Περιεχόμενα
Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό
03 Καρναβάλι Βενετίας 4 ημέρες
04 Πράγα 4 ημέρες
06 Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 4 ημέρες
08 Μάλτα 4 ημέρες
10 Ρώμη 4 ημέρες
11 Σικελία - Μ. Ελλάδα 5 ημέρες
12 Special Βουδαπέστη 4&5 ημέρες
13 Αλσατία - Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη - Μ. Δρυμός
14 Άμστερνταμ 4 ημέρες
15 Λονδίνο 5 ημέρες
16 Βερολίνο 4+1 ημέρες
17 Παρίσι 4 ημέρες
18 Βελιγράδι 5 ημέρες
19 Σμύρνη - Παράλια Μ. Ασίας 4 ημέρες
20 Βουκουρέστι 4&5 ημέρες / Βιέννη 4 ημέρες

1 διαδρομή οδικώς & 1 αεροπορικώς
21 Σικελία - Μ. Ελλάδα 6 ημέρες
22 Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες

Οδικές εκδρομές στο εξωτερικό
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Σόφια - Φιλιππούπολη 3&4 ημέρες
Δαλματικές ακτές 6 ημέρες
Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Βελιγράδι 4&5 ημέρες
Στα βήματα του Δράκουλα 5 ημέρες
Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
Κων/πολή 5 ημέρες / 4 διαν.
Κων/πολη 4 ημέρες - 2 διαν. / Κων/πολη 4 ημέρες / 3 διαν.
Παράλια Μ. Ασίας 4 ημέρες
Αϊβαλί - Σμύρνη 4 ημέρες
Ανατολική Ρωμυλία 4 ημέρες
Βυζαντινή Οχρίδα 3&4 ημέρες / Αδριανούπολη 3 ημέρες

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα
36
37
38
39
40

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι
φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας
(π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

Αλεξανδρούπολη - Καρναβάλι Ξάνθης 4 ημέρες
Πατρινό καρναβάλι 3 ημέρες
Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι 4 ημέρες / Κερκυραϊκό καρναβάλι 3 ημέρες
Απόκριες στο Λουτράκι 4 ημέρες / Βόλος Γύρος Πηλίου 3&4 ημέρες
Όροι χρήσης

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30%
και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ & ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ:
Το έντυπο αυτό σχεδιάστηκε ειδικά για τις περιόδους των Απόκρεων & της 25ης Μαρτίου, καθώς τι πιο ωραίο από ένα ταξίδι - μικρό διάλειμμα από την
καθημερινότητά μας και τις δυσκολίες μας ? Αρπάξτε την ευκαιρία και ταξιδέψτε στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα με τις ειδικές προνομιακές τιμές που έχουμε
εξασφαλίσει. Απολαύστε τις ομορφιές της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού. Τις περιόδους αυτές που ουσιαστικά σηματοδοτούν την έναρξη της ανοιξιάτικης
περιόδου, τα μοναδικά χρώματα στα τοπία, οι περιηγήσεις στις πόλεις του εξωτερικού, οι γαστρονομικές επιλογές του κάθε τόπου, οι βόλτες σε γραφικά σοκάκια
αλλά και τα πανέμορφα νησιά μας θα σας ενθουσιάσουν! Χαρείτε λοιπόν, την πανέμορφη παλέτα χρωμάτων, τα ηλιοβασιλέματα και ξεφύγετε από τη ρουτίνα
της καθημερινότητας!
Άλλωστε, μην ξεχνάτε πως η ζωή δεν μετριέται από τις αναπνοές που παίρνουμε, αλλά από τα μέρη και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα.

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Οδικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση), 7. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), Βαπορέτα
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Εκδρομές με μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας διαδρομής, 2. Μεταφορές με πολυτελή κλιματισζόμενα λεωφορεία, 3. Διαμονή επιλεγμένα ξενοδοχεία, 4. Διατροφή σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο, 5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
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Ζήστε τη
μαγεία του
διασημότερου
καρναβαλιού!

4 ημέρες
1/3

Καρναβάλι Βενετίας
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολώνια. Άφιξη και αναχώρηση για την πόλη
των Δόγηδων, την ανεπανάληπτη Βενετία. Άφιξη στο ξενοδοχείο στην περιοχή του Μέστρε και
τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων» και των καναλιών που είναι χτισμένη πάνω
σε 119 νησιά τα οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και ενώνονται με μικρές γέφυρες. Μετά
το πρωινό μας, θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου
Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού
των Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Ταξιδέψτε στον μαγικό κόσμο της φαντασίας,
θαυμάστε στη διάσημη παρέλαση τις
χειροποίητες μάσκες, τα πολύχρωμα
κουστούμια και την φαντασμαγορική αύρα του
καρναβαλιού.
Το ταξίδι αυτό θα σας μείνει αξέχαστο

3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βενετία για να παρακολουθήσουμε στην πλατεία του Αγίου
Μάρκου τη μεγαλύτερη γιορτή του καρναβαλιού, τη μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών και
το έθιμο του Πετάγματος του αετού στη πλατεία του Αγίου Μάρκου. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Μπολώνια, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο. Τελειώνοντας,
Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε την περίφημη κουζίνα της πόλης και τα μακαρόνια μπολονέζ,
που την έκαναν γνωστή σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε
την πτήση επιστροφής.

Venice Carnival
2019

Δυνατότητα ενοικίασης
κουστουμιών

* Στο βενετσιάνικο Καρναβάλι συμμετέχει όλη η
πόλη και το καρναβάλι <καλύπτεται> τηλεοπτικά
από δίκτυα όλου του κόσμου
* Το καλύτερο μέρος για να δείτε το καρναβάλι
είναι σίγουρα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου,
ιδανικό για να <τραβήξετε> ωραίες φωτογραφίες
* Ανεβείτε στο Campanile ύψους 98,6 μ για να δείτε
την Βενετία από ψηλά
* Πιείτε ένα Prosecco στο Florian για να αισθανθείτε
όπως ο Ναπολέοντας
* Επισκεφθείτε το εργαστήριο Ca’ Macana, όπου
αγόρασε ο Stanley Kubric τις μάσκες για την Eyes
Wide Shut
* Επισκεφθείτε το casino της Βενετίας, που από το
1638 αποτελεί το πρώτο «σπίτι» τυχερών παιχνιδιών
στον κόσμο

Πράγα
“Η χρυσή πόλη των 100 πύργων”
4 ημέρες
8/3
&22/3
Απευθείας Πτήσεις

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

Συγκέντρωση
στο
αεροδρόμιο
και
αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100
πύργων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή
μας στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό
μνημείο της Ευρώπης, την πόλη της Πράγας.
Θα θαυμάσουμε την πανέμορφη πλατεία
της παλιάς πόλης, όπου βρίσκονται τα
ακριβότερα καταστήματα οίκων μόδας,
πολυτελή εστιατόρια και καφέ. Θα δούμε στη
βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια
όπως αυτό του Κίνσκι, την επιβλητική
βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν,
γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και
της Έυας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου.
Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με
το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, το νέο
δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη
συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας,
την πλατεία Vaclav σημείο συνάντησης
των κατοίκων της Πράγας και το επιβλητικό
κτίριο, το οποίο στεγάζει το μουσείου
Φυσικής Ιστορίας. Τελειώνοντας, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος.
Η Τσεχία είναι πασίγνωστη
μεταξύ άλλων και για την παραγωγή μπύρας.
Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το γεγονός της
παρουσίας μας στην πόλη σας προτείνουμε
για την πρώτη βραδινή μας έξοδο να
επισκεφθείτε κάποια τοπική μπυραρία και να
πάρετε μια γεύση από την ζωή της πόλης.

Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη της πόλης η
οποία στεφανώνει τον λόφο της Mala Strana, θα δούμε το μοναστήρι Strahov, το Loretto,το ανάκτορο
Schwarzenberg, και το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας το οποίο αργότερα έγινε κατοικία της
Μαρίας Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο. Προχωρούμε με επίσκεψη στο περίφημο
«Χρυσό Σοκάκι». Πλαισιωμένο από τα θεαματικά κτίρια του Λευκού Πύργου και του Πύργου Ντάλιμπορ
αποτελούσε την έδρα των αλχημιστών και του αυτοκρατορικού περίγυρου. Στην συνέχεια θα δούμε τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, και τέλος θα περάσουμε από το εθνικό
θέατρο καταλήγοντας στην πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα σας προτείνουμε
μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την ιστορία του και
μας εξιστορεί τα μυστικά των γραφικών γεφυρών και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Κατά
την διάρκεια της κρουαζιέρας απολαύστε τον πλούσιο μπουφέ με κυρίως πιάτα, γλυκά, φρούτα, τυριά και
διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για την βραδινή σας έξοδο μπορείτε να παρακολουθήσετε
προαιρετικά μια παράσταση στο φημισμένο μαύρο θέατρο της Πράγας, όπου θα απολαύσετε μια μοναδική
τεχνική φιλοτέχνησης εικόνων που αποδεικνύει ότι το όνειρο, το υπερφυσικό και η μαγεία ξεπηδούν πολύ
καλύτερα από το σκοτάδι.

Χρυσό σοκάκι

Κάρλοβυ Βάρυ

Καστρούπολη

Δρέσδη
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Prague
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ (120 χλμ)
/ ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ (160 χλμ)
Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας προτείνουμε
δύο εξαιρετικές επισκέψεις:
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βόρρα στην ανατολική
Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας,όπως την αποκαλούν
την Δρέσδη. Φεύγοντας από την Πράγα προς τα Δυτικά θα δούμε τα
ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης,όπως
την όπερα Σέμπερ, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της
Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν
σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωογράφων αλλά και το
μουσείο της μπλέ πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία
των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος.
Επιστροφή το βράδυ στην Πράγα.
ή
Προαιρετική εκδρομή νοτιότερα προς την πόλη Τσέσκυ Κρούμλοβ,
η οποία προστέθηκε το 1992 στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO και όχι άδικα. Είναι μια μικρή πόλη στην
περιοχή της νότιας Βοημίας της Τσεχίας, παγκοσμίως γνωστή για την
ιστορική γοτθική αρχιτεκτονική της και το κάστρο Κρούμλοβ όπου τα
λόγια δεν αρκούν να περιγράψει κάνεις την μοναδική ομορφιά της
παραμυθένιας πόλης. Η μεσαιωνική πόλη Κρούμλοβ περικυκλώνεται
από τους μαιάνδρους που σχηματίζει ο ποταμός Μολδάβας. Πάνω
από την πόλη υψώνεται το επιβλητικό σύμπλεγμα του κάστρου και
του πύργου, έδρα κάποτε της πιο δυνατής οικογένειας, του Οίκου
των Rosenberg. Το θέατρο του κάστρου, είναι το παλαιότερο κτίσμα
του είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση
μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την σχετική τεχνολογία.
Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού, η εκκλησία του Αγ.
Βίττου και οι μπαρόκ κήποι του είναι πραγματικά στολίδια υψηλής
αρχιτεκτονικής. Οι πύργοι και τα κάστρα της νότιας Βοημίας, που
βρίσκονταν κάποτε στην ιδιοκτησία του Οίκου των Rosenberg,
συμπεριλαμβανομένου του Jindrichuv Hradec, είναι γνωστά για το
θρυλικό φάντασμα, Τη Λευκή Κυρά, που εμφανίζεται κατά διαστήματα
στα αγαπημένα της μέρη. Περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια και
αφήστε τον χρόνο να σας ταξιδέψει στο παραμύθι. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Γέφυρα Καρόλου

Τσέσκυ Κρουμλοβ
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία.Μετά από μία ωραία
διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρούπολη «Βασιλική Πόλη» του
αυτοκράτορα Καρόλου του IV και ταυτόχρονα τόπο συνάντησης των ανθρώπων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’,
Μαρία Θηρεσία, Γκαίτε, Σίλλερ,Μπάζ κ.α..Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

Wenceslas Square

Κρουαζιέρα στο Μολδάβα

Μόσταρ

Κοτόρ

Δαλματία
1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Ντουμπρόβνικ. Άφιξη στην πανέμορφη
πόλη του Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί το διαμάντι της Αδριατικής και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Στη συνέχεια, επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη
του 10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φραγκισκάνικο
Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου
της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να
περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.

Dubrovnik

2n ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - MOUNTAIN BUGGIES - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η
Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ, την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό
γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μια πόλη, με έντονα τα
σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα. Το Μόσταρ της Βοσνίας,
δίνει στον επισκέπτη να αντιληφθεί τις διαφορές που χώριζαν αυτά τα κράτη, όταν απάρτιζαν την ενιαία
Γιουγκοσλαβία. Αφήνοντας πίσω, τις επιρροές των Φράγκων και των Ενετών, έρχεται σε επαφή με τα ίχνη
των Οθωμανών, που τόσο έντονα διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης, στα παζάρια της, στα χαμάμ και
στις ανατολίτικες οσμές της. Μια αίσθηση διαφορετική, με την Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες
του ποταμού Νερέτβα. Θα επισκευθούμε επίσης το περίφημο Blagaj, ένα πανέμορφο γραφικό χωριό από
όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του ποταμού Buna. Συνεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ
και το ξενοδοχείο μας.
Αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εκδρομή στο Μόσταρ, σας προτείνουμε μια υπέροχη εμπειρία.
Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πόλη επιβιβαζόμαστε στα buggies (κόστος 35ε) για να
ακολουθήσουμε μια διαδρομή που εκτός από μοναδική φυσική ομορφιά και στιγμές αδρεναλίνης, μας
προσφέρει απίστευτη θέα στην πόλη που βρίσκεται στα πόδια μας. Στην μέση περίπου της διαδρομής,
θα έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε στο σημείο από το οποίο εξαπολυόταν η επίθεση εναντίον
της πόλης κατά την διάρκεια του σκληρού πολέμου του ‘91, όταν το Dubrovnik άντεξε μήνες σκληρής
πολιορκίας. Ο τοπικός μας συνοδός, που έζησε τα γεγονότα ως κάτοικος, μας εξιστορεί περιστατικά που
δεν θα πιστεύαμε, αν οι σημαδεμένοι από σφαίρες τοίχοι της περιοχής δεν μαρτυρούσαν την φρίκη του
πολέμου μέχρι και σήμερα. Για την επιστροφή στην πόλη μπορείτε να επιλέξετε το τελεφερίκ που συνδέει το
βουνό με το κέντρο της πόλης και να δείτε από ψηλά την υπέροχη αυτή πόλη. Μετά το δείπνο η βόλτα στην
παλιά πόλη, κρύβει τη χάραξη ενός νέου ‘’θεωρητικού’’ χάρτη μεταξύ Ευρώπης και Βαλκανίων.

Blagaj

Από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο Ντουμπρόβνικ για ταξιδιώτες
κάθε ηλικίας είναι αυτή η off road διαδρομή στο βουνό με υπέροχη θέα
στην πόλη. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες οδήγησης αλλά σίγουρα
είναι μια εμπειρία που θα σας ενθουσιάσει!
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Ντουμπρόβνικ

Απευθείας Πτήσεις

4 ημέρες
8/3
&22/3

Ντουμπρόβνικ
3n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική
διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου
θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό
Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για
να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που
συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν
Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από
κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου
Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκο Πόλο.
Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη
αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων
που το διεκδίκησαν. Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από τα
κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.

Μπούτβα

ROYAL BLUE 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια ειδυλιακή τοποθεσία στην χερσόνησο
Babin Kuk πολύ κοντά στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ. Διαθέτει όλες τις
σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5*, όπως πισίνες, γυμναστήριο, κέντρο
ευεξίας, εστιτόρια, bar και αίθουσες συνεδριάσεων. Τα ευρύχωρα δωμάτια του
διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, minibar, συσκευή για καφέ ή τσάϊ,
θυρίδα ασφαλείας και Wi-Fi.

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μαυροβούνιο.
Διασχίζοντας το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης
και βλέποντας την ομορφιά με την οποία προίκισε
η φύση τη μικρή αυτή χώρα θα θαυμάσουμε το
Πέραστ, μια βυζαντινή κληρονομιά, με έντονα
τα σημάδια του Μεσαίωνα και τα δύο νησάκια
που το περιβάλλουν. Στη συνέχεια, άφιξη στο
Κοτόρ ένα μνημείο πολιτισμού της Unesco,
με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές. Μία
πόλη που μάς θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πόσο αναπτύχθηκε
οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά στα χρόνια
της ακμής της. Η πόλη αυτή αμφιταλαντεύτηκε
ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Γαληνοτάτη, αλλά
μέχρι σήμερα κρατάει έντονα τα στοιχεία και
των δύο Αυτοκρατοριών. Κατόπιν, επίσκεψη σε
μια από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής
(3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή
για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη
ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και
Βενετσιάνικο στοιχείο. Η βόλτα στα μεσαιωνικά
στενά της πόλης δίνει στον επισκέπτη την
αίσθηση ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή
βλέποντας τα τείχη να την περιβάλλουν, τα
φρούρια να την αγκαλιάζουν και τις εκκλησιές
να την προστατεύουν.
Επειδή όλλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε
η ώρα να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής.
Δεν θα επιστρέψουμε στο Ντουμπρόβνικ για να
μην κάνουμε άσκοπα χλμ αλλά θα πάρουμε την
πτήση επιστροφής από την Ποντγκόριτσα.

IMMORTANNE RESORT NEPTUN 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίαδας, είναι κτισμένο στην περίφημη
χερσόνησο Babin Kuk δίπλα από την παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ, προσφέροντας
μοναδική θέα στις ακτές τις Αδριατικής. Διαθέτει πισίνα, εστιατόρια, μπαρ,
κέντρο ευεξίας & spa και αίθουσες συνεδριάσεων και εκδηλώσεων. Τα δωμάτια
διαθέτουν κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, minibar, τηλέφωνο, ραδιόφωνο,
θυρίδα ασφαλέιας, συσκευές για καφέ ή τσάϊ, προϊόντα περιποίησης μπάνιου,
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

Απευθείας
Πτήσεις

4 ημέρες
8/3
&22/3

Δώρο προβολή
της ιστορίας της
Μάλτας 5D

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ 5D
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ και γνωριμία με τους συνοδούς μας, τον Πάρη και την Όλγα, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο
ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζουν τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. Έλεγχος και απευθείας πτήση για την καρδιά της
Μεσογείου, τη Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και ξεκινάμε
την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό
ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του
Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο
τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά
γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα
των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. Αν και το ταξίδι
στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. Θα περπατήσουμε ακόμη στον
κεντρικό πεζόδρομό της, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα δούμε τα
κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα κτίρια και τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. Ακόμη θα δούμε το παλάτι
του Μεγάλου Μάγιστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναός της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός
ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο από
τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μάλτα
5D, όπου θα μας παρουσιαστεί σε ένα 5διάστατο βίντεο η ιστορία της Μάλτας. Ιδιαίτερα ειδικά εφέ, καθίσματα που κουνιούνται, σπρέυ με αέρα και νερό
θα σας εντυπωσιάσουν. Ελεύθερος χρόνος για αγορές και φαγητό. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Πλατεία Δημοκρατίας (Μisrah Ir-Repubblika), για
απεριτίφ και pastizzi στο Caffe Cordina, γνωστό από τους τουριστικούς οδηγούς. Τελειώνοντας μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ επισκεφθείτε
τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s,
είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον
κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

2η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΡΑΜΠΑΤ - Τα Αλί
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο της Μάλτας. Η χώρα που δεν έχει μεγαλύτερη έκταση από τη Νάξο, έχει περίπου 480000
κατοίκους, βρίσκεται στην πρώτη θέση σε πυκνότητα πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Eνωση. Όπου κι αν κοιτάξετε, θα δείτε κτίρια, πόλεις, κάστρα. Στη βόλτα
μας θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα, με τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε
στο Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και το εργοστάσιο αργυροχρυσοχοΐας. Στη
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη <σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, την Μεδινα, υποδηλώνοντας τη μυστηριώδη
ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες
Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 1693. Oταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά
μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, με προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη βοήθεια και της Unesco
να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδυασμένη με χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η
πιο κομψή αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει
εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο στο ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της ατμόσφαιρα δεν έχει
αλλοιωθεί από τα πλήθη τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά περίτεχνα φανάρια,
πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα του Attard και τους περίφημους κήπους
του Αγίου Αντωνίου και το Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα,
να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών.
Διανυκτέρευση.

