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Νέα Υόρκη 9 ημέρες
Παρίσι 5&6 ημέρες
Παρίσι Family Trip 5&6 ημέρες
Benelux - Κάτω Χώρες 7 ημέρες
Γαλλική Ριβιέρα - Μονακό 6 ημέρες
Λονδίνο 6 ημέρες
Αλσατία - Στρασβούργο - Μέλανας Δρυμός - Χαϊδελβέργη 7 ημέρες
Glamour Ελβετία - Αλπικό Τρένο 5 ημέρες
Πανόραμα Ελβετίας 5 ημέρες
Άμστερνταμ - Χάγη 5&6 ημέρες
Ρομαντικός δρόμος Γερμανίας 6 ημέρες
Η διαφορετική Γερμανία 6 ημέρες
Βερολίνο 4+1 ημέρες
Αυστριακό Πανόραμα 5 ημέρες
Grande Αυστριακό Πανόραμα 6 ημέρες
Μελωδική Βιέννη 4,5&6 ημέρες
Vienna Family & Relax Trip 5 ημέρες
Μαγευτική Βουδαπέστη 4 ημέρες
Special Βουδαπέστη 5 ημέρες
Special Βουδαπέστη - Βιέννη 6 ημέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - Μπρατισλάβα 6 ημέρες
Βαρσοβία - Κρακοβία 5 ημέρες
Παραμυθένια Πράγα 4&5 ημέρες
Ρώμη - Βατικανό - Πομπηϊα 6 ημέρες
Ρώμη - Πομπηϊα - Τοσκάνη - Φλωρεντία 6 ημέρες
Κλασική Ιταλία 7 ημέρες
Βελιγράδι 4&5 ημέρες
Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
Πανόραμα Ρουμανίας 6 ημέρες
Γύρος Ισπανίας 8 ημέρες
Πανόραμα Πορτογαλίας 8 ημέρες
Dubai 8 ημέρες
Χριστούγεννα στους Αγίους Τόπους 6 ημέρες

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς
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Βουδαπέστη - Κρακοβία 5 ημέρες
Μελωδική Βιέννη 5 ημέρες
Βουδαπέστη - Πράγα 5 ημέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες

Κρατήσεις:
1.
2.
3.
4.

online στο www.athoshellas.gr
Τηλεφωνικώς στο τηλεφωνικό κέντρο 2310 284.300
Σε οποιοδήποτε κατάστημα ATHOS
Με e-mail στο info@athoshellas.gr

Σε περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή με τραπεζική κατάθεση,
σημειώστε οπωσδήποτε στην αιτιολογία τον πενταψήφιο ή
εξαψήφιο κωδικό που σας έxει δωθεί από το site ή από τον
εκπρόσωπο πωλήσεων. Προσοχή μια κράτηση θεωρείται
επιβεβαιωμένη όταν έχετε τη δική μας επιβεβαίωση.

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

Ελβετικό Πανόραμα 8 ημέρες
Special Ιταλικό Πανόραμα 7 ημέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 8 ημέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Βελιγράδι 4&5 ημέρες
Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
Στα βήματα του Δράκουλα 5 ημέρες
Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Κωνσταντινούπολη 4 ημέρες
Κωνσταντινούπολη 5 ημέρες
Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη
Αδριανούπολη 3&4 ημέρες
Σόφια - Φιλιππούπολη 3&4 ημέρες
Ανατολική Ρωμυλία 4 ημέρες
Βυζαντινή Οχρίδα 3&4 ημέρες
Βόλος - Γύρος Πηλίου 3&4 ημέρες / Μετέωρα - Ελάτη - Μύλος Ξωτικών 3&4 ημέρες
Όροι χρήσης

Επισκεθείτε την ιστοσελίδα μας για

& επωφεληθείτε των ειδικών προσφορών

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
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6ΗΜ - 18ε

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.

Για ποσά άνω των 500 ευρώ, προκαταβολή 30%
και δυνατότητα εξοφλησης σε 6 άτοκες δόσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για
το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε
δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός
αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant και πληρώνει 10% της
αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι»
αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην
τιμή. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης.
Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης
με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική
των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την
προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου
που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. Στα μουσεία / θεάματα που
τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται
ξενάγηση ή επίσκεψη. 5. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών υποχρεούνται να είναι δυο
ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων,
στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς
όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.
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Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Ταξιδέψτε στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα με τις ειδικές προνομιακές τιμές
που έχουμε εξασφαλίσει, με τα εμπλουτισμένα προγράμματα που έχουμε
διαμορφώσει και απολαύστε τα μοναδικά χρώματα, τις στολισμένες πόλεις,
τα παραδοσιακά χωριά, αλλά και τις γαστρονομικές επιλογές του κάθε
τόπου. Αυτή την εποχή, ο καιρός συνθέτει το ειδυλλιακότερο σκηνικό
για εκδρομές: Τα τοπία ομορφαίνουν και η χαρούμενη ατμόσφαιρα μας
προδιαθέτει για εξορμήσεις! Χαρείτε λοιπόν, τη χριστουγεννιάτικη παλέτα
χρωμάτων, τις μυρωδιές της φύσης και ξεφύγετε από την καθημερινότητα!
Άλλωστε, η ζωή δε μετριέται από τις αναπνοές που παίρνουμε, αλλά από
τα μέρη και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα!

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:

12 λόγοι για να επιλέξετε το γραφείο μας για το
εορταστικό σας ταξίδι
- Νέα ανανεωμένα προγράμματα με σκοπό να δείτε τα καλύτερα
επιλεγμένα αξιοθέατα στον διαθέσιμο χρόνο, αλλά και να ζήσετε
όπως οι τοπικοί κάτοικοι
- Εγγυημένες πτήσεις με προκρατημένες θέσεις για την σίγουρη
εκτέλεση των εκδρομών
- Ειδικές συμφωνίες με τους προμηθευτές (ξενοδοχεία, αεροπορικές
- ακτοπλοϊκές εταιρίες κλπ) για χαμηλότερες τιμές
- Εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα σε όλες τις περιόδους.
- Τα καταλύματα που σας προσφέρουμε είναι ελεγμένα για να
αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις από «υπερβολικές»φωτογραφίες του
διαδικτύου
- Οι συνοδοί & οι ξεναγοί του γραφείου μας είναι έμπειροι, ευχάριστοι
& μεταδοτικοί
- Κερδίστε χρόνο από άσκοπες αναζητήσεις.Το έχουμε κάνει εμείς για
εσάς και το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια
- Έχετε τη δική μας φροντίδα για οτιδήποτε απρόοπτο (καθυστερήσεις,
απεργίες, ακυρώσεις, προσαρμογές, αναβαθμίσεις κλπ)
- Κάντε την κράτησή σας online
- Πληρώστε με την πιστωτική σας κάρτα σε άτοκες δώσεις
- Ταξιδέυετε μαζί μας από το 1988
Από τους βασικότερους γνώμονες στη δημιουργία ενός ταξιδιού
είναι η αυξημένη προσδοκία εκτελεσιμότητάς του.
Ειμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί κατά τη διάρκεια του 2018 το
ποσοστό εκτελεσιμότητας στο σύνολο των εκδρομών μας ήταν 88%.

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.

9 ημέρες
22/12

-

Ενα πλήρες πρόγραμμα διαφορετικό, όχι για τουρίστες, για ταξιδιώτες
Αξιοθέατα, βιωματικές εμπειρίες, activities, καθημερινότητα Νεουορκέζων
Απευθείας πτήσεις με Emirates
Διαμονή στο κεντρικό Shelburne Αffinia 4* στο Manhattan κοντά στο Central Park

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
New York Traveller η στιγμή για το πιο κοσμοπολίτικο ταξίδι, έφτασε! Πάρε
το “Christmas Spirit” σου, βάλε στη βαλίτσα σου την καλύτερη διάθεση και
συνάντησέ μας στο αεροδρόμιο. Στη διαδρομή από το αεροδρόμιο για
το ξενοδοχείο θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη Νέα Υόρκη… Eικόνες
διαφορετικές από όσες έχουμε συνηθίσει Aμέτρητοι ουρανοξύστες και άπειρα
ποικιλόχρωμα φώτα. Ωστόσο να είστε προετοιμασμένοι για το αμερικάνικο
“traffic jam” που θα συναντήσουμε στο δρόμο.

