ. 
Παραλία Πατόνγκ ή Καρόν

Ξενοδοχείο
Σιγκαπούρης 2,9/ΑΥΓ

2 νύχτες 4 νύχτες 2 νύχτες 11 ημέρες /
8 νύχτεςΚατηγορία

Τιμή ανά
άτομο σε
δίκλινο

Μπανγκόκ, Πούκετ & Σιγκαπούρη, 12 ημέρες

Μπανγκόκ, Πούκετ, 
Σιγκαπούρη
2,9 ΑΥΓ 11 ημέρες
3,17,22 ΙΟΥΛ & 5,7 ΑΥΓ 12 ημέρες

Οι ξεναγήσεις και εκδρομές μας 
• Ελληνόφωνη περιήγηση - ξενάγηση 
Μπανγκόκ
• Ολοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά 
Πι-Πι με γεύμα
• Ξενάγηση πόλης στη Σιγκαπούρη

Μαλαισία & Σιγκαπούρη
2,9 ΑΥΓ 11 ημέρες
3,17,22 ΙΟΥΛ &  5,7 ΑΥΓ 12 ημέρες

Οι ξεναγήσεις και εκδρομές μας
• Ξενάγηση πόλης στην Κουάλα Λουμπούρ
• Ξενάγηση πόλης στη Σιγκαπούρη

Ένα ταξίδι… μία τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων
Οι παραπάνω τιμές αποτελούν προσφορά, για κρατήσεις τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης και ισχύουν για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

Επιβαρύνσεις πτήσεων:
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο με πτήσεις της Aegean: 
Επιβάρυνση από 150 € ανά άτομο
Αναχώρηση από Λάρνακα: Επιβάρυνση από 180€ ανά άτομο
Σημείωση διαμονής:
Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, θα σας προτείνουμε εναλλακτικά 
ξενοδοχεία ίδιας κατηγορίας και ποιότητας

Τιμές & Παροχές

Τιμές & Παροχές



12

Βest of Cuba
(Αβάνα - Τεράσας οροσειρά Sierra Rosario - Γουαμά – 
Σιενφουέγος - Τρινιδάδ – Σάντα Κλάρα – Βαραδέρο)

TOP 10 εμπειρίες του ταξιδιού
• Ιστορικό κέντρο της Αβάνας – Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco και μία από τις 
ομορφότερες πόλεις του Νέου κόσμου, λαμπρό δείγμα της νέο-αποικιακής αρχιτεκτονικής. 
Περιπλανηθείτε με τη βοήθεια του ξεναγού μας στις τέσσερις  βασικές πλατείες και τα σοκάκια της 
Havana Vieja με τα δεκάδες μπαρ και μουσικά στέκια 
• Τρινιδάδ – Πόλη μουσείο, ανακηρυγμένη από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Αποτελεί πολύτιμο δείγμα αποικιακής αρχιτεκτονικής, με πρόσφατα αναστηλωμένα κτίρια
• Βόλτα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκατίας του ‘50 – Ανεπανάληπτη πανοραμική βόλτα στην 
πόλη της  Αβάνας, με τις περίφημες Αμερικανικές αντίκες
• Εξωτικές παραλίες & Κολύμπι με δελφίνια – Στιγμές ξεκούρασης και μπάνιου στις φημισμένες 
εξωτικές παραλίες της βόρειας ακτογραμμής του νησιού με τα τυρκουάζ νερά και την κατάλευκη ψιλή 
άμμο 
• Οροσειρά Sierra Rosario - Mία από τις υψηλότερες οροσειρές της Κούβας. Η μοναδική φύση της 
περιοχής φιλοξενεί περισσότερα από 83 είδη πουλιών σε αρμονία με την σπάνια βλάστηση του βουνού  
και είναι  χαρακτηρισμένος από την Unesco ως ο πρώτος προστατευμένος βιότοπος της Κούβας 
• Σάντα Κλάρα – Τόπος με έντονη ιστορική μνήμη για την Κούβα. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τον 
μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσέ και το θωρακισμένο τρένο του Μπατίστα που ανατίναξαν οι 
επαναστάτες στην πιο καθοριστική μάχη της επανάστασης
Εθνικό πάρκο Γουαμά – Ανακηρυγμένο από την Unesco ως σημαντική βιόσφαιρα για το περιβάλλον. 
Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, όπου βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων, ενώ θα 
περιηγηθούμε στα κανάλια του πάρκου με ταχύπλοο για να δούμε αναπαράσταση της  αρχιτεκτονικής 
των Ινδιάνων Ταΐνος 
• Ματάνθας – Πανοραμική ξενάγηση της πόλης της διανόησης όπως αποκαλείται στην Κούβα
• Σιενφουέγος – Γνωστό και ως η Νέα Ορλεάνη της Κούβας, λόγω της Γαλλικής επιρροής στην 
αρχιτεκτονική της, και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας
• Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης – Πλήρης ξενάγηση της Πόλης με τοπικό μας Ελληνόφωνο ξεναγό, 
για να επισκεφθείτε την Αγ. Σοφιά και όλα τα βασικά αξιοθέατά της

Εγγυημένες αναχωρήσεις 
με TURKISH AIRLINES

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ 
και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων

Καλοκαίρι 2018 27 ΙΟΥΛ & 3,10 ΑΥΓ & 19 ΣΕΠ
10 ημέρες & 7 διανυκτερεύσεις

Γιατί να μας επιλέξετε 
• Τέλειες ανταποκρίσεις και πτήσεις με την 
TURKISH AIRLINES
• Τα καλύτερα ξενοδοχεία της Κούβας – μείνετε 
στο Melia Cohiba 5* deluxe, ένα από τα 
καλύτερα ξενοδοχεία της Αβάνας και το Melia 
Paradisus Varadero 5* deluxe, το κορυφαίο All 
Inclusive θέρετρο του Βαραδέρο για μοναδικές 
στιγμές χαλάρωσης 
• Έμπειρος συνοδός/ ξεναγός – γνωρίστε τις 
κρυφές γωνιές της Κούβας, με τον INSIDER, 
που θα σας μυήσει στον Κουβανέζικο τρόπο 
ζωής

Δεν πρέπει να χάσετε
• Να λικνιστώ στους ρυθμούς της salsa και του 
reggaeton
• Να περπατήσω στη Μαλεκόν
• Να περιπλανηθώ στα σοκάκια της παλιάς 
Αβάνας
• Να κάνω βόλτα με αυτοκίνητο αντίκα στο 
ηλιοβασίλεμα
• Να γευτώ παγωμένα Daiquiri, Mojito ή Cuba 
Libre
• Να δω πως παρασκευάζονται τα παγκοσμίως 
διάσημα πούρα
• Να απολαύσω ένα γεύμα με αστακό σε τοπικό 
paladar & παγωτό στο Coppelia
• Να παρακολουθήσω ένα τροπικό σόου στο 
Cabaret Parisien ή στο Tropicana, μια συναυλία 
ζωντανής μουσικής salsa ή latin jazz, μια 
παράσταση μπαλέτου ή μια ταινία στο σινεμά
• Να κάνω εκδρομή με το καταμαράν στο νησί 
Cayo Blanco και να κολυμπήσω με τα δελφίνια
• Να περιηγηθώ στα δρομάκια του Τρινιδάδ
• Να καταδυθώ στα νερά της Καραϊβικής για να 
απολαύσω τον κοραλλιογενή ύφαλο
• Να απολαύσω ημέρες χαλάρωσης στα 
παραθεριστικά κέντρα της Κούβας, όπως το 
διάσημο Βαραδέρο
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Η τιμή περιλαμβάνει
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση με την 
TURKISH AIRLINES
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, Βίζα 
Κούβας και ταξιδιωτική ασφάλεια (690 €)
• Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ο έκαστος
7 διανυκτερεύσεις συνολικά σε Deluxe ξενοδοχεία 4* 
& 5* της κορυφαίας αλυσίδας Melia Hotels
• Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα συνολικά
• Όλες τις μεταφορές και εκδρομές, όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές 
κλιματιζόμενο λεωφορείο 34 θέσεων
• Πανοραμική ξενάγηση στην Αβάνα με παλιά 
Αμερικάνικα αυτοκίνητα
• Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Έλληνα συνοδό πολύ έμπειρο του γραφείου μας και 
• Κουβανό επίσημο ξεναγό
• Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης με 
Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό, την τελευταία ημέρα 
του προγράμματος (για τους ταξιδιώτες από την 
Θεσσαλονίκη) 
• Υποχρεωτικά αχθοφορικά στα  και φιλοδωρήματα 
για οδηγό ξεναγό
• Έντυπο υλικό
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες 
καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.)
• Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της 
Κωνσταντινούπολης 

Σημαντικές Παρατηρήσεις
• Τα  Ελληνικά διαβατήρια  χρειάζονται βίζα κατά την 
άφιξη στην Κούβα 
• Τα διαβατήρια θα πρέπει να μη λήγουν εντός 6μήνου 
από την άφιξη στον προορισμό 

Βαραδέρο

Σιενφουέγος

Αβάνα

Δύο (2)

Μία (1)

Τέσσερις (4)

Junior Suite

Standard δωμάτιο

Standard δωμάτιο

All inclusive

Ημιδιατροφή

Πρωινό

MELIA PARADISUS VARADERO 5* deluxe

MELIA JAQUA 4* superior

MELIA COHIBA 5* deluxe

Διανυκτερεύσεις Deluxe ξενοδοχεία Τύπος δωματίου ΔιατροφήΤοποθεσία

Διαμονή – Ξενοδοχεία

TK 1894

TK 1844

TK 183

TK 183

TK 1849

TK 1893

Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη

Αθήνα - Κωνσταντινούπολη

Κωνσταντινούπολη - Αβάνα

Αβάνα - Κωνσταντινούπολη

Κωνσταντινούπολη - Αθήνα

Κωνσταντινούπολη - Θεσσαλονίκη

ή

ή

21.25-22.45

22.25-23.55

01.40-07.50

09.20-09.00 +1

13.10-14.35

19.10-20.30

Ώρες πτήσεωνΔρομολόγιοΑριθμός
πτήσης

Αεροπορικό δρομολόγιο

Deluxe
4*sup & 5*

2.050€ 2.190€ 390 €

Αναχωρήσεις: 
27/ΙΟΥΛ, 3,10/ΑΥΓ, 19/ΣΕΠ, 10 ημέρες

Special Price Κανονική Τιμή
Επιβάρυνση
μονόκλινουΞενοδοχεία

Τιμές ανά 
άτομο σε 
δίκλινο

Τιμές & Παροχές

Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους 
φόρους αεροδρομίων 
Οι Special Price τιμές αποτελούν προσφορά, για κρατήσεις 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης και ισχύουν 
για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Συνοπτικό πρόγραμμα 

1η ημέρα: Πτήση για Αβάνα μέσω Κωνσταντινούπολης

2η ημέρα: Άφιξη στην Αβάνα και μεταφορά στο Βαραδέρο, με στάση και 
πανοραμική ξενάγηση της πόλης Ματάνσας

3η ημέρα: Βαραδέρο. Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε ένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία του Βαραδέρο για χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούραση. 
Προαιρετική, μονοήμερη κρουαζιέρα με Καταμαράν στο νησάκι Κάγιο Μπλάνκο. 

4η ημέρα: Βαραδέρο - Σιενφουέγος. Μια μοναδική διαδρομή προς τη χερσόνησο 
Ζαπάτα και το εθνικό πάρκο του Γουαμά.

5η ημέρα: Σιενφουέγος – Τρινιδάδ: η πόλη μουσείο – Σάντα Κλάρα: η νικηφόρα 
μάχη της επανάστασης και πόλη του ΄΄Τσε΄΄ – Αβάνα

6η ημέρα: Αβάνα. Ξενάγηση παλιάς και νέας πόλης

7η ημέρα: Αβάνα. Ολοήμερη εκδρομή στην Κουβανική ύπαιθρο και τις Τεράσας 

8η ημέρα: Αβάνα (ελεύθερη ημέρα) για να περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο, 
κοκτέιλ και ήχους ζωντανής μουσικής 

9η ημέρα: Αβάνα. Πρωινή πτήση επιστροφής

10η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα, μέσω Κωνσταντινούπολης

*Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
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Mαλδίβες
Ξυπόλητη Πολυτέλεια

01 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2018
Αναχωρήσεις καθημερινά από 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη & Λάρνακα

Superior κατηγορία

Deluxe κατηγορία

Luxury κατηγορία

Paradise Island 4* Superior beach bungalow Πλήρη διατροφή Ταχύπλοο

Πλήρη διατροφή Εσωτερική πτήση & ταχύπλοο

Πρωινό Ταχύπλοο

Royal Island 5* Beach villa

Baros Island 5* Beach villa

Θέρετρο Δωμάτιο Διατροφή Είδος μεταφοράςΜΑΛΔΙΒΕΣ

Superior πακέτο

Deluxe πακέτο

Luxury πακέτο

1.320€ 1.460€ 1.375€

1.490€

1.710€

1.440€ 1.520€

1.560€ 1.820€

01 ΙΟΥΝ – 
24 ΙΟΥΛ

25 ΙΟΥΛ – 
31 ΑΥΓ

01 ΣΕΠ – 
31 ΟΚΤ

Περίοδος 
Διαμονής

Τιμές & Παροχές Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Superior Plus κατηγορία

Deluxe κατηγορία

Deluxe κατηγορία

Deluxe Plus κατηγορία

Από 1.720€

Από 1.960€

Από 1.990€

Από 2.190€

Olhuveli Maldives 4*

Kuramathi 5*

Sun Aqua Vilu Reef 5*

Oblu by Sangeli 5*

Beach villa

Beach villa ή
Water villa

Deluxe room

Beach villa
with Jacuzzi

All Inclusive

All Inclusive

All Inclusive 
Serenity Plan

Basic All
Inclusive

Θέρετρο Δωμάτιο Διατροφή ΤΕΛΙΚΗ Τιμή 
ανά άτομοΜΑΛΔΙΒΕΣ

Προτάσεις All Inclusive ξενοδοχείων

Superior κατηγορία

Deluxe κατηγορία

Deluxe Plus κατηγορία

Luxury κατηγορία

Από 1.550€

Από 1.760€

Από 2.045€

Από 2.750€

Sun Island 4*

Paradise Island 4*

Anantara Veli 5*

Gili Lankafushi 5*

Overwater 
Bungalow

Villa Suite

Water 
bungalow

Water villa

Πλήρη 
διατροφή

Ημιδιατροφή

Ημιδιατροφή

Πρωινό

Θέρετρο Δωμάτιο Διατροφή ΤΕΛΙΚΗ Τιμή 
ανά άτομοΜΑΛΔΙΒΕΣ

Προτάσεις διαμονής σε Water Bungalow

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: 
ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ, ΜΑΣΑΖ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ

Αφήστε την μαγεία των Μαλδιβών να σας χαλαρώσει. Απολαύστε το απόλυτο εξωτικό καταφύγιο, επιλέγοντας τον δικό σας μικρό επίγειο παράδεισο 
ανάμεσα στα πολλά προτεινόμενα θέρετρα. Μυηθείτε στην τοπική φιλοξενία και γαστρονομία, και καταδυθείτε στον μαγικό υποθαλάσσιο κόσμο.

• Απόλυτος εξωτικός παράδεισος, μαγευτικά νερά 
και ασυναγώνιστος υποθαλάσσιος πλούτος

• Τέλεια θερμοκρασία μέσα και έξω από το νερό

• Πριβέ βίλες με άμεση πρόσβαση στην θάλασσα, 
ιδανικά για το τέλειο γαμήλιο ταξίδι

• Πρώτης τάξεως υπηρεσίες, εστιατόρια, μασάζ και 
ημερήσιες εκδρομές

• Προσωπικός μπάτλερ για να κάνει τις επιθυμίες 
σας πραγματικότητα

 Μαλδίβες
Το κοραλλένιο αρχιπέλαγος με 26 ατόλες και 1.190 
νησιά, βρίσκεται στα Ν.Δ. της Ινδίας. Εκπληκτικά 
νησιά απλώνονται ως σμαραγδένιο περιδέραιο 
σε μια αστραφτερή γαλάζια θάλασσα. Νησιά 
γαρνιρισμένα με φοίνικες, εκτυφλωτικές λευκές 
παραλίες, τυρκουάζ λιμνοθάλασσες, ολοκάθαρα 
και ζεστά νερά με κοραλλιογενείς υφάλους 
συνεχίζουν να εξιτάρουν τον κάθε επισκέπτη τους. 
Μέρος ευλογημένο, με το ηλιόλουστο τροπικό του 
κλίμα όλο το χρόνο, κατά μήκος του Ισημερινού 
στον Ινδικό Ωκεανό. Βρίσκεται στην κορυφή, ως ο 
πιο top προορισμός για καταδύσεις. Μόνον η φύση 
θα μπορούσε να ζωγραφίσει αυτά τα νησιά τόσο 
τέλεια. Στις Μαλδίβες ο επισκέπτης μπορεί να κάνει 
τις καλύτερες διακοπές στον κόσμο. Ειδυλλιακό 
μέρος για νεόνυμφους και τόπος για χαλάρωση. 
Πολυτελέστατα ξενοδοχειακά συγκροτήματα 
ανάμεσα στην τροπική βλάστηση, τη χρυσή άμμο 
και τα καταγάλανα θαλασσινά νερά, εξωτικές 
γεύσεις, άψογο service, συνθέτουν το σκηνικό των 
ονειρικών διακοπών σας.