Μάλτα
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Το μέρος που πρέπει να
επισκεφθείς
τουλάχιστον
μια
φορά στη ζωή σου!
Χιλιάδες τουρίστες από όλο τον
κόσμο επισκέπτονται το νησί
κάθε χρόνο για να θαυμάσουν
τα μεσαιωνικά κάστρα, τις ωραίες
ακτές, τα αναγεννησιακά αγάλματα,
το έντονο τοπικό χρώμα κι ένα
από τα ομορφότερα λιμάνια της
Μεσογείου. Η γοητεία του νησιού
θα σας εντυπωσιάσει!
3η ημερα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO) - MALTA LOCAL COOKING CLASS
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. Για να
φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε
στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα
υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας
πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε
το Rabat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη
Καλυψώ (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ακόμη θα επισκεφθούμε και το γραφικό
ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
απόγευμα σας προτείνουμε να γνωρίσετε την μαλτέζικη κουλτούρα και στο φαγητό!
Γι’ αυτό λοιπόν για όσους επιθυμούν, κατευθυνόμαστε προς ένα κεντρικό εστιατόριο,
όπου εκεί θα μάθουμε να φτιάχνουμε βήμα – βήμα αυθεντικές μαλτέζικες γεύσεις, υπό
την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε τις ποδιές μας, πιάνουμε τα απαραίτητα
εργαλείας μας και «ριχνόμαστε» στη δουλειά! Φυσικά στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία
να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου μας, με δοκιμάζοντας τις γεύσεις με τη
συνοδεία ενός ποτηριού κρασιού!

4η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua), MAΡΣΑΣΛΟΚΚ, ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 πόλεων - την Κοσπίκουα,
την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία
του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών
κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια υπέροχη
θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους
Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από
τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε
στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία
των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για γεύμα στο
παραδοσιακό ψαροχώρι Μάρσασλοκκ. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πολη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η Μάλτα είναι ένα προορισμός που τελευταία
έχει
μπει
στις
πρώτες
προτιμήσεις
των
Ελλήνων ταξιδιωτών. Το γραφείο μας έχει
πραγματοποιήσει πολλά ταξίδια στο γραφικό νησί
με αποκλειστικές απευθείας ναυλωμένες πτήσεις
από Θεσσαλονίκη. Κάθε φορά οι ταξιδιώτες ήταν
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον προορισμό και
τις υπηρεσίες μας, οπότε προτείνουμε για άλλη
μια φορά να επισκεφθείτε το μοναδικό αυτό νησί
για να γνωρίσετε τη γοητευτική Μάλτα.
Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος νησιών
στην κεντρική Μεσόγειο, ανάμεσα στη Σικελία
και την Τυνησία. Η Μάλτα είναι μια από τις
μικρότερες και πιο πυκνοκατοικημένες χώρες.
Το κράτος της, περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί
καθώς και τα νησιά Γκότζο, Κομίνο, Φίλφα και
Γκομινότο (από αυτά κατοικούνται μόνο τα δύο
πρώτα). Πρωτεύουσα της Μάλτας είναι η Βαλέτα.

Cooking
Class

ΜΑΘΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΕΦ
ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΕ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ

Στον ελεύθερο χρόνο σας αξίζει...
- να περπατήσετε στα καλντερίμια στη
Βαλέτα
- να δοκιμάσετε το παραδοσιακό μενού, την
fenkata, κουνέλι συνοδευόμενο συνήθως
με μακαρόνια
- να δοκιμάσετε το εθνικό ποτό τους, το
kinnie, ένα αφρώδες αναψυκτικό
- να απολαύσετε την εκπληκτική θέα από
τους κήπους Upper Barrakka
- να επισκεφθείτε την περιοχή Sliema και
Paceville, τουριστικά θέρετρα του νησιού
που σφύζουν από ζωή
- να δείτε την ακτή Golden Bay
- να επισκεφθείτε το εργοστάσιο της PLAMOBIL, στο οποίο κυκλοφορούν δύο
φιγούρες εμπνευσμένες από την αρχαία
Ελλάδα, ο Δίας και η Αθηνά!

4 ημέρες
Γνωρίστε την «αιώνια πόλη»
με τον ιδανικότερο τρόπο

8/3
&22/3

Ρώμη
“Η Αιώνια πόλη”

-

Απευθείας πτήσεις για Ρώμη
Διαμονή στο κέντρο της πόλης
Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Ρώμης
Μουσεία Βατικανού, με εξασφαλισμένη
προκράτηση – δώρο κόστος εισόδου,
γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη
αναμονή

1η ημερα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Στο
αεροδρόμιο θα συναντήσουμε την τοπική μας συνοδό Δώρα, μόνιμο κάτοικο
Ρώμης και επίσημη ξεναγό, η οποία θα μας ξεναγήσει και θα φροντίσει να
γνωρίσουμε την υπέροχη αυτή πόλη και την καθημερινότητα των κατοίκων της.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που
δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το
Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το
λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει
το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό
με το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη
σας βραδιά, σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για
να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν
αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία,
σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε
έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό
μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της
Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε
από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και
τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και
κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη
ποταμού.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από
των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3
εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του
αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην
ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον
διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα
δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε
στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια
θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta)
του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε
στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης,
αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια,
ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη
Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη
σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000
επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας.

Spenish Steps
3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Η σημερινη μερα είναι αφιερωμενη στις φημισμενες πλατειες της πολης.
Θα περπατησουμε ,θα περιηγηθουμε με τη συνοδεια της ξεναγου μας
στην Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να
πιειτε εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από
το 1760 ή να γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο
ζαχαροπλαστείο,στην πανέμορφη Φοντάνα ντι Τρέβι,στο επιβλητικο
Πανθεον και στην Πιάτσα Ναβόνα με τα επιβλητικά μνημεία. Για τη
συνεχεια της ημερας θα εχετε ελευθερο χρονο στη διαθεση σας στην
αγορα της πολης.

4η ημερα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινο και μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής.

Βατικανό

11
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΛΕΡΜΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ
Παλέρμο

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλεγχος και πτήση για το Παλέρμο. Άφιξη και ξεκινάμε την
περιήγησή μας. Η πόλη είναι χτισμένη σε μαγευτική τοποθεσία, στους πρόποδες του Βουνού Πελεγκρίνο.
Υπήρξε αποικία των Καρχηδονίων, ενώ οι Φοίνικες και οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν σταθμό στα
ταξίδια τους. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι – έδρα των Νορμανδών βασιλέων της
Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου της και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα Πρετόρια με
το «Σιντριβάνι της Ντροπής», το μέγαρο της Γερουσίας και την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα
βυζαντινά. Θα δούμε τα δυο θέατρα της πόλης Politheama και Massimo, χαρακτηριστικά μνημεία από την
αραβική, νορμανδική και ισπανική παρουσία στην πόλη και την ιστορική διασταύρωση ανάμεσα στη via
Makenda - via Roma με τα εντυπωσιακά αγάλματα. Η πόλη έχει δυο καθεδρικούς ναούς αριστουργήματα
της νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο έναν στο λόφο του βασιλιά Μονρεάλε
(6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να
επισκεφτούμε την αγορά της πόλης και να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΜΕΣΙΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για την γραφικότατη Κεφαλού, όπου θα επισκεφθούμε την
Πιάτσα Ντουόμο και τον νορμανδικό Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Εδώ η
Δύση συναντά την Ανατολή στην τεχνοτροπία και αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας προς
την περιοχή της Μεσίνας. Χτισμένη στο βορειότερο άκρο της Σικελίας, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη
του νησιού. Η πόλη - λιμάνι ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους τον 8ο αιώνα π.Χ. και εντυπωσιάζει με τις
μεγάλες λεωφόρους και τα κομψά κτίρια. Σύμφωνα με την παράδοση, το αρχικό όνομα της πόλης Ζάγκλη
οφειλόταν στο σχήμα του κόλπου στον οποίο ήταν χτισμένη, καθώς ζάγκλον στα αρχαία ελληνικά
σημαίνει δρεπάνι. Θα κάνουμε βόλτα στην κεντρική πλατεία Cairoli όπου μπορείτε να δοκιμάσετε την
χαρακτηριστική αλμυρή λεμονάδα και αραντσίνο, ή τις παραδοσιακές γεμιστές κροκέτες ρυζιού. Αργά το
απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Παλέρμο για μια τελευταία νύχτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ
Πρωινό και ξεκινάμε για το νότιο τμήμα της Σικελίας και τη φημισμένη κοιλάδα των ναών. Στον Ακράγαντα
μια από τις επιφανέστερες πόλεις της αρχαίας Μεγάλης Ελλάδας θα θαυμάσουμε τους 10 ιστορικούς
ναούς από τον 5ου
αιώνα π.χ. Το ιστορικό κέντρο ανήκει στα μνημεία Παγκοσμίας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε
γύρω στο 580 π.χ ως αποικία της Γέλας. Εδώ γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής σημαντικός προσωκρατικός
φιλόσοφος. Συνεχίζουμε προς την Κατάνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ
Πρωινό και αναχωρούμε αρχικά για μια περιήγηση στην μαγευτική πόλη. Αφού θαυμάσουμε τα τοπία
και τα μνημεία της θα συνεχίσουμε προς την νοτιοανατολική Σικελία. Σήμερα θα επισκεφτούμε την
σημαντικότερη ελληνική αποικία στη Σικελία – την πατρίδα του Αρχιμήδη τις περίφημες Συρακούσες.
Ιδρύθηκε από Κορίνθιους και Τενεάτες αποίκους. Η πόλη ήταν στολισμένη από θαυμάσια ανάκτορα και
περίφημους ναούς της Αρτεμίδας, της Αθηνάς, από την κρήνη Αρέθουσα και το περίφημο θέατρο. Τα
νομίσματα της που σώθηκαν είναι αληθινά καλλιτεχνήματα. Θα δούμε την Ορτυγία, το αυτί του Διονυσίου
και το κάστρο του Μανιάκη. Επιστρέφουμε το απόγευμα στην Κατάνια για ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο.
Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πτήση για
Παλέρμο &
επιστροφή
από Κατάνια
χωρίς περιττά
χιλιόμετρα

Αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα συνεχίσουμε ανατολικά στην περιοχή που βρίσκεται ένα από τα ενεργά
ηφαίστεια της Ευρώπης, η Αίτνα στα 3330 μετρά, στους πρόποδες της οποίας είναι κτισμένη η γραφική
και αριστοκρατική Ταορμίνα με την υπέροχη πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι
το αρχαίο ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3Ο π.χ αιώνα από τον Ιερών Β . Πάνω από 14 αιώνες
μιλούσαν ελληνικά. Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την ψυχή της Ελλάδας. Τελειώνουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι
έχοντας μαζί τα όμορφα τοπία και μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Συρακούσες

Ακολουθήστε μας στο μεγαλύτερο νησί της
Μεσογείου, εκεί όπου οι αμμουδιές είναι
παραδεισένιες, η Ιστορία μετριέται σε χιλιετίες και
η κουζίνα παντρεύει τη Μεσόγειο με τις αραβικές
επιρροές. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για
τις πασίγνωστες αρχαίες ελληνικές αποικίες,
με πτήση για Παλέρμο και μετά τον γύρο της
Σικελίας επιστρέφουμε χωρίς περιττά χιλιόμετρα
από την Κατάνια.

Σικελία
Μ.Ελλάδα
5 ημέρες
7/3
&21/3

Αποκλειστικές
απευθείας
πτήσεις

Δώρο ξενάγηση στο Δούναβη με
το “αμφίβιο” River Ride Bus

Special

Βουδαπέστη

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, Το βράδυ έχετε χρόνο για μια πρώτη γνωριμια με
την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - RIVER RIDE BUS - DANUBE NIGHT CRUISE
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα κάνουμε μια ιδιαίτερη γνωριμία με την υπέροχη πόλη.
Θα επιβιβαστούμε στο RIVER RIDE BUS το “αμφίβιο” λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε μέσα
στον Δούναβη και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη
περιήγηση εν πλώ! Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και θα επιβιβαστούμε σε συμβατικό
λεωφορείο για να συνεχίσουμε την ξενάγηση μας, στην πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της
Χιλιετιρίδας, θα δούμε τον Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα
θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό
Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον
επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης,
περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των
Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο
από τον 17ο αιώνα βρίσκεται η πλατεία της Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου,
γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα
ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Ακολουθεί ο λόφος Γκέλερτ με το
πολεμικό μουσείο πρώην φρούριο του Αυστριακού στρατού. Η περιήγησή μας θα καταλήξει
στην καρδιά της πόλης στην κεντρική οδό Βάτσι Ούτσα για να πάρουμε μια καλή γεύση από
την φημισμένη πρωτεύουσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελάτε μαζί μας σε μια
μαγευτική νυχτερινή κρουαζιέρα στα φωταγωγημένα αξιοθέατα του Δούναβη.

Έστεργκομ

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για προαιρετική επίσκεψη στα περίφημα
παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας σε μια ωραία διαδρομή κατά μήκος
του Δούναβη θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπο πολλών φημισμένων
καλλιτεχνών, το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου και θα σταματήσουμε στην πρώτη
πρωτεύουσα τον Ούγγρων - το Έστεργκομ, όπου θα δούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό,
θρησκευτικό θησαυρό των Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστρέφουμε στην Βουδαπέστη.

4&5 ημέρες
4η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle)
HOUSE OF TERROR - CAVING UNDER THE BUDAPEST
IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε σε μια διαφορετική
περιήγηση όχι πολύ συνηθισμένη,
γνωρίζοντας την
«άλλη» Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο κάστρο
Βαινταχουνιάντ, ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της
Ευρώπης! Είναι από τα πιο ρομαντικά κάστρα στην
Ουγγαρία και βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί που
τον χειμώνα βρίσκεται το περίφημο παγοδρόμιο-λίμνη. Το
κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα
μια μίμηση της φαντασίας, ανάδειξη της αρχιτεκτονικής
εξέλιξης μέσα στους αιώνες και το στυλ της χώρας.
Κατόπιν θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσείο, «Βουλή του
τρόμου», μοναδικό στο είδος του, ένα μνημείο σε
όσους που κρατήθηκαν σε αιχμαλωσία, βασανίστηκαν
και έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο
παρουσιάζει τη φρίκη με απτό τρόπο, παράλληλα όμως
δίνει ένα μήνυμα για την αξία της θυσίας για την ελευθερία.
Η επόμενη επίσκεψη είναι στην “υπόγεια” Βουδαπέστη σε
ένα τεράστιο σύστημα σπηλαίων μήκους άνω των 120
χιλιομέτρων. Οι ιαματικές πηγές και οι σπηλιές αποτελούν
μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Ανάμεσα στα πολυάριθμα σπήλαια της Βουδαπέστης
δύο είναι επισκέψιμα. Εμείς θα επισκεφθούμε το μουσείο
σπήλαιο Szemlo-Hegyi, που έχει μια συγκεκριμένη πορεία
και φωτίζεται από τεχνητό φως. Μπορεί να είναι χειμώνας
αλλά μην ξεχάσετε να πάρετε ένα μαγιώ! Στην ίσως πιο
διάσημη λουτροπόλη της Ευρώπης, με περισσότερες από
100 φυσικές ιαματικές πηγές, θα ήταν παράλειψη να μην
κάνουμε μία επίσκεψη. Tα Gellért με την υπερπολυτελή
τους διακόσμηση αρτ νουβό δεν είναι απλώς ένα
σημαντικό τοπόσημο της πόλης, αλλά ένα μέρος
ονειρεμένο, που αγαπούν πολύ και οι ντόπιοι, εκτός από
τους επισκέπτες. Όσο για τα Szechenyi, με τις εσωτερικές
και εξωτερικές πισίνες, στεγάζονται σε ένα νεομπαρόκ
κτιριακό συγκρότημα, το οποίο εύκολα μπορεί να το
περάσει κανείς για μουσείο. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος
για να απολαύσετε τα ιαματικά σας λουτρά πριν την
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Vajdahunyad Castle

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο
για την πτήση επιστροφής.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
η 4η ημέρα του προγράμματος.
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5 ημέρες
8/3
&22/3

Χαϊδελβέργη

Με απευθείας πτήσεις
για Μπαντεν Μπαντεν
& επιστροφή από
Φρανκφούρτη για την
αποφυγή περιττών
χιλιομέτρων

Κολμάρ

Αλσατία-Στρασβούργο-Χαϊδελβέργη-Μ.Δρυμός
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για το
Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν και άμεση αναχώρηση για
το Μέλανα Δρυμό. Πρώτη μας στάση μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, η λίμνη Τίτιζεε, όπου
η εικόνα θα σας εντυπωσιάσει. Στα νερά της Λίμνης καθρεφτίζονται οι γύρω βουνοκορφές,
ενώ τα δέντρα κατέβαινουν μέχρι τις όχθες. Αξίζει να ατενίσετε την όμορφη θέα καθισμένοι
σε κάποιο από τα εστιατόρια στις όχθες της λίμνης (μην παραλείψετε να γευθείτε ένα κομμάτι
αυθεντικής τούρτας Black Forest ). Συνεχίζουμε για την πόλη Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο
κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη όπου άφησε
την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ
άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος
για φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. Τελειώνοντας, μετάβαση στο Στρασβούργο
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος να πραγματοποιήσετε μια πρώτη
βόλτα στην όμορφη πόλη που μοιάζει σαν παραμύθι. Επιβλητικά κτίρια, σπιτάκια με παιχνιδιάρικη
αρχιτεκτονική πάνω κυριολεκτικά στο ποτάμι και ένα ιστορικό κέντρο, φτιαγμένο για να
φιλοξενεί παραμυθένιες βόλτες. Ιδιαίτερα τώρα, την περίοδο των εορτών, η πόλη βάζει το
κερασάκι στην τούρτα της μοναδικότητάς της: τα ζωντανά της στενά μετατρέπονται σε
«χωριό α λα Χάνσελ και Γκρέτελ» και γίνεται ολόκληρη ένα αξιοθέατο.

2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΑ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΒΟΣΓΙΑ ΟΡΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του νομού του κάτω
Ρήνου, το Στρασβούργο, όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται από ένα μείγμα γαλλικών
και γερμανικών στοιχείων. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία
του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι παραδοσιακές δραστηριότητές
είναι αυτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν
θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700.
Ο προτεσταντισμός είναι έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη
στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα από τα σημαντικότερα
ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου
βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό
ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι
Ροχάν με τα 3 μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο είναι η μόνη πόλη στον κόσμο, μαζί με
τη Γενεύη, που δεν είναι πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την έδρα σημαντικών διεθνών
θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη της βορειοανατολικής
Γαλλίας. Ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή
στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου, και σε μια ακτίνα 150 χλμ.
όπου υπάρχουν 67 φημισμένα κρασοχώρια τα οποία βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφός. Λόγω
του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από την άλλη
από το Ρήνο, δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα
επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ και το Εγκισχαιμ. Επισκεπτόμενοι το
Έγκισχαιμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο από τους δούκες της Αλσατίας,
ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς οι περισσότεροι
κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του
στρατηγού Ντε Γκολ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα παστέλ χρωματιστά
σπίτια να έχουν την τιμητική τους. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΚΟΛΜΑΡ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι γνωστή για τα αμπέλια της. Η
πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι μια από τις λίγες που δεν διαπερνάται από τον ποταμό
Ρήνο, αλλά συνδέεται μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει την πόλη. Μουσεία,
καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα κοσμούν την πόλη και
συμβάλουν στην μοναδικότητά της. Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον
καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή
Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο από παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν
το στολίδι της Βόρειας Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με
περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική κατασκευασμένη το 1537
και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η
Κολμάρ είναι ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη Martin
Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του αγάλματος της Ελευθερίας. Κατά
την διάρκεια της παραμονής μας στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό
εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές patiserie. Επιστρέφοντας το απόγευμα στο Στρασβούργο
θα περάσουμε και από την ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της Ευρώπης, χτισμένο το
1998.