2η ημέρα: HARLEM GOSPEL EXPERIENCE - FIFTH AVENUE - EMPIRE STATE
BUILDING - TIMES SQUARE
Από νωρίς σήμερα θα «βουτήξουμε» στις γειτονιές και την καθημερινότητα
των Νεοϋρκέζων! Για να το κάνουμε αυτό πηγαίνουμε στο Harlem όπου
θα νιώσουμε πληθώρα συναισθημάτων! Εκεί θα παρακολουθήσουμε μια
διαφορετική από όσο έχουμε συνηθίσει θρησκευτική λειτουργία, καθώς γίνεται
υπό τους ήχους της gospel μουσικής! Υπάρχουν πολλά gospel tour στην
πόλη, ωστόσο εμείς επιλέξαμε την κυριακάτικη λειτουργία σε μια εκκλησία
του Harlem, για να ζήσουμε μία αυθεντική gospel εμπειρία! Στη συνέχεια θα
κάνουμε περιήγηση σε αυτήν τη φτωχή κατά γενική ομολογία περιοχή, που
για πολλές δεκαετίες αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της
Νέας Υόρκης. Κάτι όμως που έχει αρχίσει να αλλάζει, αφού στη θέση πολλών
κακοδιατηρημένων κτιρίων, υπάρχουν γκουρμέ εστιατόρια και καλαίσθητα
καφέ. Εκεί κοντά στην Cannan Baptist church βρίσκεται και το Levain bakery που είναι παγκοσμίως γνωστό για τα walnut cookies του. Φυσικά, δεν
θα μπορούσαμε να μην κάνουμε μια βόλτα από το Apollo Theater. Αυτή η
παγκοσμίου φήμης αίθουσα συναυλιών υπήρξε ο χώρος από όπου ξεκίνησαν
την καριέρα τους οι Jackson Five και ο James Brown. Κάθε χρόνο το Apollo
Theater συγκεντρώνει πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες. ‘Aνοιξε το 1914,
ενώ από το 1932 λειτουργούσε υπό τη διεύθυνση του Sidney Cohen, ο οποίος
μεταμόρφωσε το θέατρο σε ορόσημο του Χάρλεμ. Τοποθέτησε μαύρους
καλλιτέχνες στη σκηνή σε μια εποχή που οι Αφροαμερικανοί απαγορεύτηκαν
από τα περισσότερα θέατρα σε όλες τις ΗΠΑ. Τώρα πλέον είναι γνωστό για
τη διάσημη Βραδιά Ερασιτεχνών, όπου ταλαντούχοι καλλιτέχνες παίρνουν
μέρος με την ελπίδα να γίνουν stars. Εκεί στο Harlem θα κάνουμε μία στάση
να φάμε μεσημεριανό. Επιστρέφουμε ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε
λιγάκι, γιατί το απόγευμα μας ως το βράδυ θα είναι γεμάτο! Για αρχή,θα
περπατήσουμε σε έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους στην πόλη της
Νέας Υόρκης, τη Fifth Avenue, η οποία συνεχώς κατατάσσεται ως μία από
τις πιο ακριβές εμπορικές περιοχές στον κόσμο, βλέποντας έτσι τις έντονες
αντιθέσεις που επικρατούν σε αυτήν την πόλη. Εκεί κοντά στεγάζονται
γνωστοί οίκοι ομορφιάς και εμβληματικά μνημεία που θα μας καθηλώσουν
από την πρώτη κιόλας ματιά. Σειρά έχει το κτήριο ορόσημο της πανέμορφης
αυτής πρωτεύουσας, το Empire State Building. Όποιος θέλει μπορεί να ανέβει
στον 102ο όροφο για να απολαύσει την πιο “breathtaking” θέα του “Μεγάλου
Μήλου», που σίγουρα η θέα της φωταγωγημένης πόλης δεν θα αφήσει
κανέναν ασυγκίνητο. Πολύ κοντά μας βρίσκεται και η πιο διάσημη πλατεία
του κόσμου, η Times square “ντυμένη” με τα γιορτινά της, την οποία θα
περπατήσουμε και θα βιώσουμε μια εμπειρία ανεπανάληπτα φωτεινή!

Απευθείας πτήσεις

3η ημέρα: BROOKLYN BRIDGE - BATTERY PARK - WALL STREET - GROUND ZERO
- WORLD TRADE CENTER - CHINA TOWN - LITTLE ITALY - NY CHEESECAKE CHELSEA MARKET - GREENWICH VILLAGE
Η σημερινή μέρα θα είναι γεμάτη από ιστορία, και όχι μόνο! Αρχικά, περπατάμε
στην Brooklyn bridge, την πρώτη κρεμαστή γέφυρα με χαλύβδινα σύρματα.
Στη συνέχεια, θα πάμε μια βόλτα από το Battery park, από όπου θα έχουμε
και την ευκαιρία να θαυμάσουμε το “κόσμημα” όχι μόνο της πόλης, αλλά
και ολόκληρης της Αμερικής, το άγαλμα της Ελευθερίας. Ένα άγαλμα που
το έκανε δώρο η Γαλλία στην Αμερική. Στη συνέχεια πηγαίνουμε προς το
πασίγνωστο χρηματιστήριο της Wall Street, όπου και θα συναντήσουμε τον
μπρούντζινο ταύρο. Μια περιοχή που είναι συνδεδεμένη με την οικονομία
και το χρήμα εδώ και 225 χρονια. Εκεί κοντά είναι και το σημείο μηδέν
(Ground zero), όπου έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Στο σημείο αυτό βρίσκεται
το μουσείο Memorial για τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου. Ακριβώς δίπλα
βρίσκεται το World Trade Center, στο οποίο βρίσκεται και το One World
Observatory, o ψηλότερος πλέον ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης και η
καλύτερη attraction για το 2015 σε όλο το κόσμο. Σειρά έχουν οι “έθνικ”
γειτονιές της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα η China Town, αλλά και η Little
Italy. Δύο γειτονιές που οι ντόπιοι λατρεύουν! Στην Little Italy θα κάνουμε
μια στάση στην παλαιότερη πιτσαρία της Νέας Υόρκης! H πρώτη πίτσα
μπήκε στο φούρνο του Lombardi’s, το 1905! Δεν είναι τυχαίο, που η Νέα
Υόρκη θεωρείται μία από τις πόλεις όπου μπορείτε να φάτε την καλύτερη
πίτσα του κόσμου! Όμως γιατί άλλο φημίζεται η Νέα Υόρκη; Για το Cheesecake της φυσικά! Επομένως, θα σας πάμε στο Ellein’s cheesecake, όπου
και θα γευτούμε το καλύτερο της πόλης! Δεν το λέμε εμείς! Η Ellein έχει
φιλοξενηθεί σε αρκετές γνωστές εκπομπές. ΄Ύστερα από τόσο περπάτημα,
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα κατευθυνθούμε προς τη
Meatpacking district, μία από τις πιο αγαπημένες γειτονιές των ντόπιων, για
να νιώσουμε ακόμα πιο έντονα την νεοϋρκέζικη αύρα. Εκεί κοντά βρίσκεται
και η Chelsea Market με τα πολλά boutique και vintage μαγαζιά της. Την
παραμονή των Χριστουγέννων θα το περάσουμε όλοι μαζί σε κάποιο από
τα πολλά όμορφα bar του Greenwich village. Το Greenwich Village, είναι
η γειτονιά των καλλιτεχνών, το μέρος που ξεκίνησαν αρκετοί διάσημοι
καλλιτέχνες, όπως ο Stevie Wonder, ο Bob Dylan, η Lady Gaga, ο Jon Stewart, Randy Newman, Norah Jones και πολλούς άλλους.
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Για πολλούς η σκέψη της Νέας Υόρκης, φέρνει στο
μυαλό εικόνες από κάποια ταινία ή αγαπημένη σειρά. Για
τους περισσότερους όμως είναι ένα ταξίδι ζωής, και όχι
άδικα! Πόσοι από εμάς, δεν ονειρευτήκαμε να ζήσουμε
τα Χριστούγεννα, στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ;! Τα
αξιοθέατά της πολλά, οι περιπέτειες όμως που μπορεί
να ζήσει κάποιος σε αυτήν τη συναρπαστική πόλη, είναι
ακόμα περισσότερες. Aυτό το πρόγραμμα όμως διαφέρει
πολύ, γιατί δεν έχει μοναδικό σκοπό τα αξιοθέατα της
πόλης αλλά και αυτά που δεν βλέπουν οι τουρίστες,
περιοχές διαφορετικές, εμπειρίες μοναδικές όπως Gospel Experience και δραστηριότητες που κάνουν οι
Νεουορκέζοι.
Ετοιμαστείτε για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα της ζωής
σας! Από την Washington Square Park έως το Chrysler
Building, αγαπημένα ορόσημα της πόλης μας βάζουν
για τα καλά στο εορταστικό κλίμα! Χρησιμοποιούμε τις
απευθείας πτήσεις από Αθήνα της Emirates και η διαμονή
μας είναι στο Shelburne Affinia 4* στο Μurray Hill του
Manhattan.
Εκτός των περιηγήσεων, θα κάνουμε και ice skating
στο Central park, θα βολτάρουμε στην Times Square,
«αχαλίνωτο» shopping στο Woodbury outlet, θα γευτούμε
πεντανόστιμα burgers και cheesecake, θα κάνουμε βόλτα
με ελικόπτερο, θα παίξουμε shuffleboard, αλλά θα
κάνουμε και παιχνίδια στον… «αέρα¨ με trapeze session!
Και αυτά είναι μόνο ένα δείγμα από όσα θα ζήσουμε στη
New York city!
4η ημέρα: CENTRAL PARK - ICE SKATING - ROCKEFELLER CENTER
WINTER VILLAGE - BROADWAY
Ανήμερα Χριστουγέννων σήμερα και βρισκόμαστε ίσως στο
καλύτερο μέρος του κόσμου! Ξυπνάμε πολύ νωρίς, αφού είναι
αναμενόμενη η ακόμα μεγαλύτερη κοσμοσυρροή στους δρόμους
της Νέας Υόρκης! Ξεκινάμε με έναν περίπατο σε μια “όαση” που
θα σε κάνει να ξεχάσεις ότι βρίσκεσαι σε μεγαλούπολη, το Central park. Εκεί πηγαίνουν κάθε χειμώνα χιλιάδες κάτοικοι της Νέας
Υόρκης και τουρίστες από όλο τον κόσμο, για να κάνουν πατινάζ
με φόντο την πόλη. Φοράμε λοιπόν κι εμείς τα παγοπέδιλά μας και
απολαμβάνουμε το όμορφο σκηνικό ξεδιπλώνοντας το ταλέντο
μας στις πιρουέτες! Μη διστάσεις να το δοκιμάσεις ακόμη κι αν δεν
έχεις ξανακάνει πατινάζ, είναι μια δραστηριότητα ιδανική για όλους!
Και αφού είναι γιορτινές μέρες, θα έχουμε αρκετό χρόνο να κάνουμε
βόλτες στα μαγαζιά της 5ης λεωφόρου, να θαυμάσουμε τις υπέροχες
βιτρίνες και να κάνουμε τα απαραίτητα ψώνια. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο για λίγη ξεκούραση. Το απόγευμα πηγαίνουμε προς το
Rockefeller center, όπου εκεί βρίσκεται από το 1931 ένα πανέμορφο
χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο είναι “φορτωμένο” με 45.000
λαμπιόνια. Ένα σκηνικό που πιθανόν να έχετε δει σε πολλές
χολυγουντιανές ταινίες. Από εκεί κατευθυνόμαστε προς το Bryant
Park, όπου κι εκεί θα νιώσουμε για τα καλά το γιορτινό κλίμα των
ημερών. Εδώ βρίσκεται το Winter Village με τα πολλά ξύλινα σπιτάκια,
τα οποία πουλούν σνακ, γλυκά και αναμνηστικά. Το βράδυ όποιος
επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει μια διάσημη παραστάση του
Broadway, αλλιώς έρχεται μαζί μας που έχουμε βάλει στόχο σήμερα
να γνωρίσουμε καλύτερα τη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης.