Θετικά σημεία
του ταξιδιού
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Superior πακέτο

Deluxe πακέτο

Luxury πακέτο

1.740€ 1.880€ 1.790€

1.960€

2.240€

1.900€ 2.020€

2.090€ 2.360€

01 ΙΟΥΝ – 
25 ΙΟΥΛ

26 ΙΟΥΛ – 
31 ΑΥΓ

01 ΣΕΠ – 
31 OΚΤ

Περίοδος 
Διαμονής

Τιμές & Παροχές

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Superior πακέτο

Deluxe πακέτο

Luxury πακέτο

1.840€ 1.990€ 1.950€

2.120€

2.395€

2.050€ 2.190€

2.220€ 2.460€

01 ΙΟΥΝ – 
25 ΙΟΥΛ

26 ΙΟΥΛ – 
31 ΑΥΓ

01 ΣΕΠ – 
31 OΚΤ

Περίοδος 
Διαμονής

Τιμές & Παροχές

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Superior πακέτο 2.050€ 2.190€ 2.120€

01 ΙΟΥΝ – 
25 ΙΟΥΛ

26 ΙΟΥΛ – 
31 ΑΥΓ

01 ΣΕΠ – 
31 ΟΚΤ

Περίοδος 
Διαμονής

Τιμές & Παροχές

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Superior πακέτο

Deluxe πακέτο

Luxury πακέτο

Paradise Island 4* The Elizabeth Hotel 4*

Royal Island 5* Orchard Hotel Singapore 5*

Baros Island 5* Fairmont Singapore 5*

Θέρετρο ΜΑΛΔΙΒΕΣ
(4 νύχτες)

Ξενοδοχείο ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
(3 νύχτες)

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία

Superior πακέτο

Deluxe πακέτο

Luxury πακέτο

Paradise Island 4* DusitD2 Kenz Hotel 4*

Royal Island 5* Nassima Royal Hotel 5*

Baros Island 5* Conrad Hotel Dubai 5*

Θέρετρο ΜΑΛΔΙΒΕΣ
(4 νύχτες)

Ξενοδοχείο ΝΤΟΥΜΠΑΙ
(3 νύχτες)

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία

Μαλδίβες & Σιγκαπούρη
Εξωτικές Ατόλες & Θεματικά πάρκα

Σρι Λάνκα & Μαλδίβες
Φυτείες τσαγιού & κοράλλια

Μαλδίβες & Ντουμπάι
Λιμνοθάλασσες & Αμμόλοφοι

01 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2018
11 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις

01 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2018
10 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις

01 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2018
09 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στα καλύτερα 
σημεία που έχει να αναδείξει η Σρι Λάνκα, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτιστικό θησαυρό της 
Βουδιστικής ενδοχώρας και των υπέροχων τοπίων 
της ενδοχώρας του τροπικού νησιού, αφήνοντας στο 
τέλος τη μοναδική εξωτική ομορφιά των εξωτικών 
Μαλδιβών!

Εξαιρετικός συνδυασμός της τεχνολογικής ανάπτυξης και του εξωτικού παράδεισου, με διαμονή στη συναρπαστική 
Σιγκαπούρη και τις μαγευτικές Μαλδίβες. Αποτελεί έναν εκπληκτικό γαμήλιο προορισμό με μοναδικές εμπειρίες.

Ζήστε έναν φανταστικό συνδυασμό παρθένων νησιών και ερήμου, με διαμονή στις μαγευτικές Μαλδίβες και 
το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Αποτελεί έναν περιζήτητο γαμήλιο προορισμό με μοναδικές εμπειρίες.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ & ΜΑΛΔΙΒΕΣ 
(η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει)
 
1η ημέρα – Πτήση από Ελλάδα για τη Σρι Λάνκα 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού
2η ημέρα – Άφιξη στο Κολόμπο και συνάντηση 
με τον προσωπικό σας ξεναγό. Οδική μεταφορά 
στην περιοχή Habarana/ Sigiriya και το ξενοδοχείο 
μας. Στη διαδρομή στάση στις σπηλιές Dambulla, 
πολιτιστικό θησαυρό της Unesco.
3η ημέρα – Ολοήμερη εκδρομή: ξενάγηση του 
αρχαιολογικού χώρου Polonnaruwa και σαφάρι στο 
εθνικό πάρκο Minneriya.
4η ημέρα – Πρωινή ξενάγηση & ανάβαση στο 
Sigiriya Rock. Μεταφορά στο Kandy με στάση στην 
περιοχή Matale (κήπος μπαχαριών και βοτάνων). 
Επίσκεψη του ναού Temple of tooth.
5η ημέρα – Επίσκεψη του ορφανοτροφείου 
ελεφάντων Pinnawella και μεταφορά στην 
πρωτεύουσα, όπου ακολουθεί περιήγηση της πόλης.
6η ημέρα – Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για τις Μαλδίβες. Άφιξη στο Μάλε και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο-νησί μας και τακτοποίηση 
στο προσωπικό σας bungalow/ villa
7-8η ημέρα – Ελεύθερες ημέρες για χαλάρωση στα 
παραδεισένια νερά του Ινδικού ωκεανού.
Προτεινόμενες δραστηριότητες: κρουαζιέρα με 
δελφίνια, island hopping tour, ημερήσια εκδρομή 
στο Μάλε, snorkeling tour ή/ και καταδύσεις, 
θαλάσσια σπορ, θεραπείες σπα
9-10η ημέρα – Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
Άφιξη στην Ελλάδα την επόμενη ημέρα.

Συνδυάστε
επίσης με 

Κράμπι ή Μπαλί
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Πανόραμα Περού
(Λίμα, Πούερτο Μαλδονάδο – Reserva Amazonica, Κούσκο, 
Awanakancha – Pisac – Ollantaytambo – Ιερή Κοιλάδα, Μάτσου 
Πίτσου, Πούνο, Νησιά Uros - Nησί Taquile - Λίμνη Τιτικάκα) Εγγυημένη αναχώρηση με 

πτήσεις της IBERIA

4 ΑΥΓ, 14 ημέρες & 11 διανυκτερεύσεις

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ 
και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων

• Ακρόπολη Machu Picchu – Ένα από τα πιο 
ενεργειακά και μαγευτικά αξιοθέατα του κόσμου. 
Οι μυστηριώδεις ναοί και παλάτια των Ίνκας 
κρυμμένα σε καταπληκτική τοποθεσία 

• Αγορά Pisac – Οι τοπικές αγορές των Άνδεων 
αποτελούν πραγματικό κόμβο συνάντησης και 
εξαιρετικά μέρη να παζαρέψετε τοπικά προϊόντα. 
Η πρωινή αγορά του Πίσακ είναι μία από τις 
καλύτερες 

• Τα νησιά Uros – Ένας από τους πολλούς 
θησαυρούς της λίμνης Τιτικάκα, τα πλωτά χωριά 
Ούρος υπάρχουν στη λίμνη από την εποχή των 
Ίνκας 

• Κούσκο – Κάποτε παντοδύναμη πρωτεύουσα 
των Ίνκας. Σήμερα μία υπέροχη αποικιακή πόλη 
με εξαιρετικά εστιατόρια και τοπικό χρώμα 

• Rainforest canopy walkway – Ο καλύτερος 
τρόπος για να δείτε την ζούγκλα του Αμαζονίου 
είναι για να χρησιμοποιήσετε τα υπέργεια 
μονοπάτια canopy, τα οποία φτάνουν τα 35 
μέτρα από το έδαφος

3.690€ 3.890€ 690€

Special
Price

Κανονική
τιμή

Επιβάρυνση
μονόκλινου

Κατηγορία
Deluxe

Τιμές ανά 
άτομο σε 
δίκλινο

Τιμές & Παροχές Τα ξενοδοχεία μας

Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους 
αεροδρομίων 
Οι Special Price τιμές αποτελούν προσφορά, για κρατήσεις 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης και ισχύουν για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων
Επιβαρύνσεις πτήσεων
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο με πτήσεις της Aegean: 
Επιβάρυνση από 150 € ανά άτομο
Αναχώρηση από Λάρνακα: Επιβάρυνση από 180€ ανά άτομο

Λίμα

Πουέρτο
Μαλδονάδο

Κούσκο

Ιερή Κοιλάδα

Πούνο

Dazzler Hotel

Reserva Amazonica

Xima Hotel

Aranwa Sacred Valley

Libertador Isla Estevez

Standard δωμάτιο

Superior δωμάτιο

Standard δωμάτιο

Colonial δωμάτιο

Superior Lake 
view δωμάτιο

Τύπος δωματίουDeluxe ξενοδοχείαΤοποθεσία

Οι πτήσεις μας

A3 111

ΙΒ3151

LA2485

IBB6650

ΙΒ3152

Α3 132

Θεσσαλονικη - Αθήνα

Αθήνα - Μαδρίτη

Μαδρίτη - Λίμα

Λίμα - Μαδρίτη

Μαδρίτη - Αθήνα

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

1135-1225

1405-1700

0035-0600

1940-1415*

1600-2035

2200-2255

Ώρες πτήσεωνΔρομολόγιοΑριθμός
πτήσης

Aπό Θεσσαλονίκη και Αθήνα με AEGEAN & IBERIA

*Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές

Δεν πρέπει να χάσετε

• Chullo: Η πασίγνωστη κάπα των Άνδεων, υφασμένη 
από μαλί λάμα ή αλπακά και φημίζεται για τα έντονα 
χρώματα και τη ζεστασιά που παρέχει

• Ceviche: Το εθνικό πιάτο του Περού, φτιαγμένο 
από ωμό ψάρι μαριναρισμένο σε χυμό κίτρου και 
πιπεριές τσίλι και σερβιρισμένο με καλαμπόκι και 
γλυκοπατάτες

• Pisco sour: Το δροσερό κοκτέιλ φτιαγμένο από 
κονιάκ σταφυλιών και χυμό λάιμ, είναι το εθνικό ποτό 
του Περού με διαφορά!

εμπειρίες
του ταξιδιού

5
TOP
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Συνοπτικό πρόγραμμα 
Πανόραμα Περού

1η ημέρα: Πτήση για Λίμα, μέσω Μαδρίτης. 

2η ημέρα: Άφιξη στη Λίμα. Ελεύθερη ημέρα για 
ξεκούραση και μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

3η ημέρα: Λίμα. Ξενάγηση παλιάς πόλης (Pla-
za Mayor, καθεδρικός ναός, Προεδρικό Μέγαρο, 
εκκλησία του Σαν Φρανσίσκου). Σύγχρονη Λίμα (San 
Isidro και Miraflores). 

4η ημέρα: Λίμα – Πτήση για Πούερτο 
Μαλδονάδο – Reserva Amazonica. Καλώς 
ήλθατε στην Αμαζονία. Μεταφορά στο lodge μέσω 
του ποταμού Μάδρε ντε Ρίος και τακτοποίηση στην 
Cabaña σας. Απογευματινή εξόρμηση στη ζούγκλα.
 
5η ημέρα: Reserva Amazonica. Μία μέρα που 

θα σας μείνει αξέχαστη, εξερευνώντας την πλούσια 
πανίδα και χλωρίδα του Αμαζονίου 
 
6η ημέρα: Reserva Amazonica - Πούερτο 
Μαλδονάδο – πτήση για Κούσκο, απογευματινή 
γνωριμία με την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας 
των Ίνκας. 

7η ημέρα: Κούσκο - Μέρα αφιερωμένη στην 
ξενάγηση του κέντρου της πόλης και την ακρόπολή 
της.

8η ημέρα: Κούσκο – Ολοήμερη εκδρομή στην 
Ιερή Κοιλάδα, με στάση στην πολύχρωμη αγορά 
του Πίσακ, το κλωστοϋφαντουργικό κέντρο Awa-
nacancha και το φρούριο Ollantaytambo.
 
9η ημέρα: Ιερή Κοιλάδα – Μάτσου Πίτσου 
– Κούσκο. Διαδρομή με τρένο Vistadome στο 
Μάτσου Πίτσου, την εντυπωσιακή ακρόπολη των 
Ίνκας και ένα από τα επτά σύγχρονα θαύματα του 

κόσμου. Το βράδυ επιστροφή στο Κούσκο.
 
10η ημέρα: Κούσκο – Πούνο. Μεταφορά στην 
περίφημη λίμνη Τιτικάκα, μέσω μιας διαδρομής 
γεμάτης στάσεις σε γραφικές πόλεις και 
αρχαιολογικούς χώρους. 
 
11η ημέρα: Πούνο – Ολοήμερη κρουαζιέρα 
με περιήγηση στα νησιά Ούρος και το νησί 
Τακίλε, ανακαλύπτοντας τα μυστικά μιας από 
τις ομορφότερες και μυστηριώδεις λίμνες της 
Αμερικής.

12η ημέρα: Πούνο – Πτήση για Λίμα. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

13η ημέρα: Λίμα – Απογευματινή πτήση επιστροφής. 

14η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα το βράδυ. 

*Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα

Δεν περιλαμβάνονται:
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, 
υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά 
έξοδα κλπ.)
• Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς/οδηγούς
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, 
που δεν αναφέρονται στο καθημερινό 
πρόγραμμα
• Φόρος εξόδου του Περού, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε 45$ κατ’ άτομο και πληρώνεται 
επιτόπου στο αεροδρόμιο της Λίμας, αφού 
εκδοθούν οι κάρτες επιβίβασης της πτήσης 
επιστροφής

Παρατηρήσεις:
• Το πρόγραμμα μπορεί να οργανωθεί 
και με πριβέ υπηρεσίες τοπικού ξεναγού. 
Ενημερωθείτε για το αντίστοιχο κόστος.
• Δεν απαιτούνται εμβόλια. Συνιστάται 
χορήγηση αγωγής κατά της ελονοσίας. 
Ενημερωθείτε αντίστοιχα.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση μέσω Μαδρίτης
•  Εσωτερικό αεροπορικό εισιτήριο Λίμα – Πούερτο 
Μαλδονάδο, Πουέρτο Μαλδονάδο – Κούσκο, Πούνο - Λίμα 
σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
• Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ο έκαστος
• Διαμονή έντεκα (11) διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένα 
deluxe ξενοδοχεία
• Πρωινό καθημερινά, πλήρης διατροφή στην Αμαζονία και 
τρία μεσημεριανά γεύματα με βάση το πρόγραμμα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, 
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος
• Έντυπο υλικό
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
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Χώρα των Βάσκων 
& Αστούριας – Καντάμπρια – Καστίλλη & Λεόν

Το πρόγραμμα του ταξιδιού: 
1η ημέρα: Πτήση για Μπιλμπάο – Άφιξη & Πρώτη 
γνωριμία με την πόλη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Μπιλμπάο, μέσω Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στο 
Μπιλμπάο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Η 
πόλη εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Νερβιών, 
στις όχθες του οποίου αναπτύχθηκαν όλες οι 
συνοικίες της. Φουτουριστικές είσοδοι μετρό, 
σχεδιασμένες από τον Norman Foster, δουλειές 
του Φιλίπ Σταρκ, του Ισοζάκι, του Καλατράβα, 
του Φρανκ Γκέρυ, η αφρόκρεμα της Παγκόσμιας 
Αρχιτεκτονικής έβαλε το χέρι της και το Μπιλμπάο 
μεταμορφώθηκε. Περίπατος σε ένα από τα 
ωραιότερα ιστορικά κέντρα, το νεοκλασικό πρόσωπο 
της πόλης. Βλέπουμε την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα, 
το εντυπωσιακό Θέατρο Αριάγα και την γέφυρα 
Αρενάλ. Κοντά στον επιβλητικό καθεδρικό ναό, η 
περίφημη Γκραν Βία (Μεγάλη Οδός) κατακλύζεται 
με κομψά καταστήματα. Σαν να μην έφταναν όλα 
τα παραπάνω, το ίδρυμα Σολομών Ρ. Γκουγκενχάιμ 
το 1997 επέλεξε το Μπιλμπάο να είναι η πόλη του 
Ευρωπαϊκού του παραρτήματος και κατασκευάστηκε 
εδώ, το περίφημο μουσείο που φέρει το όνομά του, 
σήμα κατατεθέν της πόλης πια.

2η ημέρα: Μπιλμπάο (ξενάγηση πόλης & μουσείο 
Γκουγκενχάιμ) – Γκουέρνικα – Μπερμέο – Γκέτσο
Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
μια πανοραμική ξενάγηση στην πόλη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε το μουσείο 
Γκουγκενχάιμ (Guggenheim), το φουτουριστικό 
κτίριο του Frank O. Gehry και σήμα κατατεθέν 
πλέον του Μπιλμπάο - ένα μοναδικό επίτευγμα 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής, που όταν εγκαινιάστηκε 
το 1997, όχι μόνο προκάλεσε παγκόσμια εντύπωση 
για τον πρωτότυπο σχεδιασμό του, αλλά έδωσε 
και μια σημαντική παγκόσμια προβολή στην πόλη. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πόλη την 

Γκουέρνικα (Guernica). Πολλοί θα έχετε ακούσει 
για την Γκούερνικα, από το έργο του διάσημου 
ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο. Η πόλη βομβαρδίστηκε 
το 1937 και τα γεγονότα ενέπνευσαν τον Πικάσο 
να δημιουργήσει ένα από τα πιο διάσημα έργα 
του. Μετά την περιήγησή μας, αναχωρούμε για το 
πανέμορφο Μπερμέο, το οποίο βρίσκεται στην ακτή 
του Βισκαικού Κόλπου στην περιοχή της Busturi-
aldea. Τοποθετημένο στους πρόποδες του βουνού 
Sollube, η ακτογραμμή του έχει να μας παρουσιάσει 
πολλούς σημαντικούς ιστορικούς λόφους όπως ο 
San Juan de Gaztelugatxe και ο Aketx. Έπειτα θα 
συνεχίσουμε για το Γκέτσο (Getxo), το επίνειο του 
Μπιλμπάο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 
μια βόλτα με τα πόδια στο μονοπάτι κατά μήκος του 
εντυπωσιακού παραθαλάσσιου προαστίου La Galea. 
Στη συνέχεια επιστροφή στο Μπιλμπάο.