4η ημέρα: ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν, την
πόλη που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα
Δρυμού, που οι θερμές πηγές της ήταν ήδη γνωστές
από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο έλξης για
την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο αιώνα.
Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα, νεοκλασική
ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν
να τα ανακαλύψετε. Ακόμα θα δούμε το μουσείο Faberze, ένα από τα σημαντικότερα της πόλης. Η ιστορία
των περιβόητων αβγών την οποία εξιστορεί το μουσείο
ξεκινάει το 1885, όταν ο τσάρος Αλέξανδρος Γ δώρισε
στη γυναίκα του ένα πασχαλινό αυγό-κόσμημα για την
20η επέτειο των γάμων τους. Τελειώνοντας αναχωρούμε
για τη Χαιδελβέργη. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και
ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια από τις ομορφότερες
και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, μια πόλη η
οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού
και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας
ιδρυμένο το 1386. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της
πόλης είναι το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού
Konigstuhl, και η οδός των φιλοσόφων, από την οποία
μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της πόλης.
Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ.
μήκος, εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της
πόλης ‘Zum Ritter’ το οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι δυο
ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές του Αγίου Πνεύματος
και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε
την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της
Αθηνάς και τα αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων
ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Ελεύθερος χρόνος
στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια μετάβαση και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την
Φρανκφούρτη, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.
Και εδώ, όπως και τις προηγούμενες μέρες, συναντάμε
ένα σημαντικό ποτάμι, το Μαίν, το οποίο αποτελεί
ορόσημο για την πορεία της πόλης. Η πόλη, μεταξύ άλλων,
είναι γνώστη για τους ουρανοξύστες της στους οποίους
στεγάζονται το Γερμανικό Χρηματιστήριο, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, η Deutche Bank και άλλες υπηρεσίες.
Η ιστορία της πόλης ξεκινά την περίοδο των ρωμαϊκών
χρόνων, ενώ κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα πολλοί
γερμανοί αυτοκράτορές στέφθηκαν στο καθεδρικό
ναό της Φρανκφούρτης. Το 1848 το πρώτο γερμανικό
κοινοβούλιο συνεδρίαζε στο Ναό του Αγίου Παύλου. Στην
πόλη και μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα εγκαινιάστηκε
ένας από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς
σταθμούς της Ευρώπης. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής
μας θα δούμε μεταξύ άλλων το Δημαρχείο της πόλης και
θα διασχίσουμε μια ιστορική μεταλλική πεζογέφυρα, στην
οποία κάνοντας την βόλτα μας θα συναντήσουμε μια
πινακίδα στην οποία αναγράφονται οι παρακάτω στίχοι
του Ομήρου στα Ελληνικά «Πλέοντας μες το μελανό
πέλαγος με αλλόγλωσσους ανθρώπους». Ελεύθερος
χρόνος στην πλούσια αγορά της πόλης και στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη
στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Άμστερνταμ

4 ημέρες
Volendam

1η ημέρα: ΑΦΙΞΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Άφιξη στο Διεθνές αεροδρόμιο ‘Schiphol’. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Μετά το Check -in η συνοδός σας, θα υποδείξει
επιλογές & κατευθύνσεις για το κέντρο της πόλης. Το κέντρο του Άμστερνταμ όντας πεζοδρομημένο στο μεγαλύτερο μέρος του, περιπατείτε και αυτό
ακριβώς θα κάνουμε! Με την συνοδεία μας θα διασχίσουμε το ιστορικό κέντρο και θα περπατήσουμε στην πλατεία του Βάτερλο με το σύγχρονο δημαρχείο,
διασχίζοντας την πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι των λουλουδιών, την κεντρική πλατεία Dam, το μοναδικό ‘Παλάτι του Βασιλιά, τον ‘πλωτό’ Κεντρικό
σιδηροδρομικό Σταθμό. (Μετάβαση με τραμ και υπόδειξη στον τρόπο χρήσης του)

2η ημέρα: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - COSTERS DIAMONDS, ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΖΑΑΝΣΕ ΣΧΑΑΝΣ - ΒΟΛΕΝΤΑΜ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ - ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας. H πανοραμική περιήγησή μας στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας θα μας αποκαλύψει μια ξεχωριστή
πρωτεύουσα, τόσο ρομαντική διαχρονικά όσο και σύγχρονη ταυτόχρονα, Η Πόλη συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου, που η πληθώρα
των καναλιών,με την πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων της, την καθιστούν μια από τις γνωστότερες, μητροπόλεις της Ευρώπης. Η διαδρομή μας μεταφέρει
αρχικά στην υπέροχη και γεμάτη πράσινο ζώνη του Άμστερνταμ διπλά στις όχθες του ποταμού Άμστελ. Θα θαυμάσουμε τον παραδοσιακό ‘Μύλο του
Ρέμπραντ’ και τις όμορφες παράκτιες κατοικίες, απολαμβάνοντας την απόλυτη αρμονία του περιβάλλοντος κατά μήκος του ‘διάσημου’ ποταμού, και
μεταξύ άλλων το εντυπωσιακό ‘Στάδιο Αρένα’. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο κέντρο της πόλης, το οποίο οριοθετείται από τρία κύρια ημικυκλικά
κανάλια (και αμέτρητα άλλα περιμετρικά), που ενώνονται μεταξύ τους με περισσότερες από 1000! γέφυρες για να ολοκληρώσουμε στη ‘πλατεία των
Μουσείων’. Κατόπιν με Ελληνόφωνη συνοδεία, θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπειο της πόλης, τον γνωστό οίκο ‘Coster
Diamonds’, όπου θα γνωρίσουμε όλη τη διαδικασία κοπής & επεξεργασίας των διαμαντιών, από το αρχικό έως το τελικό στάδιο, ενώ στη συνέχεια μπορούμε
να δούμε ιστορικά ‘κομμάτια’ καθώς και πληθώρα διαμαντιών μέσα από την τεράστια συλλογή κοσμημάτων του οίκου. Τα φημισμένα μουσεία Van Gogh,
Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) και Stedelijk Museum (Σύγχρονης Τέχνης) επίσης βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Η μέρα μας συνεχίζετε, με την προαιρετικη εκδρομή
στην Ολλανδική ύπαιθρο, τα Ψαροχωρια & τους Ανεμόμυλους. Αναχώρηση από την ‘πλατεία των Μουσείων’. Θα κάνουμε βόλτα στο ψαροχώρι του
Βόλενταμ, και στο γραφικό λιμανάκι του, όπου εκεί τα παλαιά χρόνια μετά-φόρτωναν τα τοπικά εμπορεύματα όπως ψάρια, γάλα & τυρί, ξεκινώντας έτσι
το ‘ταξίδι τους’ για της αγορές στο Άμστερνταμ. Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουμε την ζωή της Ολλανδικής υπαίθρου, και να εξερευνήσουμε
τον ‘παλιό τρόπο ζωής’, θαυμάζοντας τους ανεμόμυλους στο χωριό Ζάανσε Σχάανς. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφτούμε και μια τοπική
Φάρμα Τυριών, όπου εκεί, ‘η μικρή Ολλανδέζα’, ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πως παρασκευάζονται τα πασίγνωστα τυριά ενώ στη
συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους! (Κόστος 50 ευρώ)

3η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - AMSTERDAM SHOPPING EXPERIENCE - ΑΓΟΡΕΣ
Το Άμστερνταμ ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, φημίζεται για τις αγορές του! Μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας, σε μια από τις φημισμένες αγορές
της πόλης, όπως στην Kalverstraat (Πρώτος Εμπορικός Πεζόδρομος της Ευρώπης, μετά τον Β’ Παγκ. πόλεμο) και στην P.C Hooftstraat η οποία φιλοξενεί
τους παγκόσμιους οίκους μόδας. Δεν πρέπει να παραλείψετε μια βόλτα στην περιοχή Jordaan (Γίορντάν) και στους φημισμένους ‘Εννέα δρόμους’ (9 Straatjes). Επίσης στα μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα όπως το Bijenkorf και το Magna Plaza (πρώην κτίριο του κεντρικού ταχυδρομείου, χτισμένο το 1895)
μπορείτε να βρείτε πληθώρα προϊόντων όπως και να απολαύσετε παράλληλα ένα καφέ ή γεύμα. Περαιτέρω επιλογές, όπως επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο,
στους βοτανικούς κήπους, σε κάποιο από τα πολλά μουσεία, γκαλερί, ή τις υπαίθριες αγορές, το παζάρι των λουλουδιών και τα αμέτρητα Καφέ/Μπαρ και
εστιατόρια. Το Άμστερνταμ είναι μια πόλη ‘δεμένη’ με το νερό, με πολλούς πεζόδρομους και απίστευτα όμορφες πλωτές οδούς!

4η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και παράδοση του δωματίου μας. Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο μας και μεταφορά μας στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’ για την πτήση της επιστροφής.
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ-ΒΡΑΔΥΝΟΣ ΓΥΡΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Μ.
Βρετανίας. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη,
σε έναν βραδυνο γύρο στον οποίο θα εξερευνήσουμε για περίπου 3 ωρες με το
λεωφορείο και την βοήθεια του ξεναγού μας. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από
το Kensington, το φημισμένο Harrod’s το πανέμορφο Hyde Park, τα αμέτρητα
καταστήματα, όλα τα brand names της Sloane street και θα συνεχίσουμε προς
το παλατι του Μπακονγκψαμ και το περίφημο πάρκο St James. Το περιφημο
Mayfair, το Chelsea με την περίφημη Kings Road, ο δρόμος που σύμφωνα με
την Αγκαθα Κριστι, οπου εμενε ο Ηρακλής Πουαρώ, οι φωτισμένες βιτρίνες
του Kinigtsbridge, θα κλείσουν την πρώτη αυτή γνωριμία με την πόλη. Στην
συνέχεια οι φωτισμενες γεφυρες του Λονδίνου, το Piccadilly και το Covent Garden, θα αποτελέσουν τα επόμενα σημεια που θα επισκεφθουμε σε μια πρώτη
γνωριμία με την καρδιά της βρετανικης θεατρικης σκηνης, σημείο αναφορας
για την λονδρέζικη νυκτερινή και καλλιτεχνική ζωή. Ελπίζουμε ότι η πρώτη αυτή
γνωριμία θα είναι ικανή να σας κατατοπίσει για το υπόλοιπο της παραμονης
σας στην πρωτεύουσα της γηραιάς Αλβιωνας. Επιστροφή στο ξανοδοχειο και
διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ- DOCKLANDS CANARY WHARF (
ολοήμερη Ξεναγηση )
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ολοήμερη περιήγησή μας με τα
σημαντικότερα αξιοθέατα περνώντας πρώτα από το φημισμένο Χάιντ Πάρκ
με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον. Έπειτα θα δούμε την περίφημη «Μαρμάρινη
Αψίδα» (Μarble Arch) που αποτελεί το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο της πόλης
και την πλατεία Τραφάλγκαρ από την οποία διακρίνεται το ανάκτορο του
Μπάκιγχαμ, τόπος διαμονής της Βασίλισσας Ελισάβετ. Συνεχίζουμε περνώντας
από το Κοινοβούλιο που στεγάζει την Βουλή των Κοινοτήτων και την Βουλή των
Λόρδων και θα θαυμάσουμε το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης το φημισμένο
Μπίγκ Μπέν. Στάση για λίγο στον πύργο του Λονδίνου και στη συνέχεια επίσκεψη
στην οικονομική καρδιά της πόλης, το Σίτυ με το Χρηματιστήριο, την τράπεζα
της Αγγλίας και τον αριστουργηματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Στην
συνέχεια θα επισκεφθουμε την περιοχή των Docklands, την περίφημη γειτονια του
Τζάκ του Αντεροβγαλτη και την νέα οικονομική καρδιά της πολης, το Canary
Wharf. H μέρα μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στο Βρετανικό μουσείο
στον οποίο θα επισκεφθούμε την πτέρυγα που φιλοξενούνται τα Γλυπτα του
Παρθενώνα και οι αιγυπτιακές πτέρυγες, με τις περίφημες αιγυπτιακές μούμιες.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ(προαιρετική εκδρομή)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το πασίγνωστο μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ που είναι και το καλύτερο στο είδος του, το
μουσείο Φυσικής ιστορίας, την Εθνική πινακοθήκη και φυσικά το περίφημο London Eye. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται εξ’ιδιων, ρωτήστε όμως τον ξεναγό σας
για να σας εξυπηρετήσει με την προμήθεια των εισιτηρίων σας. Για το μεσημέρι
προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση με προορισμό την πόλη του
Γκρίνουιτς όπου μπορείτε να επισκεφτείτε και το περίφημο αστεροσκοπείο. Το
απόγευμα επιστροφή δια μέσου των καναλιών του Κάναρι Γουάρφ, στο Λονδίνο,
με τον μοναδικό υπέργειο σιδηρόδρομο DLR. Στην εκδρομή περιλαμβάνεται
ολοήμερο εισιτήριο για τα μέσα μεταφοράς στο Λονδίνο(Τιμή προααιρετικη
εκδρομης 45 λίρες ενήλικοι - 35 λίρες ανήλικοι)

4η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ (προαιρετική)
Σήμερα το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει επίσκεψη δύο σημαντικών και
ιστορικών πόλεων καθώς επίσης και ενός ιστορικού κάστρου. Πρώτος μας
σταθμός η Οξφόρδη με τα υπέροχα κτίρια που χαρακτηρίζουν ένα από τα
πιο σημαντικά πανεπιστήμια του κόσμου. Εφόσον το ωράριο του κολλεγίου
το επιτρέπει θα ελισκεφθουμε το κολλεγίο Balliol εσωτερικά, το κολελεγιο του
διάσημου Adam Smith, ένα από τα παλαιότερα της πολης που χρονολογείται
από τον 13ο αιώνα.Μέσα από μια όμορφη διαδρομή στην επαρχιακή Αγγλία θα
επισκεφθουμε τα χωριά των Cotswolds, που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως τοπογραφικό διαμέρισμα εξαιρετικης φυσική ομορφιας και θα οδηγηθούμε
στην πατρίδα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, το Στράτφορντ απόν Έιβον. Στην σοκάκια
του 16ου αιώνα , η κατοικία που γεννήθηκε, το περίφημο θέατρο του, σε ένα
περιβάλλον απαραμιλλης ομορφιας δίπλα στον ποταμό Avon που διασχίζει την
πόλη. Επιστροφή στο Λονδίνο το απόγευμα ( Τιμή προαιρετικης εκδρομης 70
λιρες ενήλικοι - 50 λίρες ανήλικοι). Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας.

5 ημέρες

Λονδίνο
“Η Μητρόπολη της Ευρώπης”
Απευθείας πτήσεις από Θεσ/νίκη
με ιδανικά ωράρια πτήσεων

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΥΡΓΟΣ ΟΥΙΝΔΣΟΡ/ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και η σημερινή μας ημέρα περιλαμβάνει επίσκεψη στον πύργο του
Ουινδσορ. Ο πύργος-κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας από την εποχή του
Γουλιέλμου του κατακτητή απλώνεται πάνω σε ένα πανέμορφο λόφο και τα
επιβλητικά του τείχη είναι θέαμα συναρπαστικό. Το κάστρο είναι το μεγαλύτερο
χρησιμοποιούμενο κάστρο παλάτι στον κόσμο, η αγαπημένη κατοικία των
βασιλέων της Αγηλιας και θεματοφυλακας του μεγαλύτερου όγκου των έργων
τεχνης που ανήκουν στη Βασιλική οικογένεια. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι
καλιτεχνες οπως ο Van Dyck, ο Canaletto, ο Rubens εργάστηκαν για την Βασιλικη
οικογένεια... Θέατρο των πιο επιβλητικων βασιλικών γάμων οπως του Πριγηπα
Harry και πρόσφατα της πρίγκηπησας Eugenie και σημείο σναφορας όλων
των επισήμων επισκέψεων προέδρων η μοναρχιών άλλων κρατών, αποτελεί
πόλο ελξης εκατομμυρίων επισκεπτών.Ο ξεναγος σας θα σας συνοδεύσει και
κατατοπίσει στο εσωτερικό του παλατιού όπου μπορειτε επίσης να περιηγηθείτε
τα επίσημα διαμερίσματα της Βασίλισσας και το παρεκκλήσι του Σαίντ Τζώρτζ,
με την χρήση ομως των audio guides που παρέχονται με το εισιτήριο της εισόδου
στο κάστρο. Η περιήγηση μας θα κλείσει με μια βόλτα στα δαιδαλώδη δρομάκια
της ομώνυμης πόλης. Εφόσον επιθυμείτε να επισκεφθείτε το κάστρο εσωτερικά,
ενημερώστε τον ξεναγό σας για την έγκαιρη προκρατηση των εισιτηρίων σας,
την πρώτη ημέρα, ώστε να μην ταλαιπωρηθείτε στην είσοδο του παλατιού. Τιμή
εισιτηρίου 21 λίρες. Διάρκεια επίσκεψης κάστρου 2 ωρες.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Βρετανικό Μουσείο
Οξφόρδη

Βερολίνο
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Βερολίνο. Στην άφιξή στο αεροδρόμιο,
μας περιμένει ο συνοδός μας, ο οποίος θα φροντίσει να πάρουμε μια αξέχαστη εμπειρία από
την όμορφη πόλη. Στη διαδρομή για το κέντρο της πόλης, θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες
πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.Ξεκουραση. Ακολουθεί η γνωριμία με τον
μεγάλο εμπορικό δρόμο Kurfuerstendamm με τα πολυκαταστήματα, τα θέατρα, τα εστιατόρια
αλλά και τα αρχιτεκτονήματα του 19 αιωνα. Στη συνέχεια επίσκεψη στην εκκλησία της μνήμης.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης. Από την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ
Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού
από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα
απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την
επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τιεργκατεν.
Στη συνέχεια επίσκεψη στο μουσείο της Περγάμου. Μπορείτε να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα
του Βερολίνου που βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή
δρόμους. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam. Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό
από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του και το πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης
μια επίσκεψη. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Μουσείο Περγάμου
3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΔΑΜ (προαιρετική)
Αναχώρηση για τη γειτονική κωμόπολη, Ποτσδαμ. Βρίσκεται 30χλμ. νότιο δυτικά από το Βερολίνο
στην πρώην ανατολική Γερμανία. Υπήρξε επίσημη πρωτεύουσα των αυτοκρατόρων της Γερμανίας.
Εδώ βρίσκεται το ανάκτορο του Κάιζερ Γουλιέλμου και του Φρεντερίκου του Μεγάλου —το San
Sousi χτισμένο σε ρυθμό Ροκοκό. Θα περπατήσουμε στη παλιά πόλη, θα δούμε την εκκλησία του Αγ.
Νικολάου και τη Ολλανδική Συνοικία.Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ
Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία του Βορρά στην ανατολική Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο
της Σαξονίας, όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. Θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού
Μπαρόκ και αναγέννησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της
Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών
δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο της μπλε πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη
εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ
στo Bερολίνο.

5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη με τις καλύτερες
εντυπώσεις.

Πότσδαμ

4+1 ημέρες
8/3
& 22/3
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1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι.
Άφιξη στην πανέμορφη πόλη του Φωτός.θα ξεκινήσουμε την γνωριμια μας
με την περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης.Θα θαυμάσουμε
τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, τον περίφημο Πύργο του Άιφελ, το Γκραντ
και το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή γέφυρα του
Τσάρου Αλεξάνδρου του 3ου, την πλατεία Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα
ακόμη εντυπωσιακό κτίριο, όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και
τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών, όπως του Μότσαρντ και του
Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα
κατασκευασμένη από το μέταλλο των κανονιών, τα οποία του αντινάχτηκαν
στη μάχη καθώς και το ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία
της πριγκίπισσας Ναϊάνας, την γέφυρα των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ),
όπου συρρέουν οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να κλειδώσουν
την αγάπη τους πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ
Ντε Λα Σιτέ όπου γεννήθηκε το Παρίσι. Θα καταλήξουμε στους κήπους του
Λουξεμβούργου, όπου και θα κατέβουμε από το λεωφορείο προκειμένου να
απολαύσουμε τους κήπους με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία
της Μαρίας των Μεδίκων, στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μπροστά από
το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα από την γειτονία των
Λατίνων θα καταλήξουμε στην Παναγία των Παρισίων, η οποία αποτελεί
την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως και θα θαυμάσουμε
την αρχιτεκτονική της με τις εντυπωσιακές αντηρίδες και τα τεράστια Βιτρό.
Μεταφορα στο ξενοδοχειο και τακτοποιηση στα δωματια.Για το απόγευμα
σας προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. Στη
συνέχεια για όσους επιθυμούν προαιρετικά, συνεχίζουμε με επίσκεψη στον
λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και μια
μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό
άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La
Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του
Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΣΑΛΙΕΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, στο μουσείο παγκόσμιας
προβολής. Στην ξενάγησή μας θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη
της Mήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, την “Κενταυρομαχία”,
κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α.
Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη
Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους Κήπους του Κεραμικού,
τον άλλοτε βασιλικό κήπο του Λούβρου. Από εκεί, θα κατευθυνθούμε
περπατώντας προς το Palais Royal, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και ιστορικό
κτίριο του Παρισιού κτισμένο από τον Καρδινάλιο Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη
αυτή θα περάσουμε το κτίριο από την εσωτερική του αυλή, όπου θα νιώσουμε
πραγματικά πως βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας
με μια επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα
από σκεπαστούς διαδρόμους, περιτριγυρισμένους από πολυτελείς boutique
και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει στο ιστορικό κτίριο της όπερας Γκαρνιέ,
την οποία σας προτείνουμε να επισκεφτείτε. Η κατασκευή της ξεκίνησε
το 1861, προορισμένη να γίνει η έδρα της όπερας του Παρισιού. Το θέατρο
αποκαλείται και Opera Garnier, καθώς ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο
Παρίσι.Στη συνέχεια αναχωρούμε προαιρετικά για τα περίφημα ανάκτορα
των Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά
Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης
από το μηδέν. Αξίζει ακόμη μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά
σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε μεμονωμένα
τα βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη αίθουσα των κατόπτρων. Για το
βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από
την Αψίδα του Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με
κατεύθυνση προς την πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να
ανηφορήσουν και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου φήμης Budha bar. Όσοι πάλι το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουνε την βόλτα, όπου
περνώντας από την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής θα κατευθυνθείτε προς
την Όπερα Γκαρνιέ, όπου και σας προτείνουμε να καθίσετε στο Καφέ της
ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε). το οποίο κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα
Γκαρνιέ.