5η ημέρα: ΜΟΥΣΕIΟ ΦΥΣΙΚHΣ ΙΣΤΟΡIΑΣ - PAINT SNEAKERS - NOMAD
DISTRICT
Η μέρα μας ξεκινάει από το μουσείο φυσικής ιστορίας, ένα
πολυόροφο μουσείο με χιλιάδες εκθέματα, από δεινόσαυρους έως
και μετεωρίτες. Προβολές ΙΜΑΧ και 3D, σπάνιες εκθέσεις, ταξίδια
στη γη και στο διάστημα, θα μας ταξιδέψουν εκατομμύρια χρόνια
πίσω! Αυτό είναι και το σκηνικό όπου γυρίστηκε η ταινία με τον Μπεν
Στίλερ “Μια νύχτα στο Μουσείο”. Μετά από μια τόσο ενδιαφέρουσα
περιήγηση σε ένα μουσείο που πρέπει να δούμε, ήρθε η ώρα να
κάνουμε μια στάση για μεσημεριανό, γιατί αν δεν γευτείς εδώ το
αμερικάνικο burger τότε πού αλλού! Για το λόγο αυτό θα πάμε σε
ένα από τα αγαπημένα fast food μαγαζιά των locals, τα Shake Shack
burgers. Στη συνέχεια ετοιμάσου να γνωρίσεις και να μιλήσεις με έναν
σχεδιαστή μόδας, που όχι μόνο θα μας πει πως είναι να μεγαλώνεις
στο Midtown Manhattan, αλλά θα σε καθοδηγήσει να ζωγραφίσεις το
Empire State Building στα sneakers που θα σου δώσουν στο studio του
στη NoMad District! Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πεις το
νούμερο του παπουτσιού σου και όλα τα υπόλοιπα άφησέ τα πάνω
στους ειδικούς. Έτσι, θα γυρίσεις πίσω με σουβενίρ φτιαγμένο από
τα χεράκια σου και θα σου θυμίζει για πολύ καιρό το ταξίδι σου στη
Νέα Υόρκη!

6η ημέρα: WOODBURY OUTLET - STAND UP COMEDY (προαιρετικά)
Σήμερα θα πάμε στο μοναδικό εμπορικό κέντρο Woodbury, το οποίο βρίσκεται
λίγο μακριά από το κέντρο. Αξίζει όμως, γιατί εκεί θα βρούμε τα πάντα σε χαμηλές
τιμές, ιδίως τα αμερικάνικα προϊόντα. Εκεί βρίσκονται περισσότερα από 220
καταστήματα και πολλές επιλογές για φαγητό. Θα έχετε άλλωστε ακούσει ότι
αν πας στην Αμερική, θα χρειαστείς μια άδεια βαλίτσα. Αυτό γιατί εδώ θα βρεις
πολλές προσφορές που δύσκολα θα μπορέσεις να αντισταθείς! Επιβάλλεται να
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο, για να «ξεφορτώσεις» αυτά που αγόρασες. Το
βράδυ θα παρακολουθήσουμε μια ξεκαρδιστική παράσταση Stand Up Comedy! Μια
δραστηριότητα must, για όσους επισκέπτονται τη Νέα Υόρκη. Είναι μια εμπειρία που
πρέπει να την ζήσουμε, καθώς διάσημοι κωμικοί ανεβαίνουν σε σκηνές της Νέας
Υόρκης για να σκορπίσουν “τρελό” γέλιο με τις ατάκες τους. Και μην ξεχνάμε ότι
πολλοί γνωστοί κωμικοί του Hollywood, κάπως έτσι ξεκίνησαν την καριέρα τους!

7η ημέρα: TRAPEZE FLYING - SOHO - SHUFFLEBOARD GAME (προαιρετικά)
Σήμερα να φορέσεις αθλητικά ρούχα και παπούτσια και ετοιμάσου για μια
δραστηριότητα που δύσκολα να έχεις ξαναζήσει! Αν πάντα θαύμαζες τους
ακροβάτες, ήρθε η ώρα να «ξεπεράσεις» τον εαυτό σου και τις φοβίες σου και
να μείνεις… σχεδόν «ξεκρέμαστος». Το μόνο που χρειάζεται να έχεις είναι
αυτοπεποίθηση, γιατί όλα τα υπόλοιπα θα στα δείξει ένας έμπειρος instructor. Get
ready λοιπόν για ένα activity που σίγουρα θα θυμάσαι για πολύ καιρό! Flying Trapeze.
Κάνουμε μια στάση για φαγητό και πηγαίνουμε να γνωρίσουμε το Soho, μία από τις
πιο trendy γειτονιές με τα υπέροχα νεοϋρκέζικα cosy μαγαζιά του! Στη συνέχεια,
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας, καθώς το βραδάκι θα πάμε να παίξουμε Shuffleboard και να πιούμε υπέροχα coctails στο Royal Palms, στο Brooklyn. Πρόκειται
για ένα από τα πιο αγαπημένα και διασκεδαστικά χόμπι των Νεοϋρκέζων. Είναι ο
ιδανικός τρόπος για να κλείσουμε την τελευταία μας βραδιά στη Νέα Υόρκη, όπως
ακριβώς ξεκίνησε και το ταξίδι μας… Ως μια μεγάλη παρέα!

8η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΆΔΑ
Ευτυχώς για εμάς, η πτήση της επιστροφής για Ελλάδα είναι αργά το βραδυ! Αυτό
σημαίνει ότι θα έχεις ολόκληρη ημέρα, για να επισκεφθείς κάποια από τα πολλα
μουσεία που διαθέτει η πόλη, όπως το MET. Αν θέλεις να κάνεις κάτι πιο ιδιαίτερο
μπορείς να κάνεις old school grooming σε barbershop βγαλμένο από κάποια
άλλη εποχή ή να επισκεφθείς έναν καπελοποιό που όχι μόνο, θα σου μάθει όλα
τα μυστικά της τέχνης του, αλλά θα μπορέσεις να αγοράσεις ένα καπέλο όπως
ακριβώς το θες εσύ! Αν θέλεις να ζήσεις μια πιο… «underground» εμπειρία τότε
συνάντησε έναν πρώην ντετέκτιβ του NYPD που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Little Italy για να επισκεφθούμε περιβόητες τοποθεσίες μαφίας και εγκληματικότητας
στη Νέα Υόρκη. Θα μοιραστεί μαζί μας τις πραγματικές ιστορίες εγκλημάτων κατά
τη σταδιοδρομία του στην αστυνομία. Μεταξύ άλλων θα δούμε πού σύχναζαν,
πού έτρωγαν και πού «έτρεξαν» τις «οικογενειακές επιχειρήσεις» τους ο John Gotti
και τα μέλη της οικογένειας του εγκλήματος του Gambino.. Ό,τι κι αν έχεις στο
μυαλό σου να κάνεις, εμείς θα σου δώσουμε ακόμα περισσότερες εναλλακτικές,
για να επιλέξεις. Έφτασε όμως η ώρα να αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο! Θα
βρισκόμαστε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής, νιώθοντας γεμάτοι από τις
εικόνες και τις εμπειρίες που «μαζέψαμε» στην πρωτεύουσα του κόσμου.

Αψίδα του Θριάμβου

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΟΠΕΡΑ ΓΚΑΡΝΙΕ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη
στο αεροδρόμιο και γνωριμία με τους συνοδούς μας Σοφία, Γιώργο και Αλέξανδρο,
οι οποίοι εκτός της ιστορίας της πόλης, γνωρίζουν τα μέρη, τις παραδόσεις, αλλά
και τις συνήθειες των Παριζιάνων. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις
πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη. Θα θαυμάσουμε το πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στην περιοχή Quartier
Latin και θα καταλήξουμε στο ιστορικό κτίριο της όπερας Garnie, η οποία κτίστηκε
από το 1861 μέχρι το 1875, προορισμένη να γίνει η έδρα της Όπερας του Παρισιού. Η
όπερα έγινε γνωστή ως Palais Garnier (Παλάτι του Γκαρνιέ) σε αναγνώριση της χλιδής
και του αρχιτέκτονά του, Σαρλ Γκαρνιέ. Το θέατρο ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή
στο Παρίσι, αλλά και έδρα του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού μέχρι το 1989.
Η αίθουσα χρησιμοποιείται πλέον κυρίως για παραστάσεις μπαλέτου. Το περίκομψο
κτίριο είναι διακοσμημένο με πολύχρωμο μάρμαρο, ενώ και το εσωτερικό του είναι
επίσης πλούσιο με βελούδο και χρυσό φύλλο. Ο κεντρικός πολυέλαιος της αίθουσας
συνεδριάσεων ζυγίζει πάνω από έξι τόνους και θα σας εντυπωσιάσει. Χρόνος ελεύθερος
για φωτογραφίες. Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα
δωμάτια. Για το βράδυ 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: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΦΕΛ - MACARONS COOKING CLASS
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε περιήγησή στα αναρίθμητα αξιοθέατα της
πόλης του Φωτός. Θα δούμε την εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής, τη γέφυρα
του Αλέξανδρου του 3ου, που μοιάζει με έργο τέχνης χάρη στα πολλά μπρούτζινα
αγάλματα που διαθέτουν χρυσές λεπτομέρειες και ενώνει τις δύο πλευρές του
Σηκουάνα και θεωρείται μια από τις πιο περίτεχνες γέφυρες του Παρισιού, την
Παναγία των Παρισίων, που είναι χτισμένη στη νοτιοανατολική άκρη του Ιλ ντε λα
Σιτέ και με τις αρμονικές τις αναλογίες αποτελεί ένα από τα ωραιότερα μνημεία
της γοτθικής τέχνης του Μεσαίωνα. Έχει χωρητικότητα 9000 ατόμων. Ξεχωριστό
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θαυμάσια βιτρό με το έντονο μπλε και κόκκινο χρώμα.
Συνεχίζοντας, θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, που χτίστηκε μεταξύ του 1806
και του 1936 με πρωτοβουλία του μεγάλου Ναπολέοντα και αποτελεί σήμερα το
κατ’εξοχήν εθνικό μνημείο της Γαλλίας, συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα γεγονότα
του Παρισιού του 20ου αιώνα, την πλατεία Ομονοίας με τον οβελίσκο του Λούξορ,
το Τροκαντερό με το παλάτι Σαγιό, των πύργο του Άιφελ, το πιο χαρακτηριστικό
μνημείο της πόλης του Παρισιού με ύψος 320 μέτρα μαζί με τις κεραίες της γαλλικής
τηλεόρασης και στηρίζεται σε τέσσερα κτίσματα που χρησιμεύουν σαν βάσεις
των ποδιών του πύργου, το μέγαρο των Απομάχων, την γειτονιά των Λατίνων,
το Πάνθεον, που στεγάζει την τέφρα διακεκριμένων ανθρώπων της εποποιίας
της γαλλικής ιστορίας. Μεταξύ άλλων υπάρχουν εδώ η τέφρα του Μιραμπώ, του
Βολταίρου, του Ρουσσώ, του Ουγκώ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος
για αγορές. Το απόγευμα σας προτείνουμε να γνωρίσετε την γαλλική κουλτούρα και
στο φαγητό! Γι’ αυτό λοιπόν για όσους επιθυμούν, θα μάθουμε να φτιάχνουμε βήμα
– βήμα τα αυθεντικά macarons, παρακολουθώντας ένα μάθημα ζαχαροπλαστικής
υπό την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε τις ποδιές μας, πιάνουμε τα
απαραίτητα εργαλεία και «ριχνόμαστε» στη δουλειά! Φυσικά στο τέλος θα έχουμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου μας. To βράδυ σας προτείνουμε
μια βόλτα στα περίφημα Ηλύσσια πεδία. Περπατήστε στην πιο διάσημη λεωφόρο του
κόσμου και βγείτε φωτογραφίες στην Αψίδα του Θριάμβου!