3η ημέρα: Μπιλμπάο – Μπιαρίτζ – Σαν Σεμπαστιάν
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για τη 
διάσημη λουτρόπολη που βρίσκεται στην αντίπερα 
πλευρά των Γαλλοϊσπανικών συνόρων, το Μπιαρίτζ, 
ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο των Γάλλων στον 
Ατλαντικό, αντίστοιχο με εκείνα της Κυανής Ακτής. 
Η διαδρομή μας διαρκεί περίπου 2 ώρες. Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια θα 
ξαναμπούμε στην Ισπανία και θα κατευθυνθούμε 
στο Σαν Σεμπαστιάν, που είναι χτισμένο σε ένα 
εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον ανάμεσα σε 
δύο μαγευτικές παραλίες. Το ταπεινό ψαροχώρι 
μεταμορφώθηκε σε θέρετρο της υψηλής κοινωνίας 
ήδη από το 19ο αιώνα, όταν η βασίλισσα Ισαβέλλα 
Β’ το επέλεξε για τις θερινές της διακοπές. Τη 
βασιλική παράδοση συνέχισε η Μαρία Κριστίνα και 
επί των ημερών της (τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα) 
το Σαν Σεμπαστιάν έγινε τόπος συνάντησης της 
ευρωπαϊκής αφρόκρεμας. Στα σαλόνια του καζίνο 
(σήμερα στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το δημαρχείο) 
συνωστιζόταν ο πλούτος και η αριστοκρατία της 
Ευρώπης, όπως και στη “βασιλική” παραλία, την 

αχανή, πανέμορφη, αμμουδερή Concha, μια από τις 
ωραιότερες παραλίες που μπορεί να βρει κανείς 
μέσα σε πόλη. Η απαγόρευση της χαρτοπαιξίας, 
αλλά κυρίως οι πόλεμοι οδήγησαν το Σαν 
Σεμπαστιάν σε προσωρινή ευτυχώς παρακμή. Τα 
τελευταία χρόνια οι τουρίστες επέστρεψαν, ιδίως 
Γάλλοι και Ιταλοί. Το Σαν Σεμπαστιάν διατηρεί 
την παλιά κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά του, στην 
οποία έχει προστεθεί και ένα αξιοσημείωτο 
ρεκόρ: η Παλιά Πόλη, η Parte Vieja, διαθέτει τη 
μεγαλύτερη συγκέντρωση μπαρ ανά τετραγωνικό 
μέτρο σε ολόκληρη την Ισπανία! Μετά την υπέροχη 
εκδρομή μας στις 2 πανέμορφες αυτές περιοχές, 
επιστρέφουμε στο Μπιλμπάο.

4η ημέρα: Μπιλμπάο – Βιτόρια Γκαστέις – 
Παμπλόνα – Μπιλμπάο
Πρωινό και αναχώρηση για την Παμπλόνα, τη 
Βασκική Ιρούνια των Πυρηναίων, πρωτεύουσα του 
άλλοτε βασιλείου της Ναβάρρας. Η πόλη φημίζεται 
για τις ταυρομαχίες της όχι μόνο εντός αρένας, 
αλλά και στους δρόμους της. Το Φεστιβάλ του Σαν 
Φερμίν είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός 
της πόλης, που την καθιστά διάσημη ανά τον κόσμο. 
Αφορμή για αυτό στάθηκε ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ 
ειδικά με το έργο του: “Ο ήλιος ανατέλλει ξανά”. 
Περιπλανόμαστε στα σημαντικότερα σημεία της 
πόλης, πίνουμε τον καφέ μας στα μέρη που σύχναζε 
ο Αμερικανός συγγραφέας κι αναχωρούμε για την 
Βιτόρια, την πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων. 
Η πόλη ανακηρύχθηκε «Πράσινη πρωτεύουσα» για 
το έτος 2012 – κι έτσι, ακόμα και οι κάτοικοι που 
μένουν στο κέντρο, ζουν σε περιοχές που βρίθουν 
από πράσινο. Θα περπατήσουμε στην πόλη και θα 
φτάσουμε μέχρι τον Καθεδρικό της Σάντα Μαρία της 
Βιτόρια, θα περάσουμε κι απ’ την πλατεία της Νίκης 
καθώς κι απ’ την Πλατεία Ισπανίας, την κλασσική 
κλειστή πλατεία της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό και βόλτες και στη συνέχεια αναχώρηση για 
το Μπιλμπάο.

Με πτήσεις της TURKISH 
AIRLINES από Θεσσαλονίκη

04 & 11 ΑΥΓ 2018 – 7 ημέρες

Για 1η φορά αναχώρηση από Θεσσαλονίκη
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις παραπάνω 
πτήσεις
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
• Μία αποσκευή 23kg κατά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8 kg κατά άτομο 
• Διαμονή για 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* 
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας 
• Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 
παραπάνω πρόγραμμα 
• Είσοδος στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ του Μπιλμπάο 
• Συνοδεία του group και ξεναγήσεις περιηγήσεις 
από τον DION Insider, ο οποίος θα βρίσκεται με το 
group καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
• Τοπικοί ξεναγοί 
• Μικρό σε μέγεθος group (maximum 30 
συμμετέχοντες) το οποίο εξασφαλίζει προσωπική 
εξυπηρέτηση 
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

04/ΑΥΓ
7 ημέρες

Ercilla Hotel Bilbao 4*
Oca Santo Domingo Oviedo 4* 

Corona De Castilla Burgos 
Με πρωινό καθημερινά

945€ 995€ - 250€

Ξενοδοχεία

Special Price

για κράτηση
έως 30/06

Kανονική τιμή

για κράτηση από 01/07
έως την αναχώρηση

Παιδική 
τιμή 
2-12 
ετών

Επιβ. 
Μον.Aναχώρηση

11/ΑΥΓ
7 ημέρες

Ercilla Hotel Bilbao 4*
Oca Santo Domingo Oviedo 4* 

Corona De Castilla Burgos 
Με πρωινό καθημερινά

945€ 995€ - 250€

Ξενοδοχεία

Special Price

για κράτηση
έως 30/06

Kανονική τιμή

για κράτηση από 01/07
έως την αναχώρηση

Παιδική 
τιμή 
2-12 
ετών

Επιβ. 
Μον.Aναχώρηση

Τιμές συμμετοχής

*Ένα ταξίδι…μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (220 €)

Οι πτήσεις μας

ΤΚ 1882

ΤΚ 1317

ΤΚ 1316

ΤΚ 1883

Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη

Κωνσταντινούπολη - Μπιλμπάο

Μπιλμπάο - Κωνσταντινούπολη

Κωνσταντινούπολη - Θεσσαλονίκη

0940-1100

1250-1605

1255-1745

1910-2030

Ώρες πτήσεωνΔρομολόγιοΑριθμός
πτήσης

Από Θεσσαλονίκη με την TURKISH AIRLINES

5η ημέρα: Μπιλμπάο – Σανταντέρ – Χιχόν – 
Οβιέδο 
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Καντάμπρια, το Σανταντέρ. Η πόλη είναι κτισμένη 
στις νότιες ακτές του ακρωτηρίου Μαγιόρ, ενώ 
παράλληλα απλώνεται σε μια ατέλειωτη παραλία 
μοναδικής γοητείας. Βόλτα στο πλούσιο ιστορικό 
κέντρο της πόλης, με τον Καθεδρικό Ναό, το 
Βασιλικό Ανάκτορο που έκτισαν οι κάτοικοι για τις 
διακοπές του βασιλικού ζεύγους, το Ταχυδρομείο 
και το περίφημο καζίνο του Σανταντέρ, το Gran 
Casino del Sardinero.  Εν συνεχεία, μεταβαίνουμε 
στην μαγευτική Χιχόν, την πόλη με το μεγαλύτερο 
λιμάνι της Αστούριας, το Πουέρτο ντε Μουσέλ, 
που βρέχεται από τη θάλασσα της Καντάμπρια. 
Περιηγούμαστε μεταξύ άλλων στη Θιμαντεβίγια, το 
λεγόμενο «χωριό των ψαράδων», χτισμένο σε μια 
χερσόνησο που διαιρεί το λιμάνι στα δύο και όπου 
χαρούμενα παστέλ πολύχρωμα παραδοσιακά κτίρια 
εναλλάσσονται με δαιδαλώδη στενά καλντερίμια. 

Στη συνέχεια φτάνουμε στο Οβιέδο, πρωτεύουσα 
του Πριγκιπάτου της Αστούριας. Το Οβιέδο, κρατεί 
τα ηνία του διοικητικού όπως και εμπορικού 
κέντρου της περιοχής, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια 
κατόρθωσε να γίνει συνάμα και καλλιτεχνικό κέντρο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Οβιέδο (ξενάγηση πόλης) – Λεόν – 
Μπουργκός 
Μετά το πρωινό θα κάνουμε ξενάγηση στα αξιοθέατα 
και στα περίχωρα της πόλης. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων τον πανέμορφο γοτθικό καθεδρικό ναό και 
το θησαυροφυλάκιο-μουσείο και θα αναχωρήσουμε 
για την περιοχή της Καστίλης-Λεόν. Η Λεόν (150.000 
κατ.) είναι η παλιά πρωτεύουσα του βασιλείου της 
Λεόν και ήταν κατά τον 12ο αιώνα η «καρδιά» της 
Χριστιανικής Ισπανίας. Θα επισκεφθούμε την παλιά 
πόλη, κυρίως το Barrio Humedo (υγρός τόπος) λόγω 
των πολλών μπαρ, καθώς και τα τρία μεγάλα μνημεία 
της πόλης. Τη Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου του 

12ου αιώνα με υπέροχες νωπογραφίες, τον γοτθικό 
καθεδρικό με τα εξαίσια βιτρό και το Μοναστήρι 
του Αγίου Μάρκου, κτίσμα της Αναγέννησης που 
σήμερα είναι πολυτελές ξενοδοχείο. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Μπουργκός. 
Το Μπουργκός (170.000 κατ.) εκτός από γενέτειρα 
του θρυλικού Ελ Σιντ, είναι μια εντυπωσιακή μικρή 
πολιτεία στις όχθες του ποταμού Αρλανζόν, με 
πολλά μνημεία και εκκλησίες, μεσαιωνικά αλλά 
και της Αναγέννησης κυρίως στην Παλιά Πόλη. Το 
εντυπωσιακότερο όλων είναι ο καθεδρικός ναός με 
τους ψηλούς γοτθικούς πύργους. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

7η ημέρα: Μπουργκός – Μπιλμπάο – Πτήση 
επιστροφής.
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για το 
αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, όπου θα πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής, μέσω Κωνσταντινούπολης, 
για την πόλη μας.

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό η προτεινόμενο
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Μάλτα, Γκόζο & Κομίνο
το Νησί των Ιπποτών

Με απευθείας πτήσεις AIR MALTA 
από Θεσσαλονίκη

Με την επιμέλεια και οργάνωση του INSIDER μας, Στέφανου Χατζημανώλη

14-19 Αυγούστου 2018 6 ημέρες

Λίγα λόγια για τη Μάλτα:
Το νησιωτικό σύμπλεγμα στο κέντρο της Μεσογείου, ένας τόπος συγκλονιστικά αξιόλογος με έντονες επιρροές 

από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. 
Εκπληκτική αρχιτεκτονική, ιστορική διαδρομή στα βάθη της ιστορίας, σύγχρονη εικόνα και απεικόνιση του 

γαλάζιου χρώματος της θάλασσας στην ώχρα των ιστορικών κτιριακών συγκροτημάτων. Απλοί και φιλόξενοι 
άνθρωποι, καθημερινές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαδρομές, ένα ταξίδι που σίγουρα θα ικανοποιήσει!

Εκδρομικό Πρόγραμμα
1η ημέρα: Πτήση για Μάλτα – Βαλέτα 
(Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία 
και αναχώρηση για Μάλτα. Άφιξη στο αεροδρόμιο 
της Μάλτας μετά από πτήση μιάμισης ώρας. 
Αναχώρηση για την ξενάγηση στην περίφημη 
πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του 
Αγ. Ιωάννη, τη Valletta. Η ξενάγηση γίνεται με 
τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. 
Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με 
ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη 
ομορφιά. Διασχίζοντας την πύλη της Floriana 
(Floriana Gate) το τοπίο μας μεταφέρει νοητά στη 
περίοδο των Ιωαννιτών Ιπποτών, εκπληκτικά κτίρια, 
πανέμορφα μπαλκόνια με ξύλινες κατασκευές σε 
έντονα χρώματα, παρεκκλήσια και ο εντυπωσιακός 
καθεδρικός ναός του St.Publio μας προϊδεάζει για 
τις εικόνες που θα ακολουθήσουν. Ήρθε η ώρα 
να συναντήσουμε το σιντριβάνι με τους Τρίτωνες 
(Triton Fountain) και να προσπεράσουμε ένα από 
τα πλέον αρχοντικά ξενοδοχεία της Μεσογείου – Το 
Phoenicia εξαιρετική επιλογή για ένα ρόφημα στο 
μοναδικό από πλευράς καλαισθησίας και κάλλους 
του. Όλα γύρω μας είναι ανακαινισμένα από τον 
μοναδικό αρχιτέκτονα Renzo Piano. Η Valletta 
μας υποδέχεται σε ένα σύμπλεγμα κατασκευών, 
70 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, 
τείχη και ακροπύργια, τάφροι και πολεμίστρες 

συνθέτουν μια εικόνα μιας μεσαιωνικήςπόλης – 
κάστρου, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 
το 2018, που όμοια της δεν θα συναντήσετε 
πουθενά στον κόσμο! Η προσπάθειά μας την πρώτη 
ημέρα, είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατό, μια 
περισσότερο συγκροτημένη άποψή της. Τα ‘’au-
berge‘’ (οι αρχοντικές κατοικίες) των Ιωαννιτών 
Ιπποτών, το γκρεμισμένο από τους βομβαρδισμούς 
του Β΄Παγκοσμίου πολέμου κτίριο της Όπερας, 
η Παναγία της Νίκης (Our Lady of Victory) το 
πρόσφατα κατασκευασμένο κοινοβούλιο, το 
Πρωθυπουργικό γραφείο, είναι μερικές μόνο από 
τις εικόνες που θα θαυμάσουμε πριν επισκεφθούμε 
τους κήπους της Baracca, ένα από τα ομορφότερα 
σημεία της πρωτεύουσας με καταπληκτική θέα 
στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και τις Τρεις 
Πόλεις (Three Cities). Ο Καθεδρικός ναός του Αγ. 
Ιωάννη με τους πίνακες του Caravaggio θα μας 
αφήσει άναυδους με το καταπληκτικό εσωτερικό 
διάκοσμό του. Η κεντρική πλατεία με το Palaz-
zo των Ιπποτών (Παλαιό Κοινοβούλιο) αλλά και 
κατοικία των Μαγίστρων κατά τη διάρκειατης 
παντοδυναμίας του Τάγματος (1530-1798), η 
πρόσφατα ανακαινισμένη κλειστή αγορά (Il Suq 
tal Belt) με τα αγροτικά προϊόντα της μαλτέζικης 
γης, είναι μερικά μόνο από τα σημεία που θα 
επισκεφθούμε. Στον ελεύθερο χρόνο σας, θα σας 
προτείνουμε να διασχίσετε τα στενά δρομάκια, 
παράλληλα και κάθετα με τον κεντρικό πεζόδρομο 
(Republic street), να επισκεφθείτε τη Strait street με 
τα ατμοσφαιρικά μικρά cafe, τους κήπους Hastings, 

τη συνοικία της Αγ.Βαρβάρας (St.Barbara Bas-
tions) με την υπέροχη θέα στο λιμάνι και το Fort 
Elmo στο βασικότερο σημείο της Valletta (παλαιά 
φυλακή όπου γυρίστηκε η ταινία το Εξπρές του 
Μεσονυκτίου). Πρακτικά πρέπει να επισκεφθείτε την 
πρωτεύουσα, τουλάχιστον μια ακόμα φορά το πρωί 
– μεσημέρι ή απόγευμα και μια το βράδυ κάτι που 
συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εκδρομής 
σας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας (το μεσημέρι). 
 
2η ημέρα: Μόστα – Ραμπάτ – Μεδίνα – κήποι 
Αγίου Αντωνίου
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση 
στο κέντρο του νησιού, με πρώτη επίσκεψη στον 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στη Μόστα. Στην 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ 
για την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Μεδίνα, 
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. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε 
την αριστοκρατική κοινότητα του Attard και τους 
περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το 
Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Εκδρομή στο νησί του Γκόζο
Μετά το πρωινό και για όσους το επιθυμούν 
προαιρετικά, ξεκινούμε για την ολοήμερη 
εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. Για να 
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Ο Insider μας στη Μάλτα: 
Στέφανος Χατζημανώλης

Μοναδικός, χαρισματικός, δραστήριος, 
επικοινωνιακός, έχει κάνει σκοπό της ζωής 
του την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του 
ταξιδιώτη σε όλα τα επίπεδα. Ιδρυτής της Silver 
Holidays, με εξειδίκευση στους προορισμούς 
της Μάλτας, της Καππαδοκίας, του Πόντου, 
της Μικράς Ασίας, της Συρίας, της Ιορδανίας. 
Δυνατή προσωπικότητα που επιμένει στην 
παραμικρή λεπτομέρεια, με το στόχο το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ήταν εκείνος 
ο οποίος ‘’σύστησε’’ τη Μάλτα στο Ελληνικό 
ταξιδιωτικό κοινό πριν χρόνια. Ο ίδιος και 
η σύζυγος του, ‘έχουν ζήσει στη Μάλτα για 
χρόνια στο παρελθόν και έχουν συνεργαστεί με 
όλους τους τοπικούς φορείς της περιοχής. Στη 
Μάλτα νοιώθει σαν το σπίτι του και ανυπομονεί 
να δείξει και σε εσάς, τις ομορφιές του 
εκπληκτικού Αρχιπελάγου της Μάλτας.

Διαμονή – Ξενοδοχεία

14/ΑΥΓ
6 ημέρες

Kennedy Nova 4*
(standard room)

Be Hotel
St. Julians 4*

Golden Tulip Vivaldi 4* sup
(superior side sea view room)

The Waterfront 4* sup

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

689€ 319€ 220€

Αir Malta 
Θεσ/νίκη-Μάλτα 

KM 7355 07.00-07.50
Μάλτα- Θεσ/νίκη 

KM 7354 23.00-01.45

699€ 319€ 250€

749€

769€

319€

319€

290€

310€

Sliema

St. Julians

St. Julians

Sliema

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Παιδική τιμή
2-12 ετών

Επιβ. 
Μον.

Αερ. Εταιρεία 
/ΠτήσειςAναχώρηση

*Ένα ταξίδι…μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (145€)

*Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό ταξίδι, η τιμή μειώνεται κατά 60€ ανά ενήλικα και 50€ ανά παιδί.
Στο ατομικό ταξίδι περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή για 5 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας.

φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του 
αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο 
πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η 
εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια 
και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα 
συναντήσετε θα σας πείσουν σίγουρα, για το 
πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί του Γκόζο. 
Θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσα του Rabat, με 
το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά 
όπου κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Hμερήσια εκδρομή «Γαλάζια Μάλτα» 
– Popey Village – Kρουαζιέρα στο Κομίνο
Mετά το πρωινό και για όσους το επιθυμούν 
προαιρετικά, θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας για 
το μοναδικό κινηματογραφικό πάρκο Popey village 
όπου και γυρίστηκαν οι σκηνές της ομώνυμης 

ταινίας με πρωταγωνιστή τον Robin Williams (δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδου). Ένα 
καταπληκτικό σκηνικό, σε μία ειδυλλιακή περιοχή 
που δεν αφήνει αδιάφορους μικρούς και μεγάλους 
σε ηλικία επισκέπτες. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
θαλάσσιος περίπατος (με ιδιωτικό σκάφος) στις 
βραχονησίδες του Comino, όπου θα θαυμάσουμε 
τις ομώνυμες σπηλιές και τα γαλάζια νερά μιας 
πανέμορφης βραχώδους παραλίας. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: Bαλέτα – ψαροχώρι Marsaxlokk
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την Valletta 
για να θαυμάσουμε για ακόμα μία φορά τη μοναδική 
μεσαιωνική πρωτεύουσα. Ελεύθερος χρόνος και στη 
συνέχεια θα κινηθούμε προς τη νότια πλευρά του 
νησιού, όπου θα επισκεφθούμε το ψαροχώρι Mar-
saxlokk με την περίφημη λαϊκή αγορά. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας νωρίς το απόγευμα.

6η ημέρα: Tρεις πόλεις (Senglea, Vitoriossa, 
Cospicoua) – Σλιέμα  – Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό μας, θα γνωρίσουμε τις 
καταπληκτικές περιοχές των 3 πόλεων (The Τhree 
cities) ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών 
κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών 
κτιρίων, κτισμένα σε μια συγκλονιστική θέση στο 
Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour). Στη συνέχεια 
μεταφορά στη Σλίεμα, όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο και έπειτα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας. 

Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί 
να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με ναυλωμένη πτήση 
Θεσσαλονίκη – Μάλτα – Θεσσαλονίκη 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
(145€)
• Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και 
βαλίτσα 20kg ανά άτομο
• Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Μάλτας 
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας 
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Ξενάγηση στη Valletta την 1η ημέρα 
• Ξενάγηση στην Mosta – Mdina και στους Κήπους 
του Αγ. Αντωνίου την 2η ημέρα 
• Εκδρομή στη Valletta και στο Marsaxlokk την 5η 
ημέρα 
• Ξενάγηση στη Sliema  και στις Τρεις Πόλεις την 6η 
ημέρα 
• Ελληνόφωνος ξεναγός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά
• Τοπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται 
απευθείας στο ξενοδοχείο (0,5€ ανά άτομα/ανά 
ημέρα) 
• Προαιρετική εκδρομή στο νησί Γκόζο κόστους 40€ 
κατά άτομο 
• Προαιρετική εκδρομή Γαλάζια Μάλτα κόστους 45€ 
κατά άτομο
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Παρίσι – Πόλη του Φωτός
Αναχωρήσεις όλο το καλοκαίρι με 
πτήσεις AEGEAN AIRLINES

5,6 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Παρίσι – ξενάγηση πόλης 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Άφιξη και ξεκινάμε 
την ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε 
την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε 
στο Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων 
Γάλλων. Ακολούθως, θα θαυμάσουμε τους 
κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, 
θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σεν Ζερμέν με τα 
δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά 
και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, θα 
περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη 
γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ΄, το Μέγαρο των 
Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’ για 
να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το σήμα 
κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. 
Συνεχίζοντας την ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε 
την Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η 
μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. 

Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό 
κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ 
Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού 
και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό 
κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την 
Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την πλατεία 
Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ σας προτείνουμε έναν νυχτερινό γύρο πόλης 
(προαιρετικά) και ανάβαση στο υψηλότερο φυσικό 
σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, όπου 
κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των 
υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ 
Νταλί.

2η ημέρα: Παρίσι – Λούβρο – Βερσαλλίες – 
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα
Μετά το πρόγευμα, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, 
όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο 
του κόσμου. Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας 
περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η 
Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και 
η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα 
των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν το πρότυπο των 
περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. 
Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων 
όπου υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα 
ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου 
του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και 
θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους 
των ανακτόρων. Επιστροφή στο Παρίσι και θα 
απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον 
Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα 
πολυάριθμα καμπαρέ της πόλης.

3η ημέρα: Παρίσι – Disneyland
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα 
του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland 
(εισιτήρια εξ ιδίων). Εκεί θα ζήσουμε στιγμές 
χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια του 
πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε 
μέσα σας, απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις 
φιγούρες που μας μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο στην 
εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με 
τους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε 
σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον 
μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης 
και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ 
Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, 

ριψοκινδυνέψτε σε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και 
διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργότερα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα: Παρίσι – Νορμανδία (προαιρετική 
εκδρομή)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και 
αναχώρηση για το βορειοδυτικό άκρο της Γαλλίας, 
τη Νορμανδία. Πρώτος σταθμός μας η πόλη της 
Ντοβίλ και στη συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τις πιο 
διάσημες παραλιακές πόλεις και από τα πιο γνωστά 
παραθεριστικά κέντρα στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, 
μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, θα φθάσουμε 
στην Ονφλέρ, γνωστή σαν Ανθισμένη Πόλη. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι, περνώντας δίπλα 
από τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης 
με μήκος 2.141 μ. Ελεύθερος χρόνος. 

5η ημέρα: Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία 
Μαραί - Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και μέρα 
ελεύθερη για να περπατήσετε στη μοναδική αυτή 
πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά καφέ και 
τα εκπληκτικά πολυκαταστήματα της. Για τους 
υπόλοιπους προτείνουμε προαιρετικά ένα πολύ 
όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 
πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της 
αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον 
επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 
1789. Η ημερομηνία της πτώσης της καθιερώθηκε 
από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. 
Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη 
συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ με 
το σπίτι του Βίκτωρ Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη 
συνοικία των Λατίνων. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε 
τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι 
οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα 

Βερσαλλίες, Disneyland, Λούβρο, Νορμανδία
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μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα μεταφερθούμε στο 
φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή 
του ναού χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ 
το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από 
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Ο Μαρκήσιος 
ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ 

βαφτίστηκαν εδώ, ενώ εδώ έγινε κι ο γάμος του 
Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ. 

6η ημέρα: Παρίσι – πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και λίγος 
ελεύθερος χρόνος. 

Αργότερα, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις 
από το ταξίδι μας.
Σημαντική Σημείωση:
Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η 
ημέρα του 6ήμερου προγράμματος.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
• Τέσσερις (4) ή πέντε (5) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής 
• Επίσημος ξεναγός στο μουσείο του Λούβρου & 
τα ανάκτορα των Βερσαλλιών
• Μεταφορά στη Disneyland
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

ΠΑΡΙΣΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ

2, 9, 16, 23, 
30/7

& 6, 13, 20, 
27/8
& 3/9

Median Paris 
Congres 3*

Ibis Paris 
17 3*

Holiday Inn Port 
De Clichy 4*

Best Western 
Ronceray Opera 3*

Mercure 
Montmartre 4*

599€

640€

695€

685€

745€

655€ 395€ 129€

Aegean Airlines
Θεσσαλονίκη - Παρίσι

1440-1640
Παρίσι - Θεσσαλονίκη

1735-2125

685€ 395€ 149€

745€

730€

800€

1o 395€
2ο 525€

395€

395€

159€

169€

245€

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Ξενοδοχείο Διτροφή Smart Price Κανονική τιμή Παιδική τιμή
2-12 ετών Επιβ. Μον. Αερ. Εταιρεία

/ΠτήσειςΑναχωρήσεις

ΠΑΡΙΣΙ 6 ΗΜΕΡΕΣ

9, 16, 23, 
30/7

& 6, 13, 
20/8

Median Paris 
Congres 3*

Ibis Paris 
17 3*

Holiday Inn Port 
De Clichy 4*

Best Western 
Ronceray Opera 3*

Mercure 
Montmartre 4*

665€

720€

785€

795€

855€

715€ 435€ 130€

Aegean Airlines
Θεσσαλονίκη - Παρίσι

1440-1640
Παρίσι - Αθήνα

1640-2050
Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

2200-2255

770€ 435€ 160€

835€

845€

905€

1o 435€
2ο 585€

435€

435€

180€

199€

279€

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Ξενοδοχείο Διτροφή Smart Price Κανονική τιμή Παιδική τιμή
2-12 ετών Επιβ. Μον. Αερ. Εταιρεία

/ΠτήσειςΑναχωρήσεις

ΠΑΡΙΣΙ 6 ΗΜΕΡΕΣ

9, 16, 23, 
30/7

& 6, 13, 
20/8

Median Paris 
Congres 3*

Ibis Paris 
17 3*

Holiday Inn Port 
De Clichy 4*

Best Western 
Ronceray Opera 3*

Mercure 
Montmartre 4*

715€

760€

825€

810€

875€

765€ 465€ 160€

Aegean Airlines
Θεσσαλονίκη - Αθήνα

0625-0715
Αθήνα - Παρίσι 

0830-1110
Παρίσι - Αθήνα

1640-2050
Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

2200-2255

800€ 465€ 160€

875€

860€

925€

1o 465€
2ο 615€

465€

465€

180€

199€

279€

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Ξενοδοχείο Διτροφή Smart Price Κανονική τιμή Παιδική τιμή
2-12 ετών Επιβ. Μον. Αερ. Εταιρεία

/ΠτήσειςΑναχωρήσεις

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (2,60€ σε 4* 
ξενοδοχεία & 1,70€ σε 3* ξενοδοχεία το άτομο τη 
διανυκτέρευση)
• Βραδινός Γύρος Πόλης στο Παρίσι 15€ το άτομο
• Ημερήσια Εκδρομή στη Νορμανδία 40€ το άτομο
• Εισιτήριο Disneyland 69€ ενήλικας – 63€ παιδί 
3-11 ετών
• Πακέτο Εκδρομής Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία 
Μαραί - Quartier Latin – Άγιος Σουλπίκιος 20€ το 
άτομο
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους 
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα «περιλαμβάνονται»

*Ένα ταξίδι…μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων
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1η ημέρα: Πτήση για Ρίγα – Σιγκούλντα – 
Τουράιντα – Πάρνου – Ταλίν 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
τη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας. Μετά την άφιξή 
μας, θα επισκεφθούμε μια από τις πιο όμορφες 
πόλεις της Λετονίας, τη Σίγκουλντα που βρίσκεται 
σε απόσταση 53 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της 
Ρίγας, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, 
στην κοιλάδα του ποταμού Γκάουγια. Είναι ίσως 
η πιο τουριστική πόλη της Λετονίας και συχνά 
αποκαλείται ως “Ελβετία της Λετονίας”, χάρη στις 
ομοιότητες που παρουσιάζει το τοπίο. Η πόλη λόγω 
της στρατηγικής της θέσης διέθετε τρία κάστρα, τα 
οποία χτίστηκαν όλα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα 
και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση το ένα από το 
άλλο. Σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής είναι το 
κάστρο Τουράιντα και το σπήλαιο Gutmanis, ένα 
μοναδικό ποτάμιο σπήλαιο που έχει συνδεθεί με 
πολλούς θρύλους. Το κάστρο Τουράιντα σημαίνει 
“Κήπος του Θεού” και κατασκευάστηκε το 1214 ως 
κατοικία του Αρχιεπισκόπου της Ρίγας, στη θέση 
ενός προγενέστερου ξύλινου κάστρου. Στους αιώνες 
που ακολούθησαν, το κάστρο κατακτήθηκε από 
Πολωνούς, Σουηδούς και Ρώσους, ενώ μετά την 
πυρκαγιά του 1776 καταστράφηκε και ερημώθηκε. 
Σήμερα αποτελεί το πιο επισκέψιμο κάστρο της 
χώρας. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για το 
Πάρνου που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Εσθονία, στις 
ακτές του ομώνυμου όρμου στον κόλπο της Ρίγας 
στην Βαλτική θάλασσα. Είναι δημοφιλές θέρετρο 
για καλοκαιρινές διακοπές με πολλά ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, μεγάλες παραλίες και το διασχίζεται από 
τον ομώνυμο ποταμό. Το απόγευμα φτάνουμε στο 
Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθονίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και το βράδυ ελεύθερο για μια πρώτη 
γνωριμία της πόλης. 

2η ημέρα: Ταλίν (ξενάγηση πόλης) – προαιρετική 
εκδρομή στο Ελσίνκι

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για ξενάγηση στο 
πανέμορφο Ταλίν. Η πρωτεύουσα της Εσθονίας 
θεωρείται, δικαιολογημένα, από πολλούς η 
«Bασίλισσα της Βαλτικής», που μπορεί εύκολα να 
μετατρέψει το ταξίδι μας σε παραμύθι. Η Παλιά 
Πόλη που είναι το μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο 

μαγεύει, με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τις αγορές, 
τα παραδοσιακά σπίτια τις λάμπες που φωτίζουν 
τους δρόμους. Με την αύρα του 13ου αιώνα, οι 
επισκέπτες νιώθουν πρωταγωνιστές σε μεσαιωνικό 
παραμύθι, μέσα σε καλοδιατηρημένα τείχη, με 
πλατείες και με πύργους. Εξίσου εντυπωσιακή είναι 
και η αριστοκρατική συνοικία Toompea. Διασχίζοντας 
το πιο γραφικό μονοπάτι, το πέρασμα της Αγίας 
Αικατερίνης, όπου βρίσκονται πολλές χειροποίητες 
δημιουργίες, συναντάει ο επισκέπτης την πλατεία του 
Δημαρχείου, όπου βρίσκεται το μοναδικό γοτθικού 
ρυθμού δημαρχείο στη Βόρεια Ευρώπη. Στον πύργο 
Kiek in de Kök βλέπει κανείς τείχη, κανόνια και 
διάφορα εκθέματα που αφορούν το έγκλημα και την 
τιμωρία, αλλά και τη ζωή στο Ταλίν μερικούς αιώνες 
πριν. Από τα σημαντικά αξιοθέατα είναι το Κάστρο 
Toompea που σήμερα φιλοξενεί το Κοινοβούλιο 
της Εσθονίας και ο Ρωσικός Ορθόδοξος Καθεδρικός 
Ναός του Αλέξανδρου Νέφσκι, που χτίστηκε το 
1900 και αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο πολυτελή 
ορθόδοξη εκκλησία της πόλης, ο λόφος Kohtuotsa με 
την πανοραμική θέα στην πόλη, το Ανοιχτό Μουσείο 
Εσθονίας, το μπαρόκ παλάτι Kadriorg, που χτίστηκε 
το 1718 και σήμερα αποτελεί Μουσείο Τέχνης. 
Τέλος αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Μουσείο Τέχνης 
KUMU, που είναι το μεγαλύτερο όλης της χώρας, με 
έργα της Εσθονίας από τον 18ο έως το 21ο αιώνα 
και την Πλατεία Ελευθερίας, ένα δημοφιλές σημείο 
συνάντησης, εθνικού συμβολισμού και αστικής 
υπερηφάνειας, στην άκρη της Παλιάς Πόλης. Το 
απόγευμα ελεύθερο. Προτείνουμε προαιρετική 
εκδρομή στο Ελσίνκι, την πρωτεύουσα της 
Φινλανδίας (2 ώρες με το καράβι, έξοδα ατομικά).

3η ημέρα: Ταλίν – Τάρτου – πτήση για Βίλνιους
 
Πρωινό και αναχώρηση για το Τάρτου. Το Τάρτου 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας. Σε 
αντίθεση με την πολιτική και οικονομική πρωτεύουσα 
της Εσθονίας, Ταλίν, το Τάρτου είναι πνευματικό 
και πολιτιστικό κέντρο, δεδομένου ότι είναι η έδρα 
του παλαιότερου πανεπιστήμιου της Εσθονίας. Ο 
ποταμός Εμάγιογκι, που συνδέει τις δύο μεγαλύτερες 
λίμνες της Εσθονίας, διασχίζει το Τάρτου. Θα 
περπατήσουμε στο παλαιότερο τμήμα της πόλης, 
όπου θα επισκεφθούμε την αναστηλωμένη εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη με τα μοναδικά αγαλματίδια από 

τερακότα. Στη συνέχεια θα δούμε τον λόφο Ντομ, ένα 
ρομαντικό πάρκο με τις γεφυρούλες του Αγγέλου και 
Διαβόλου, τα ερείπια του καθεδρικού ναού του 13ου 
αιώνα, του μεγαλύτερου των χωρών της Βαλτικής, 
καθώς και την πλατεία του Δημαρχείου, που είναι ένα 
καλοδιατηρημένο παράδειγμα αρχιτεκτονικής του 
19ου αιώνα. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο 
του Ταλίν για την πτήση μας για Βίλνιους, την 
πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 

4η ημέρα: Βίλνιους (ξενάγηση πόλης) – Τρακάι – 
Κάουνας – Βίλνιους

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για ξενάγηση στο 
πανέμορφο Βίλνιους, που αποπλανεί τον επισκέπτη 
με τη γοητεία της όμορφης και μαγευτικής παλιάς του 
πόλης, της μεγαλύτερης των χωρών της Βαλτικής, 
με τη γραφική μπαρόκ αρχιτεκτονική της. Η πόλη 
έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNES-
CO, ενώ συγκαταλέγεται επίσης στις πιο πράσινες 
πρωτεύουσες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας θα δούμε μεταξύ άλλων την 
εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τη 
διακόσμηση της οποίας επιμελήθηκαν περισσότεροι 
από 200 τεχνίτες της εποχής, το πανεπιστήμιο του 
Βίλνιους, που ιδρύθηκε το 1579 και είναι ένα από 
τα αρχαιότερα της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς 
και την εκκλησία της Αγίας Άννας, το κόσμημα 
της λιθουανικής γοτθικής αρχιτεκτονικής. Θα 
περπατήσουμε στην πλατεία του καθεδρικού, την 
πλατεία του δημαρχείου, θα δούμε την πύλη της 
Αυγής και τον εντυπωσιακότερο ορθόδοξο ναό της 
πόλης και θα επισκεφθούμε το μουσείο του Βίλνιους. 
Θα συνεχίσουμε για τη γειτονική πόλη Τρακάι, την 
πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας και αγαπημένο 
τόπο αναψυχής για ντόπιους και επισκέπτες. 
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το υποδειγματικά 
αναστηλωμένο μεσαιωνικό κάστρο του Δούκα 
Βιτάουτας, του 14ου αιώνα, κτισμένο πάνω στα νησιά 
της λίμνης Γκάλβε, καθώς και το μουσείο της. Μετά 
το Τρακάι θα συνεχίσουμε για την πόλη Κάουνας, 
που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Λιθουανίας. 
Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε 
τη γοτθική εκκλησία του Βίταουτας δίπλα στον 
ποταμό Nemunas, το παλιό δημαρχείο, τον κεντρικό 

Χώρες Βαλτικής Με απευθείας πτήσεις AIR BALTIC
από Θεσσαλονίκη

7 ημέρες

Δώρο
η ημιδιατροφή

Ρίγα, Ταλίν, Βίλνιους, Ελσίνκι, Κάουνας, Τρακάι, Τάρτου, Σιγκούλντα, Γιούρμαλα, Πάρνου 



25

πεζόδρομο με τα υπέροχα κτήρια και τον καθεδρικό 
ναό, τη γοτθική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 
αλλά και τα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το κέντρο της σύγχρονης 
πόλης, όπου συγκεντρώνεται όλη η οικονομική και 
κοινωνική ζωή. Θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο - 
από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης - και θα δούμε 
την πλατεία της Ελευθερίας. Το βράδυ επιστροφή στο 
Βίλνιους. 