3η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του συνοδού μας
να την αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας
συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά
θεάματα και οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Μετά
την επιστροφή στο Παρίσι σας προτείνουμε μια νυχτερινή βόλτα , το “Midnight in Paris” , εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία του Γούντι Άλεν. Θα
συναντηθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας και από εκεί θα περπατήσουμε
προς την πλατεία της Βαστίλης. Θα περάσουμε και μέσα από το Μαραί,
προκειμένου να δούμε και την πλατεία Ντε Βο, την οποία λίγοι τουρίστες
φτάνουν να δουν. Από την πλατεία της Βαστίλης σας προτείνουμε να
περιπλανηθείτε στα γύρω στενά όπου θα βρείτε αναρίθμητα μπαράκια και
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, πλημμυρισμένοι από όμορφες
εικόνες.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, προετοιμασία για αναχώρηση και μετάβαση στο αεροδρόμιο για
να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις.

Παρίσι
“Η Πόλη του Φωτός”
4 ημέρες
9/3
&23/3

Disney

1η ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και αναχώρηση για την
πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι, την πόλη όπου
δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος. Άφιξη μετά από μια ώρα πτήσης στο
αεροδρόμιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια
πρώτη γνωριμία με τη Λευκή πόλη, όπως μεταφράζεται το Βελιγράδι.
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
ΣΤΗ SKADARLJIA

ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της
Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το το σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο
Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη
και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως
οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebosja,
που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα
συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε
την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό
της Πριγκίπισσας Ljubica, το ξενοδοχείο <Moscva>, σήμα κατατεθέν
της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό
των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα
ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού
του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας.
Θα δούμε ακόμη, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο
μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος
ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά
και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο
Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε
όλες τις γνωστές ευρωπαικές φίρμες. Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο
στην μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις
ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές
ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει τα
παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη
περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν παραδοσιακά
σέρβικα τραγούδια.

3η ημέρα: STREMSI KARLOVSI
ZEMOYN

“Η λευκή πόλη”

5 ημέρες
8/3
& 22/3
Απευθείας πτήσεις

- ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - ΒΥ ΝIGHT

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

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

Βελιγράδι
METROPOL PALACE 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται
στο κέντρο του Βελιγραδίου, πολύ κοντά στο κτίριο του κοινοβουλίου. Διαθέτει
όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή διαμονή, όπως εστιατόρια, μπαρ, εσωτερική
πισίνα με ζεστό νερό, γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ, σαλόνι ομορφιάς,
αίθουσα συνεδριάσεων και πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτια διαθέτουν
δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, mini bar,
βραστήρα για καφέ ή τσάι, δωρεάν πρόσβαση στο internet σεσουάρ.

MERCURE EXCELSIOR 4* plus
5η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, αξιοποιήστε τον ελεύθερό σας χρόνο κάνοντας μια
τελευταία βόλτα στο κέντρο της πανέμορφης πόλης ή εναλλακτικά
σας προτείνουμε να απολαύσετε μια παραδουνάβια βόλτα, η οποία θα
σας αποζημιώσει με αξέχαστες εικόνες και αναμνήσεις. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

To ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά της
πόλης, απέναντι από το δημαρχείο και το κοινοβούλιο, προσφέροντας όλες
τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, Wi-Fi, στεγνωτήρα μαλλιών, Mini bar, θυρίδα
ασφαλείας. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τοπικές σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο
IVO ή να πιείτε ένα ποτό στο τέλος της ημέρας.
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΣΜΥΡΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πολυτραγουδισμένη
πρωτεύουσα της Ιωνίας, τη Σμύρνη. Φθάνοντας και χωρίς να χάσουμε χρόνο
ανηφορίζουμε στο ιστορικό κάστρο Καντιφέ Καλέ, από όπου θαυμάζουμε
πανοραμικά ολόκληρη την πόλη. Κατηφορίζουμε κάνοντας μια βόλτα στη
συνοικία του Άλσαντζακ, με τα γνωστά παλιά ελληνικά σπίτια, τα παλατάκια
των παλιών Σμυρνιών και περιδιαβαίνουμε τις κεντρικές της πλατείες. Σε μία
από αυτές, η Ευαγγελική Σχολή, σήμερα λύκειο αφιερωμένο στον Ατατούρκ. Θα
δούμε επίσης την περίφημη προκυμαία, το Μπεζεστένι, την Ρωμαική αγορά, την
Αγία Φωτεινή, το ελληνικό προξενείο, τον Καθολικό ναό του Αγίου Πολυκάρπου,
το πρώην παρθεναγωγείο και τον Άγιο Βούκολο. Χρόνος ελεύθερος στη γραφική
αγορά της πόλης. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Ταξίδι στο
μέρος που
μεγαλούργησε
ο ελληνισμός

2η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΑΪΒΑΛΙ
Πρωινό και αναχώρηση προς το θρυλικό αρχαιολογικό χώρο της Περγάμου μια
από τις σημαντικότερες ιστορικές κληρονομιές της Ανατολίας. Ξενάγηση στη
διάσημη Κόκκινη Βασιλική, μία από τις 7 αρχαιότερες εκκλησίες του κόσμου. Εδώ
θα δούμε τη βάση του Βωμού του Δία, το Τέμπλο της Αθηνάς και τα ερείπια του
ναού του Διονύσου. Επίσης θα δούμε το Ασκληπιείο αφιερωμένο στο θεό της
Υγείας ένα από τα αρχαιότερα νοσοκομεία του κόσμου όπου έζησε και γιάτρεψε
και ο γνωστός γιατρός της αρχαιότητας, ο Γαληνός. Επόμενη μας στάση είναι το
Αιβαλί. Το Αϊβαλί ή αλλιώς Κυδωνιές υπήρξε μαζί με άλλες παρακείμενες πόλεις
και χωριά ένα από τα πιο ιστορικά κέντρα του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Εκεί
θα επισκεφθούμε την Εκκλησία των ταξιαρχών. Η πόλη, αποτέλεσε σύμβολο
της προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, το
οποίο διατηρεί ακόμα αρκετά από τα ελληνικά του στοιχεία. Χαρακτηριστικός
είναι ο ωραίος αιγιαλός στο μυχό του που λεγόταν “Φάληρο”, με ωραία λουτρά,
καθώς και το προάστιο “Γενιτσαροχώρι” με τους εσωτερικούς λιμένες Αγιά
Παρασκευή και Πασά-λιμάνι. Το απόγευμα αναχώρηση για Σμύρνη. Το βράδυ σας
προτείνουμε να περπατήσετε την παραλιακή της πόλης και να ανακαλύψετε τα
μυστικά γεύσεων και διασκέδασης αυτής της πόλης.

3η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΝΤΖΕΣ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, κατευθυνόμαστε για την αρχαία Έφεσο. Θαύμα
των θαυμάτων. Η πόλη, που είχε το δικαίωμα να υπερηφανεύεται, γιατί εκτός
των άλλων ήταν το κέντρο όπου γεννήθηκαν σπουδαίοι φιλόσοφοι της
αρχαιότητας, όπως ο Ηράκλειτος. Η πόλη όπου αναπτύχθηκαν οι επιστήμες και
οι καλές τέχνες. Εμείς, θαυμάζουμε το σημαντικότατο αρχαιολογικό της χώρο.
Η εμπορική οδός, το Πρυτανείο, η οδός των Κουρητών, η πύλη του Ανδριανού, η
βιβλιοθήκη του Κέλσου, απλώνονται μπροστά μας, προκαλώντας το θαυμασμό
μας. Και αφήνοντάς την, μία κολώνα μοναχική, ότι έχει απομείνει από το Ναό της
Αρτέμιδας, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου, θα επισκεφθούμε το ιστορικό
χωριό Κιρκιντζές, την ιστορία του οποίου μας περιγράφει η Διδώ Σωτηρίου στο
βιβλίο της, « Ματωμένα χώματα ». Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το γνωστό
τουριστικό θέρετρο Κουσάντασι. Περιπλανιόμαστε ελεύθερα στην όμορφη αγορά
κι επιστρέφουμε το απόγευμα στη Σμύρνη. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, έχουμε ελεύθερο χρόνο στην αγορά
της Σμύρνης για αναμνηστικά δώρα και φωτογραφίες και στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο, επιβιβαζόμαστε στην πτήση για Θεσσαλονίκη.
Άφιξη στην πόλη μας γεμάτοι αλησμόνητες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Αποκλειστικές
απευθείας πτήσεις

4 ημέρες
8/3
&22/3

Σμύρνη-Παράλια Μ. Ασίας
Αϊβαλί

Έφεσος

“Το μικρό Παρίσι”

4 ημέρες
8/3
&22/3

4&5 ημέρες
Specialist

Βιέννη

Βουκουρέστι
1η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ

ο

ρ
Δώ

Μοναδικό Δώρο
Πέρα από το
Παλάτι της Βουλής,
περιήγηση στο
Παλάτι της Άνοιξης,
το Παλάτι που
διέμενε η οικογένεια
Τσαουσέσκου

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και πτήση για το
Βουκουρέστι. Άφιξη και μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.
Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το
Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της
Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη
χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει
η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι
μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από
τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο
του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας,
θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της
χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο,
την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη
και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για
ξεκούραση.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το “μαργαριτάρι
των Καρπαθίων”, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε
καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε, και από το
οποίο πήρε την ονομασία της η πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το
Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε τον περίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως
“Πύργο του Δράκουλα”, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό
φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη
ξενάγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη
εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι.

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο του Βουκουρεστίου.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη ή να κάνετε μια βόλτα
με το καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που βρίσκεται δίπλα στο μουσείο
του χωριού. Θα μας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο και η καταπράσινη
πεδιάδα.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της
πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη
Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Κάντε μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, περιδιαβαίνοντας το
ιστορικό κέντρο της πόλης, τα κτίρια της όπερας και την περίφημη πλατεία
του Αγίου Στεφάνου.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Με τον τοπικό ξεναγό μας θα επισκεφθούμε
το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε,
ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ
Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο
του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το
Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του
Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε
στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας
και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρ: ΒΙΕΝΝΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΚ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ,
ΚΡΕΜΣ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Μελκ, περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα
Βενεδικτίνων Μοναχών, πνευματικό λίκνο της Αυστρίας κατά τη διάρκεια
της χιλιόχρονης ιστορίας του. Ξενάγηση στους χώρους του Αββαείου με
κυριότερα αξιοθέατα: τη βιβλιοθήκη με τα δεκάδες χιλιάδες σπανιότατα
βιβλία και χειρόγραφα, μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες
της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και την υπέροχη θέα στο Δούναβη από
έναν εξώστη. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, θα
διασχίσουμε την κοιλάδα Βαχάου, γνωστή για τα υπέροχα τοπία και τους
απέραντους αμπελώνες της. Περνώντας από γραφικά κρασοχώρια και
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς διανθισμένους με θρύλους και
παραδόσεις, καταλήγουμε στην πόλη Κρέμς, στην παλιότερη μεσαιωνική
πόλη της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου
της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση
κονσέρτου.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο Κέντρο της Βιέννης για περίπατο ή
επίσκεψη σε Μουσεία (Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο
Μουσείων, Μουσείο Θησαυρού κ.ά.). Έπειτα μετάβαση στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής.

Μπελβεντέρε
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Κατάνια

Παλέρμο

Special
Offer

Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

Σικελία-Μ.Ελλάδα

6 ημέρες

Στην επίσκεψη μας στη Στερνατία, που είναι ένα από τα 9 Ελληνόφωνα χωριά της Μεγάλης Ελλάδας όπου
υπάρχουν ακόμα πολλοί κάτοικοι που μιλούν με περηφάνεια την ιδιωματική διάλεκτο “γκρίκο” που έχει τις ρίζες της
στην αρχαία Ελληνική γλώσσα, θα ξεναγηθούμε στο πολύ ενδιαφέρον παλιό ελαιοτριβείο και μετά από μια σύντομη
περιήγηση θα καταλήξουμε στο χώρο που στεγάζεται ο σύλλογος CHORA-MA όπου κάτοικοι θα απαγγείλουν
για μας ποιήματα στη γρεκάνικη γλώσσα και θα μας παρουσιάσουν το πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν για
την διάσωση αυτής της υπέροχης ποιητικής γλώσσας και της παράδοσης που την συνοδεύει. Πρόκειται για μια
μοναδική εμπειρία που μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνεια για το μεγαλείο της Ελλάδας που άφησε βαθύ και
ανεξίτηλο αποτύπωμα σ’ αυτό το κομμάτι της Ν.Ιταλίας, όπου κυριάρχησε για πολλά χρόνια.

								
1η ημέρα: ANAXΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ						
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Μπάρι/
Μπρίντεζι. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.
					

2η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ (Grecia Salentina)
Άφιξη το πρωί στην Ιταλία και αναχώρηση για το Αλμπερμπέλο το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια με τις χαρακτηριστικές πυραμιδωτές, θολωτές
ή κωνικές σκεπές από ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Τον
16ο αιώνα ήταν ένα μικρό φέουδο υπό τον έλεγχο της οικογένειας Acqua- viva. Τότε άρχισαν να χτίζουν οι πρώτοι trulli παράξενα οικοδομήματα με κωνικό
σχήμα. Το χωριό θυμίζει καταφύγιο των Επτά Νάνων από το παραμύθι της Χιονάτης. Σύμβολα χριστιανικά, αλλά και παγανιστικά είναι παντού στις σκεπές
και στους δρόμους. Η εκκλησία του Άγιου Αντώνιου έχει την ίδια αρχιτεκτονική. Στη συνέχεια αναχώρηση για την καρδιά της ελληνόφωνης παρουσίας.
Είναι μια περιοχή νότια από τη πόλη του Λέτσε, βρίσκεται στη χερσόνησο Σάλεντο, κατοικείται από τους Γκρίκο, οι οποίοι μιλούν την ελληνική διαλεκτό
των Γκραικάνικων η Κατωιταλικών. Αποτελείται από 11 χώρια ανάμεσα στα όποια είναι τα Καλημέρα, Μαρτάνο, Ζολίνο, Στερνατία. Σύντομη περιήγηση και
γνωριμία με τους κατοίκους. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο Λέτσε για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
						

3η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΚΟΣΕΝΤΣΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για τον Τάραντα, αποικία της Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. Ιδρύθηκε το 706 π.χ. και στη συνεχεία πήρε το όνομά
του γιου του Ποσειδώνα και της τοπικής νύμφης. Η πόλη έχει αναπτυχθεί πάνω σε μια μικρή νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι
σημαντικό λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, τμήμα του οχυρωματικού συστήματος της πόλης και όσοι επιθυμείτε
επίσκεψη στο αξιόλογο αρχαιολογικό μουσείο. Το ταξίδι μας συνεχίζεται με τις νοτιοδυτικές περιοχές της ιταλικής χερσονήσου. Θα περάσουμε από το
Μεταπόντιο, τη Σύβαρη και θα φτάσουμε στη Κοζέντσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
						

4η ημέρα: ΡΗΓΙΟ - ΒΙΛΛΑ ΣΑΝ ΤΖΟΒΑΝΙ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ (300χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Ρήγιο στην παλιά Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia) το οποίο ιδρύθηκε το 720 π.χ. στην Καλαβρία. Οι πρώτοι
κάτοικοι ήρθαν από την Εύβοια και το πρώτο όνομα της πόλης ήταν Ερυθρά. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση στον πορθμό της Μεσσήνης.
Συνεχίζουμε για τις βόρειες ακτές της Σικελίας το νησί με τα έντονα χρώματα, τα υπέροχα κεραμικά και την πλούσια ιστορία. Επόμενη στάση η γραφικότατη
Κεφαλού, όπου θα επισκεφθούμε τη γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον νορμανδικό Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Εδώ η Δύση
συναντά την Ανατολή στην τεχνοτροπία και αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε για το Πάλερμο. Η πόλη είναι χτισμένη σε μαγευτική τοποθεσία, στους πρόποδες
του Βουνού Πελεγκρίνο. Υπήρξε αποικία των Καρχηδονίων, ενώ οι Φοίνικες και οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν σταθμό στα ταξίδια τους. Η περιήγησή
μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι – έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου της και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό
Ναό, την Πιάτσα Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της Ντροπής», το μέγαρο της Γερουσίας και την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά. Θα
δούμε τα δυο θέατρα της πόλης Polithea- ma και Massimo, χαρακτηριστικά μνημεία από την αραβική, νορμανδική και ισπανική παρουσία στην πόλη και την
ιστορική διασταύρωση ανάμεσα στη via Makenda - via Roma με τα εντυπωσιακά αγάλματα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.		
			

5η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ
Πρωινό και ξεκινάμε για τους δύο καθεδρικούς ναούς, αριστουργήματα της νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο και έναν στο λόφο
του βασιλιά Μονρεάλε (6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το νότιο τμήμα της Σικελίας και τη φημισμένη
κοιλάδα των ναών. Στον Ακράγαντα μια από τις επιφανέστερες πόλεις της αρχαίας Μεγάλης Ελλάδας θα θαυμάσουμε τους 10 ιστορικούς ναούς από τον
5ου αιώνα π.χ. Το ιστορικό κέντρο ανήκει στα μνημεία Παγκοσμίας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 580 π.χ ως αποικία της Γέλας. Εδώ
γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής σημαντικός προσωκρατικός φιλόσοφος. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, καταλήγουμε στην Κατάνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.
						

6η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση λίγο πιο αργά για τη νοτιοανατολική Σικελία. Σήμερα θα επισκεφτούμε την σημαντικότερη ελληνική αποικία στη Σικελία – την πατρίδα
του Αρχιμήδη τις περίφημες Συρακούσες. Ιδρύθηκε από Κορίνθιους και Τενεάτες αποίκους. Η πόλη ήταν στολισμένη από θαυμάσια ανάκτορα και περίφημους
ναούς της Αρτεμίδας, της Αθηνάς, από την κρήνη Αρέθουσα και το περίφημο θέατρο. Τα νομίσματα της που σώθηκαν είναι αληθινά καλλιτεχνήματα. Θα
δούμε την Ορτυγία, το αυτί του Διονυσίου και το κάστρο του Μανιάκη. Θα συνεχίσουμε ανατολικά στην περιοχή που βρίσκεται ένα από τα ενεργά ηφαίστεια
της Ευρώπης, η Αίτνα στα 3330 μετρά, στους πρόποδες της οποίας είναι κτισμένη η γραφική και αριστοκρατική Ταορμίνα με την υπέροχη πανοραμική
θέα στο Ιόνιο. Το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι το αρχαίο ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3Ο π.χ αιώνα από τον Ιερών Β΄ . Πάνω από 14 αιώνες
μιλούσαν ελληνικά. Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την ψύχη της Ελλάδας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο αργά το βράδυ για την πτήση επιστροφής.
Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη.

1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας οδού περνάμε από
Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις άφιξη το πρωί στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Special
Offer

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής
(3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη
ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη
μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις
Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής
ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη – προστατευόμενη από
την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο,
σε έναν από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον οποίο
ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ της
Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε
για Ντουμπρόβνικ, πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο και στάση σε ένα υπερυψωμένο
σημείο από όπου θα θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς.Πρόκειται για μια από τις
πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και τα υπέροχα τείχη,
ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Μεταφορά,
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική
Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ (137 χλμ.), την πόλη
που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή
του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που συνδυάζει
τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά
και ανατολίτικα γλυκά με τη δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Και όλα
αυτά στις όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά γεφύρια που ενώνουν το Μόσταρ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η
οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό
των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της πόλης
αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για
να περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο.

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην Κόρτσουλα. Μετά από
μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε
στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με
τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας . Στη συνέχεια φτάνουμε
στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα,
το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με
την Κέρκυρα , ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα
Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα) . Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από
κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε την
πλατεία του Αγίου Μάρκου , τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου , καθώς και
το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο . Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά
στενά του νησιού , να θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις
επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν . Ένα νησί
που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της
νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ .

5n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη.

Δαλματία

Ντουμπρόβνικ
5 ημέρες

23
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Φιλιππούπολη

Φιλιππούπολη

3&4 ημέρες
3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για τα σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία σύντομη στάση στα αφορολόγητα
συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι της Ρίλλα, που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο του
10ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της μονής, η εσωτερική επίπλωση, η διακόσμηση και το
παλιό μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο
Χρέλια, το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές εικόνες και τα
20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το χιονοδρόμικο κέντρο VITOSA (Εφόσον ο καιρός το επιτρέπει). Στη συνέχεια
θα περιηγηθούμε στη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της
πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το κέντρο της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών
στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους
οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το
Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει
χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878
ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της
πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το
1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του
τσάρου. Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην
είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με
τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης μπορείτε
να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας στη λεωφόρο Βίτοσα. Το
βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ.

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη
Φιλιππούπολη,
που
είναι
κτισμένη
στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα
επισκεφθούμε την παλιά πόλη, το
Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου,
το σπίτι του Λαμαρτίνου, το λόφο των
Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού,
το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης και το Ρωμαϊκό
θέατρο. Επιστροφή στη Σόφια. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(330 χλμ)
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην
αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε
το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια
στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το
απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις.
Στην 3ήμερη εκδρομή η εκδρομή στη
Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα
και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα
του προγράμματος.

(SHERATON) SOFIA BALKAN 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο, Ελληνικών συμφερόντων, της γνωστής αλυσίδας
LUXURY COLLECTION βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και προσφέρει τις πιο
σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό επισκέπτη του. Ο ναός
του Αλεξάντερ Νέφσκι, η Βουλή, τα Ρωμαικά μνημεία, αλλά και το περίφημο
εμπορικό κέντρο βρίσκονται λίγα λεπτά μόλις με τα πόδια από το ξενοδοχείο.
Διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και
μασάζ. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση,
σεσουάρ, mini μπαρ και wifi. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο που
συστεγάζεται στο ξενοδοχείο. Σας παρέχουμε δωρεάν είσοδο στο γυμναστήριο και
τη σάουνα, καθώς και voucher για το καζίνο.

NOVOTEL 4* plus ( 1η λειτουργία Ιούλιος 2012 )
Το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας, το οποίο πρωτολειτούργησε
τον ιούλιο του 2012 θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του. Σχεδιασμένο με την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, διαθέτει μπαρ, εστιατόριο, γυμναστήριο, σάουνα
και δωρεάν Internet σε όλους τους χώρους του. Διαθέτει ακόμη αίθουσα για παιχνίδια
για τους μικρούς επισκέπτες του. Τα δωμάτιά του παρέχουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό,
mini Μπαρ, τηλεόραση, τηλέφωνο. Μην παραλείψετε να κάνετε τις αγορές σας από
το εμπορικό κέντρο THE MALL που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

ANEL 5*
Το 5*ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και προσφέρει
όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή διαμονή. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ,
αίθουσα συνεδρίων, εσωτερική πισίνα, τζακούζι, σαουνα, καζίνο. Τα
δωμάτια του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, σεσουάρ, Mini bar,
καλωδιακή τηλεόραση και ιντερνετ.

Δαλματικές
Ακτές

6 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα Ευζώνων.
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, φθάνουμε
το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δειπνο
και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ
Μετά το πρωινό μας ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ το οποιο
αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και
Γκόρντι Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι
Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες αλλα και
βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν το Αρχαιολογικό
Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο
Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αμέσως μετά
συνεχίζουμε με προορισμό το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό
συγκρότημα από 16 λίμνες άλλη ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη, που με
μια σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη.
Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που αφήνουν
άναυδο τον επισκέπτη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Ζαντάρ
(παλαιότερη
πρωτεύουσα της Δαλματίας) με πλούσια παγκόσμιας
σημασίας κληρονομία όπου θα θαυμάσουμε, ανάκτορα Ρωμαικής εποχής
του 1ου αιωνα, μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, τείχη που κυκλώνουν την
πόλη, βυζαντινούς ναούς της Αγίας Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.

3η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί ) που
έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και
ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε
προς το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας, όπου
θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου
του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού (το οποίο είναι το σημαντικότερο και
καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία, που χτίστηκε
μεταξύ 295 μ.Χ. και 305), τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο, τον
αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη
προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ η φαγητό. Αναχώρηση για
την πόλη Ντουμπροβνικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρωϊνό και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Με μια πανοραμική εκδρομή με
το λεωφορείο, οπου σε ένα σημειο πανω από την πόλη θα θαυμάσουμε την
εξαιρετική θέα της παλιάς πόλης του Dubrovnik και φωτογραφική εικόνα
των νησιών πέρα από τις ακτές του. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες
πόλεις του κόσμου, γνωστή για τα ομορφα μνημεία και τα υπέροχα τείχη,
θεωρείται δε ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς
της Μεσογείου. Η παλιά πόλη είναι περιτριγυρισμένη από τα φημισμένα
τείχη του 10ου αιωνα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα της Ευρώπης.
Περίπατος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και επίσκεψη στο Φράγκικο
Μοναστήρι καθώς και τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς. Χρόνος ελεύθερος.
Δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Πρωϊνό και αναχώρηση με προορισμό την μητρόπολη του Μοντενέγρικου
Τουρισμού - Budva. Στη διάρκεια μιας πανέμορφης διαδρομής και
διασχίζοντας το μεγαλύτερο φιόρδ της Ευρώπης μετα της Νορβηγίας,
θα περιηγηθουύμε και θα θαυμάσουμε το γραφικό Kotor, μια πόλη
προστατευμένη από την Ουνέσκο, όπου θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό
ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και την εκκλησία του
Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε για να φθάσουμε νωρίς το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας στην Budva. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα περίπατο στην
παλιά πόλη με την μοναδικη αρχιτεκτονική, στα στενά δρομάκια της με
τα πολλά καταστήματα και τις μικρές εκκλησίες οι οποίες εξακολουθούν
να είναι αναλλοίωτες στο πέρασμα των χρόνων. Δείπνο, διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την τελευταία ημέρα μας έχοντας ευχάριστες
αναμνήσεις από την διαμονή στους όμορφους αυτούς τόπους. Στην
επιστροφή θα θαυμάσουμε το μαγευτικό νησάκι-ξενοδοχείο (Ελληνικών
συμφερόντων) SVETI STEFAN, θα το αποθανατίσουμε φωτογραφικά, και
στη συνέχεια διερχόμενοι τα Αλβανικά σύνορα θα περάσουμε από τις
πολεις Σκοδρα, Δυρράχιο, Ελμπασαν και Πόγραδετς. Εκεί και στις όχθες
της λίμνης Οχρίδας θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε δοκιμάζοντας
το νοστιμότατο ψάρι Κοραν που βρίσκει κανείς μονο στη λίμνη αυτή.
Συνεχίζουμε και περνάμε τα Ελληνοαλβανικά σύνορα και αργά το απόγευμα
φθάνουμε στην Θεσσαλονίκη.

Κοτόρ
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1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας
οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε
προς Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά
το απόγευμα στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες
πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα,
γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια
πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα
περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά
ένα από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές.
Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής
ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη
– προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και
βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν
από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου
στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου,
νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ της Αδριατικής.Θα δούμε τον
Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του
πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο
και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από όπου θα θαυμάσουμε
την εξαιρετική θέα της παλιάς.Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες
πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και τα υπέροχα
τείχη, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς
της Μεσογείου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο
κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία
το περίφημο Μόσταρ (137 χλμ.), την πόλη που έμβλημά της έχει το
μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή
του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και
Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής,
χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με τη
δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Και όλα αυτά στις
όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά γεφύρια που ενώνουν
το Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στην
παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από
τείχη του 10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της
πόλης, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό
ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλασιου,
πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική
εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα
μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο.

5 ημέρες
7/3
&21/3

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην
Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος
των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο
Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ,
με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας.
Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το
καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που
κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται
άμεσα με την Κέρκυρα , ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι
οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα
νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και
πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε
την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου
Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρόνος
ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να
θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις
επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το
διεκδίκησαν. Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση
και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας.
Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.

Δαλματία
Ντουμπρόβνικ

5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας
τα Τίρανα. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με
τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους
μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα
Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί της
Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα
του Γεώργιου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το προεδρικό
μέγαρο και το κτίριο του πανεπιστημίου. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε
τις όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την
πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς προς τα σύνορα της
Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Μόσταρ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις
στην διαδρομή περνώντας από Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας, το “μαργαριτάρι του Δούναβη”, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40ΧΛΜ)
Στην γνωριμία μας με την πόλη θα περιηγηθούμε στην Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της
Χιλιετηρίδας και τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας
με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία
του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την
Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος
στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας
μια ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (243χλμ+243χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή στην πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου),
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε.
Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας
Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην Ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία
της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος
στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επιστροφή στην Βουδαπέστη.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίφημα
παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας. Στην
εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα
επισκευθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας,
τόπος
πολλών φημισμένων καλλιτεχνών.
Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό και
συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του
Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε στάση στην
πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων το Έστεργκομ,
για να επισκευθούμε τον τεράστιο καθεδρικό
ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός
των Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Απόψε μπορείτε
προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την τοπική
παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα
τσιγγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το
πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρόγευμα σε πακέτο και
αναχωρούμε για την επιστροφή μας. Περνώντας
τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις
για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

Βουδαπέστη-Βιέννη
5 ημέρες

ο

ρ
Δώ

εκδρομή
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& στα
Παραδουνάβια
χωριά

Βιέννη

7/3
&21/3
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Βελιγράδι
“Η λευκή πόλη”
4&5 ημέρες
7/3, 8/3
21 & 22/3
Το
Βελιγράδι
είναι
μια
πανέμορφη γραφική πόλη με
μεγάλη ιστορία. Απολαύστε
βόλτες στις όχθες του Δούναβη
και στον πεζόδρομο της Knez
Mihailova. Ένας προορισμός
έξω από τα συνηθισμένα
και με πολύ χαμηλό κόστος
κατάλληλος για όλες τις
εποχές του χρόνου.
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Φρούριο

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων.
Χρόνος ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE, στο κατάστημα
αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και περνώντας περιφερειακά από τα
Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και
εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ
ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της
Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το το σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο
Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη
και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
ως οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα
συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε
την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό
της Πριγκίπισσας Ljubica, το ξενοδοχείο <Moscva>, σήμα κατατεθέν
της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό
των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα
ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού
του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας. Θα
δούμε ακόμη, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο
ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος
στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της
οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές
αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι το
μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές
ευρωπαικές φίρμες. Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στην μποέμ
περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις ομορφότερες
περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και θα
βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα
της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν
οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν παραδοσιακά σέρβικα
τραγούδια.

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - STREMSI KARLOVSI - ΒΥ ΝIGHT
ZEMOYN
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Άγιος Σάββας

Νόβισαντ

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

4η ημέρα ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται
και με βραδινή αναχώρηση.
Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η ημέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βελιγράδι
2η ημέρα: Άφιξη - Ξενάγηση πόλης
3η ημέρα: Νόβισαντ - Stremsi Karlovsi - By night Ζέμουν
4η ημέρα: Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

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

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται στις
όχθες του ποταμού Νισάβα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας
και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη
περιήγηση στην πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας-Σκοπίων. Με τις
απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην
πόλη μας το βράδυ.

Στα βήματα του

Δράκουλα
5 ημέρες
7/3
&21/3

Μοναδικό
Πρόγραμμα
4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (180 χλμ)

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 06:00 και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας
τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και
περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το το παλάτι
της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δέυτερο σε μέγεθος
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα
θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα
της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του
Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση
για το Σιμπίου. Στη διαδρομή μας θα δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από
τον 15ο αιώνα και είναι το δεύτερο σε αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για
περιήγηση την πόλη.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΩΦ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, που αποτέλεσε πολιτισμική
πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007 και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη της Unesco. Θα
δούμε τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια της Βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας
Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική Εκκλησία περιτρυγισμένη με πέντε πύργους
και το παλιό Δημαρχείο. Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του
Βλατ Τέπες, του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως
Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε
την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη
νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια.
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα
φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων,
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας.
Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που
κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης.
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε
για το Βουκουρέστι. Θα επισκεφτούμε το το Μουσείο
του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και δείχνει
την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας. Το
απόγευμα μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε
Ρουμάνικες μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (670 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το
βράδυ στην πόλη μας.
Παλάτι Πέλες

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς
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Περιήγηση στο
Παλάτι της Βουλής
& στο Παλάτι
της Άνοιξης,
όπου διέμενε
η οικογένεια
Τσαουσέσκου

4&5 ημέρες
7/3, 8/3
21 & 22/3

Βουκουρέστι

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (350 χλμ)
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και
αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη Σόφια.
“Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης,
που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στο κέντρο της πόλης που είναι ένα
εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται
από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο
πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και
οι Τούρκοι.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προμαχώνα.
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε.
Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε
στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των
Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης, το παλάτι που
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια,
στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι της
βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας,
θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη
από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει
Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ)
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα
του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου
θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου
Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα,
το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο
του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα
δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε
μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι
από όμορφες εικόνες. Διαν/ση.

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της πόλης
του Βουκουρεστίου. Η εντυπωσιακή είσοδος του ξενοδοχείου αποτελεί την πρόσοψη
του παλιού Εθνικού Θεάτρου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του διαθέτουν safe box,
mini bar, πρόσβαση στο internet, σεσουάρ, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι ιδανικό για
οικογένειες, καθώς διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια. Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει casino,
bar, μοντέρνο lobby, πισίνα, fitness center, υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ.
Στο ξενοδοχείο μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις του εστιατορίου.

5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, όπου θα δούμε
τη το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης
του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους
και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών
που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε
την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η
καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο
Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 από
τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν
προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που
βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί
Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον
θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο
και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα
σύνορα φθάνουμε στην πόλη μας.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.
Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς.

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται
και με βραδινή αναχώρηση.
Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βουκουρέστι
2η ημέρα: Άφιξη - Ξενάγηση πόλης
3η ημέρα: Σινάϊα - Μπράν - Μπρασόφ
4η ημέρα: Επιστροφή

HILTON ATHENEE PALACE 5*
Τo πολυτελέστατο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της
πόλης, μόλις 200μ από το Αντενέουμ και προσφέρει τις πιο σύγχρονες ανέσεις,
ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό επισκέπτη του. Διαθέτει 2 εστιατόρια, μπαρ,
καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ, εσωτερική πισίνα.
Δοκιμάστε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο Roberto. Τα δωμάτιά του
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, safe box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini
μπαρ και wifi. Ακόμη, μπορείτε να χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. Τέλος, σας
προσφέρουμε δωρεάν την είσοδο στο health club.

Κωνσταντινούπολη
“η πόλη των πόλεων”
5 ημέρες
7/3
&21/3
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ - ΜΕΓΑΛΗ
ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό
την Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την
Καβάλα, συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου
μετά τον απαραίτητο έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα
αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική
Θράκη και στο ύψος της Ραιδεστού, σημερινό Tekirdag, θα κάνουμε
μια τελευταία στάση πριν τον τελικό προορισμό μας για να γευθείτε
τα φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα
στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας.
Το υπόλοιπο της ημέρας θα είναι στη διάθεση σας για μια πρώτη
περιήγηση στην πλατεία Ταξίμ με την συνοδεία του αρχηγού μας, και
την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος που φιλοξενεί
το ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία Ταξίμ
με την συνοικία του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά και στα γύρω στενά
του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών καταστημάτων και
ιστορικών κτιρίων.

3η Ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, την Παναγία
των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το
626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες
στην Παναγία. Συνεχίζουμε με το αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή
στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον
υπόγειο ναό που βρίσκεται το αγίασμα. Επόμενος σταθμός μας ο ναός της Αγίας του
Θεού Σοφίας, η μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και
στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα
του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα δούμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο
και μεγαλύτερο τζαμί στην Πόλη και το μόνο που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία,
τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και φυσικά τον χώρο που βρισκόταν
ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική
Κινστέρνα, την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την
ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα πέρα από τουριστικό
αξιοθέατο χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της.
Επιστροφή το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας.

Αγία Σοφία

2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΙΟΪ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε,
κατοικία σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας το οποίο αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του
Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού με την αυτοκρατορική
πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια υπαίθρια καφετέρια
με εξαιρετική θέα στον Βόσπορο περιβάλλεται από καταπράσινους
κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους τεράστιους
πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο
μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα
στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές
με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“γιαλί“) από μια διαφορετική
οπτική γωνία. Έπειτα επισκεπτόμαστε μια από τις σημαντικότερες
ατραξιόν της Πόλης, την Σκεπαστή αγορά, όπου θα επιδοθείτε
και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους για την
επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε
στη διάθεση σας θα προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή
αγορά, η οποία απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι
από την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης
ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από
την Ανατολή. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα δωμάτια μας για
ξεκούραση, και το βράδυ προτείνουμε μια υπέροχη βόλτα στο
Ορτάκιοϊ που αποτελεί κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης. Η
φανταστική θέα στον Βόσπορο με την κρεμαστή γέφυρα, τα πολλά
καφέ και εστιατόρια, οι μικροπωλητές και κάποια από τα καλύτερα
night clubs συνθέτουν την μαγική αυτή νυχτερινή εικόνα.

Ντολμά Μπαχτσέ

4η Ημέρα: KADIKOY - MODA - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ασιατική πλευρά της Πόλης.
Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα και την Λεωφόρο Βαγδάτης φθάνουμε
αρχικά στο περίφημο Kadikoy. Μια γειτονιά που μέχρι πρόσφατα ήταν κυρίως μια
κατοικημένη περιοχή που μόλις καταγράφηκε στον πολιτιστικό χάρτη της Πόλης. Τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει hot-spot για μπαρ, κέντρα τέχνης και πολιτισμού, καφέ και
χώρους μουσικής. Διαθέτει την πλούσια και μοναδική ατμόσφαιρα των αγορών, τις
γαστρονομικές επιλογές και τα τουρκικά λουτρά σε κοντινή απόσταση. Είναι σίγουρα
ένας τόπος να εισαχθείς στην πραγματική ζωή της σημερινής Κωνσταντινούπολης και
σίγουρα ανταγωνίζεται επάξια τον πεζόδρομο του Πέραν. Μετά τον ελεύθερο χρόνο
μας για περιήγηση, αναχωρούμε για την περιοχή Bostanci από όπου και θα πάρουμε
το πλοίο για την προαιρετική μας κρουαζιέρα στα ξακουστά Πριγκηπόννησα. Στα
νησιά δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και οι συγκοινωνίες εκτελούνται αποκλειστικά με
άμαξες και ποδήλατα. Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η Μονή του Αγίου
Γεωργίου στο υψηλότερο σημείο της Πρίγκηπου και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στα ξενοδοχεία μας και θα έχετε ελεύθερο χρόνο
στη διάθεσή σας για την τελευταία μας νύχτα για βόλτα, ψώνια και ότι άλλο θελήσετε.

5η Ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας αναχωρούμε
για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός
του Αγίου Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας
μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθοδόν θα δούμε και την Μεγάλη του
Γένους Σχολή. Από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Επόμενή μας στάση
θα είναι στην περιοχή της Ραιδεστού, πριν φτάσουμε στα σύνορα, όπου μετά τον
έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας Οδού στην πόλη μας. Άφιξη το
βράδυ με τις καλύτερες των αναμνήσεων.
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4 ημέρες / 2 διαν.

8/3
&22/3

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχωρούμε στις 21:30 από τα γραφεία μας με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.
Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα συνεχίζουμε για τον συνοριακό
σταθμό των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για επίσκεψη στα αφορολόγητα είδη. (Θα ενημερωθείτε από τον αρχηγό
μας για το καθεστώς που ισχύει). Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική
Θράκη. Άφιξη νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη .

2η ημέρα: ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - KUMKAPI
Το πρόγραμμά μας ξεκινάει με επίσκεψη στο αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την
Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών
Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται το αγίασμα. Πήρε την ονομασία
του από το τουρκικό όνομα Balik (= ψάρι) και περιλαμβάνει το Μοναστήρι, την
Εκκλησία και το Αγίασμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Σκεπαστή αγορά
η οποία πέρα από την χρηστική της αξία, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
ατραξιόν της Πόλης, και στην οποία θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με
τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Είναι
μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες στεγασμένες αγορές του κόσμου
με δαιδαλώδεις διαδρόμους και πολλές φυλασσόμενες εισόδους – εξόδους.
Στον χρόνο αυτό θα σας προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά
ή αγορά των μπαχαρικών, η οποία απέχει 800 περίπου μέτρα και βρίσκεται
απέναντι από την Γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης
ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή.
Σε συνεννόηση πάντα με τον αρχηγό σας θα ενημερωθείτε και για την ώρα και
το σημείο επιστροφής προς τα ξενοδοχεία (όσοι φυσικά επιθυμείτε μπορείτε
να παραμείνετε και μόνοι μέχρι το κλείσιμο των αγορών, περίπου στις 19.00).
Η βραδινή μας έξοδος (προαιρετικά – για όσους επιθυμούν και «έχουν αντοχές
ακόμα») περιλαμβάνει το γνωστό Kumkapi με τις ταβέρνες και το ξέφρενο γλέντι!

3η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΪΟΙ
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε,
κατοικία σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το
οποίο αποτέλεσε και την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος
του παλατιού με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού
και μια υπαίθρια καφετέρια, με εξαιρετική θέα στο Βόσπορο και λογικές τιμές,
περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Το παλάτι χωρίζεται σε τρία τμήματα
και η είσοδος γίνεται μέσω ενός υποχρεωτικού ελέγχου. Στο εσωτερικό του
θα θαυμάσετε τους τεράστιους πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα
φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε
την κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές
με τα αξιόλογα οικοδομήματα («γιαλί») από μια διαφορετική οπτική γωνία. Έπειτα
θα κατευθυνθούμε προς τον Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, την μεγαλόπρεπη
Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο
του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου
και του Αρτέμιου. Ο ναός είναι χτισμένος σε ρυθμό βασιλικής με τρούλο και ο
κυρίως χώρος του κτίσματος έχει σχήμα κύβου, ενώ τέσσερις τεράστιοι πεσσοί
(τετράγωνοι στύλοι), που απέχουν μεταξύ τους 30 μέτρα, στηρίζουν τα τέσσερα
μεγάλα τόξα πάνω στα οποία εδράζεται ο επιβλητικός τρούλος, διαμέτρου
31 μέτρων, ο οποίος δίνει την εντύπωση ότι αιωρείται στο κενό, εξαιτίας των
παραθύρων που βρίσκονται γύρω από τη βάση του. Θα δούμε επίσης το περίφημο
Μπλε τζαμί το ωραιότερο και μεγαλύτερο τζαμί στην Κωνσταντινούπολη και το
μόνο που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο ηλικίας
3500 χρονών, και φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος.
Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την
μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της
Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο και σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο
χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Είναι από τα
πιο αναπάντεχα και ρομαντικά μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Ο υποβλητικός
φωτισμός, οι υπέροχοι κίονες, οι σταγόνες που πέφτουν απαλά στο νερό,
δημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στα
ξενοδοχεία μας για ξεκούραση. Για την σημερινή βραδιά σας προτείνουμε πάντα
με την συνοδεία του αρχηγού μας, μια υπέροχη βόλτα στο Ορτάκιοϊ, που
σήμερα αποτελεί κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης . Η φανταστική θέα στον
Βόσπορο με την μεγάλη κρεμαστή γέφυρα, τα πολλά καφέ και εστιατόρια, οι
μικροπωλητές και κάποια από τα καλύτερα night clubs συνθέτουν την μαγική
εικόνα του νυχτερινού αυτού τοπίου.

4η ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας
ξεκινάμε την περιήγησή μας σε έναν ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες, την
Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον Ακάθιστο
Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους
και τους Πέρσες στην Παναγία. Συνεχίζουμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο
στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από
τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει
ο εκκλησιασμός μας και καθοδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Από εκεί παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής με τις απαραίτητες ενδιάμεσες
στάσεις. Αφού περάσουμε τα σύνορα φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας.

4 ημέρες / 3 διαν.

8/3
&22/3

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ-ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό την
Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα,
συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον
απαραίτητο έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη.
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη και στο ύψος
της Ραιδεστού, σημερινό Tekirdag, θα κάνουμε μια τελευταία στάση πριν
τον τελικό προορισμό μας για να γευθείτε τα φημισμένα παραδοσιακά
σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και
τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας. Το υπόλοιπο της ημέρας θα είναι
στη διάθεση σας για μια πρώτη περιήγηση στην πλατεία Ταξίμ με την
συνοδεία του αρχηγού μας, και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν.
Πεζόδρομος που φιλοξενεί το ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που
συνδέει την πλατεία Ταξίμ με την συνοικία του Γαλατά. Κατά μήκος
αλλά και στα γύρω στενά του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών
καταστημάτων και ιστορικών κτιρίων.

2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΙΟΪ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε, κατοικία
σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το
οποίο αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος
του παλατιού με την αυτοκρατορική πύλη, τον περίτεχνο πύργο του
ρολογιού και μια υπαίθρια καφετέρια με εξαιρετική θέα στον Βόσπορο
περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Στο εσωτερικό του θα
θαυμάσετε τους τεράστιους πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα
φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά
θα έχουμε την κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω
θα θαυμάσουμε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“ γιαλί “)
από μια διαφορετική οπτική γωνία. Έπειτα επισκεπτόμαστε μια από τις
σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, την Σκεπαστή αγορά, όπου θα
επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους για
την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη
διάθεση σας θα προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά, η
οποία απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα
του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο,
ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από την Ανατολή. Επιστρέφουμε
το απόγευμα στα δωμάτια μας για ξεκούραση, και το βράδυ προτείνουμε
μια υπέροχη βόλτα στο Ορτάκιοϊ που αποτελεί κοσμοπολίτικο προάστιο
της Πόλης. Η φανταστική θέα στον Βόσπορο με την κρεμαστή γέφυρα,
τα πολλά καφέ και εστιατόρια, οι μικροπωλητές και κάποια από τα
καλύτερα night clubs συνθέτουν την μαγική αυτή νυχτερινή εικόνα.

3η ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες,
την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά
τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας
από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. Συνεχίζουμε με το
αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου
θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο
ναό που βρίσκεται το αγίασμα. Επόμενος σταθμός μας ο ναός της Αγίας
του Θεού Σοφίας, η μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον
προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε
στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα δούμε
επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και μεγαλύτερο τζαμί στην
Πόλη και το μόνο που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία, τον Αιγυπτιακό
οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και φυσικά τον χώρο που βρισκόταν ο
Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα επισκεφθούμε
την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που
κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή
περίοδο, και σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο χρησιμοποιείται για
κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Επιστροφή το απόγευμα
στα ξενοδοχεία μας.

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το
πρωινό μας αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι,
όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από
τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού
τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθοδόν θα δούμε και την Μεγάλη
του Γένους Σχολή. Συνεχίζουμε για το Istanbul Forum, ένα από τα
πλέον σύγχρονα πολυκαταστήματα όπου μπορείτε να κάνετε και τις
τελευταίες σας αγορές πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής, και
το οποίο περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία στον κόσμο
με διάφορα θαλάσσια πλάσματα και υποθαλάσσιο τούνελ 83 μέτρων!.
Επόμενη μας στάση θα είναι στην περιοχή της Ραιδεστού, πριν φτάσουμε
στα σύνορα, όπου μετά τον έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της
Εγνατίας Οδού στην πόλη μας. Άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες των
αναμνήσεων.

Έφεσος

Σμύρνη

5 ημέρες
7/3
&21/3

Αϊβαλί

Παράλια Μ.Ασίας
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ

3η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΤΖΕ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Καβάλα,
Αλεξανδρούπολη. Αφού φτάσουμε στα σύνορα θα κάνουμε μια στάση στο
κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY FREE και μπαίνουμε στην Τουρκία.
Διέλευση από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του « Αιγός Ποταμοί», της Αρχαίας
Σηστού και άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) από όπου θα πάρουμε το καράβι για
Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Αποβίβαση και αναχωρούμε για την Ομηρική Τροία.
Θα ξεναγηθούμε στην πόλη που χαλάστηκε 9 φορές. Ζήστε το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας
«μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Αίαντας,
ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος
κ.α. Επιστρέφουμε στη συνέχεια στο Τσανάκαλε και τακτοποιούμαστε στο
ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρδιά της Αρχαίας
Ιωνίας. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Έφεσο, η οποία αποτέλεσε για
πάνω από 1000 χρόνια μια μεγαλούπολη του ελληνισμού. Πατρίδα
του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή σε όλο τον αρχαίο κόσμο
για την λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος . Τα πρώτα χριστιανικά
χρόνια ήταν ήδη μεγάλη πόλη και αναφέρεται στις γνωστές προς
Εφεσίους επιστολές του αποστόλου Παύλου και ως μία από τις
Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε
το Βουλευτήριο , το Πρυτανείο , την Δημόσια Αγορά, το Νύμφαιο, την
Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο και
περνώντας έξω από την Έφεσο θα επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το
ελληνικό χωριό που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα « ΜΑΤΩΜΕΝΑ
ΧΩΜΑΤΑ» και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι . Ελεύθερος
χρόνος στην πλούσια αγορά του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο
και διανυκτέρευση.

Τσανάκαλε

4η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΦΩΚΑΙΑ

2η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΑΙΒΑΛΙ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΣΜΥΡΝΗ
Μετά το πρωϊνό μας θα περιηγηθούμε στο Αϊβαλί, στα γραφικά σοκάκια
με τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά
σπίτια που σώζονται ακόμη και κοσμούν το υπέροχο αυτό μέρος. Βόλτα
στο γραφικό λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη
στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια
διασκορπισμένα στον κόλπο του Αϊβαλιού. Εκεί ακόμη σώζονται ερείπια από
το Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Στον δρόμο προς Σμύρνη θα επισκεφθούμε
την Αρχαία Πέργαμο, μία από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας.
Ξενάγηση στο Ασκληπιείο, την Κόκκινη Βασιλική. Θα συνεχίσουμε για την
πόλη της Σμύρνης όπου και θα έχουμε την επόμενη διανυκτέρευσή μας μετά
το δείπνο στο ξενοδοχείο μας.

Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των Φωκαίων
με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις ελληνικές
συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του τοπικού ελληνισμού.
Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος οικισμός των
διαφόρων νομών Σμύρνης, Αιδινίου και Μαγνησίας. Μετά από μια στάση
για καφέ, βόλτα και φωτογραφίες, θα πάρουμε και πάλι τον δρόμο της
επιστροφής προς τη Σμύρνη. Στη συνέχεια περιήγηση με το λεωφορείο
στην ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη νέα παραθαλάσσια
διαδρομή, τα αρχοντικά σπίτια των ελλήνων, τα προξενεία και τέλος στην
ιστορική προκυμαία που αναχώρησε για τον ελλαδικό χώρο ο Ελληνισμός.
Το βράδυ θα ακολουθήσει δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΑΙΒΑΛΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα και αφού βεβαιωθούμε ότι φεύγουμε
από το δωμάτιο με όλα μας τα πράγματα, παίρνουμε τον δρόμο της
επιστροφής. Διάπλους Ελλησπόντου με το καράβι για την Ευρωπαϊκή
ακτή, φθάνουμε στην πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα της Εθνικής μας
τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζουμε, περνάμε τα σύνορα και
φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
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Σμύρνη

Πέργαμος

4 ημέρες
8/3
&22/3

Αϊβαλί

Αϊβαλί-Σμύρνη
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Καβάλα,
Αλεξανδρούπολη. Αφού φτάσουμε στα σύνορα θα κάνουμε μια στάση στο
κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY FREE και μπαίνουμε στην Τουρκία.
Διέλευση από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του « Αιγός Ποταμοί», της
Αρχαίας Σηστού και άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) από όπου θα πάρουμε
το καράβι για Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Αποβίβαση και ελεύθερος
χρόνος στην πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Ομηρική Τροία. Θα
ξεναγηθούμε στην πόλη που χαλάστηκε 9 φορές. Ζήστε το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας
«μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Αίαντας,
ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος
κ.α. Αναχωρούμε στη συνέχεια για το Αϊβαλί (Κυδωνίες), και φθάνοντας στο
ξενοδοχείο τακτοποιούμαστε στα δωμάτια. Ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και
διανυκτέρευση.

Το Αϊβαλί είναι πρωτίστως το Αϊβαλί των γιαγιάδων μας –ακόμα και
αν οι δικές σου οι γιαγιάδες δεν είχαν έρθει από εδώ. Τα χρωματιστά
αρχοντικά τους δεν κατοικούνται όλα, γιατί ήταν περισσότεροι οι
Έλληνες που έφυγαν το ’22 από εδώ απ’ ό,τι οι Τούρκοι που ήρθαν
από την Ελλάδα. Περίσσεψαν.
Κάποια σήμερα πωλούνται, κάποια αναστηλώνονται, άλλα στέκονται
σιωπηλά με τη γοητεία του χρόνου να αφήνει πάνω τους τα σημάδια της.
Θα σε μελαγχολούσαν, αν ήταν ανθρωπίνως δυνατό να μελαγχολήσεις
μέσα σε έναν παστέλ πίνακα ζωγραφικής. Και αν οι μελαγχολικές σου
σκέψεις δεν διακόπτονταν ολοένα από κάποιον ηλικιωμένο κύριο που
δηλώνει Τούρκος αλλά μιλάει ελληνικά με κρητική προφορά και θέλει
να μάθει νέα από την πατρίδα –του και σου, και ποια είναι πατρίδα
ποιανού, είναι πολύ σχετικό θέμα εδώ που είσαι.

Σμύρνη

Τροία

3η ημέρα: ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ

2η ημέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των Φωκαίων
με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις ελληνικές
συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του τοπικού ελληνισμού.
Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος οικισμός
των διαφόρων νομών Σμύρνης, Αιδινίου και Μαγνησίας. Συνεχίζουμε την
διαδρομή για τη Σμύρνη, περιήγηση με το λεωφορείο στην ιστορική συνοικία,
το Παλιό Κορδελιό, τη νέα παραθαλάσσια διαδρομή, τα αρχοντικά σπίτια
των ελλήνων, τα προξενεία και τέλος στην ιστορική προκυμαία που
αναχώρησε για τον ελλαδικό χώρο ο Ελληνισμός. Χρόνος ελεύθερος για
αγορές, καφέ και φαγητό. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο Αϊβαλί, όπου θα
έχουμε το δείπνο μας στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην περίφημη αρχαία
Περγάμο, στο αρχαιολογικό μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο
του Ασκληπιού. Συνεχίζουμε με τα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο του
Αδραμυττηνού κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα επισκεφθούμε το
ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις αρχαίες «Εκατόνησους» ή «Ασκανίους
νήσοι». Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε τις τοπικές συνταγές
και να περπατήσετε στους δρόμους της πρώην ελληνικής συνοικίας.
Επιστρέφοντας αργότερα στο ξενοδοχείο μας, οι πιο ξεκούραστοι μπορούν
να απολαύσουν έναν περίπατο στην γραφική πόλη.

4η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα αναχωρούμε για το Τσανάκαλε. Διάπλους
Ελλησπόντου με το καράβι για την Ευρωπαϊκή ακτή και φθάνουμε στην
πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα της Εθνικής μας τραγουδίστριας Σοφίας
Βέμπο. Συνεχίζουμε τον δρόμο της επιστροφής, περνάμε τα σύνορα και
φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

4 ημέρες
8/3
&22/3

Ανατολική Ρωμυλία
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα Ελληνοβουλγαρικά
σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία και μέσω Σβίλεγκραντ και
Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες
πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο
(Βurgas) τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης
Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας Κώστα Βάρναλη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, ξεκούραση και δείπνο. Διανυκτέρευση.

Η εξερεύνηση του Μπουργκάς είναι η εξερεύνηση των
ονείρων σας!
Η μυρωδιά της θάλασσας, το μικρό κομμάτι της ησυχίας,
τα μικροσκοπικά δρομάκια και τα χαμογελαστά μάτια σας
καλωσορίζουν...
Το Μπουργκάς θα σας κάνει να γελάσετε, να περπατήσετε
στην ωραία πόλη, να ερωτευτείτε, να είστε εσείς και σίγουρα
θα σας κάνει να θέλετε να επιστρέψετε!

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ

Μονή Αλατζά

Πρόγευμα και
περνώντας από την τουριστική
Ηλιόλουστη Ακτή
κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Βάρνας η οποία αποτελεί σημαντικό
λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι
γνωστή και ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα”
της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το1956. Θα
έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV) χτισμένη ολόκληρη μέσα σε
βράχο αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς
χώρους της χώρας. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα
εξακολουθεί να προσελκύει τους θαυμαστές της ιστορίας και του
μυστικισμού. Στη Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και
το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και την υπέροχη παραλία για
φαγητό και βόλτα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ
δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε
την Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για
την πόλη της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό
Απόλλωνα 30χλμ. νοτίως του Μπούργκας στην Βουλγαρική Ακτή της
Μαύρης Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσετε τους περισσότερους Έλληνες της
Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου
(1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα.
Χρόνος για βόλτα και καφέ. Έπειτα αναχώρηση για Μεσήμβρια την πόλη
με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά
λουτρά όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε
για θεραπεία. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε να
επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου.
Δείπνο, διανυκτέρευση.

Μεσήμβρια

4η ημέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Με τις απαραίτητες
στάσεις, άφιξη το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Στάση για φαγητό και
συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα.

Βάρνα

BURGAS 4*
Ένα πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο του Μπουργκάς , λίγα λεπτά
από το λιμάνι και τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Το κτίριο είναι ένα κόσμημα
αρχιτεκτονικής, και χάρη στη θέση του, σε μια ήσυχη περιοχή με πολλές εμπορικές
εγκαταστάσεις γύρω του και σύγχρονο εξοπλισμό, το καθιστά ένα από τα καλύτερα
ξενοδοχεία. Το La Perle Noire, το εστιατόριό του είναι μια εξαιρετική επιλογή με
άριστη κουζίνα. Τα άνετα δωμάτιά του διαθέτουν γραφείο, μίνι μπαρ, δορυφορική
τηλεόραση, internet, τηλέφωνο, θέρμανση. Ιδανική επιλογή για μια ευχάριστη διαμονή.

35

3&4 ημέρες

Αδριανούπολη
3 ημέρες
9/3
&23/3

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

Βυζαντινή
Οχρίδα
1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) - ΟΧΡΙΔΑ
Πρωινή αναχώρηση για την Οχρίδα. Στάση στα
σύνορα για όσους επιθυμούν να κάνουν αγορές στο
κατάστημα DUTY FREE. Στη συνέχεια διέλευση συνόρων
και επίσκεψη στο Μοναστήρι (Μπίτολα), όπου θα
δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου και το παζάρι. Άφιξη στην Οχρίδα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

2η ημέρα: ΌΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μουσείο Νερού για
να θαυμάσουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα που
χρονολογούνται από τον 12ο - 7ο αιώνα π.Χ. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για το Βυζαντινό μοναστήρι
του Οσίου Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες.
Εδώ ξεκίνησαν οι Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Έλληνες
μοναχοί να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο
(Κυριλλικά) και την Βίβλο. Έπειτα μετάβαση στην παλιά
πόλη της Οχρίδας. Περιήγηση στα καλντερίμια, τα παλιά
ελληνικά αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες (Αγ.
Σοφία, Αγ. Νικόλαος) κάτω από το κάστρο του Τσάρου
Σαμουήλ και τα μικρομάγαζα με τα είδη κεραμικής και
λαικής τέχνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

3η ημέρα: ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια διαδρομή κατά μήκος
του ποταμού Ντριμ, μέσα από το φαράγγι της Ράντιτσα
(38χλμ.) το μεγαλύτερο βατό φαράγγι της Ευρώπης.
Συνεχίζουμε για το ιστορικό Μοναστήρι Μπιγκόρσκι και
την λίμνη του Μαύροβο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ & ΣΤΡΟΥΓΚΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της Οχρίδας
όπου σας προτείνουμε μίνι Κρουαζιέρα στην πανέμορφη
Λίμνη. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Έπειτα μεταφορά
για βόλτα στην πόλη της Στρούγκας στον πεζόδρομο
κατά μήκος του ποταμού. Επιστροφή στην πόλη μας.