3η ημέρα: ΛΟΥΒΡΟ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα
μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο που
εκθέτει 35.000 έργα τέχνης. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την
Τζοκόντα από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, στην
ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της μήλου που προσφέρθηκε
από τον μαρκήσιο ντε Ριβιέρ στον Λουδοβίκο το 1821, τη Νίκη της
Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, τμήμα της ζωοφόρου του Παρθενώνα
που χρονολογείται στο 447-438 π.Χ., το οποίο κάποιοι θεωρούν
έργο του Φειδία, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του
Παρθενώνα, αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν το 1881,
το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2,60μ. κ.α. Ακόμη, στην
αιγυπτιακή πτέρυγα θα θαυμάσουμε την αιγυπτιακή ιστορία από την
φαραωνική εποχή μέχρι τους Κόπτες, τους Πτολεμαίους και τους
Ρωμαίους. Πολλά από τα έργα που εκτίθονται αποκτήθηκαν από
τον Ναπολέοντα το 1798 στην εκστρατεία που είχε κάνει έχοντας
μαζί του τον Ντομινίκ Βιβάντ, που λίγο αργότερα ανέλαβε τη
διεύθυνση του Λούβρου. Θα δούμε πολλούς παπύρους, μούμιες,
ρουχισμό, κοσμήματα, παιχνίδια, μουσικά όργανα και όπλα των
αρχαίων Αιγυπτίων. Θα ξεχωρίσουμε ακόμη στην ξενάγησή μας τη
μεγάλη Σφίγα που βρέθηκε στο δέλτα του Νείλου και χρονολογείται
στο 2.600 π.Χ., το άγαλμα του φαραώ Σέσωστρι Γ΄, τα αγαλματίδια
Νεφερτίτη και Ακενατόν από ψαμμίτη, την σαρκοφάγο του
Ιμενεμινέτ. Τελειώνοντας, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον Κήπο
του Κεραμεικού, που περικλείεται από το Λούβρο (ανατολικά),
τον Σηκουάνα (νότια), την Πλατεία Ομονοίας (Place de la Concorde) (δυτικά) και την οδό Ριβολί (βόρεια). Ελεύθερος χρόνος και
στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα περίφημα ανάκτορα των
Βερσαλλιών, όπου έλαμψε ο βασιλιάς ήλιος ο Λουδοβίκος ο 14ος.
Αξίζει να επισκεφθείτε το παλάτι, τα βασιλικά διαμερίσματα στην
αίθουσα των κατόπτρων και οπωσδήποτε τους φανταστικούς
κήπους του αλά γαλλικά. Τι καλύτερο για μια ρομαντική βόλτα
ανάμεσα στα σιντριβάνια και τους ροδόκηπους! Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση
στα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο.

Macarons Cooking Class
Μάθετε τη γαλλική κουλτούρα και στο
φαγητό! Φτιάξτε τα αυθεντικά Macarons!
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Απευθείας πτήσεις
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5&6 ημέρες

Η πόλη που όταν την επισκέφθηκε για πρώτη
φορά ο Χέμινγουεϊ, στις αρχές της δεκαετίας
του ‘30, έγραψε: “Αν δείτε τον κόσμο σαν
πυραμίδα, τότε σίγουρα στην κορυφή της
βρίσκεται το Παρίσι”. Η πόλη που έχει ταυτίσει
το όνομά της με τις έννοιες κομψότητα,
πολιτισμός, αλλά και αισθητική, αποτελώντας
μια από τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του
κόσμου. Το κέντρο της πολιτικής πρωτοπορίας,
της ελεύθερης έκφρασης των ιδεών, αλλά και
του έρωτα! Η πόλη που θα σας εντυπωσιάσει!

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας μεταφέρουμε στον κόσμο των ονείρων της Disney.
Η Disneyland δεν είναι απλά ένα μεγάλο πάρκο ψυχαγωγίας για παιδιά. Είναι
μία μοναδική εμπειρία για όλους, είναι ένα όνειρο! Χωρίζεται σε 4 «χώρες»,
όπου η κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. Αφήστε να
σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά
θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας
προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια
και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς,
να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του
Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM
με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και
διαστημοπλοίων στο STAR TOUR.

5η ημέρα: ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (ΝΤΟΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ) Η΄ ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε
2 εκδρομές. Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, στις νορμανδικές ακτές, πρώτο
τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. Η Νορμανδία που έχει συνδεθεί
άρρηκτα με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την περίφημη
απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στις ακτές της θα σας εντυπωσιάσει.
Θα ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική διαδρομή την πανέμορφή και
κοσμοπολιτική Ντοβίλ, την Τρουβίλ και το παραδοσιακό και πολλή γραφικό
ψαροχώρι Ονφλέρ. Η δεύτερη προτεινόμενη εκδρομή ειναι στο κάστρο
Σαντιγύ. Είναι χτισμένο μέσα σε ένα μεγάλο δάσος και περιτριγυρισμένο
από λίμνη και τάφρο, κάνει τον επισκέπτη να νιώθει ότι βρίσκεται στον 18ο
αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου φιλοξενεί μία μεγάλη συλλογή αυθεντικών
χειρόγραφων βιβλίων, ενώ θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουμε
πίνακες μεγάλης αξίας. Εδώ, ο μεγάλος μάγειρας Βιτέλ έκανε την περίφημη
Σαντιγύ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.

Ονφλερ

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για την τελευταία βόλτα στο Παρίσι. Σας
προτείνουμε να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει η
ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που περικλείει
την πλατεία την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκό, το μουσείο
Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα
στο κέντρο Ζωρζ Πομπιντού. Το κτίριο, ένα σύνολο από ατσάλι και γυαλί,
χωρίζεται σήμερα σε τέσσερα μέρη: τη βιβλιοθήκη δημοσίων πληροφοριών,
το κέντρο βιομηχανικού σχεδιασμού, το ινστιτούτο μουσικής και ακουστικής
έρευνας και το εθνικό μουσείο μοντέρνας τέχνης. Αξίζει να δείτε ακόμη
τους πάσης φύσεως καλλιτέχνες, μίμους, ζογκλέρ, μουσικούς, φακίρηδες
που δείχνουν το ταλέντο τους στο προαύλιο του κέντρου. Στη συνέχεια
μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με
τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 5νθήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος. Η σειρά των περιγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη εkτέλεση του προγράμματος

Λούβρο

Στον ελεύθερο χρόνο σας, με την
καθοδήγηση του συνοδού μας προτείνουμε…
να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου
δεσπόζει η ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε
στη συνοικία Μαραί, που περικλείει την πλατεία την
πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκό, το
μουσείο Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο
Val d’Europe με τα πολλά επώνυμα καταστήματα,
εστιατόρια και χώρους αναψυχής, όπου ο κάθε
επισκέπτης ζει την απόλαυση και την ικανοποίηση
σε κάθε του δραστηριότητα. Ανακαλύψτε όλους
τους επώνυμους οίκους μόδας και κάνετε τις
αγορές σας στις χαμηλότερες τιμές.

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΟΠΕΡΑ ΓΚΑΡΝΙΕ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη στο αεροδρόμιο και
γνωριμία με τη συνοδό μας. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες
πληροφορίες και θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα θαυμάσουμε το
πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στην περιοχή Quartier Latin και θα καταλήξουμε στο ιστορικό κτίριο της
όπερας Garnie, η οποία κτίστηκε από το 1861 μέχρι το 1875, προορισμένη να γίνει η έδρα της Όπερας
του Παρισιού. Η όπερα έγινε γνωστή ως Palais Garnier (Παλάτι του Γκαρνιέ) σε αναγνώριση της χλιδής και
του αρχιτέκτονά του, Σαρλ Γκαρνιέ. Το θέατρο ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο Παρίσι, αλλά και
έδρα του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού μέχρι το 1989. Η αίθουσα χρησιμοποιείται πλέον κυρίως για
παραστάσεις μπαλέτου. Το περίκομψο κτίριο είναι διακοσμημένο με πολύχρωμο μάρμαρο, ενώ και το
εσωτερικό του είναι επίσης πλούσιο με βελούδο και χρυσό φύλλο. Ο κεντρικός πολυέλαιος της αίθουσας
συνεδριάσεων ζυγίζει πάνω από έξι τόνους και θα σας εντυπωσιάσει. Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες.
Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το απόγευμα σας προτείνουμε να
δείτε μαζί μας τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να κάνουμε
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.