5η ημέρα: Βίλνιους – Λόφος των σταυρών – 
Ρουντάλε – Ρίγα

Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε τον 
«Λόφο των Σταυρών», το ιερό σημείο προσκυνήματος 
στη Λιθουανία με τους 100.000 σταυρούς. Εκεί 
κατά τη διάρκεια των πολέμων, οι οικογένειες 
προσεύχονταν για να βρουν τους νεκρούς συγγενείς 
τους. O «ιερός» αυτός λόφος συμβολίζει τη 
μακροχρόνια ειρήνη που επικρατεί στη Λιθουανία, 
παρά τις απειλές που δέχτηκε μέσα στο πέρασμα της 
ιστορίας. Μετά τον τρίτο διαχωρισμό της Πολωνικής 
– Λιθουανικής κοινοπολιτείας, η Λιθουανία έγινε 
μέλος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Πολωνοί και οι 
Λιθουανοί ανεπιτυχώς επαναστάτησαν εναντίον των 
ρωσικών αρχών το 1831 και το 1863. Αυτές οι δυο 
εξεγέρσεις συνδέονται με τον «Λόφο των Σταυρών». 
Οι οικογένειες που δεν μπορούσαν να βρουν τα 
άψυχα σώματα των συγγενών τους τοποθετούσαν 

συμβολικά έναν σταυρό στο συγκεκριμένο σημείο. 
Συνεχίζουμε για το Ρούνταλε, για να δούμε και να 
φωτογραφίσουμε το ομώνυμο, περίλαμπρο παλάτι 
και τον υπέροχο κήπο του, που αναμφίβολα είναι ένα 
από τα ομορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα 
της Βαλτικής, έργο του 18ου αιώνα. Το παλάτι 
κτίστηκε για την Τσαρίνα Άννα από τον Ραστρέλλι, τον 
αρχιτέκτονα του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για τη Ρίγα της Λετονίας που 
είναι γνωστή σαν το «Παρίσι του Βορρά» και μία από 
τις 5 ομορφότερες πρωτεύουσες της κεντρικής και 
βόρειας Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Ρίγα (ξενάγηση πόλης) – προαιρετική 
επίσκεψη Latvian Ethnographic Open Air Muse-
um 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τη 
ξενάγηση μας στη Ρίγα. Η πρωτεύουσα της 
Λετονίας υπήρξε η τρίτη βιομηχανική πόλη της 
Ρωσίας μετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. 
Γνώρισε μεγάλη άνθηση μετά τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και ένα από τα κυριότερα αξιοθέατά 
της είναι η Παλιά Πόλη που θα γνωρίσουμε 
σήμερα. Περνώντας τα στενά λιθόστρωτα 
δρομάκια, πλαισιωμένα από μεσαιωνικά και 
ιστορικά κτίσματα, θα επισκεφθούμε τις όχθες του 
ποταμού Νταούγκαβα που διασχίζει την πόλη, τον 

Καθεδρικό όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα 
εκκλησιαστικά όργανα της Ευρώπης με 6.768 
αυλούς, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου του 13ου 
αιώνα, και του Αγ. Γεωργίου, το παλαιότερο πέτρινο 
θρησκευτικό οικοδόμημα στη Ρίγα. Το απόγευμα 
ελεύθερο  για να περιπλανηθείτε στους κομψούς 
εμπορικούς δρόμους του κέντρου, ψωνίστε 
αντίκες στα άφθονα παλαιοπωλεία και απολαύστε 
τον καφέ σας στα πολυσύχναστα καφέ με τον 
κεντροευρωπαϊκό χαρακτήρα ή δοκιμάστε διάφορα 
είδη καπνιστών ψαριών και πίτες σε κάποιο από τα 
εστιατόρια. Εναλλακτικά προτείνουμε προαιρετική 
επίσκεψη στο Latvian Ethnographic Open Air 
Museum, το οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα 
και μεγαλύτερα «ανοιχτά» μουσεία της Ευρώπης 
και βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Jugla. Το 
μουσείο λειτούργησε για πρώτη φορά πριν τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

7η ημέρα: Ρίγα – Γιούρμαλα – πτήση 
επιστροφής 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γιούρμαλα - το 
μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής. Πρόκειται για 
μια περιοχή μήκους 32 χιλιομέτρων και πλάτους 
3 χιλιομέτρων, με υπέροχες παραλίες από λευκή 
άμμο, που βρίσκεται ανάμεσα στον Κόλπο της Ρίγας 
της Βαλτικής Θάλασσας και τον ποταμό Λιέλουπε. 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Air Baltic 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* όπως 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο ή παρόμοια
• Ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) καθημερινά 
στον χώρο του ξενοδοχείου 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
• Φόροι των πόλεων & των ξενοδοχείων 

14, 21, 28/
ΙΟΥΛ & 4, 

11, 18/ΑΥΓ 
& 1/ΣΕΠ

Ulemiste Hotel 4*
Ταλίν

Courtyard by Marriott 
City Center 4*

Βίλνιους
Bellevue Park Hotel 4*

Ρίγα
ή παρόμοια

900€ 960€ 695€ 379€

ΑΙR BALTIC
Θεσσαλονίκη - Ρίγα

0335-0630
Ταλίν-Βίλνιους 

1935-2055
Ρίγα - Θεσσαλονίκη

2335-0225

Ημιδ/φη

Ξενοδοχείο Διτροφή Smart Price Κανονική τιμή Παιδική τιμή
2-12 ετών Επιβ. Μον. Αερ. Εταιρεία

/ΠτήσειςΑναχωρήσεις

*Ένα ταξίδι…μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (245€)

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους 
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα «περιλαμβάνονται»

Ενδεικτικές Τιμές Εισόδων 
Turaida Castle ..........................................................  7€
Kumu Museum ......................................................... 8€
Trakai Castle 8 ............................................................ €
Rundale Palace (Μικρή Διαδρομή)  ......................... 7€
Riga Dom Cathedral  ............................................... 5€
Latvian Ethnographic Open Air Museum  ............. 5€
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Καππαδοκία…
και οι υπόγειες πολιτείες

Με πτήσεις της TURKISH AIRLINES
από Θεσσαλονίκη & Αθήνα

5 & 6 ημέρες

Με την επιμέλεια και οργάνωση του Στέφανου Χατζημανώλη

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη/Αθήνα – 
Κωνσταντινούπολη – Καισάρεια – Προκόπι 
(Urgup)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ”Μακεδονία” της 
Θεσσαλονίκης ή ”Ελ. Βενιζέλος” των Αθηνών και 
πτήση για την περίφημη πόλη της Καισάρειας μέσω 
Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στις 13.45 και αμέσως 
θα ακολουθήσει μία πρώτη ξενάγηση στο κέντρο 
της πόλης. Θα εντυπωσιαστούμε από το άρτιο 
οδικό δίκτυο της, τη γενική ευταξία, τις σύγχρονες 
αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, τα μοντέρνα κτίρια και 
τις πλατείες της. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 
γνωρίσουμε την παραδοσιακή τοπική αγορά που 
βρίσκεται δίπλα στο Σελτζουκικό κάστρο. Αμέσως 
μετά θα ξεκινήσουμε την διαδρομή μας για το Προκόπι 
(Urgup). Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου 
μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Προκόπι – Κόραμα (goreme) – 
Τσαβουσίν – Ζέλβη – Αραβισσός – Προκόπι
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από 
τη γραφική πόλη, την Άβανο. Θα φθάσουμε δίπλα 
στον Άλυ ποταμό (Kizilirmak) και θα επισκεφθούμε 
τα πασίγνωστα εργαστήρια κεραμουργίας και 
ειδών λαϊκής τέχνης και θα μυηθούμε στην τέχνη 
της αγγειοπλαστικής, προαιώνια παράδοση των 
ντόπιων. Θα συνεχίσουμε για την Αραβισσό και θα 
επισκεφθούμε τις πρόσφατα ανακαινισμένες εκκλησίες 
της, δείγμα της έντονης θρησκευτικότητας των 
κατοίκων της. 
Η διαδρομή μας θα κορυφωθεί στην κοιλάδα 
του Κοράμματος (Goreme) με τις περίφημες 
υπόσκαφες κατασκευές, ένα μοναδικό θέαμα με 
έντονα πρωτοχριστιανικά στοιχεία και αξεπέραστη 
φυσιολατρική ομορφιά. Μετά τη λεπτομερή 
ξενάγησή μας, θα αναχωρήσουμε για την περίφημη 
κοιλάδα της Ζέλβης, ένα ανεπανάληπτο γεωλογικό 
φαινόμενο σπάνιας ομορφιάς. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Προκόπι – Σινασός – Προκόπι
Μετά το πρωινό μας θα ανακαλύψουμε τα μυστικά 
της πόλης μας, το Προκόπι (Urgup), με την εξέχουσα 
αρχιτεκτονική παράθεση όλων των στοιχείων της 
Καππαδοκικής αστικής αρχιτεκτονικής. Υπέροχα 
αρχοντικά, γραφικά χαγιάτια, περίκλειστες μοναδικής 
ομορφιάς αυλές και περίβολοι κατοικιών, στενά 
πλινθόστρωτα σοκάκια είναι ορισμένα μόνο από τα 
ιδιαίτερα εντυπωσιακά στοιχεία της συγκεκριμένης 
πόλης. Θα αναρριχηθούμε στον Πέτρινο Λόφο 
(Kayatepe) όπου βρίσκεται και το προσκύνημα 
του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Θα συνεχίσουμε 
τη διαδρομή για την περιήγησή μας στη Σινασό. 
Μια μοναδική περιοχή που ”μεταφέρει” μια βαριά 
αρχιτεκτονική κληρονομιά των ιδιαίτερα εύπορων 
εμπόρων της περιοχής. Θα διασχίσουμε, με τα 
πόδια, την κεντρική πλατεία, θα επισκεφθούμε και 
θα θαυμάσουμε το αρχοντικό του Ρίζου, ένα δείγμα 
των σπουδαίων αρχοντικών της εποχής, χώρος 
κατοικίας ενός ιστορικού προσώπου που διαδραμάτισε 
πρωτεύοντα ρόλο στη διάρκεια της ανταλλαγής των 
πληθυσμών μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Θα 
θαυμάσουμε την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Προκόπι – Μαλακοπή – Κοιλάδα 
Περιστρέματος – Καρβάλη – Προκόπι
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την υπόσκαφη 
πολιτεία της Μαλακοπής (Derinkuyu), όπου βρίσκεται 
η Υπόγεια Πολιτεία. Θα κατηφορίσουμε δεκάδες 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και 
θα θαυμάσουμε μια ανεπανάληπτη κατασκευή που 
συγκλονίζει και τον πλέον αδιάφορο επισκέπτη. 
Αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε προς τη μοναδική 
Κοιλάδα Περιστρέματος, με το ομώνυμο εκπληκτικό 

φαράγγι. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην 
Καρβάλη (Guzelyurt) όπου θα θαυμάσουμε την 
εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου, τη μικρή κεντρική 
πλατεία και το Παρθεναγωγείο (που σήμερα έχει 
μετατραπεί σε ξενοδοχείο). Στον δρόμο της επιστροφής 
θα σταματήσουμε σε εργαστήριο ταπητουργίας για να 
θαυμάσουμε την τοπική παραδοσιακή δραστηριότητα. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Προκόπι – Ορταχισάρ – Ουτσχισάρ – 
Προκόπι
Πρωινό  και η μέρα μας θα ξεκινήσει με τη γνωριμία 
δύο από τις πλέον γραφικές κοινότητες της 
Καππαδοκικής γης. Το  ‘’μεσαίο’’ και το ‘’ακραίο‘’ 
κάστρο, δεδομένης της υψομετρικής διαφοράς, 
μοναδικά φυλάκια παρατηρητήρια από τα 
πανάρχαια χρόνια. Σπουδαίοι οικισμοί, αρχοντικά, 
καλλιτεχνικές ομάδες, παραδοσιακά καταστήματα, 
πρωτομουσουλμανικά  τεμένη και φυσικά υπόσκαφες 
εκκλησίες, θα είναι μερικά μόνο από τα σημεία, που θα 
μας  εντυπωσιάσουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά 
το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση.      

6η ημέρα: Προκόπι – Μουταλάσκη – Καισάρεια, 
Πτήση επιστροφής
Αναχωρούμε από το ξενοδοχείο μας για την επίσκεψη 
της γραφικής κωμόπολης Μουταλάσκη, πατρίδα 
της μητέρας του Αριστοτέλη Ωνάση, όπου σώζεται 
μέχρι σήμερα ο περίφημος ναός της Ζωοδόχου 
Πηγής, περιήγηση στα ανακαινισμένα αρχοντικά 
της κωμόπολης. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο της Καισάρειας, 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. Στην 5ήμερη 
εκδρομή παραλείπεται η 5η ημέρα του προγράμματος.

Λίγα λόγια για την Καππαδοκία:
Ένα εξαιρετικό ταξίδι στην ιστορία. Εκεί που ο Ελληνισμός και η ορθοδοξία άφησαν μνημεία και πολιτισμό, 
εκκλησίες και οικισμούς. Προσκύνημα στον τόπο καταγωγής πολλών σύγχρονων επιφανών Ελλήνων όπως 
στην Καισάρεια (Kayseri) – Νεάπολη (Nevsehir) – Προκόπι (Urgup) - Μαλακοπή (Derinkuyu) – Καρβάλη (Gu-

zelyurt) – Κόραμα (Goreme) – Σινασός (MustafaPasa) – Aραβισός (Gulsehir) – Άβανος. Ταξίδι στην εκπληκτική 
Καππαδοκία με τις “καμινάδες”, τις υπόγειες πολιτείες και την ιδιαιτερότητα του τοπίου, μοναδικού στον κόσμο.
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Ταξιδεύουμε στην Καππαδοκία ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ. 5 ή 6 ημέρες εκεί που ο Ελληνισμός και η 
ορθοδοξία άφησαν μνημεία και πολιτισμό, εκκλησίες και οικισμούς. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 

SPECIAL CATEGORY με πλούσιο πρωινό και δείπνο καθημερινά και ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
εκδρομών και περιηγήσεων. Με πτήσεις της Turkish Airlines από Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Ο Insider μας στη Καππαδοκία: 
Στέφανος Χατζημανώλης

Μοναδικός, χαρισματικός, δραστήριος, 
επικοινωνιακός, έχει κάνει σκοπό της ζωής 
του την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του 
ταξιδιώτη σε όλα τα επίπεδα. Ιδρυτής της Silver 
Holidays, με εξειδίκευση μεταξύ άλλων στους 
προορισμούς της Καππαδοκίας, του Πόντου, 
της Μικράς Ασίας, της Συρίας, της Ιορδανίας, 
της Μάλτας. Δυνατή προσωπικότητα που 
επιμένει στην παραμικρή λεπτομέρεια, με το 
στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η 
ομάδα του DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT 
και φυσικά ο Στέφανος, θα χαρούμε πολύ να 
σας δούμε στην εκδρομή στην εκπληκτική 
Καππαδοκία.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία/αρχαιολογικούς χώρους 
• Ποτά, αναψυκτικά στα γεύματα/δείπνα και 
οποιαδήποτε επιπλέον προαιρετική ενέργεια

5, 26/6

9, 23/7
& 6, 13/8 & 3/9

5

6

Yusuf Yigitoglu Cave Hotel
- Special Category Hotel

Ημιδ/φή

Ημιδ/φή

840 € 180€

890 € 180€

Προκόπι

Προκόπι

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Επιβ. 
ΜονόκλινουAναχώρησηΗμ.