Όσιος Ναούμ

Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06:30. Με τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή μας,
φθάνουμε στο Σουφλί, το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης στους “δρόμους του μεταξιού”.
Συνεχίζουμε για Ορεστιάδα και το τελωνείο της Καστανιάς, και μετά τον έλεγχο και τον ελεύθερο
χρόνο στα αφορολόγητα είδη κατευθυνόμαστε στο Κάραγατς, (παλιά Ορεστιάς). Περιοχή που
στο παρελθόν έμεναν Έλληνες, όμως με την συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και στα πλαίσια της
ανταλλαγής των πληθυσμών, παραχωρήθηκε στην Τουρκία και οι κάτοικοί του “μετακόμισαν”
ως πρόσφυγες στην (Νέα) Ορεστιάδα. Αξιοθέατο του μικρού χωριού ο σιδηροδρομικός σταθμός,
ο οποίος στεγάζει τη σχολή Καλών Τεχνών του Τουρκικού Πανεπιστημίου Θράκης. Σε περίπου
9 χιλιόμετρα φθάνουμε στην δεύτερη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, την
Αδριανούπολη. Αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη, την οποία μπορείς να την γυρίσεις με τα πόδια για να την γνωρίσεις και να
δεις τα πιο σημαντικά αξιοθέατα.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας ξεκινάμε την ημέρα μας με πρώτη επίσκεψη στο Σελιμιγιέ Τζαμί
(Selimiye Camii). Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Τουρκία, κτισμένο από τον Μιμάρ Σινάν,
τον πιο σημαντικό αρχιτέκτονα της Οθωμανικής περιόδου. Ο ίδιος το θεωρεί ως το ωραιότερο
έργο του και ότι με αυτό ξεπέρασε την Αγία Σοφία. H ανέγερσή του στάθηκε για τον Σινάν μια
μεγάλη πρόκληση, αφού οι χριστιανοί αρχιτέκτονες θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί
θόλος μεγαλύτερος από εκείνον της Αγίας Σοφίας. Οι 4 μιναρέδες φαίνονται από πολύ μακριά
σε όποιο σημείο της πόλης και αν σταθείς. Το τέμενος αποτελείται από ένα συγκρότημα κτηρίων
το οποίο περιλαμβάνει μεντρεσέδες (Ισλαμικά σχολεία), ένα σκεπαστό παζάρι, ένα κτίριο με
ρολόι, εξωτερικό κήπο και μια βιβλιοθήκη. Σήμερα το τζαμί προστατεύεται από την UNESCO ως
μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί σαν μουσείο με ελεύθερη είσοδο. Στην συνέχεια,
και στον γύρο χώρο μπορούμε να θαυμάσουμε το Εθνολογικό – Αρχαιολογικό μουσείο Τέχνης με
εντυπωσιακά εκθέματα από την ελληνική, βυζαντινή και οθωμανική περίοδο. Το μουσείο Ισλαμικής
και Τουρκικής τέχνης το οποίο θα σας μυήσει στην τουρκική ζωή του 19ου αιώνα. Το τέμενος με
τους 3 εξώστες -Uc Serefeli Camii (Oυτς Σερεφελί Tζαμί), το οποίο οικοδομήθηκε μεταξύ 1437 και
1447 από τον σουλτάνο Murad II. Ο αρχιτέκτονας δεν είναι γνωστός, θρυλείται ωστόσο ότι ήταν
παραπληγικός. Το ενδιαφέρον σε αυτό το τζαμί είναι η τεχνοτροπία των μιναρέδων του. Έχει 4
διαφορετικούς με το όνομα ουσιαστικά να αναφέρεται στα 3 μπαλκόνια που φέρει ο ψηλότερος
από αυτούς. Θα δούμε επίσης το Eski Camii (Eσκί Tζαμί) και το «Pουστέμ Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα
ανακαινισμένο παραδοσιακό ξενοδοχείο, κτίσμα του 15ου αιώνα που λειτουργούσε σαν χάνι, στο
κέντρο της πόλης. Το Οθωμανικό κράτος για οικονομικούς και στρατιωτικούς λόγους φρόντιζε
να συντηρεί τους δρόμους, τις γέφυρες αλλά και τα καραβάν σαράγια δηλαδή τα πανδοχεία
που διέμεναν όσοι ταξίδευαν. Για αυτόν το λόγο βλέπουμε να έχουν διασωθεί αρκετά από αυτά.
Τα καλύτερα όμως τα αφήσαμε για το τέλος…. Μόλις ολοκληρωθεί η περιήγησή μας έχουμε
ελεύθερο χρόνο στον πεζόδρομο της Saraclar (και την ημέρα και τη νύχτα!). Ένας περιποιημένος
και καθαρός πεζόδρομος με καταστήματα με ρούχα, παπούτσια, είδη διατροφής, κουρεία και
ότι άλλο βάλει ο νους σας, με πολλά παγκάκια για να ξεκουράζεσαι, ρολόγια, σιντριβάνια ,πολλά
αγάλματα και κόσμο όλη την ημέρα και μέχρι αργά την νύχτα. Και δεν περιοριζόμαστε μόνο στον
κεντρικό πεζόδρομο. Στα πλακόστρωτα στενάκια, δεξιά και αριστερά βρίσκεται όλη η γραφικότητα
της πόλης. Εκεί θα βρεις θησαυρούς για να φωτογραφήσεις, ανθρώπους, σπίτια και μαγαζιά μιας
άλλης εποχής. Και φυσικά για να γνωρίσεις έναν τόπο δεν φτάνει μόνο να τον περπατήσεις και να
δεις τα σημαντικά και ασήμαντα αξιοθέατα του,πρέπει να δοκιμάσεις την κουζίνα του, να γευθείς
και να μυρίσεις τα καλούδια του. Είμαστε στην Τουρκία, οι γεύσεις και η κουζίνα μας μοιάζουν.
Όμως εδώ οι γεύσεις είναι πιο έντονες!!!! Όσοι ενδιαφέρεστε να ολοκληρώσετε την ημέρα σας με
ένα χαμάμ, σας προτείνουμε το το Saray Hamami που βρίσκεται πίσω από το Selimiye Camii ,για
αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουν μια περιποίηση στα τουρκικά λουτρά. Αφού βγάλεις τα ρούχα
σου, μπαίνεις στα λουτρά, συνήθως μια θολωτή αίθουσα γεμάτη ατμούς, ξαπλώνεις σε μια θερμή
μαρμάρινη πλάκα ,σε τρίβουν με τον “κετσέ” ένα πανί σαν την λούφα, σε ξεπλένουν από τα
νεκρά κύτταρα, σε σαπουνίζουν, σου κάνουν μασάζ, σε λούζουν και σε ξεπλένουν. Μετά παίρνεις
την πετσέτα που σου δίνουν και πας για το μασάζ με το λάδι. Είναι μια ωραία, χαλαρωτική εμπειρία.
Ακριβώς για να κλείσετε την βραδιά σας.

3η ημέρα: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα
του προγράμματος

Πρωινό και αναχώρηση για την Ανατολική Θράκη με πρώτο προορισμό μας τις 40 Εκκλησιές. Πριν
την μικρασιατική καταστροφή ήταν μια ακμάζουσα ελληνική στην πλειοψηφία της κοινότητα, με
μεγάλη ιστορία και ελληνορθόδοξη παράδοση. Η ελληνική κοινότητα που δημιουργήθηκε από τον
17ο αιώνα έφθασε στις αρχές του εικοστού αιώνα τους 10.000 κατοίκους διατηρώντας δημοτικό
σχολείο και ημιγυμνάσιο. Πριν το 1918 οι Σαράντα Εκκλησιές αποτελούσαν Σαντζάκιο, (επαρχία),
που ανήκε στο Βιλαέτι, (νομό), της Αδριανούπολης και κατά την ελληνική διοίκηση που ακολούθησε
αποτέλεσε πρωτεύουσα ιδίου ομώνυμου νομού. Η ονομασία της κοινότητας ήταν στα τουρκικά
Kirkkilise, δηλαδή Σαράντα Εκκλησιές, μια ονομασία που πρόδιδε την ύπαρξη πολυάριθμων
χριστιανικών ναών στην περιοχή. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών οι Τούρκοι άλλαξαν τον
καθιερωμένο μέχρι τότε όνομα της πόλης και την ονόμασαν Kirklareli, ενώ η μεγάλη εκκλησία
της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί. Οι άλλες εκκλησίες ερημώθηκαν από την εγκατάλειψη
στο πέρασμα του χρόνου. Οι περισσότεροι προσφυγές από την πόλη εγκαταστάθηκαν στην
Θεσσαλονίκη όπου και ίδρυσαν τον ομώνυμο συνοικισμό, Σαράντα Εκκλησιές. Αμέσως μετά
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Περνώντας από τα σύνορα των Κήπων και κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αλεξανδρούπολη

Αδριανούπολη

4 ημέρες
9/3

Αλεξανδρούπολη-Καρναβάλι Ξάνθης
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για την
Αλεξανδρούπολη. Με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Κομοτηνή. Θα
περιηγηθούμε στην πόλη και θα δούμε τον Πύργο του Ρολογιού και τα
Τενεκετζίδικα, τα μαγαζάκια των Χριστιανών και τον Μουσουλμάνων , τα
μουφτεία και το Εσκί Τζαμί, ένα μοναδικό τέμενος με μαρμαρόγλυπτα
μπαλκόνια. Εδώ θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας γεύμα. Στη
συνέχεια άφιξη στην Αλεξανδρούπολη και στο ξενοδοχείο μας GRECOTEL
ASTIR EGNATIA 5*. Τακτοποίηση στα δωμάτιά μας και το απόγευμα χρόνος
ελεύθερος για ξεκούραση , μπάνιο στη θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, χαμάμ.
Το βράδυ δείπνο σε πλούσιο μπουφέ και ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΜΑΣ!!!!. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ
Μετά από ένα πλούσιο πρωινό αναχωρούμε για να επισκεφθούμε το
Καρναβάλι της Ξάνθης. Το μοναδικό σκηνικό της ρομαντικής ιστορίας
της παλιάς πόλης με τα αναπαλαιωμένα σπίτια των καπνεμπόρων και
τους πλακόστρωτους δρόμους, σήμερα κατακλύζεται από τραγούδια
και μασκαράδες. Ξέφρενοι ρυθμοί, χαρούμενες φιγούρες καρναβαλιστών,
φαντασμαγορικά άρματα, χοροί σε κάθε δρομάκι, σερπαντίνες και κομφετί,
θα μας βάλουν σε κλίμα ξεφαντώματος... όπως μόνο οι ξανθιώτες ξέρουν.
Επιστροφή το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη και το ξενοδοχείο μας.
Ξεκούραση στους χώρους του ξενοδοχείου απολαμβάνοντας τη σάουνα,
το υδρομασαζ, την εσωτερική πισίνα η το fitness center. Δείπνο μπουφέ
και αποκριάτικη βραδιά διασκέδασης με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, που
θα έρθει αποκλειστικά για εμάς από την Αθήνα, τον ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΑΝΔΡΕΑΤΟ
με την ορχήστρα του! Μουσική, γλέντι, χορός, σερπαντίνες, κομφετί και
σοκολατοπόλεμος!!!

Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι είναι από τα πλέον φημισμένα
στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Κάθε χρόνο στην περίοδο
του τριωδίου διοργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις για
μικρούς και μεγάλους. Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι έχει να
επιδείξει μια σειρά εκδηλώσεων γύρω από τη μουσική,
το χορό και το θέατρο, εκθέσεις με εικαστικό ή άλλο
περιεχόμενο, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων και προβολές
ταινιών. Κορυφαίες στιγμές η Παρέλαση των παραδοσιακών
συλλόγων, η παιδική παρέλαση των σχολείων και φυσικά η
Κεντρική παρέλαση την Κυριακή 10 Μαρτίου και το κάψιμο
του Τζάρου…
Το φετινό θέμα του καρναβαλιού ο… Έρωτας!!!
Καρναβάλι Ξάνθης

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση μέσα από μια υπέροχη διαδρομή παράλληλα
του ποταμού Έβρου, για να φτάσουμε μέχρι τα Ελληνοτουρκικά σύνορα
στις Καστανιές (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου), με
κατεύθυνση την πόλη της Αδριανούπολης. Στάση καθοδόν στο Σουφλί,
και στα καταστήματα των μεταξωτών και ευκαιρία να δοκιμάσουμε
εξαιρετικής ποιότητας τσίπουρο, κρασί και ντόπια αλλαντικά. Φθάνουμε
στις Καστανιές και μετά τις απαραίτητες τελωνειακές διατυπώσεις περνάμε
στην Αδριανούπολη. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε δυο
μεγάλα mall , το ERASTA και το MARGI και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
τα ψώνια μας. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Αλεξανδρούπολη. Άφιξη
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο σε μπουφέ με σαρακοστιανές γεύσεις και
ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΒΑΛΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη και θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό
μας γεύμα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη μας, όπου με ενδιάμεσες
στάσεις για ξεκούραση θα φτάσουμε το βράδυ.

GRAND HOTEL EGNATIA 4*
Tο παραλιακό Grand Hotel Egnatia βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο πευκοδάσος
και σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το κέντρο της πόλης. Προσφέρει άφθονες
ανέσεις, όπως γυμναστήριο, μια εκπληκτική εξωτερική πισίνα και εκλεπτυσμένο
εστιατόριο. Τα κομψά δωμάτια και οι σουίτες έχουν καλαίσθητη διακόσμηση με
υπέροχα υφάσματα γνωστών σχεδιαστών. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν
εκπληκτική θέα στο Θρακικό Πέλαγος, δωρεάν Wi-Fi, δορυφορική τηλεόραση, DVD
player και μίνι μπαρ. Το εστιατόριο Aesop’s Myths σερβίρει παραδοσιακά ελληνικά και
διεθνή πιάτα που ετοιμάζονται με ελαιόλαδο και φρέσκα, εποχικά προϊόντα από την
τοπική αγορά.

Ταξιδέψτε με το δικό σας μεταφορικό μέσο και κάντε κράτηση ξενοδοχείου με τιμές group.
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΤΡΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο,
Αλαμάνα, Πάτρα, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το απόγευμα στην
Πάτρα. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ακολούθως ελεύθεροι
να περπατήσετε στη στολισμένη πρωτεύουσα της Αχαΐας και να πάρετε
μια πρώτη γεύση της αποκριάτικης πανδαισίας που επικρατεί.

2η ημέρα: ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ
Το Πατρινό Καρναβάλι (εδώ και 170 χρόνια) αποτελεί την κυριότερη
έκφραση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της Αχαϊκής πρωτεύουσας
και παράλληλα ένα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια του κόσμου. Οι
εκδηλώσεις αρχίζουν στις 17 Ιανουαρίου και διαρκούν μέχρι την Καθαρή
Δευτέρα. Το καρναβάλι της Πάτρας δεν είναι μόνο μια συγκεκριμένη
εκδήλωση αλλά ένα σύνολο εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν χορούς,
παρελάσεις, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, καρναβάλι των μικρών
κ.ά. Κορυφώνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς με τη
νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση των πληρωμάτων του Σαββάτου, τη
φαντασμαγορική μεγάλη Παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων της
Κυριακής και τέλος το τελετουργικό κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου στον
μόλο της Αγίου Νικολάου στο λιμάνι της Πάτρας. Έντονη διασκέδαση,
νυχτερινή ζωή και χαρούμενα πρόσωπα κάθε ηλικίας. Αναχωρήσεις με
το λεωφορείο για το κέντρο της πόλης από το ξενοδοχείο 10.00, 12.00,
19.30 και επιστροφές στις 12.30, 17.30, 20.00, 23.00.

Η Πάτρα είναι η βασίλισσα του ελληνικού καρναβαλιού, και
δεν επιδέχεται καμία αντίρρηση σε αυτό. Η αχαϊκή πρωτεύουσα
ντύνεται στα πολύχρωμά της από πολύ νωρίς και σφύζει από
ζωή και «τρελή» μουσική στην κορύφωση των καρναβαλικών
εκδηλώσεων. Την έναρξη των εκδηλώσεων του Πατρινού
Καρναβαλιού προαναγγέλλει ο Τελάλης, περιδιαβαίνοντας
τους δρόμους της πόλης πάνω στο μουσικό άρμα του. Καλεί
τους Πατρινούς κι όλους όσους βρεθούν στην Πάτρα εκείνη τη
μέρα σε μαγικές συναντήσεις χαράς και ανέλπιστες διαδρομές
διασκέδασης. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν το πρωί σε επιλεγμένα
σημεία της πόλης και κορυφώνονται το βράδυ στην πλατεία
Γεωργίου Α΄. Εκεί είναι στραμμένο και το ενδιαφέρον, όπου μετά
την ολοκλήρωση της κεντρικής εκδήλωσης και την εμφάνιση του
άρματος του Βασιλιά Καρνάβαλου συνοδευόμενου από πλήθος
καρναβαλιστών, ο Δήμαρχος Πατρέων κηρύσσει την έναρξη των
Εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού. Ακολουθεί υπαίθριο
3η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΡΙΟ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος και παίρνουμε το δρόμο πάρτι, όπου η κεντρική πλατεία της πόλης μετατρέπεται σε μια
της επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. τεράστια πίστα χορού, με χιλιάδες πιστούς καρναβαλιστές να
χορεύουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πατρινό Καρναβάλι

POSEIDON 3*
Βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, σε ένα καταπράσινο μαγευτικό τοπίο, όπου
μπορεί κανείς να απολαύσει στιγμές ηρεμίας και απόλυτης χαλάρωσης. Διαθέτει
σύγχρονα και άνετα δωμάτια και το ζεστό καλωσόρισμα με το φιλικό περιβάλλον
θα σας αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με
στεγνωτήρα μαλλιών, αυτόνομο κλιματισμό (ψύξη- θέρμανση), LED τηλεόραση
32” με δορυφορικά κανάλια, Wi-Fi, Mini bar, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, δωρεάν
παρκοκρέβατο για παιδιά έως 2 ετών. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν prive μπαλκόνι με
θέα στη θάλασσα ή βουνό, 24ωρη εξυπηρέτηση και room-service.

ASTIR 4*
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στο παλιό λιμάνι, προσφέροντας εύκολη
πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, όπως
εξωτερική πισίνα και σάουνα, roof garden, εστιατόρια, μπαρ, αίθουσες εκδηλώσεων
και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν αυτόνομο
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, στεγνωτήρα μαλλιών και
ασύρματη πρόσβαση στο internet.

Ταξιδέψτε με το δικό σας μεταφορικό μέσο και κάντε κράτηση ξενοδοχείου με τιμές group.
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Ναύπλιο-Πόρτο Χέλι
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΤΟΛΟ
Αναχωρούμε από τα γραφεία μας στις 05:30. Περνώντας όμορφες πόλεις
κατά τη διαδρομή μας και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και
φαγητό, φθάνουμε στις Μυκήνες. Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες» αποτελούν
ένα από τα πιο ξακουστά βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Ήταν το βασίλειο
του φημισμένου Αγαμέμνονα, αρχιστράτηγου της Τρωικής εκστρατείας, και
μία από τις μεγαλύτερες πόλεις – κράτη της Πελοποννήσου. Τα Μυκηναϊκά
τείχη αποτελούνται από τεράστιους ογκόλιθους που προστάτευαν την
πόλη από οποιαδήποτε επίθεση και αποτελούν πρότυπο αρχιτεκτονικής
ακόμα και σήμερα. Από τις ανασκαφές έχουν έρθει στην επιφάνεια
πολλά ευρήματα κατά κύριο λόγο χρυσά (αντιπροσωπευτικό δείγμα το
«προσωπείο του Αγαμέμνονα»), τα οποία φιλοξενούνται στο μουσείο του
αρχαιολογικού χώρου αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Θα
δούμε την επιβλητική πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς τάφους των
Ατρειδών. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την περιοχή του Τολού.
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε το δείπνο μας.