Disney

2η ημέρα: ΛΟΥΒΡΟ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ

5&6 ημέρες
23,28/12
& 2/1
Για
μεγάλους
και
μικρούς
ταξιδιώτες..είναι τόσα αυτά που
μπορείτε να κάνετε στο Παρίσι με
την οικογένεια σας που θα έπρεπε
να μετακομίσετε! Εμείς δοκιμάσαμε
και επιλέξαμε για εσάς τις καλύτερες
εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε
στην χρονική διάρκεια αυτού του
ταξιδιού. Συνδυάζοντας τα καλύτερα
αξιοθέατα της φημισμένης πόλης
με επισκέψεις και δραστηριότητες
που συναρπάζουν και τους μικρούς
μας φίλους είμαστε σίγουροι πως
θα δημιουργήσετε μια μοναδική
οικογενειακή ανάμνηση..

Grevin Wax Museum

Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία
τέχνης στον κόσμο που εκθέτει 35.000 έργα τέχνης. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την Τζοκόντα από τους
πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της μήλου που προσφέρθηκε
από τον μαρκήσιο ντε Ριβιέρ στον Λουδοβίκο το 1821, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, τμήμα
της ζωοφόρου του Παρθενώνα που χρονολογείται στο 447-438 π.Χ., το οποίο κάποιοι θεωρούν έργο
του Φειδία, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα, αρχαιότητες από τη Σάμο
που αποκτήθηκαν το 1881, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2,60μ. κ.α. Ακόμη, στην αιγυπτιακή
πτέρυγα θα θαυμάσουμε την αιγυπτιακή ιστορία από την φαραωνική εποχή μέχρι τους Κόπτες, τους
Πτολεμαίους και τους Ρωμαίους. Πολλά από τα έργα που εκτίθονται αποκτήθηκαν από τον Ναπολέοντα
το 1798 στην εκστρατεία που είχε κάνει έχοντας μαζί του τον Ντομινίκ Βιβάντ, που λίγο αργότερα
ανέλαβε τη διεύθυνση του Λούβρου. Θα δούμε πολλούς παπύρους, μούμιες, ρουχισμό, κοσμήματα,
παιχνίδια, μουσικά όργανα και όπλα των αρχαίων Αιγυπτίων. Θα ξεχωρίσουμε ακόμη στην ξενάγησή
μας τη μεγάλη Σφίγα που βρέθηκε στο δέλτα του Νείλου και χρονολογείται στο 2.600 π.Χ., το άγαλμα
του φαραώ Σέσωστρι Γ’, τα αγαλματίδια Νεφερτίτη και Ακενατόν από ψαμμίτη, την σαρκοφάγο του
Ιμενεμινέτ. Τελειώνοντας, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον Κήπο του Κεραμεικού, που περικλείεται από το
Λούβρο (ανατολικά), τον Σηκουάνα (νότια), την Πλατεία Ομονοίας (Place de la Concorde) (δυτικά) και
την οδό Ριβολί (βόρεια). Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα περίφημα ανάκτορα
των Βερσαλλιών, όπου έλαμψε ο βασιλιάς ήλιος ο Λουδοβίκος ο 14ος. Αξίζει να επισκεφθείτε το παλάτι, τα
βασιλικά διαμερίσματα στην αίθουσα των κατόπτρων και οπωσδήποτε τους φανταστικούς κήπους του
αλά γαλλικά. Τι καλύτερο για μια βόλτα ανάμεσα στα σιντριβάνια και τους ροδόκηπους! Επιστροφή αργά
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: GREVIN WAX MUSEUM - MOYΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - FLYVIEW VIRTUAL PARIS FLIGHT - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την σημερινή μας ημέρα με επίσκεψη στο Μουσείο
κέρινων ομοιωμάτων Grevin στο κέντρο του Παρισιού. Περισσότερες από 200 προσωπικότητες καλλιτέχνες σας περιμένουν. Τραγουδήστε με την Katy Perry, τον Michael Jackson και τον Elvis και πείτε
ένα γεια στον Barack Obama και τον George Clooney! Περπατήστε στο red carpet του Hollywood,
εξερευνήστε την ιστορία της Γαλλίας και δοκιμάστε το δωμάτιο με τους καθρέπτες. Σε κοντινή απόσταση
βρίσκεται το μουσείο σοκολάτας για να σας μάθει πως οι Aζτέκοι παρουσίασαν στην ανθρωπότητα τους
κόκκους σοκολάτας. Σε μια έκταση 850τμ οι δραστηριότητες για παιδιά θα τα κρατήσουν χαρούμενα..
δείτε την δημιουργία της σοκολάτας δοκιμάστε τα διάφορα είδη (προτείνουμε την milky Costa Rican)
και απολαύστε το ζεστό ρόφημα σοκολάτας που σας αρέσει. Αν το περπάτημα σας έχει κουράσει
μπορείτε να γνωρίσετε το Παρίσι “πετώντας”. Φορέστε το jetpack, μην δίνετε σημασία σε πιθανούς
“κραδασμούς” και απολαύστε μια 15λεπτη Virtual πτήση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Είναι
μια ιδιαίτερη εμπειρία για όσους δεν έχουν δοκιμάσει κάτι παρόμοιο, με πραγματικές εικόνες. Θα έχουμε
χρόνο στην καρδιά της πόλης για βόλτα και φαγητό. Στο Παρίσι βέβαια δεν μπορούμε να παραλείψουμε
μια (προαιρετική) βόλτα με τα περίφημα bateaux σε μια κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο των ονείρων της Disney. Η Disneyland δεν είναι απλά ένα
μεγάλο πάρκο ψυχαγωγίας για παιδιά. Είναι μία μοναδική εμπειρία για όλους, είναι ένα όνειρο! Χωρίζεται
σε 4 «χώρες», όπου η κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. Αφήστε τις ημέρες διαμονής
σας στο Πάρκο να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα,
οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ
Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να
επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε
εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο
και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και
ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR.

5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ

Μουσείο Σοκολάτας

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε βόλτες στην πόλη του Φωτός σε μέρη που εσείς επιθυμείτε
με την καθοδήγηση της συνοδού μας. Σας προτείνουμε να απολαύσετε τη μοναδική θέα από το
καμπαναριό της Νοτρ Νταμ, οη οποία εντυπωσιάζει ενώ οι εκκολαπτόμενοι φωτογράφοι θα μπορέσουν
να τραβήξουν εξαιρετικές πανοραμικές απόψεις. Λίγο πιο μακριά, στα ανατολικά, βρίσκεται, το τεράστιο
και εντυπωσιακότατο Πάρκο της Βιλέτ (Parc de la Villette), όπου σίγουρα όχι μόνο θα περάσετε πολλές
ευχάριστες ώρες, αλλά θα μπορέσετε να ταξιδέψετε ίσα με τα άστρα, χάρη στις πολύ μοντέρνες
τεχνολογικές εφαρμογές. Επισκεφτείτε τον Βοτανικό Κήπο (Jardin des plantes), μια έκταση 23,5 εκταρίων
γεμάτη ζώα και φυτά. Πρόκειται για το πάρκο και τον ζωολογικό κήπο του Μουσείου της Φυσικής Ιστορίας
με τα σπάνια επιστημονικά εκθέματα. Αν θέλετε, βγαίνοντας από το μουσείο, μπορείτε να πιείτε ένα τσάι
και να φάτε ένα ανατολίτικο γλυκό στο μεγάλο τζαμί του Παρισιού. Ένας όμορφος, φιλόξενος και μεγάλος
κήπος για παιδιά είναι ο κήπος του Μουσείου Ροντέν. Αν οι μικροί δεν έχουν διάθεση να ακολουθήσουν
τους μεγάλους στο εσωτερικό του μουσείου για να θαυμάσουν τα έργα του μεγάλου γλύπτη, μπορούν να
τρέξουν και να παίξουν υπό το βλέμμα του Σκεπτόμενου. Τέλος η μέρα σας προτείνουμε να κλείσει με
βόλτα στα περίφημα Χριστουγεννιάτικα φωταγωγημένα Ηλύσια Πεδία.

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας πριν τη μεταφορά
μας στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.
Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος
Το πρόγραμμα εκτελέιται και αντίστροφα
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Βρυξέλλες

Χάγη

7 ημέρες
22/12

Benelux-Κάτω χώρες
Αϊντχόβεν-Άμστερνταμ-Ουτρέχτη-Χάγη
Ντέλφ-Αμβέρσα-Βρυξέλλες-Βαλλωνία
Λουξεμβούργο-Γάνδη-Μπρύζ

Απευθείας πτήσεις για
Αϊντχόβεν και επιστροφή από
Βρυξέλλες για την αποφυγή
περιττών χιλιομέτρων

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΙΝΤΧΟΒΕΝ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

4η ημέρα: ΑΜΒΕΡΣΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>, έλεγχος και απευθείας πτήση
για το Αϊντχόβεν. Άφιξη και αναχώρηση για το Αμστερνταμ.Τακτοποιηση στο
ξενοδοχειο. Το βράδυ θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο για την βόλτα
μας στο κέντρο του Amsterdam.Με την συνοδεία μας θα διασχίσουμε το
ιστορικό κέντρο & θα περπατήσουμε στην Waterlooplein, διασχίζοντας την
πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι των λουλουδιών, την Rokin και την κεντρική
πλατεία Dam. Αμέσως μετά μπορείτε να συνεχίσετε την διασκέδαση σας
στις παραδοσιακές ολλανδικές παμπ ή εστιατόριο της περιοχής. (Μετάβαση
με τραμ και καθοδήγηση στον τρόπο χρήσης του)