Τιμές συμμετοχής κατά άτομο

*Ένα ταξίδι…μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (220€)

Οι πτήσεις μας 
με την Turkish Airlines 

TK 1882

TK 2012

TK 2013

TK 1893

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

09.40-11.00

12.20-13.45

14.45-16.25

19.10-20.30

Ώρες πτήσεωνΔρομολόγιοΑριθμός
πτήσης

Από Θεσσαλονίκη

TK 1842

TK 2012

TK 2013

TK 1843

AΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – AΘΗΝΑ

06.00-07.20

12.20-13.45

14.45-16.25

19.15-20.45

Ώρες πτήσεωνΔρομολόγιοΑριθμός
πτήσης

Από Αθήνα*

Σημειώσεις:
• Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι όμοιες 
με τις αντίστοιχες της ηπειρωτικής Ελλάδας 
Συναλλαγές στην Τουρκία γίνονται με τουρκικές 
λίρες ισοτιμία: 1 € = 4 TL 
• Αν κάποιοι από τους ταξιδιώτες θέλουν να 
επισκεφθούν οικισμούς και τοποθεσίες που δεν 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει 
κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές και το 
κόστος επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης 
• Κατά τη διάρκεια της αποβίβασης από το 
αεροσκάφος στην Κων/πολη πρέπει απαραίτητα, 
όσοι ταξιδεύετε με ταυτότητα νέου τύπου, να 
κρατήσετε για την επιστροφή σας το λευκό χαρτάκι 
πάνω στο όποιο θα ‘σφραγίσουν’ οι Τούρκοι 
αστυνομικοί την είσοδο σας. Θα σας χρειαστεί 
απαραίτητα κατά την επιστροφή σας!
• Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν 
στην Τουρκία διαφέρουν από τις αντίστοιχες 
στην Θες/νικη, τουλάχιστον σε όσα αφορά την 
ευρύτερη περιοχή της Καππαδοκίας. Το κλίμα 
είναι ηπειρωτικό, ζεστό το πρωί και επικρατεί 
περισσότερο δροσιά το βραδάκι. Χρειάζονται 
απαραίτητα να έχετε μαζί σας, μπουφάν, αδιάβροχο 
και μια ομπρέλα που ίσως χρειαστεί 
• Παρακαλείσθε να είστε πάντα ενήμεροι του 
καθημερινού προγράμματος, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται καθυστερήσεις και παρανοήσεις 
Στο πρόγραμμά μας συμπεριλαμβάνονται τα πρωινά 
και τα δείπνα στους χώρους του ξενοδοχείου. Δεν 
περιλαμβάνονται οι καταναλώσεις ποτών που 
επιβαρύνουν τον κάθε ταξιδιώτη χωριστά 

Παρατηρήσεις:
• Διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον ενός (1) έτους ή 
νέου τύπου ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες) 
είναι απαραίτητα για την είσοδο στην Τουρκία. 
(Απαγορεύεται το γράμμα στον αριθμό ταυτότητας 
να είναι το ελληνικό Φ)
• Προσοχή: Σύμφωνα με το άρθρο 55 Ν3585/2007, 
ο χρόνος ισχύος της ταυτότητας (με λατινικούς 
χαρακτήρες) ορίζεται στα 15 έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης της. Πέρα από αυτό το χρονικό 
όριο και σε περίπτωση που δεν την έχετε ανανεώσει, 
ταξιδεύετε με προσωπική σας ευθύνη.
• Η συμμετοχή σε διαδρομές με αερόστατα 
αποφασίζεται τοπικά και σύμφωνα πάντα με τις 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Η μοναδική 
εμπειρία διαρκεί χρονικά περίπου τρεις (3) ώρες 
(από τη στιγμή που θα φθάσετε στον χώρο 
εκκίνησης μέχρι την επιστροφή σας στο ξενοδοχείο – 
05:15 έως 08:30) και στοιχίζει 140 € κατ’ άτομο. 

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Turkish Airlines 
από Θεσσαλονίκη ή Αθήνα για την Καισάρεια
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
• Μια αποσκευή 20 kg και μια χειραποσκευή 8 
kg ανά άτομο 
• 4 ή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας
• 4 ή 5 πρωινά στη μορφή πλουσιοπάροχου 
ανοιχτού μπουφέ 
• 4 ή 5 δείπνα στη μορφή πλουσιοπάροχου set 
menu 
• Εκδρομές, ξεναγήσεις και περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός 
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 
• Φ.Π.Α.
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1η ημέρα Πτήση για Μιλάνο – Περιήγηση πόλης – 
Βερόνα – Βενετία (περιοχή Μέστρε)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Μιλάνο. Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στο 
εντυπωσιακό Ντουόμο, ο Καθεδρικός Ναός και η 
διάσημη Σκάλα, είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα 
σας εντυπωσιάσουν. Αναχώρηση για την πόλη των 
αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, όπου θα 
θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες 
Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από 
άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια και, βέβαια, το 
αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι 
της Ιουλιέτας. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση 
για Βενετία (περιοχή Μέστρε). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

2η ημέρα Βενετία (ξενάγηση πόλης) 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε 
για την ξενάγησή μας στη Βενετία. Μεταφορά στο 
Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα επιβιβαστούμε 
στο βαπορέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) και μεταφορά 
στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να 
γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 
κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για 
μία βαθύτερη προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, 
η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, 
θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την 
πλατεία Σαν Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά 
τον Ναπολέοντα είναι «το ωραιότερο σαλόνι της 
Ευρώπης», εδώ θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία 
(San Marco) με τους πέντε τρούλους, τον Πύργο του 
Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. 

Ολόκληρη η πόλη είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και 
τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίριά της θα 
σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε την ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ 
ένα εργαστήριο κατασκευής του περίφημου γυαλιού 
Μουράνο. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βενετία (περιοχή Μέστρε) - Φλωρεντία 
(ξενάγηση πόλης) 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου & ξεκινάμε 
για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη 
Φλωρεντία. Ξεκινάμε την ξενάγησή μας όπου θα 
δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza Della 
Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) 
με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε 
Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του 
Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των 
Λουλουδιών (Santa Maria Del Fiore) και το ιστορικό 
βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του 
μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε 
ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmi-
chele), ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε 
την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα (Piazza della 
Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski 
και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of 
Triumph). 

4η ημέρα Φλωρεντία – Σιένα – Ρώμη 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση 
για μια από εκείνες τις λιγοστές πόλεις που διερωτάται 
κανείς πως κατόρθωσαν να παραμείνουν ανέγγιχτες 

από τη φθορά του χρόνου και την ανθρώπινη 
παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε 
στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και 
τις γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο 
(Piazza del Campo), με τον πύργο του Δημαρχείου 
και θα ανηφορίσουμε μέχρι την πλατεία του Ντουόμο 
(Piazza del Duomo). Αναχώρηση για τη Ρώμη αργά 
το απόγευμα, άφιξη & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά) βραδινό 
γύρο πόλης. Απολαύστε τη μαγεία της φωτισμένης 
Ρώμης σε μία πρώτη γνωριμία που σίγουρα θα σας 
συναρπάσει.  

5η ημέρα Ρώμη – ξενάγηση πόλης – Βατικανό 
(μουσεία & Άγιος Πέτρος) 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη 
στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να 
ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, ένα από 
τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις 
αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών και των παπύρων, 
των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη 
Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), το παρεκκλήσι του 
Αποστολικού Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου η οροφή 
ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). 
Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, 
τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας 
εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά 
της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου & τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που 
δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του 
Μπερνίνι. Αναχωρούμε από το Βατικανό & συνεχίζουμε 
κατευθυνόμενοι στην πλατεία Βενετίας (Piazza 
Venezia) όπου θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες 
μνημείο Vittorio Emanuele II, που βρίσκεται μπροστά 
από το λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από 
τους επτά ιστορικούς λόφους όπου ήταν χτισμένη 
η αρχαία πόλη. Θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια 
(Piazza Di Spagna) και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα 
κέρμα και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα 
Ντι Τρέβι. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Ρώμη – ξενάγηση πόλης – πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα 
συνεχίσουμε την ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, 
θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η 
καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας 
της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για πτήση επιστροφής.

Κλασική Ιταλία Με πτήσεις AEGEAN AIRLINES

6 ημέρες

10, 17, 24, 
31/ΙΟΥΛ & 
7, 14, 21/

ΑΥΓ

Holiday Inn Venice 4*
Μέστρε

Grifone Firenze 4*
Φλωρεντία
Cicerone 4*

Ρώμη ή παρόμοια

750€ 795€ 545€ 199€

Aegean Airlines
Θεσσαλονίκη - Αθήνα

0625-0720
Αθήνα – Μιλάνο

0835-1010
Ρώμη – Αθήνα

1725-2025
Αθήνα - Θεσσαλονίκη

2200-2255

Πρωινό

Ξενοδοχείο Διτροφή Smart
Price

Κανονική 
τιμή

Παιδική τιμή
2-12 ετών

Επιβ.
Μον.

Αερ. Εταιρεία
/ΠτήσειςΑναχωρήσεις

*Ένα ταξίδι…μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (185€)

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων 
(Μέστρε 3€ - Φλωρεντία 4.5€ - Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση)
• Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο
• Πακέτο Βατικανό: 32€ (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την 
είσοδο στα μουσεία, ακουστικά για την ξενάγηση του Αγίου Πέτρου)
• Βραδινός Γύρος Πόλης στη Ρώμη (διάρκεια 3 ώρες) με το λεωφορείο & το συνοδό της εκδρομής: 15€ 
ανά άτομο
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
• Πέντε διανυκτερεύσεις (5) σε ξενοδοχεία 4*
• Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στον χώρο 
του ξενοδοχείου 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
• Επίσημος ξεναγός στην ξενάγηση της 
Φλωρεντίας 
• Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανού 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
• Checkpoints 20€ ανά άτομο 

XΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΤΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Μιλάνο, Βερόνα, Βενετία, Φλωρεντία, Σιένα, Ρώμη, Βατικανό
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Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4*
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με 
πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα
• Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του 
ξενοδοχείου Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, 
όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
της εκδρομής
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
• Checkpoints 20€ ανά άτομο

29 ΙΟΥΛ & 5, 
12, 19 ΑΥΓ

Starhotels President  
Genoa 4*

Kyriad Nice Gare 
Nice3*

Barcelo Milan 4*
ή παρόμοια

Starhotels President 
Genoa 4*

Nice Riviera 4* 
Barcelo Milan 4* 

ή παρόμοια

745€

820€

790€

875€

530€

560€

195€

255€

Aegean Airlines
Θεσ/νικη - Αθήνα 

11:35 - 12:25
Αθήνα - Γένοβα
13:40 - 15:00

Βερόνα - Αθήνα
15:40 - 18:45

Αθήνα - Θεσ/νικη
20:55 - 21:50

Πρωινό

Πρωινό

Ξενοδοχείο Διτροφή Smart
Price

Κανονική 
τιμή

Παιδική τιμή
2-12 ετών

Επιβ.
Μον.

Αερ. Εταιρεία
/ΠτήσειςΑναχωρήσεις

*Ένα ταξίδι…μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (175€)

Γαλλοιταλική Ριβιέρα
6 ημέρες Γένοβα,  Ραπάλο, Πόρτο Φίνο,  Νίκαια, Σαν Πωλ ντε Βανς, Κάννες, Μουσείο Fragonard,  Μόντε Κάρλο, Μιλάνο

1η ημέρα:  Πτήση για Γένοβα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 
Γένοβα, πρωτεύουσα της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο 
λιμάνι της Ιταλίας και γενέτειρα του Χριστόφορου 
Κολόμβου και του Παγκανίνι. Άφιξη και η 
πανοραμική περιήγηση μας αρχίζει από το ιστορικό 
κέντρο της, που έχει ανακηρυχτεί  από την Unesco 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντζο με 
την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή 
Πλατεία Φεράρι  με το κτίριο της  Όπερας, το παλάτι 
των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε 
ο Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά παλάτια, 
μεγάλες λεωφόροι του 19ου αιώνα,  μπαρόκ 
εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα:  Γένοβα - Ραπάλο – Πόρτο Φίνο – 
Νίκαια 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 
Ιταλική Ριβιέρα. Θα επισκεφθούμε το γραφικό 
Ραπάλο, όπου υπογράφτηκε η ομώνυμη συνθήκη 
(1922) μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ, και θα 
καταλήξουμε στη γραφική Σάντα Μαργκαρίτα, με 
τα πολύχρωμα σπιτάκια και τις γραφικές πλατείες. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μικροσκοπικό 
αλλά κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο (το εισιτήριο στο 
καραβάκι εξ ιδίων)  με τα γραφικά, χρωματιστά 
σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια 
προϊόντα και τα εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη 
μαρίνα. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Νίκαια. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα:  Νίκαια  - Κάννες - Σαν Πωλ ντε Βανς    
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στην 
κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής 
Ριβιέρα που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους 
οικισμούς  της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς 
τιμή της θεάς Νίκης. Θα διασχίσουμε την περίφημη 
λεωφόρο, Des Anglais που εκτείνεται κατά μήκος 
της παραλίας και πήρε όνομά της  από μια ομάδα 
Άγγλων τουριστών που κατά τον 18ο συνήθιζαν να 
περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του ήπιου κλίματος. 
Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco», 
θα περάσουμε από  την κεντρική πλατεία της πόλης 
την  πλατεία Μασένα με το άγαλμα του Ποσειδώνα, 
στη συνέχεια την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα 
δούμε τον Καθεδρικό Ναό της Νίκαιας. Αναχώρηση 
για τις Κάννες διάσημο το κοσμοπολίτικο θέρετρο 
όπου και θα κάνουμε μία σύντομη πανοραμική 
περιήγηση. Επόμενη επίσκεψη  το Σαν Πωλ ντε 
Βανς.  Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια 
με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο 
τιμής στο Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημα σας στα 
ιστορικά του καφέ και επισκεφθείτε το ίδρυμα 
Μεγκτ με την πλούσια συλλογή έργων επιφανών 
καλλιτεχνών της μοντέρνας τέχνης όπως ο Μιρό, ο 
Μπρακ και ο Σαγκάλ. Μη λησμονήσετε να ανεβείτε 
στον γοτθικό καθεδρικό ναό του χωριού όπου 
φυλάσσεται η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας 
που αποδίδεται στον Τιντορέτο. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή  στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια.

4η ημέρα: Νίκαια – Εζ-  Μόντε Κάρλο  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για 

το μεσαιωνικό Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το 
εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. 
Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο 
του Μονακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο 
κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του 
αποκαλούνται Μονεγάσκοι. 
Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το 
παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική 
έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας των Γκριμάλντι ,  από τον 13ο αιώνα, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας 
και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό 
Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο 
διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα 
έχετε την ευκαιρία  να γνωρίσετε περισσότερα 
από 4.000 είδη ψαριών.  Χρόνος ελεύθερος 
στοβκέντρο της πόλης.  Επιστροφή  αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια.

5η ημέρα: Νίκαια - Μιλάνο 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και Αναχώρηση για την 
οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας  το Μιλάνο.  
Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα  δούμε το 
κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο 
που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε 
το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό 
του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του 
Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του 
αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας 
από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός 
παγκοσμίως. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία 
Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από 
τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο 
αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και 
συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την 
Πιάτσα ντελα Σκάλα.  Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς 
η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά 
θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της 
από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, 
την Αγία Μαρία della Scala.  Αργά το απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο μας 
στο Μιλάνο. 

6η ημέρα:  Μιλάνο – Βερόνα – Πτήση 
επιστροφής   
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για 
την ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων 
εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού 
Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την 
περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για 
τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, 
που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα 
μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό 
των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της 
Ιουλιέτας. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την  πτήση  της επιστροφής μας .

Δεν περιλαμβάνονται
• Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Νίκαια 2,5€ - Μιλάνο 5€ - Γένοβα 3€)
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,  θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημειώση: Ξεναγήσεις και εκδρομές - ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν

Με πτήσεις AEGEAN AIRLINES
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Πανόραμα Ελβετίας
6 ημέρες Τορίνο, Σαμονί, Γενεύη, Λωζάννη, Βέρνη, Ιντερλάγκεν, Λουκέρνη, Ζυρίχη, καταρράκτες Ρήνου, Ζυρίχη, Μιλάνο

1η ημέρα: Πτήση για Τορίνο – Σαμόνι – Γενεύη - 
Λωζάνη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
το Τορίνο, άφιξη και άμεση αναχώρηση για 
το Σαμονί. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή 
φτάνουμε στο Σαμονί, ένα από τα διασημότερα 
χιονοδρομικά κέντρα της Γαλλίας. Φημισμένο για 
την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα αλπικά βουνά και 
τις απεριόριστες δυνατότητες για σκι. Βρίσκεται στη 
ΒΔ πλευρά των Άλπεων, σε υψόμετρο 1035 μέτρων. 
Το τοπίο κυριαρχείται φυσικά από την επιβλητική 
παρουσία της οροσειράς των Λευκών Όρεων (Mont 
Blanc), του ψηλότερου βουνού της Ευρώπης, με 
4807μ. υψόμετρο. 

Η κοιλάδα έχει δημιουργηθεί από την εποχή των 
παγετώνων, με το μήκος της να φτάνει τα 17 χλμ. 
Ορόσημο για τη σημερινή μορφή του Chamonix 
ήταν οι πρώτοι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που 
διοργανώθηκαν εκεί το 1924. Τότε ήταν που άρχιζαν 
να γίνονται και οι πρώτες εγκαταστάσεις για τα 
τελεφερίκ που καλύπτουν σήμερα τις σπουδαιότερες 
βουνοκορφές. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσετε 
το χωριό και για να ανεβείτε με το τελεφερίκ και να 
δείτε τον παγετώνα. Συνεχίζουμε προς τη Γενεύη , η 
οποία εκτείνεται από την άκρη της ομώνυμης λίμνης 
και περιβάλλεται από τις οροσειρές του Ιούρα και 
των Άλπεων της Σαβοΐας. Πόλη που συνδυάζει την 
γαλλική φινέτσα με τον Ελβετικό δυναμισμό. Θα 
δούμε το Μέγαρο των Εθνών με το μεγαλύτερο 
συνεδριακό κέντρο παγκοσμίως, την παλιά πόλη, το 
άνθινο Ρολόι που φτιάχτηκε το 1955, το ψηλότερο 
σιντριβάνι του οποίου ο Πίδακας φτάνει τα 140 
μέτρα ύψος καθώς επίσης το Δημαρχείο όπου 
γράφτηκε η Πρώτη Συνθήκη της Γενεύης ,αλλά και 
το καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου χτισμένος από 
τον 13ο αιώνα. Χρόνος ελεύθερος. Μετάβαση στη 
περιοχή της Λωζάνης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Λωζάνη – Βέρνη 
Μετά το πρωινό θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε την Λωζάνη , όπου θα δούμε την 
έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που 
ξεδιπλώνεται σε δύο τμήματα. Στην παλιά πόλη με 
το πάρκο Μον Ρεπό, το μέγαρο Ριπόν, τον Καθεδρικό 
ναό, τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και στο 
Ουσύ, πάνω στη λίμνη Λεμάν και το Ολυμπιακό 
μουσείο. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα διασχίζοντας την 
πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα φτάσουμε στην 
Βέρνη. Η πόλη είναι κτισμένη σε μια απόκρημνη 
καμπή του ποταμού Άαρ, με χαρακτηριστική 
αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα με φόντο τις 
μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγηση μας θα δούμε 
τον καθεδρικό ναό του Αγ. Βικεντίου, την κεντρική 
αρτηρία Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη από ψηφιδωτές 
στοές, τον περίφημο πύργο των Ρολογιών κ.α . 
Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και για επίσκεψη 
στο σπίτι του Άινσταιν ή σε κάποιο άλλο μουσείο. 
Επιστροφή στη Λωζάνη, διανυκτέρευση . 