2η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα
της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του
Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το
σπίτι του, το μνημείο των Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη και των Γάλλων
φιλελλήνων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Παλαμήδι, το επιβλητικό
φρούριο που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη του Ναυπλίου, και
το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανεβαίνοντας με αυτοκίνητο από
την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί φθάνουν στην
κορυφή από τα 999 σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 1687-1715 από
τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο βρίσκεται, ύστερα
από σφοδρή μάχη με τους Οθωμανούς, κατά τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο.
Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το κύριο αμυντικό στήριγμα του Ναυπλίου,
που ήταν η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο
οχυρωματικής τεχνικής και αποτελείται από 8 προμαχώνες, τριγυρισμένους
με τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε απόρθητο, κυριεύθηκε σχετικά εύκολα
από τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ένας
από τους προμαχώνες του φρουρίου, ο επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που
χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη
πήρε το όνομα Αρβανιτιά. Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του
Αποστόλου Ανδρέα, κτισμένο από την εποχή των Ενετών. Σας προτείνουμε
να κάνετε επίσης μια βόλτα με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου στο
Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος
της ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για πολλούς αιώνες, ή εναλλακτικά μια
βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία
της, Ιτς Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο στην
γραφική παραλία του τουριστικού Τολό. Το βράδυ θα ακολουθήσει δείπνο
στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο Ναύπλιο τις απόκριες τις έχουμε ταυτίσει με το «Βενετσιάνικο Ναύπλιο»
(ενθύμιο της ενετικής παρουσίας). Ένα δρώμενο που προκαλεί τη φαντασία
μας και μας μεταφέρει στην εποχή της Γαλανοτάτης Δημοκρατίας της
Βενετίας, σε μία εποχή σημαντική για τον τόπο μας, αφού σημάδεψε το
Ναύπλιο πολιτιστικά και ιστορικά. Αφού πάρουμε λοιπόν το πρωινό μας, θα
μεταβούμε στην πόλη για να παρακολουθήσουμε και να συμμετάσχουμε
στις ποικίλες εκδηλώσεις. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Τολό όπου και
εκεί το γλέντι συνεχίζεται σε όλα τα καταστήματα μέχρι τις πρωινές ώρες.
Δείπνο στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΑΣΙΝΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Ασίνης,
«παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν οι κάτοικοί
του, χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού που στην κορυφή του
βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Επίσης, μπορούμε να θαυμάσουμε
την Αρχαία Ακρόπολη, τους Μυκηναϊκούς τάφους στη Νεκρόπολη της
Μπαρμπούνας και διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή
μας προς την Επίδαυρο, ιστορική πόλη, κτισμένη στους πρόποδες των
ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο. Θα επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο
και το αρχαιολογικό μουσείο, και θα συνεχίσουμε για το Λουτράκι. Ύστερα
από μια στάση για ξεκούραση, καφέ και βόλτα στην παραλία θα πάρουμε
τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.
Στην αναχώρηση της 25ης Μαρτίου, την 3η ημέρα πραγματοποιείται προαιρετική
ημερήσια εκδρομή Ύδρα - Σπέτσες.

Κερκυραϊκό Καρναβάλι
«Πετετεγολέτσες», παρελάσεις με αναγεννησιακές-μπαρόκ στολές
και το κάψιμο του σιορ Καρνάβαλου, συνθέτουν κάθε χρόνο το
κορφιάτικο καρναβάλι, δίνοντας του ένα ιδιαίτερο βενετσιάνικο χρώμα
και ύφος. Αυτό που ξεχωρίζει όμως στο κορφιάτικο καρναβάλι και
του δίνει μία μοναδική ταυτότητα στον ελλαδικό χώρο, είναι η μεγάλη
καρναβαλιστική παρέλαση που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πλατεία
Σπιανάδα, γνωστή σε όλους πλατεία Λιστόν. Κάθε χρόνο όλοι οι
σύλλογοι του νησιού ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του καρναβαλιού
και μετατρέπουν την Κέρκυρα σε μία πόλη της Αναγέννησης.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας νωρίς το πρωί. Αναχώρηση για το λιμάνι
της Ηγουμενίτσας με ενδιάμεση στάση. Θα επιβιβαστούμε στο ferry
boat και θα έχουμε άφιξη στην Κέρκυρα νωρίς το μεσημέρι. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Έπειτα με την συνοδεία του αρχηγού σε κλίμα
αποκριάτικο, ακολουθεί η πρώτη γνωριμία μας με την παλιά πόλη η οποία
είναι πραγματικό κόσμημα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ανακηρυχθεί ως
ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό μνημείο από την UNESCO και εντυπωσιάζει τον
επισκέπτη με τα δύο επιβλητικά φρούρια που την αγκαλιάζουν. Μια βόλτα
στα γραφικά, λιθόστρωτα καντούνια, την πανέμορφη πλατεία Δημαρχείου
και το νοσταλγικό Καμπιέλο, σίγουρα θα μας μεταφέρει κάπου στην Ιταλία
και θα ξυπνήσει τα πιο ρομαντικά σας συναισθήματα. Θα επισκεφθούμε στη
συνέχεια το Αχίλλειο, μία από τις γνωστές βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης
και ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας.
Χτίστηκε το 1890 με εξ ολοκλήρου δαπάνη της αυτοκράτειρας Ελισάβετ της
Αυστρίας. Την έπαυλη την αφιέρωσε στον Αχιλλέα, απ’ όπου και το όνομα
της, τον περίβολο της οποίας πλούτισε με αγάλματα από την αρχαία
ελληνική μυθολογία. Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το
βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις που
βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους σε όλο το νησί.

2η ημέρα: ΚΑΝΟΝΙ - ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗ ΣΙΟΡ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κανόνι, όπου
θα απολαύσουμε την μαγευτική θέα προς το νησάκι με το μοναστήρι της
Βλαχέρνας, με το οποίο ενώνεται με μια υπερυψωμένη λωρίδα γης, ενώ
στο βάθος δεσπόζει ο θρυλικός καταπράσινος βράχος, το Ποντικονήσι
με το μοναστήρι του Παντοκράτορα. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά
στο Λιστόν, το οποίο αποτελεί το πιο κοσμικό σημείο της Κέρκυρας και
από όπου θα παρακολουθήσουμε την παρέλαση και τους καρναβαλικούς
χορούς, που ξεκινούν με το Λύκειο Ελληνίδων. Οι Κυρίες των τιμών
συνοδευόμενες από τους κόντηδες, τους αυλικούς του παλατιού και
τους περίοικους θα κάνουν την πρώτη τους πασαρέλα στο κέντρο της
πόλης, ενώ θα κλέψουν τις εντυπώσεις με τους ιπποτικούς χορούς στους
ρυθμούς του 18ου αιώνα . Σχολές χορού με υπέροχα σόου, ιδιαίτερες
χορογραφίες και μουσικοχορευτικά προγράμματα.
Οι καρναβαλικές
εκδηλώσεις κορυφώνονται με την καύση του Σιορ Καρνάβαλου που ενώπιον
συμβολαιογράφου και μαρτύρων θα υπαγορεύσει τη δημόσια διαθήκη του και
μετά οι Κερκυραίοι θα τον κάψουν. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Για το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε
σε τοπικά πάρτι που διοργανώνονται στην πόλη ή σε κάποιες από τις
γραφικές ταβέρνες με μουσική. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να «χαθείτε»
στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης και να ξεσαλώσετε στους ρυθμούς
του καρναβαλιού.

3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την Παλαιοκαστρίτσα, την
περιοχή με τους περισσότερους επισκέπτες στο νησί και θα καταλάβουμε
το γιατί όταν φτάσουμε εκεί! Θα απολαύσουμε την θέα στον κόλπο
καθώς κατεβαίνουμε τον δρόμο και θα θαυμάσουμε τα σμαραγδένια νερά.
Ελεύθερος χρόνος για να επισκεφθείτε το μοναστήρι της Παναγίας για
να δείτε τα βυζαντινά μουσεία με τα ανεκτίμητης αξίας εκθέματα. Έπειτα
επιστροφή στην πόλη όπου και θα ακολουθήσει η περιήγηση μας ξεκινώντας
με το παλιό και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο ,το Μνημείο του Aρμοστή
Douglas, το Mon Repo , το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας και θα καταλήξουμε
στην μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, τη Σπιανάδα, ένα από τα πιο
όμορφα και χαρακτηριστικά σημεία της Κέρκυρας . Θα περπατήσουμε στα
στενά καντούνια και θα επισκεφθούμε το ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη
του νησιού, για να προσκυνήσουμε το σκήνωμα του Αγίου και τα λείψανα
της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας. Θα μεταφερθούμε στην πόλη για μια
τελευταία βόλτα για καφέ. Μετάβαση στο λιμάνι. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και
μεταφορά στην πόλη μας μετά από ενδιάμεση στάση.
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Βόλος

Απόκριες στο

Λουτράκι
Το καρναβάλι είναι μια μοναδική ευκαιρία για ξεφάντωμα,
χίλια δυο πειράγματα, χορούς και διασκέδαση για μικρούς και
μεγάλους. Οι άνθρωποι μεταμφιέζονται, γυρνούν στους δρόμους,
στήνουν ατέλειωτα γλέντια με αστείρευτο κέφι και ζωντάνια σε
κέντρα, δρόμους και πλατείες, ζώντας στο ρυθμό της αποκριάς.
Το Λουτρακιώτικο Καρναβάλι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
την παράδοση του τόπου μας. Κάθε χρόνο μια γιορτή χαράς,
ξεγνοιασιάς και ανεμελιάς με ξέφρενους χορούς, μεταμφιέσεις
και σάτιρα διοργανώνεται σε κάθε γωνιά της πόλης, δίνοντας
χρώμα στην καθημερινότητα.
Οι φαντασμαγορικές εκδηλώσεις της φετινής Καρναβαλικής
περιόδου κορυφώνονται με τη γνωστή παρέλαση αρμάτων με
επικεφαλή το Βασιλιά Καρνάβαλο.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με πρώτο προορισμό την
Κόρινθο. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, φθάνουμε στον Ισθμό της
Κορίνθου, όπου θα έχουμε μια πρώτη στάση για φωτογραφίες και καφέ. Θα
επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου και θα καταλήξουμε
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο σε μπουφέ και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την Επίδαυρο. Θα
επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη
Παλαιά Επίδαυρο για φαγητό και περίπατο. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε
στο ξενοδοχείο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το καζίνο με
είσοδο πληρωμένη, ή να επισκεφθούν για μπάνιο τα θερμά λουτρά στο
υπέροχο spa του Λουτρακίου. Το βράδυ θα έχουμε και πάλι δείπνο και στη
συνέχεια Ελληνική βραδιά με ζωντανή μουσική στο roof bar. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα μεταβούμε στην πόλη για να
παρακολουθήσουμε το Καρναβάλι. Την μεγάλη παρέλαση αρμάτων και
πληρωμάτων του Λουτρακιώτικου Καρναβαλιού. Οι εκδηλώσεις κλείνουν με
βεγγαλικά στην παραλία και η διασκέδαση συνεχίζεται στα καταστήματα
μέχρι το πρωί! Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για το δείπνο και ακολουθεί
πάρτι μασκέ στο μπαρ με dj και μουσική για όλους! Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την μονή του Οσίου Παταπίου.
Εκκλησιασμός και επίσκεψη στη Λίμνη Βουλιαγμένης και στο Ηραίο. Θα
έχουμε στη συνέχεια για όσους επιθυμούν Σαρακοστιανό γεύμα σε ένα
υπέροχο ουζερί στο Λουτράκι μπροστά στην παραλία. Με τις καλύτερες
των εντυπώσεων θα πάρουμε αργότερα τον δρόμο της επιστροφής για την
πόλη μας.

Γύρος Πηλίου
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟΣ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 με προορισμό το Πήλιο.
Μαγευτικές
εικόνες ξετυλίγονται μπροστά μας περπατώντας τη
Μακρινίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου, με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό.
Μετά τον καφέ μας, συνεχίζουμε για την Πορταριά, το παλαιότερο και
κυριότερο χωριό του Πηλίου και έπειτα στα Χάνια. κατηφορίζουμε αργά το
απόγευμα στην πόλη του Βόλου και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα: ΤΡΑΙΝΟ ΠΗΛΙΟΥ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ - ΒΟΛΟΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μετάβαση στα Άνω Λεχώνια από όπου
θα πάρουμε το φημισμένο γραφικό «τραίνο του Πηλίου» για μια υπέροχη
ανάβαση στις πλαγιές του βουνού (δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια). Μια
από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60 εκατοστά)
φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε, για να
δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε στο πέρασμά του. Η
διαδρομή είναι ορεινή, διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή
βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Η μοναδική στάση του τραίνου
γίνεται για μόλις 15 λεπτά, στην Άνω Γατζέα, για να συνεχίσει “ξεφυσώντας”
και λικνίζοντας τα βαγόνια του, για μια διαδρομή συνολικού μήκους 15
χιλιομέτρων και χρόνου περίπου 90 λεπτών. Ο σταθμός Μηλεών είναι και το
τέρμα της διαδρομής. Από εδώ ξεκινάει το γραφικό καλντερίμι που οδηγεί
στο κέντρο του χωριού. Παραδοσιακοί ξενώνες, ταβέρνες, η εκκλησία
των Ταξιαρχών που χτίστηκε πριν το 1741, το λαογραφικό μουσείο και η
βιβλιοθήκη, μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα είναι τα αξιοθέατα που θα
δούμε. Επίσης, θα δούμε τη Βυζίτσα, το χωριό που κέρδισε το «Χρυσό Μήλο»,
σαν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά, με τα ωραία και
εντυπωσιακά αρχοντικά. Στη συνέχεια μετάβαση στο Βόλο και ελεύθερος
χρόνος στη γραφική παραλία της πόλης για φαγητό και καφέ. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΧΑΝΙΑ - ΖΑΓΟΡΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Αναχώρηση μετά το πρόγευμα για τη Ζαγορά, που γνώρισε μεγάλη άνθηση
τον 17ο, 18ο αιώνα. Μετά τον καφέ μας επίσκεψη στο σχολείο του Ρήγα
Φεραίου και συνεχίζουμε για τον Αγ. Ιωάννη, χωριό που συνδυάζει βουνό
και θάλασσα με υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Στη συνέχεια θα μας γοητεύσει η
Τσαγκαράδα, με την πηλιορίτικη αρχιτεκτονική και τον αιωνόβιο πλάτανο
στην Αγ. Παρασκευή. Γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε κάποια γραφική ταβέρνα του Βόλου.

4η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τους εντυπωσιακούς και ιστορικούς
όγκους των Μετεώρων. Επίσκεψη των μονών Αγ. Στεφάνου και Βαρλαάμ.
Γεύμα στην Καλαμπάκα και αναχώρηση για τα Τρίκαλα. Στάση για καφέ και
συνεχίζουμε για την πόλη μας, όπου θα φτάσουμε αργά το βράδυ.

Βόλος

Επίδαυρος

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η ημέρα του προγράμματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών.
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.
ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο
των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων
κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με
την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από
το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν
και δεν δεσμεύουν το γραφείο .Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση
συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής
ίσης με το 40% της αξίας της εκδρομής.. . Ο υπογράφων συμμετέχων
αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για
τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση.
Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω άλλου τουριστικού
γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές , ακυρώσεις θα γίνονται από
τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο φέρει την
αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα καθώς
για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα
διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω καθώς και για την παροχή
των ανάλογων νόμιμων παραστατικών Η εξόφληση του υπόλοιπου
τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής
έως δεκά πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε
αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη
η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή
καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο
συμμετέχων προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει
το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο διοργανωτής ,σύμφωνα
με το άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η
άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε
σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε
λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια
ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον
διοργανωτή κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει
καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή
προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του συμμετέχοντος δεσμεύει το
γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το γραφείο.
Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή η άλλου τουριστικού γραφείου
που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του
γραφείου μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος έναντι αυτού.
Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο 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 (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:0017:00).
1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που
αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα
που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής).
Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία
ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων,
φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική
διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του
κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών
ισοτιμιών Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωνα, για ορισμένη
χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει
θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών
2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες
(charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν
τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία
προειδοποίηση. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου
αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας.
Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου
αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και
του συμμετέχοντα στην εκδρομή Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα
πρέπει να προγραμματίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες
ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/
αφίξεων .Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί
στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους
σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας
στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος
της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον συμμετέχοντα μεταφορά
με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο
πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας
να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις τη μεταφορά. Εκ
της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο
ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς
κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας δε
συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία
φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές
εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ
τούτου δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία,
απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες
περιπτώσεις οι αξιώσεις του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας
κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
διεθνούς νομοθεσίας
3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα
είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία
ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την
κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα
ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο
διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας
.Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε
ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που
αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό
του χαρακτηριστικό . Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε
επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από
τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Στην περίπτωση υπεράριθµων
κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο µας θα προσπαθήσει να
αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας
κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου
χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που
προέκυψε, χωρίς το γραφείο µας να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή
υποχρέωση.

Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων
παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι
ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων . Στις
περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή
μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα
της κάθε μέρας. Το γεύμα -δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του
οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο
νωρίς . Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που
οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί
των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις
οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους..
Παρά λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του , το γραφείο
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των
Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες
που δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως:
α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά
τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από τις υπηρεσίες
των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων
(καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών,
υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ),
β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από
κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές
χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή
ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε
υπηρεσίας είτε του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε
“ανώτερη βία” (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές
ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή
κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών
εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη
αξιόποινη πράξη.
Πριν την εκτέλεση της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει
την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει
την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει
προκαταβάλει ,εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή
της ημέρας αναχώρησης η επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται,
αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην
ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή
ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των
διαφόρων ξεναγήσεων , αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης
από το πρωί σε μεσημέρι η απόγευμα κ.ο.κ)
Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής διατηρεί το δικαίωμα
να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι
προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη
εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτατα έξοδα
(επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν
απο την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων
γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. . Η σειρά των περιηγήσεων
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή
αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί
σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε
λεωφορείο οδικής εκδρο μής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος Στα
μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά
λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.
5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής
συμμετοχής το αργότερο τρείς ημέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση
της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους
που το Γραφείο κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει
κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν
δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη
απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της
εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή
της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του
γραφείου μας περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με
το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν
θα προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή
οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή
του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την
ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο
Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα
ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη
του εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης,
καθώς το Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για
την εκτέλεση του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους
(ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης:
1. έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά
άτομο από την δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα
της εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ)
2. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 14 ημέρες
πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40%
της αξίας της εκδρομής 3. από 13 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση
ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 60% της αξίας της
εκδρομής 4. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα
πρίν την αναχώρηση παρακρατείται το 100% της αξίας της εκδρομής,
οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών
υποχρεώσεων κ.α.) 7. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων
δρομολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος
ακύρωσης πριν την αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής
(100%). Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών
σε πακέτο εκδρομής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση
έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, η στην περίπτωση του ξενοδοχείου
απαιτείται η προεξόφληση και η έκδοση voucher . ανεξαρτήτως του
χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση της εκδρομής,
παρακρατείται ολόκληρη η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου και του
ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι
δυνατόν να ακυρωθεί από τις αεροπορικές εταιρίες η από το ξενοδοχείο.

Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία,
Αμερική , Άγιοι Τόποι , κλπ) που πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά
η εξωτικά όπως και για ατομικά μεμονομένα ταξίδια συνήθως ισχύουν
διαφορετικού όροι ακύρωσης σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου
των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων
του εκάστοτε ξενοδοχείου. Επίσης σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών
η καλλιτεχνικών γεγονότων οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά
μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα από τα
προαναφερόμενα 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
7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Το γραφείο 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
κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την
εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι
απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις,
πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμια ευθύνη δε φέρει το γραφείο.
Οπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η
είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συµπίπτουν οι
ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική
υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen η αν το διαβατήριο έχει
μικρότερη χρονική ισχύ από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα Επίσης
υπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνομία , στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως
ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την
υπηρεσία του η τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί
σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα
παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως
εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο
μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την χώρα
Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές
δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω
μη υποβολής
ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή
περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν
δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε
προς το γραφείο. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της
δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνη
του συμμετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη
προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και
χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης
προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση
του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα)
ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας
να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτες αποζημίωσης
ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να
επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή
του σε άλλον αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες
μέρες πριν την αναχώρηση. Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται
αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος
και αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίσης ο
εκδοχέας με την αποδοχή της συμμετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση
και συναινεί με τους όρους συμμετοχής
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί ην πλήρη, σύμφωνα με το
πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους
Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια
της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα
παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής.
Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την μη εκτέλεση
ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού,
περιορίζονται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών
συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω
παροχές.
1. Αεροπορική μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912 2. Θαλάσσια
μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 1974
3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. 4. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση
Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών
βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή
εκτέλεση παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση
περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη.
Η αξίωση του συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του
βλάβης συνεπεία μη εκτέλεσης η πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης
εξ υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους
αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15%
της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός
αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του
άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων
καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της
έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη
9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλισθεί για τους
κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης
και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η
ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως
στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους
την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά
την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
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Θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε ότι η προστασία των προσωπικών
δεδομένων (τηλέφωνα , email κλπ) που μας έχετε δώσει οικιοθελώς
στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι πολύ σημαντική για εμάς
και τα δεδομένα σας διατηρούνται με απόλυτη ασφάλεια και
εμπιστευτικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις και σε
πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό GDPR.