Αναχώρηση για το Βέλγιο. Στη διαδρομή μας θα ανακαλύψουμε την Αμβέρσα,
το λιμάνι του Βελγίου στην Βόρια Θάλασσα και ένα από τα σημαντικότερα
της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από το σιδηροδρομικό
σταθμό, που αναφέρετε ως ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του 19 αιώνα.
Η βόλτα μας θα μας πάει από το φημισμένο κεντρικό εμπορικό δρόμο. Θα
δούμε το σπίτι του μεγάλου φλαμανδου ζωγράφου του 16 αιώνα Pierre-Paul
Rubens, το Boerentoren ( τον παλαιότερο ουρανοξύστη της Ευρώπης), τον
καθεδρικό ναό και το δημαρχείο στο κέντρο της μεσαιωνικής γειτονιάς. Η
βόλτα μας θα ολοκληρώσει στις όχθες του ποταμού Scheldt. Συνεχίζουμε για
Βρυξέλλες . Πανοραμική ξενάγηση στην πρωτεύουσα του Βελγιου. Θα δούμε
το Atomium, τα Βασιλικά Παλάτια του Λακεν με τον ομώνυμο Βασιλικό Ναό,
τον Γιαπωνέζικο Πύργο με την Κινέζικη Παγόδα, την Πλατεία Grand Sablon
με τον ομώνυμο Ναό της Παναγίας Γοτθικού ρυθμού, το Εθνικό Ωδείο, το
Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, την Βασιλική πλατεία με τα
Βασιλικά Ανάκτορα, την ‘Ευρωπαϊκή Γειτονιά’, την Αψίδα του Θριάμβου και
θα καταλήξουμε στην Grand Place, μια από τις πιο όμορφες πλατειές της
Ευρώπης με το Δημαρχείο και τα σπίτια των συντεχνιών. Ταχτοποίηση στο
ξενοδοχείο

2η ημέρα: ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - COSTERS DIAMONDS
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης. Μια ξεχωριστή
πρωτεύουσα, τόσο ρομαντική διαχρονικά όσο και σύγχρονη ταυτόχρονα.
H πόλη συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου, που η
πληθώρα των καναλιών, με την πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων της,
την καθιστούν μια από τις γνωστότερες, μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα
περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης, το οποίο οριοθετείται από τρία κύρια
ημικυκλικά κανάλια (και αμέτρητα άλλα περιμετρικά), που ενώνονται μεταξύ
τους με περισσότερες από 1000! μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες, για να
δούμε μεταξύ άλλων το επιβλητικό ‘Rijksmuseum’, την πανύψηλη ‘Δυτική
Εκκλησία’, το μοναδικό ‘Παλάτι του Βασιλιά’ στην κεντρική πλατεία Dam,
τον ‘πλωτό’ Κεντρικό Σταθμό, μαζί με πολλά ακόμη στοιχεία μιας πόλης
που ‘επιπλέει’ στη θάλασσα. Στην Πλατεία των Μουσείων επισκεφθούμε
το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπειο της πόλης, τον οίκο COSTER DIAMONDS,
όπου θα γνωρίσουμε όλη τη διαδικασία 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. Αμέσως μετά θα σας δώσει η ευκαιρία να
επισκεφτείτε το φημισμένο μουσείο Van Gogh, το Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) η
το Stedelijk Museum (Σύγχρονης Τέχνης) που βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Η
μέρα μας συνεχίζεται, με την εκδρομή στο παραδοσιακό ψαροχώρι του Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στο παλαιό λιμανάκι του Βόλενταμ, όπου εκεί τα
παλαιά χρόνια μετά φόρτωναν τα τοπικά εμπορεύματα όπως ψάρια, γάλα &
τυρί, ξεκινώντας έτσι το ταξίδι τους για της αγορές στο Άμστερνταμ. Κατά
τη διάρκεια της εκδρομής θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και την
ζωή της Ολλανδικής υπαίθρου, καθώς θα επισκεφτούμε μια τοπική Φάρμα
Τυριών, όπου ‘η μικρή Ολλανδέζα’, ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά,
θα μας παρουσιάσει πως παρασκευάζονται τα πασίγνωστα τυριά ενώ στη
συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τους ‘αμέτρητους’
συνδυασμούς των γεύσεων τους.

3η ημέρα: ΟΥΤΡΕΧΤΗ - ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ουτρέχτη. Μπορεί το Άμστερνταμ να
έρχεται στο μυαλό των περισσότερων όταν σκέφτεται την Ολλανδία,
ωστόσο στην Ουτρέχτη χτυπάει η καρδιά της χώρας.Στην περιήγηση θα
δούμε το μεσαιωνικό κέντρο της κάστρο της πόλης, τα βασικά κανάλια που
διασχίζουν την πόλη, τον Καθεδρικό Πύργο το ψηλότερο στην Ολλανδία
με 112.5 μέτρα ύψος.Θα συνεχισουμε για την κοσμοπολιτική Χάγη, την έδρα
των Διεθνών Οργανισμών και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο
‘Παλάτι της Ειρήνης’ -Διεθνές Δικαστήριο-, & τα μοναδικής αξίας κτίρια
που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο κομψή
ολλανδική πόλη. Μεταβση στην γραφική μεσαιωνική Ντελφτ, την πρώτη
πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη με το πανέμορφο
μεσαιωνικό κέντρο της και τους μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Επιστροφή
στο Άμστερνταμ και ελεύθερο βράδυ στην ρομαντική πόλη.

5η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΛΛΩΝΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μικρότερα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κατά την διαδρομή θα διασχίσουμε τον Βελγικό νότο, μέσα
από την κεντρική πεδιάδα με τις καταπράσινες εκτάσεις, τα γραφικά
χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή μας στην Βαλλωνια
θα μας οδηγήσει σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της, την Ντινάντ, όπου
θα έχουμε δυνατότητα για καφέ και περίπατο διπλά στο ποταμό Λέσσε.
Συνεχίζοντας την πορεία μας προς το Λουξεμβούργο, θα μας συνεπάρει
η εναλλαγή φυσικών τοπίων του νοτιοανατολικού Βελγίου. Φθάνοντας στο
Λουξεμβούργο θα αντικρίσουμε την πόλη που κατά ένα μεγάλο μέρος είναι
χτισμένη μέσα σε χαράδρα και σήμερα είναι ένα από τα ‘κέντρα λήψεως
αποφάσεων φιλοξενώντας πληθώρα Ευρωπαϊκών οργανισμών αλλά και
τραπεζικών ιδρυμάτων. Μεταξύ άλλων θα δούμε, τον καθεδρικό Ναό της
Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα με την απροκάλυπτη θέα, το
θαυμαστό κτίριο της Φιλαρμονικής, την κεντρική πλατεία ‘των όπλων’
Place d’Armes. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες

6η ημέρα: ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γάνδη. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της
πόλεως, όπου θα δούμε το δημαρχείο, το Διοικητήριο τον ναό του Αγ.
Νικόλα, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη και θα γνωρίσουμε την
πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της
Ευρώπης. Συνεχίζουμε για τη διάσημη Μπρυζ, μια από τις ομορφότερες
πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Μια πόλη, όπου ο χρόνος δείχνει να έχει
σταματήσει στον Μεσαίωνα! Μεταξύ άλλων, το πάρκο με τη ‘Λίμνη της
Αγάπης’, το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, ο
Ναός της Παναγίας, η πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου,
το διοικητήριο, και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι μεσαιωνικής
αρχιτεκτονικής. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες

7η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για να ανακαλύψετε
το Μουσείο μουσικών οργάνων (ένα από τα κορυφαία του είδους στον
κόσμο) το μουσείο Καλών Τεχνών η το μουσείο των κόμικς . Μη ξεχάσετε
να προμηθευτείτε τις διάσημες βελγικές σοκολάτες.
Μεταφορά στο
αεροδρόμιο του Σαρλερουα για την πτήση της επιστροφής.

Νίκαια

Μόντε Κάρλο

6 ημέρες
22/12
&28/12

Γαλλική Ριβιέρα-Μονακό
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ - ΝΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN AIRLINES για Μιλάνο.
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τη Νίκαια. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε
την περιήγησή μας από την Παλιά Πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά των
λουλουδιών με τα παζάρια της, ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της
Δικαιοσύνης και η Όπερα. Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά
και ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου
βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας.
Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο HOLIDAY INN NICE 4* . Για το βράδυ
σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο.

Σαν Πωλ Ντε Βανς

2η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πωλ ντε Βανς (SaintPaul-de-Vence). Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα
παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημά
σας στο ιστορικό καφέ Le Tilleul και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την
πλούσια συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών μοντέρνας τέχνης. Μην
παραλείψετε να δείτε τον πίνακα του Τιντορέτο, “η Αγία Αικατερίνη της
Αλεξάνδρειας”, που φυλάσσεται στην εκκλησία Conversion-de-Saint-Paul
του 12ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας, οι κοσμοπολίτικες Κάννες. Το
γνωστό κτίριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η παραλιακή Κρουαζέτ με
τους φοίνικες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, σίγουρα θα σας τραβήξουν την
προσοχή. Επιστροφή στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΝΑΡ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο εργαστήριο αρωμάτων
Φραγκονάρ (Fragonard) στο Εζ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο
μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε
στον βράχο και στην παλιά πόλη, όπου κυριαρχεί το Ωκεανογραφικό μουσείο
και θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου με τους τάφους της
οικογένειας Γκριμάλντι. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι. Επιστροφή
στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.