3η ημέρα: Λωζάνη – Ιντερλάγκεν – Λουκέρνη - 
Ζυρίχη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ιντερλάκεν, 
στην περιήγησή μας, θα δούμε την περίφημη 
εκκλησία του Πύργου του 12ου αιώνα και το 
ωραιότατο πάρκο του Καζίνου με το άνθινο 
ρολόι. Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ 
με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές και θα 
θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της πόλης. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ. Στη συνέχεια, θα 
επισκεφτούμε την παραμυθένια Λουκέρνη, την 
πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές πλατείες με 
τα σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη 
σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που 
απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες 
ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και 
το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη 

μια παραμυθένια χροιά. Συνεχίζουμε για τη Ζυρίχη. 
Άφιξη,τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

4η ημέρα: Ζυρίχη – Καταρράκτες Ρήνου 
Πρωινό και η περιήγηση μας αρχίζει με την παλιά 
πόλη, όπου θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 
13ου αιώνα Φραουμνίστερ με τα περίφημα βιτρώ, 
την εκκλησία του Αγίου Πέτρου την μεγαλύτερη 
πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, το 
πάρκο Ρίτερ, το λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ, και 
τους τροπικούς κήπους του Πανεπιστημίου, την 
Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο 
προστασίας περιβάλλοντος. Η Μπανχόφστρασε, 
λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, είναι ο 
κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος της 
Ζυρίχης. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για 
τους καταρράκτες Ρήνου, στην πόλη Σαφχάουζεν 
(σύνορα Ελβετίας – Γερμανίας) για να απολαύσουμε 
τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες 
της Ευρώπη. Θαυμάστε το καταπράσινο Αλπικό 
τοπίο, τα δύο παλιά γραφικά κάστρα με τα θεάματα 
της υδάτινης μάζας που κρημνίζεται με δύναμη σε 
υψόμετρο πάνω από 16 μ. Επιστροφή στη Ζυρίχη 
και διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Ζυρίχη (Σαιν Μόριτζ – Νταβός, Αλπικό 
Τρένο) 
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε 
όπως θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη 
εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό 
κέντρο Σαιν Μόριτζ, που βρίσκεται σε υψόμετρο 
1.822 μ. με γραφικά σαλέ, πεντάστερα ξενοδοχεία 
για χειμερινές διακοπές υψηλών προδιαγραφών και 
καταστήματα των διασημότερων οίκων ένδυσης, 
υπόδησης, κοσμημάτων και ωρολογοποιίας Μετά 
από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ, 
όπου θα πάρουμε το Αλπικό Τρένο Εxpress με 
κατεύθυνση το ονομαστό τουριστικό θέρετρο. Η 
διαδρομή, δύο ώρες περίπου, μέσα από δάση, 
λίμνες και παγετώνες θα σας μείνει αξέχαστη. 
Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε το αλπικό τοπίο. 
Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός, την ψηλότερη 
πόλη στην Ευρώπη, που φιλοξενεί το Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ κι ένα από τα μεγαλύτερα 
χιονοδρομικά κέντρα. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: Ζυρίχη – Λουγκάνο – Μιλάνο 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή 
μας, μετά από μία θαυμάσια και τυπικά Ελβετική 
διαδρομή φτάνουμε στο Λουγκάνο, θα κάνουμε 
τη βόλτα μας στο κέντρο της πόλης και στην 
παραλία δίπλα από την λίμνη. Χρόνος ελεύθερος. 
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μιλάνου από 
όπου θα πάρουμε το αεροπλάνο της επιστροφής 
μας. 

Σημείωση: Η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 
οι ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές δύναται να 
αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή της εκδρομής.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
• Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

20 IOYΛ & 1, 
17 ΑΥΓ

Swissotel Zurich 5*
Best Western 

Mirabeaux Laussane 4*
945€ 985€ 755€ 215€

Aegean Airlines
Θεσσαλονίκη – Αθήνα

0625-0715
Αθήνα – Τορίνο

0825-1000
Μιλάνο – Αθήνα

1710-2035
Αθήνα – Θεσσαλονίκη

2200-2255

Πρωινό

Ξενοδοχείο Διτροφή Smart
Price

Κανονική 
τιμή

Παιδική τιμή
2-12 ετών

Επιβ.
Μον.

Αερ. Εταιρεία
/ΠτήσειςΑναχωρήσεις

*Ένα ταξίδι…μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (185€)

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις πτήσεις 
που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό καθημερινά 
• Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 
• Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα 
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 
• Φ.Π.Α. και ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής 
ευθύνης. 
• Μια αποσκευή βάρους 20kg ανά άτομο Μία 
χειραποσκευή βάρους 8kg ανά άτομο. 

Με πτήσεις AEGEAN AIRLINES
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Πανόραμα Πορτογαλίας
8 ημέρες Μαδρίτη, Σαλαμάνκα, Πόρτο, Μπράγκα, Γκιμαράες, Κοΐμπρα, Λισαβόνα, Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ

1η ημέρα : Πτήση για Μαδρίτη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια πρώτη 
γνωριμία με την πανέμορφη πόλη με τη βοήθεια του 
αρχηγού μας.
 
2η ημέρα : Μαδρίτη – Σαλαμάνκα - Πόρτο 
Πρωινό και αναχώρηση για Σαλαμάνκα. Το 
ιστορικό κέντρο της έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO, ενώ το πανεπιστήμιο της πόλης ήταν το 
πρώτο που ιδρύθηκε στην Ισπανία και είναι επίσης ένα 
από τα παλαιότερα στην Ευρώπη. Η Σαλαμάνκα έχει 
έναν πλούτο ιστορίας, αλλά είναι επίσης μοντέρνα, 
διασκεδαστική και δυναμική, ενώ ο φοιτητικός 
πληθυσμός φροντίζει να δίνει ζωή και ατμόσφαιρα 
σε αυτή την πόλη 24 ώρες την ημέρα. Η Plaza Mayor, 
ένας πρώην χώρος ταυρομαχίας, είναι όχι μόνο η 
μεγαλύτερη, αλλά και η ομορφότερη πλατεία στην 
Ισπανία και καταλαμβάνει χώρο 4.400 τετραγωνικών 
μέτρων. Η Casa Lis, ένα κτίριο της Art Nouveau, 
απέναντι από το Μουσείο Αυτοκινήτων, στεγάζει ένα 
μουσείο με περισσότερα από 2.000 διαφορετικά 
διακοσμητικά αντικείμενα (τέχνη Nouveau και τέχνη 
Deco). Συνεχίζουμε με το παλάτι La Casa de las 
Conchas (σπίτι των κοχυλιών) που είναι διακοσμημένο 
με περισσότερα από 300 πέτρινα κοχύλια και 
χτίστηκε στο τέλος του 15ου αιώνα από τον Rodrigo 
Arias de Maldonado, έναν ιππότη της στρατιωτικής 
δύναμης του Σαντιάγο, η οποία είχε ένα κοχύλι για 
έμβλημά της. Θα θαυμάσουμε τους Καθεδρικούς 
Ναούς, που τόσο ο παλιός όσο και ο νέος Καθεδρικός 
ναός της Σαλαμάνκα είναι λαμπρά δείγματα του 
αναγεννησιακού και γοτθικού ρυθμού. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για το Πόρτο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

3η ημέρα : Πόρτο (περιήγηση πόλης) 
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε στην εντυπωσιακή 
πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Douro και απλώνεται αρμονικά στους λόφους 
διατηρώντας ακόμη και σήμερα την μεσαιωνική 
της άποψη. Στην περιοχή Ριμπέϊρα, κατά μήκος 

του ποταμού, εκτείνονται οι παλιές συνοικίες 
με τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα και την 
ανοιχτή αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα, από 
όπου παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές 
βάρκες το ομώνυμο κρασί. Στην άνω πόλη θα 
περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού 
Ναού και το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το χρυσοποίκιλτο ναό 
του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, 
όπου στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο 
και παλαιότερα το χρηματιστήριο. Τέλος θα 
επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, 
όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί 
“ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε τη χαρά να γευτούμε σε 
ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη 
γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. 

4η ημέρα: Πόρτο – Μπράγκα – Γκιμαράες– Πόρτο 
Αναχώρηση για μια όμορφη εκδρομή στην περιοχή 
Minho. Καθ οδόν σταματάμε στην Μπράγκα όπου 
θα θαυμάσουμε το Iερό του Καλού Ιησού του 
Βουνού που παρουσιάζει σημαντικά δείγματα 
στυλ Μπαρόκ και την μεγαλοπρεπή παλιά πόλη. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες το 
λίκνο του Παρτογαλικού έθνους που ήταν η πρώτη 
πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι η γενέτειρα πόλη 
της Πορτογαλικής εθνικότητας καθώς και η πόλη στην 
οποία γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της Πορτογαλίας. 
Θα δούμε το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό 
κέντρο, τα οποία αποτελούν μνημεία ιστορικής 
κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. 
Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Πόρτο – Κοΐμπρα - Λισαβόνα 
Πρωινό και αναχωρούμε για την Κοϊμπρα, που είναι 
η πρώτη Πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας 
και μια από τις πιο παλιές πόλεις του κόσμου. 
Θα περιηγηθούμε στο χώρο του Πανεπιστημίου 
και στους δρόμους της πόλης των ποιητών με το 
πολυτραγουδισμένο της ποτάμι Μοντέγκο. Ελεύθερος 
χρόνος για καφέ στο πολύβουο κέντρο της πόλης και 
αναχώρηση για τη Λισαβόνα. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. 

6η ημέρα: Λισαβόνα (περιήγηση πόλης) 
Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην 
γραφική και φιλόξενη πόλη, που παρόλο τις 
συνεχόμενες επιδρομές των βαρβαρικών λαών 
για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και σήμερα το 
λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Θα θαυμάσουμε 
το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι 
των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της 
πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε 
το 1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για 
να τιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για την 
επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων 
καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, 
απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι 
για τα πέρατα της γης. Αυτός ο περίφημος πύργος 
που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό 
κάστρο, χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του 
ποταμού Tagus για να προστατεύσει τις εκβολές του 
ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO 
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το βράδυ 
σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά 
πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε 
όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια 
Αmalia Rodrigues. 

7η ημέρα : Λισαβόνα (Ελεύθερη ημέρα) 
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε αυτή 
τη γοητευτική πόλη . Μπορείτε να επισκεφθείτε τη 
διεθνή έκθεση EXPO , να περιπλανηθείτε στα στενά 
καλντερίμια της μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα ως 
το Κάστρο Του Άγιου Γεωργίου για να απολαύσετε 
μια πανοραμική θέα της Λισαβόνας ή το στάδιο της 
Μπενφίκα. 

8η ημέρα : Λισαβόνα - Σίντρα – Κασκάις – Εστορίλ 
– πτήση επιστροφής 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα και για όσους το 
επιθυμούν προαιρετικά, θα αναχωρήσουμε για μια 
ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της Λισαβόνας. 
Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των 
βασιλέων, μια πόλη που αφθονεί σε φυσική ομορφιά 
και χαρακτηρίζεται από την ιστορική και πολιτιστική 
κληρονομιά της. Το Παλάθιο Ρεάλ, δεσπόζει στην 
κορυφή ενός καταπράσινου βουνού και θα μας 
ταξιδέψει μέσα από τα διάφορα μεσαιωνικά και 
αραβικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του σε μια περίοδο 
ρομαντικής έκστασης. Στη συνέχεια θα περάσουμε 
από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι που 
αναπτύσσεται δίπλα στην πρωτεύουσα το Εστορίλ, το 
θέρετρο όλων των εποχών, το οποίο θεωρείται από 
τα πιο σημαντικά τουριστικά σημεία παγκοσμίως και 
παρέχει ποικίλες δραστηριότητες όπως γήπεδα γκολφ, 
αγωνιστική πίστα καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα 
καζίνο της Ευρώπης. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
το αεροδρόμιο της Λισαβόνας για την πτήση της 
επιστροφής μας. 

Σημείωση: Η σειρά που θα πραγματοποιηθούν οι 
ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές δύναται να αλλάξει 
για την καλύτερη διεξαγωγή της εκδρομής.

1, 8, 15 ΑΥΓ
Rafael Atocha Madrid 4*

Fenix Porto 4*
Olissipo Oriente Lisbon 4*

885€ 925€ 785€ 320€

Ellinair
1/8 Θεσ/νικη – Μαδρίτη

16.40-19.25
8/8 Λισαβόνα – Θεσ/νίκη

20.10-02.00
8/8 Θεσ/νικη – Λισαβόνα

17.00-19.10
15/8 Μαδρίτη – Θεσ/νίκη

20.45-01.45
15/8 Θεσ/νικη – Μαδρίτη

17.00-19.10
22/8 Λισαβόνα–Θεσ/νίκη

20.10-02.00

Πρωινό

Ξενοδοχείο Διτροφή Smart
Price

Κανονική 
τιμή

Παιδική τιμή
2-12 ετών

Επιβ.
Μον.

Αερ. Εταιρεία
/ΠτήσειςΑναχωρήσεις

*Ένα ταξίδι…μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (145€)

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις πτήσεις 
που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
• Πρωινό καθημερινά
• Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας
• Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 
Φ.Π.Α. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
• Μια αποσκευή βάρους 20kg ανά άτομο Μία 
χειραποσκευή βάρους 8kg ανά άτομο 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
• Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Με απευθείας πτήσεις Ellinair
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Παρίσι – Μπενελούξ
8 ημέρες Παρίσι, Μουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Fragonard, Βρυξέλλες, Γάνδη, Μπρυζ, Άμστερνταμ, 

Βόλενταμ Μάρκεν, Ρότερνταμ, Χάγη

1η ημέρα: Πτήση για Παρίσι (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
κοσμοπολίτικο Παρίσι. Ακολουθώντας τη χρονολογική 
και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε 
την πανοραμική περιήγηση, όπου θα δούμε το 
Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την Αψίδα του 
Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο των Ηλισίων Πεδίων, 
το Μικρό και το Μεγάλο Παλάτι, την πλατεία Ομονοίας 
(το σημείο όπου διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα 
γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής Επανάστασης), 
την εκκλησίας της Αγίας Μαγδαληνής, το εντυπωσιακό 
κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του 
Λούβρου, τη Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του 
Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, τη γέφυρα Ποντ Νεφ, 
το Δημαρχείο της πόλης, την Παναγία των Παρισίων, 
το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης , το 
Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα 
κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου 
Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το 
Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, τη Σχολή 
Καλών Τεχνών και τέλος το περίφημο Πολεμικό 
Μουσείο, όπου βρίσκεται ο τάφος του Ναπολέοντα. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και χρόνος 
ελεύθερος στη διάθεσή σας. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Παρίσι – Μουσείο Λούβρου – Μουσείο 
Fragonard - Βερσαλλίες 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή περιήγηση στο 

μουσείο του Λούβρου ένα από τα τρία μεγαλύτερα 
μουσεία του κόσμου. Θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε εκθέματα από την αρχαιότητα μέχρι και τα 
μέσα του 19ου αιώνα. Επόμενη επίσκεψη το Μουσείο 
Αρωμάτων Fragonard. Τέλος θα επισκεφθούμε το 
προάστιο των Βερσαλλιών, πρωτεύουσα της Γαλλίας 
για περισσότερα από 100 χρόνια. Επιστροφή νωρίς 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε στο 
περίφημο καμπαρέ του Παρισιού “Paradis Latin”. 
Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα : Παρίσι – Disneyland 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η μέρα μας είναι αφιερωμένη 
στο θαυμαστό κόσμο του DISNEY, ένα από τα 
δημοφιλέστερα πάρκα διασκέδασης. Ένα τεράστιο 
θεματικό πάρκο με πολλές δραστηριότητες. Ανήκει 
στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε για πρώτη 
φορά στο Παρίσι το 1992. Το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα : Παρίσι – Γάνδη – Μπρυζ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση τη Μπρυζ μία 
από τις ομορφότερες πόλεις του Βελγίου. Καθ’ οδόν 
θα επισκεφθούμε τη Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες 
πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της Επαρχίας 
της Ανατολικής Φλάνδρας. Με την άφιξη μας στη 
Μπρυζ, ή αλλιώς Βενετία της Φλάνδρας θα κάνουμε 

την περιπατητική μας περιήγηση. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή της Μπρύζ και 
διανυκτέρευση.
 
5η ημέρα: Μπρυζ – Χάγη– Ρότερνταμ - 
Άμστερνταμ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Πρώτη μας επίσκεψη 
το Ρότερνταμ, που διαρρέεται από τον ποταμό Maas, 
ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Χάγη, τη διοικητική 
πρωτεύουσα της χώρας και έδρα της κυβέρνησης 
και της Βασιλικής Οικογένειας, όπου θα δούμε το 
Παλάτι, τις κεντρικές πλατείες, το φημισμένο κτίριο 
του Διεθνούς Δικαστηρίου και το ιστορικό σπίτι των 
Ιπποτών. Άφιξη το απόγευμα στο Άμστερνταμ και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα : Άμστερνταμ – Μάρκεν – Βόλενταμ 
Μετά το πρωινό θα κάνουμε την περιήγηση μας 
στη πλωτή αυτή πόλη με τα αμέτρητα κανάλια. 
Θα δούμε το Εθνικό Μουσείο που συγκεντρώνει 
έργα των μεγαλύτερων Φλαμανδών Ζωγράφων, 
το Βασιλικό Ανάκτορο, το σπίτι του Ρέμπραντ, το 
Νομισματοκοπείο, το Μέγαρο των Σιδηροδρόμων, 
την φημισμένη πλατεία Νταμ. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τα γνήσια ολλανδικά χωριά, το 
Βόλενταμ, το ψαροχώρι που βρίσκεται στις όχθες 
της Εϊσελμέερ. Επιστροφή στο Άμστερνταμ. 
Διανυκτέρευση. 

7η ημέρα : Άμστερνταμ – Βρυξέλλες 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τις 
Βρυξέλλες. Στην περιήγηση που ακολουθεί θα 
δούμε το δικαστικό Μέγαρο, τον Καθεδρικό Ναό, το 
Παλάτι, το συγκρότημα των κτιρίων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, την επιβλητική Γκράν Πλας με τα 
μεγαλόπρεπα Γοτθικά και Μπαρόκ κτίρια και το 
ιστορικό δημαρχείο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

8η ημέρα : Βρυξέλλες – Παρίσι – Πτήση 
επιστροφής 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής
 
Σημείωση : Η σειρά που θα πραγματοποιηθούν οι 
ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές δύναται να αλλάξει 
για την καλύτερη διεξαγωγή της εκδρομής.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 
• Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

4, 11, 18 
AYΓ

3* & 4* 820€ 860€ 715€ 410€

Ellinair
Θεσ/νικη – Παρίσι

1400-1600
Παρίσι – Θεσ/νικη

1700-2100

Πρωινό

Ξενοδοχείο Διτροφή Smart
Price

Κανονική 
τιμή

Παιδική τιμή
2-12 ετών

Επιβ.
Μον.