Μιλάνο

4η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΑΙΞ - ΑΝ - ΠΡΟΒΑΝΣ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στην Αιξ-Αν-Προβάνς
και τη Μασσαλία. Πρώτος μας σταθμός είναι η Αιξ-Αν-Προβάνς, όπου θα
περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα
δρομάκια και τα επιβλητικά κτίρια. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη
Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και
του Αγίου Νικολάου, όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ, που βρίσκεται
στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το Σατό Ντ’ Ιφ. Ελεύθερος χρόνος για
μπουγιαμπέσα και ψώνια στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινή αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το
παγκόσμιο κέντρο μόδας, το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση της
πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο
της Ιταλίας, τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη σκεπαστή στοά
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του
Μιλάνου και το μουσείο του. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές.
Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης, την Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή και στη συνέχεια κινηθείτε βορειοανατολικά,
προς τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται
τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να
πάρουμε την πτήση επιστροφής.
Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.
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6 ημέρες
Απευθείας πτήσεις

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ - LONDON BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη
στο Λονδίνο και γνωριμία με τον Σάκη τον τοπικό μας συνοδό. Στο δρόμο για το
ξενοδοχείο θα πάρετε μια πρώτη ενημέρωση για την πόλη. Το βράδυ σας προτείνουμε
να μας ακολουθείστε μας στην νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα
της πόλης. Το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με τόσο
διαφορετικές αρχιτεκτονικά συνοικίες οι οοποιες είναι φωτογωγημενες θεματικά για
την περίοδο των Χριστουγέννων. Το Mayfair με τα περίφημα ραφεία της Σαβιλ Ροου,
το Chelsea με την περίφημη Kings Road, το Westminster με τις γεωργιανές γειτονιές
του 18ου αι., οι φωτισμένες γέφυρες του Τάμεση, θα αποτελέσουν την απαρχή της
βραδιάς. Αφού περάσουμε από την γέφυρα του Waterloo με την υπέροχη θέα, θα
μεταφερθούμε στο Μανχάταν του Λονδίνου, το περίφημο σύμπλεγμα ουρανοξυστών
του City του Λονδίνου, θα απολαύσουμε τα ψηλότερα κτίρια της πόλης, στολισμένα
για τη εορταστική περίοδο. Επιστροφή και περιήγηση στο Piccadilly και στο Soho και
στάση στο περίφημο Covent Garden, σκηνικό βγαλμένo από την Αλίκη στην χώρα των
θαυμάτων, όπου σε μια Βικτωριανή παμπ μπορείτε να απολαύσετε το ποτο σας σε μια
κλασσική βρετανική βραδιά στην καρδιά της αγγλικής πρωτεύουσας.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο και στην γνωριμία μας με το Λονδίνο θα
ξεκινήσουμε από το φημισμένο Κensington, το Knightsbridge και τα περίφημα Harrods.
Συνεχίζουμε διασχίζοντας το πολυσύχναστο σταυροδρόμι της Ευρωπης, το Hyde
Park Corner και περνώντας από το παλάτι Buckingham, το Αββαείο του Ουέστμινστερ
και την πλατεία των κοινοβουλίων, με τον περίφημο ωρολόγιο πύργο, το Big Ben,
θα απολαύσουμε την αριστοκρατική και επιβλητική υπόσταση της Βρετανικής
πρωτεύουσας. Το London Eye, το City του Λονδίνου, οι ουρανοξύστες της ανατολικής
πλευράς, με το υψηλότερο κατασκεύασμα της Δυτικής Ευρώπης, το Shard of Glass,
θα μαγνητίσουν τα βλέμματα μας. Για τη συνέχεια, μια ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού
αλλά και βικτωριανού Λονδίνου, ο περίφημος Πύργος του Λονδίνου και οι γέφυρες
Tower Bridge και London Bridge θα αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό μας. Θα
κλείσουμε την πρώτη μας γνωριμία με την πρωτεύουσα της Βρετανίας με επίσκεψη στα
γλυπτα του Παρθενώνα στο Βρετανικό μουσείο, την περίφημη συλλογή των ελληνικών
αρχαιοτήτων, στο τρίτο σημαντικότερο μουσείο παγκόσμια. Το βραδυ μπορείτε να
πιείτε μια μπίρα στην βικτωριανή παμπ, Hereford Arms στην Glouchester Road, στο
ατμοσφαιρικό bistrot restaurant του Αnglesea Arms, η να πάρετε δείπνο σε κάποιο από
τα υπέροχα art deco μικρά εστιατόρια του Kensington και του Chelsea οπως το Colbert
της Sloane square η το Harry’s bar το καφέ της dolce vita απέναντι από το Harrods. Για
την συνέχεια μπορείτε να απολαύσετε ένα κοκτέϊλ απο στο bar Windows, στον 28ο
όροφο του Hilton Park Lane, η ένα από τα περίφημα shots του Eclipse, σε έναν από τους
πιο βρετανικούς δρόμους της πόλης, στην Walton street στο Chelsea.

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
Σήμερα ακολουθήστε μας στην ολοήμερη εκδρομή, σε μια γνωριμία με τις κοντινές
στο Λονδίνο κομητείες. Aφου διασχίσουμε την κομητεία του Μπακιγχαμσαιρ, πρωτος
μας σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της
Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης και σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol,
που απο το 1263 έχει τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών, έως το πασίγνωστο
από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch College. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα
χωριά των Cotswolds, το χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, στην
περιοχή των Μidlands, θα φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό Στρατφορντ απον
Ειβον, κτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος
Σαίξπηρ. Οι γραφικες οχθες της ποταμού τα βικτωριανα σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια
που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, η εκκλησία της Αγιας Τριαδαςοπου έχει ταφεί ο
Σαιξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία αναφορας της επισκεψης μας. Αξίζει ένας περίπατος
στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο
σπίτι του Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς θα σας προτείνουμε να γευματίσετε σε
κάποιο τοπικό εστιατόριο η παμπ της γραφικής κωμόπολης.

4η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΟΝΔINΟ - ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
GREENWICH
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα μπορείτε να ακολουθήσετε
στην ξενάγηση μας στο ανατολικό Λονδίνο. Θα ταξιδέψουμε
κατά μήκος του Τάμεση, επισκεπτόμενοι τις πασιγνωστες γεφυρες
London Bridge και Tower Bridge, πριν περάσουμε στα Docklands,
για να περπατήσουμε στο βήματα του Jack του αντεροβγαλτη.
Η ξενάγηση μας θα σας προσφέρει φαντασμαγορικές όψεις
του Λονδίνου, περνώντας από πολλά ιστορικά αξιοθέατα,
βλέποντας επίσης τη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και
του Canary Wharf μέχρι το Greenwich. Στο γραφικό Γκρήνουιτς,
λίκνο της ιστορίας της βρετανικής ναυτιλίας, φιλοξενείται το
Βασιλικό Αστεροσκοπείο καθώς και το Ναυτικό μουσείο. Μετα
την επιστροφή σας, μπορείτε να διαθέσετε τον χρόνο σας
στην πόλη και με την καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού να
επισκευτείτε τα μέρη που εσείς θέλετε. Η δικη μας πρόταση είναι
να επισκεφθείτε προαιρετικά το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων
Madame Tussaud’s, το περίφημο ενυδρείο του Λονδίνου, η τον
πασίγνωστο τροχό της χιλιετηρίδας, το London Eye.

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - ΜΟΥΣΕΙΑ - STUDIO ΗARRY
POTTER
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ανάλογα με τα
ενδιαφεροντα σας στην πιο πολυσχιδή πρωτεύουσα της Ευρωπης.
Ίσως δεν υπάρχει άλλη πόλη με τόσα πολλά μουσεία, με τόσες
σημαντικές πινακοθήκες. Από τη Marble Arch στα Δυτικά, μέχρι
τη High Holborn στα Ανατολικά, η Οxford Street εκτείνεται επί 2,5
χλμ., σχηματίζοντας έναν από τους εμπορικότερους δρόμους
του Λονδίνου. Οι λάτρεις της μόδας επισκευτείτε την Bond
street και την Sloane street. Όσον αφορά τους εικαστικούς σας
περιπάτους, θα σας συστήναμε την γέφυρα Millennium Bridge, το
μουσείο μοντερνας τέχνης, την Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο
Ντιζάιν. Προαιρετικά μπορούμε να επισκευθούμε τα περίφημα
Warner Studios, όπου γυρίστηκε η γνωστή υπερπαραγωγή Harry
Potter.

6η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ DATCHET
ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επίσκεψη μας
στο Βασιλικό Ουίνδσορ, για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα
τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας. Σε απόσταση
μόνο μιας ώρας από το Λονδίνο θα σας μεταφέρουμε στην
αγαπημένη από τις επίσημες βασιλικές κατοικίες, αυτή του
κάστρου του Windsor. Αφού πρώτα γνωρίσουμε το μαγευτικό
χωριό Datchet, εκεί που στα 1215, υπογράφτηκε η περίφημη
Magna Carta, θα χαθουμε στους ατελειωτους διαδρόμους
του μεγαλύτερου σε χρήση κάστρου παλατιού στον κόσμο. Οι
αίθουσες με τις πορσελάνες, η αίθουσα των δείπνων του Waterloo, του ιπποτικού τάγματος του Order of Garter, οι αίθουσες
υποδοχής του Βασιλιά και της Βασίλισσας, ο διάδρομος του Αγίου
Γεωργίου, ειναι μόνο μερικά από τα σημεία που θα επισκεφθούμε.
Για το τέλος μας περιμένει η περίφημη σκεπαστη Βικτωριανή
αγορά, μια από τις γραφικότερες της Αγγλίας, στην καρδιά
του πανέμορφου χωριού στις όχθες του Τάμεση, που διατηρεί
αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα, ενώ
το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Νωρίς το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Η βραδινή περιήγηση (By night) θα πραγματοποιηθεί στις 24/12 και για τις δυο αναχωρήσεις (22 &24/12).
Στην αναχώρηση 24/12 η επίσκεψη - ξενάγηση στο Ουϊνδσορ πραγματοποιείται την 4η ημέρα.

Χαϊδελβέργη

7 ημέρες
23/12

Απευθείας πτήσεις για
Μπάντεν Μπάντεν και
επιστροφή από Φρανκφούρτη
για την αποφυγή περιττών
χιλιομέτρων

Αλσατία - Στρασβούργο
Μέλανας Δρυμός - Χαϊδελβέργη
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

3η ημέρα: ΚΟΛΜΑΡ -

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.

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. Συνεχίζουμε
για πολύχρωμο χωριό και μονίμως λουλουδιασμένο
το Εγκουινσχαιν ( Eguisheim ), που είναι γνωστό για το
φανταστικό κρασί του και για τα ερείπια των τριών
κάστρων του, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων
καταστράφηκε κατά τη διάρκεια πολέμου το 1466.
Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και από
την ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της Ευρώπης,
χτισμένο το 1998.

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.

ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ ΕGUINSHEIM

Στρασβούργο
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Στρασβούργο

Κολμάρ

Τριέρ

Το πληρέστερο πρόγραμμα με τις
ιδανικότερες πτήσεις για να δείτε την περιοχή
της Αλσατίας, Μέλανα Δρυμού
& Χαιδελβέργης
4η ημέρα: ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΜΑΝΧΑΙΜ - 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. Ελεύθερος χρόνος στο
κέντρο της πόλης και συνεχίζουμε για το Μανχαίμ. Είναι η
δεύτερη μεγαλύτερή πόλη του κρατιδίου μετά τη Στουτγάρδη
και αναφέρεται για πρώτη φορά σε μια νομική πράξη του
766. Το 1607 απέκτησε προνόμια πόλης, ενώ στις αρχές του
18ου αιώνα ανακατασκευάστηκε αποκτώντας ένα ξεχωριστό
πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα δούμε την Όπερα, το δημοτικό
πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το
19ο αιώνα. Θα μας εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ ανάκτορα
που στεγάζουν πανεπιστημιακές σχολές. Τελειώνοντας,
μετάβαση στη Χαιδελβέργη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας.