Αερ. Εταιρεία
/ΠτήσειςΑναχωρήσεις

*Ένα ταξίδι…μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (145€)

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις πτήσεις 
που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*
• Πρωινό καθημερινά
• Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 
• Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 
Φ.Π.Α. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
• Μια αποσκευή βάρους 20kg ανά άτομο Μία 
χειραποσκευή βάρους 8kg ανά άτομο.

Με απευθείας πτήσεις Ellinair
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Σαντορίνη

Χανιά

4,5,6,7 ή 8 ημέρες αεροπορικώς

6 ή 8 ημέρες αεροπορικώς

OKEANIS BEACH 4* - Αγία Παρασκευή
Αυτό το κατάλυμα απέχει 1 λεπτό με τα πόδια 
από την παραλία. Το Oceanis Beach περιβάλλεται 
από κήπο και διαθέτει πισίνα, εστιατόριο και 
σνακ μπαρ. Προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια 
με μπαλκόνι με θέα στο καταπράσινο τοπίο ή 
την πισίνα. Έχει απευθείας πρόσβαση στη μαύρη 
αμμώδη παραλία της Αγίας Παρασκευής. Όλα 
τα δωμάτια του Oceanis είναι εξοπλισμένα 
με δορυφορική τηλεόραση και ψυγείο. Έχουν 
ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και 
ντους.

Διακοπές – Fly & Drive με απευθείας πτήσεις ΕLLINAIR 
& AEGEAN από Θεσσαλονίκη

Διακοπές – Fly & Drive με απευθείας πτήσεις ΕLLINAIR 
από Θεσσαλονίκη

Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις αναχωρήσεις

Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις αναχωρήσεις

CALDERA VIEW RESORT 3* - Ακρωτήρι
Το Resort Caldera View βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 
παραδοσιακούς οικισμούς στο Μεγαλοχώρι - Ακρωτήρι, 
σε μια ήσυχη τοποθεσία 70 μέτρα  από τα βράχια της 
Καλντέρας. Το Caldera View Resort προσφέρει μία από 
τις μεγαλύτερες πισίνες στο νησί, με υδρομασάζ και 
καταρράκτη. Το View Café  προσφέρει το ιδανικό μέρος για 
χαλάρωση και από εκεί μπορείτε να απολαύσετε όμορφη 
και μοναδική θέα στο ηλιοβασίλεμα μαζί με δροσιστικά 
ποτά και νόστιμη παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν ψυγείο, τηλεόραση 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν πρόσβαση στο internet. 

STAR 3* - Μεγαλοχώρι
Μόλις 50 μέτρα  μακριά από την Καλντέρα, το Star 
Hotel βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό του 
Μεγαλοχωρίου στη Σαντορίνη. Οι εγκαταστάσεις 
αναψυχής περιλαμβάνουν 2 εξωτερικές πισίνες, σνακ 
μπαρ δίπλα στην πισίνα και υδρομασάζ. Η παραλία 
της Περίσσας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 
χιλιομέτρων. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια  έχουν 
επιπλωμένο ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα. 
Είναι ευρύχωρα και εξοπλισμένα με δορυφορική 
και καλωδιακή τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, 
ραδιόφωνο και μικρό ψυγείο.

CHC GALINI SEA VIEW Adults only 5* - Αγία 
Μαρίνα
Αυτό το κατάλυμα απέχει 3 λεπτά με τα πόδια από 
την παραλία. Σε απόσταση 150μ. από την αμμώδη 
παραλία της Αγίας Μαρίνας, το Galini Sea View 
προσφέρει όμορφα καταλύματα 5 αστέρων, εξωτερική 
και εσωτερική πισίνα. Διαθέτει 2 μπαρ και ένα 
εστιατόριο με πανοραμική θέα στο Κρητικό Πέλαγος. 
Τα κλιματιζόμενα δωμάτια ανοίγουν σε επιπλωμένο 
μπαλκόνι, ορισμένα με θέα στη θάλασσα. 

HALEPA 4* - Πόλη Χανίων
Αυτό το κατάλυμα απέχει 6 λεπτά με τα πόδια από 
την παραλία. Σε βολική τοποθεσία λίγα μόλις λεπτά 
από το κέντρο των Χανίων, αυτό το χαλαρωτικό 
καταφύγιο βρίσκεται στη συνοικία Χαλέπα. Το πλήρως 
ανακαινισμένο ξενοδοχείο συνδυάζει τη γοητεία και το 
χαρακτήρα του χθες με τις ανέσεις και την τεχνολογία 
του σήμερα, καθιστώντας το ένα ιδανικό μέρος για 
όσους αναζητούν το συνδυασμό του ιστορικού και 
του σύγχρονου σε έναν μόνο προορισμό.

CHRISPY WORLD 4* - Κολυμπάρι Χανίων
Χτισμένο κοντά στη θάλασσα, αυτό το ξενοδοχείο 
βρίσκεται σε μία από τις πιο γραφικές περιοχές της 
Κρήτης. Διαθέτει κομψά δωμάτια με μπαλκόνι που 
βλέπουν στον κήπο, τη θάλασσα ή τις 3 πισίνες.
Κάθε δωμάτιο είναι καλαίσθητα διακοσμημένο με 
ξύλινη επίπλωση και περιλαμβάνει μοντέρνο μπάνιο. 
Όλα τα καταλύματα είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, 
τηλεόραση και προϊόντα περιποίησης. Ορισμένα 
δωμάτια διαθέτουν καθιστικό.

Αναχωρήσεις καθημερινά εκτός Τετάρτης

Αναχωρήσεις Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο
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Ρόδος

Πάρος

5,6 ή  8 ημέρες αεροπορικώς

4,5,6,7 ή  8 ημέρες αεροπορικώς

Διακοπές – Fly & Drive με απευθείας πτήσεις ΕLLINAIR 
από Θεσσαλονίκη

Διακοπές – Fly & Drive με απευθείας πτήσεις ASTRA & 
AEGEAN από Θεσσαλονίκη

Αναχωρήσεις Τρίτη - Παρασκευή – Κυριακή

Αναχωρήσεις από 1/6 έως  22/07 καθημερινά εκτός 
Τρίτης και  από 23/07 καθημερινά.

BUTTERFLY 
Βoutique Hotel 3* - Πόλη Ρόδου
Αυτό το κατάλυμα απέχει 6 λεπτά με τα πόδια από την 
παραλία. 

Το BUTTERFLY Boutique Hotel βρίσκεται στην πόλη 
της Ρόδου και προσφέρει μπαρ και δωρεάν WiFi. 

Το ξενοδοχείο απέχει 600μ. από τα Αγάλματα των 
Ελαφιών και το λιμάνι του Μανδρακίου. 

AMPHITRYON Boutique Hotel 4*
 - Πόλη Ρόδου
Το Amphitryon Boutique Hotel βρίσκεται σε κεντρική 
τοποθεσία στην πόλη της Ρόδου, μόλις 200μ. μακριά 
από το μεσαιωνικό κάστρο. Προσφέρει  πισίνα 
με επιπλωμένη, ηλιόλουστη βεράντα και μπαρ-
εστιατόριο. Παρέχει 24ωρη ρεσεψιόν και δωρεάν Wi-
Fi στο χώρο του λόμπι. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του 
Amphitryon προσφέρουν θέα στην πισίνα ή τη γύρω 
περιοχή. Είναι μοντέρνα διακοσμημένα σε γκρι, λευκές 
και μαύρες αποχρώσεις. Όλα περιλαμβάνουν ψυγείο 
και δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνη.

OLYMPIC PALACE 5* - Ιξιά 
Το Olympic Palace Hotel 5 αστέρων βρίσκεται σε μια 
προνομιακή τοποθεσία στην Ιξιά, λίγα μόλις μέτρα από 
την παραλία και σε απόσταση περίπου 5χλμ. από την 
πόλη της Ρόδου και 12χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο 
της Ρόδου. Τα ευρύχωρα δωμάτια διαθέτουν κομψό 
ντιζάιν, κρεβάτια queen size και μεγάλα μπαλκόνια με 
θέα στο Αιγαίο Πέλαγος ή τα βουνά. Όλα τα δωμάτια 
προσφέρουν πολλές ανέσεις, όπως κλιματισμό, μίνι 
μπαρ και τηλεόραση LCD. Το πολυτελές συγκρότημα 
προσφέρει ποικιλία ψυχαγωγικών, αθλητικών και 
χαλαρωτικών εγκαταστάσεων.

Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις αναχωρήσεις

Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις αναχωρήσεις

GALATIS 3* - Αλυκή
Το Galatis Hotel βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην 
παραλία της Αλυκής, σε απόσταση 10 λεπτών οδικώς 
από την Παροικιά. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και 
εξωτερική πισίνα με βεράντα από όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Παρέχονται 
δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την 
παραλία. Το ξενοδοχείο διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια 
με ιδιωτικό μπαλκόνι. Όλα περιλαμβάνουν μπάνιο με 
στεγνωτήρα μαλλιών. Ακριβώς δίπλα στο κατάλυμα 
θα βρείτε ένα γήπεδο τένις και μια παιδική χαρά τα 
οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς χρέωση. 

NIKOLAS 2* - Παροικιά
Αυτό το κατάλυμα απέχει 1 λεπτό με τα πόδια από την 
παραλία. Το Nikolas Hotel απέχει μόλις λίγα βήματα από 
την παραλία της Αγίας Άννας και λιγότερο από 1χλμ. 
από το λιμάνι της Παροικιάς και προσφέρει απρόσκοπτη 
θέα στη θάλασσα. Διαθέτει καφέ με βεράντα με θέα 
στον κόλπο της Πάρου και lounge με μπαρ. Όλα τα 
δωμάτια του Nikolas Hotel διαθέτουν μεγάλο μπάνιο 
με μπανιέρα, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και μίνι ψυγείο. Η 
Παροικιά, με τις πολλές ψαροταβέρνες και τα υπαίθρια 
μπαρ, είναι προσβάσιμη σε 10 λεπτά με τα πόδια.

PORTO PAROS 4* - Κολυμπήθρες
Το Porto Paros είναι κτισμένο σε κυκλαδίτικο 
αρχιτεκτονικό στυλ και διαθέτει  2 εστιατόρια, 
3 μπαρ, 3 πισίνες, θερινό θέατρο και πολλούς 
χώρους για τις παιδικές ηλικίες. Βρίσκεται 
μόλις 4χλμ από τη Νάουσα, δίπλα στην παραλία 
Κολυμπήθρες, σε μια όμορφη παραλία 130 
στρεμμάτων. Προσφέρει εξαιρετικές παροχές 
καταλυμάτων και ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις για 
μοναδικές, ήρεμες και χαλαρωτικές διακοπές. Όλα 
τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, 
ψυγείο και ασύρματο internet .



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της 
Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Η Εταιρεία μας, 
με την επωνυμία “DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT O.E.” και το 
διακριτικό τίτλο “DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT”, με έδρα την 
Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή 87α & Γρηγορίου Παλαμά 1, 1ος όροφος 
με αριθμό MH.T.E 0933Ε60000143601 , που στο εξής θα καλείται 
“Τουριστικός Οργανισμός”, είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε 
σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, ή λειτουργεί 
ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των 
μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων 
αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους 
Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, 
για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα 
και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο 
πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου 
του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο 
που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των 
προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών 
και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα 
στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα 
ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή στα γραφεία των 
συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο και μέσω της 
ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να 
δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της 
προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, 
μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό 
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και 
συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη 
εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της 
προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης 
και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα 
συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου 
της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες 
πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του 
ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον Τουριστικό 
Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να 
απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που 
προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί 
την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει 
όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις 
λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω 
τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους 
ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους 
κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. Σε κάποιες οργανωμένες 
αεροπορικές εκδρομές, εκπρόσωπος του Τουριστικού Οργανισμού θα 
βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρησης/άφιξης για να διευκολύνει τα 
ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και 
οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση 
από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής. Ο Τουριστικός 
Οργανισμός μας, δε φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες 
λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.
Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά 
την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια 
των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, 
φόρους και άλλα έξοδα, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με 
το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους. Ο Τουριστικός 
Οργανισμός μας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, 
διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω 
παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί 
να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης 
αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, 
καυσίμων, περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, κτλ. Σε περίπτωση 
αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (πάνω από 10% της αξίας 
του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να 
ακυρώσει τη συμμετοχή του και να τού επιστραφούν τα χρήματα 
που έχει καταβάλει. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, 
για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, 
να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους 
ακυρωτικών τελών. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση 
από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα 
πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και 
μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο /καμπίνα). Στις 
τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος 
ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί τόπου 
στα ξενοδοχεία.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση να συντονίσει 
και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που 
διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 
πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και 
παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και 
για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές 
δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, 
πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού 
(“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών 
και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας . Ο Τουριστικός Οργανισμός, δε 
μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις 
ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων 
ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και 
κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δε θα πρέπει να προγραμματίζουν 
σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες 
μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων). Τονίζεται ότι, ο 
Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει 
περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί 
να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται 
σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών 
του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων 
είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές 
λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που 
δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών 
συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί 
ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών 
ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, 
επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση 
ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός 
Οργανισμός μας δε φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που 
προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για 

να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, 
χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης 
των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, 
όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους 
ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει 
να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, 
στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, 
εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να 
λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να 
υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο 
μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε 
έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή 
του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν 
έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν 
ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών 
του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε 
ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν 
τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται 
από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του 
οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην 
κατ΄ άτομο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση 
ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 
(είκοσι) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 
12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 
περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που καθορίζεται 
από το πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός 
αυτός δε συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να 
ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους 
πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό, και να τούς επιστρέψει 
τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. 
Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων 
των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε 
δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισμό μας είτε 
διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, 
εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός 
μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση 
του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ 
του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται 
από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών 
υπηρεσιών (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, 
είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη 
συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και 
τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή 
τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του 
προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα 
κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν 
αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης 
υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με 
δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων 
για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν 
καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς 
να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση. Στα αεροδρόμια και τα 
λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την 
αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να 
επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική 
εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο 
και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας. Σε περίπτωση 
που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και 
αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία 
ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής 
του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο 
μας δε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι 
οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή 
ευθύνη, ή λόγω ασθένειάς του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται 
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει 
θέση, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, το 
οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, 
το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ για τις 
θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την 
αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού 
ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση ο εκχωρών και 
ο αποδέκτης ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο μας για 
την καταβολή τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, 
πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος 
του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η 
κράτηση νέας θέσης εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν. Ο 
Τουριστικός Οργανισμός μας δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που 
αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση 
της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν 
όρους ακύρωσης.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την 
κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται 
στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδιών μας, 
είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για 
την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία 
μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων 
ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα 
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν 
είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο 
από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται 
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη 
διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00-12:00 της ημέρας αναχώρησης. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή 
να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική 
επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του 
ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης 
κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται άλλης 
αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την 
ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, 
και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το 
γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση 
και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού 
ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του 
ξενοδοχείου, ο Οργανισμός μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα 
υποδοχής. Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις 
δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το 
κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση <μέσω της πόλης >, 

<θα δούμε>, <θα θαυμάσουμε>, στις εκδρομές, δηλώνουν την ένδειξη 
κατεύθυνσης δρομολογίου και τη θέα από το πούλμαν του αξιοθέατου 
σημείου – κτηρίου αντιστοίχως. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης 
επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες, 
υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας, 
δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την 
αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Οι αεροπορικές 
εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν 
για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η 
περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον 
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο Ελληνικό διαβατήριο, 
το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Οι χώρες της 
ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Ο 
Οργανισμός μας συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε 
ισχύ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία 
επιστροφής σας. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών 
να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ 
αυτές. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που 
απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και 
θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη 
σχετική διαδικασία) δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση 
αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο 
ταξιδιώτης. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων 
διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο 
και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, 
καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν. Τυχόν μη εξασφάλιση της 
έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δε 
δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση 
ακυρωτικών τελών. Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις πληροφορίες 
για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές 
προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της 
εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε 
ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες 
υγειονομικές αρχές.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής 
Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το 
οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών 
του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Ο αριθμός των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη 
διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας. Επιπλέον, 
υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες 
καλύψεις ανάλογα με τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας 
συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη 
διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε 
να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της 
“Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους, 
ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του 
Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι 
αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα 
ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα 
προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Στα αεροπορικά 
ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο βάρος 
τα 20 κιλά ( εκτός από τις low cost εταιρείες). Σε περίπτωση που 
προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών 
από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται 
επί τόπου. Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν 
στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων 
(περίπου 50 Χ 40 Χ 25) .
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο 
εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής 
του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 
των Γενικών όρων συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά 
τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται 
η ακύρωση και είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα 
αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό
- Έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση 50 € για τα ταξίδια 
στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ΄ άτομο, για 
διαχειριστικά έξοδα.
-29 έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση : 20% της συνολικής αξίας 
του ταξιδιού.
-15 έως 07 ημέρες πριν την αναχώρηση : 50% της συνολικής αξίας 
του ταξιδιού.
-07 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - 
μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια/εξωτικά εκτός Ευρώπης ισχύουν 
διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε 
ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα 
ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων, τα ακυρωτικά φθάνουν 
ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή 
ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή 
την προσφορά.
Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων 
αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια 
που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι 
παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να 
είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως 
αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης  εκδρομής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το 
αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή 
όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να 
διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή 
του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω 
ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του 
ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη 
διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε 
μονόκλινο.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Τουριστικός Οργανισμός και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν 
με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.
Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι 
τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
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