5η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη
στην πανέμορφη πόλη της Χαιδελβέργης. 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 για σουβενίρ και
αγορές. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Πρωινό 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. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

7η ημέρα: ΤΡΙΕΡ (Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ) ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Τρίερ, η οποία ιδρύθηκε το 16 π.Χ. από τον
Αυτοκράτορα Αύγουστο με το όνομα Augusta Treverorum, είναι η αρχαιότερη πόλη
της Γερμανίας, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα κέντρα κλασικών αρχιτεκτονικών
μνημείων και πολύτιμων έργων τέχνης. Η πόλη είναι ακόμη γνωστή, καθώς εδώ
γεννήθηκε ο Γερμανός φιλόσοφος, ιστορικός, πολιτικός οικονομολόγος και θεμελιωτής
του κομμουνισμού Καρλ Μαρξ, όπου το σπίτι του είναι σήμερα μουσείο. Στην περιήγησή
μας, θα δούμε σπουδαία μεσαιωνικά αρχιτεκτονικά μνημεία, όπως τον καθεδρικό
ναό, την εκκλησία Liebfrauenkirche, η οποία συνδέεται με περίστυλο με το ναό και
οικοδομήθηκε από το 1227 έως το 1243, τη μεσαιωνική κεντρική αγορά με τα κτίρια
Steipe και Rotes Haus, την εκκλησία St. Gangolf, το κεντρικό κτίσμα Marktkreuz της
πλατείας, το σιντριβάνι Petrusbrunnen και το κοντινό σοκάκι Judengasse, το αβαείο των
Βενεδικτίνων St. Matthias και τους προστατευτικούς κατοικήσιμους πύργους, όπως τον
Πύργο των Φράγκων ή τον Πύργος της Ιερουσαλήμ. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό σε
κάποιο από τα εκπληκτικά εστιατόρια που έχουν εξαιρετικές διακρίσεις και προσφέρουν
γαστριμαργικές απολαύσεις που δεν φοβούνται τις συγκρίσεις. Τελειώνοντας, μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Glamour
Ελβετία

Αλπικό
τρένο

Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Σαφχάουζεν - Λίμνη Κωνστάντσα
Σαιντ Μόριτζ - Νταβός - Αλπικό τρένο - Βασιλεία
Λουκέρνη - Ιντερλάγκεν - Βέρνη
Απευθείας πτήσεις
από Θεσσαλονίκη

5 ημέρες
22,26
&30/12
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > , έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για
τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας, εκεί
όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. Άφιξη και ξεκινάμε μια πρώτη γνωριμία
με την οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε
στα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος σταθμός στη βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός
ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος
αποτελεί φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο
σημείο αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα θαυμάσουμε το
Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη
μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση. Tελειώνοντας, μετάβαση και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Niederdorf , όπου
το βράδυ σφύζει από ζωή.

Καταρράκτες Ρήνου

2η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ
Πρόγευμα και αμέσως μετά αναχωρούμε για τους καταρράκτες του Ρήνου, που ονομάζονται
Ράνφαλ. Θα μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό τοπίο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την
πόλη Σαφχάουζεν. Εδώ θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με Γοτθικά,
Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα δούμε το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το
Σπίτι του Ιππότη. Συνεχίζουμε για την λίμνη της Κωνστάντσας, που βρίσκεται πάνω στα
σύνορα με τη Γερμανία στις όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το άγαλμα της Ιμπέρια και
θα περιηγηθούμε στα δρομάκια της Παλιάς Πόλης, όπου κυριαρχεί ο Καθεδρικός Ναός και η
πλατεία της αγοράς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ (προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά
σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση
το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση,
λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας
μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

St. Moritz

4η ημέρα: ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ - ΒΕΡΝΗ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την κουκλίστικη
Λουκέρνη. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις
χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, όπου θα δούμε την
κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο αιώνα, το
Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική
Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις φημισμένες
εκκλησίες των Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά
το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην
πόλη μια παραμυθένια χροιά. Συνεχίζοντας και μέσω μιας
πανέμορφης ορεινής διαδρομής φθάνουμε στο Ιντερλάγκεν,
την πόλη μεταξύ των λιμνών Τούνερζεε και Μπρίντσερζεε,
όπως σημαίνει το όνομα της, φθάνουμε στη ομοσπονδιακή
πρωτεύουσα, τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή
του ποταμού Άαρ με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις,
αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Ελβετίας. Με τους
πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες
και τις γραφικές προσόψεις, η παλιά πόλη της Βέρνης είναι
το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό κέντρο στην Ελβετία.
Θα δούμε το καθεδρικό ναό και το περίφημο Πύργο του
Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Το βράδυ σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε τον πιο εμπορικό δρόμο της
πόλης, την Μπανχοφστράσε με τα πολυκαταστήματα
(όπως το «Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία των τραπεζών,
το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα αποτυπώματα διάσημων
σταρ του κινηματογράφου. Μη λησμονήσετε στις αγορές
σας, να αγοράσετε σοκολάτες , καθώς η Ελβετία φημίζεται
για την παραγωγή τους.
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Αλπικό τρένο
Λουκέρνη
Ζυρίχη

Η Ελβετία, όμορφη σαν καρτ-ποστάλ, θα σας
εντυπωσιάσει! Το αλπικό τοπίο, οι λίμνες που
ανταγωνίζονται η μία την άλλη σε γραφικότητα,
οι κοσμοπολίτικες πόλεις με τις παραμυθένιες
μεσαιωνικές γωνιές, οι καταπράσινοι αμπελώνες που
δίνουν εξαιρετικά κρασιά, σιδηροδρομικά ταξίδιαεμπειρία, οι θερμές πηγές για στιγμές χαλάρωσης και
φυσικά η γαστρονομία που ξεπερνάει κατά πολύ το
δίπτυχο «τυρί-σοκολάτα» αποτελούν τα χαρακτηριστικά
που θα θυμάστε για πάντα!

5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και άμεση αναχώρηση για τη Βασιλεία που βρίσκεται
στα σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας. Η πόλη διασχίζεται από τον
ποταμό Ρήνο, ο οποίος πρακτικά τη χωρίζει στα δύο, την Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και την Kleinbasel (Μικρή Βασιλεία).
Το χαρακτηριστικό αυτής της πόλης είναι τα πολλά μουσεία
της, τα οποία αξιολογούνται από τους φιλότεχνους ως πρώτης
τάξης μουσεία. Μάλιστα πολλοί λένε ότι η Βασιλεία είναι η
ιδανική πόλη για να ξεκουράσεις τις φωνητικές σου χορδές διότι
όλη μέρα μπορείς να μπαινοβγαίνεις σιωπηλός στα μουσεία
της και να θαυμάζεις ό,τι είδους τέχνη ονειρεύεσαι! Είναι επίσης
σημαντική πανεπιστημιούπολη και πόλη των φαρμάκων επειδή
έχει κολοσσούς φαρμακοβιομηχανίες. Στη βόλτα μας στην τρίτη
μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, η οποία διαθέτει μεγάλο εμπορικό
λιμάνι, θα θαυμάσουμε τον υπέροχο καθεδρικό ναό Μούνστερ, που
έχει κτιστεί από κόκκινο ψαμμίτη και έχει οροφή με πολύχρωμα
κεραμίδια. Θα δούμε το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz, τους
πλακόστρωτους πεζόδρομους, τις γραφικές πλατείες και στην
υπαίθρια αγορά. Στη συνέχεια επιστροφή στη Ζυρίχη και μετάβαση
στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην
πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

HILTON ZURICH 4* plus

CONTI 4*
Το 4* ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 15 λεπτά από το κέντρο. Τα δωμάτιά του
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλέφωνο, ραδιόφωνο,
μίνι μπαρ, τηλεόραση. Διαθέτει ακόμη εστιατόριο με εκλεκτή ελβετική κουζίνα,
αίθουσα συνεδρίων, δωρεάν internet και χώρο στάθμευσης.

Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, μόλις
5 λεπτά από το αεροδρόμιο της Ζυρίχης και μόλις 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης,
προσφέροντας όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Όλοι οι χώροι
του ξενοδοχείου διαθέτουν δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ. Διαθέτει γυμναστήριο,
spa center, σάουνα, εστιατόριο με διεθνή κουζίνα και ελβετικές σπεσιαλιτέ και lobby
bar. Tα κλιματιζόμενα δωμάτια του είναι ευρύχωρα και εξοπλισμένα με καλωδιακή
τηλεόραση, minibar, mp3 player και παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ.

Βέρνη

5 ημέρες
22,26
&30/12

Πανόραμα Ελβετίας
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ - ΒΕΒΕ - ΛΩΖΑΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > , έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για
τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας. Άφιξη
και αναχώρηση για την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη
καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό κέντρο της
Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές
προσόψεις, η παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό κέντρο στην
Ελβετία. Θα δούμε το καθεδρικό ναό και το περίφημο Πύργο του Ρολογιού. Συνεχίζουμε και
μέσα από μια καταπληκτική εκδρομή, όπου θα θαυμάσουμε τα διάσημα αξιοθέατα της λίμνης
Λε Μαν, θα καταλήξουμε στο «διαμάντι» της ελβετικής Ριβιέρας, το περίφημο Μοντρέ. Είναι
πασίγνωστο για τους εκλεκτούς του επισκέπτες (όπως ο Λόρδος Βύρων, ο Τολστόι αλλά και
ο Φρέντι Μέρκιουρι) καθώς και για το διάσημο φεστιβάλ τζαζ μουσικής. Ελεύθερος χρόνος για
το γεύμα σας σε κάποιο από το γνωστά εστιατόρια του Μοντρέ με θέα τη λίμνη καθώς και
για τα ψώνια σας στις μπουτίκ του κέντρου του χωριού. Τελειώνοντας και περνώντας από
τη λουτρόπολη Βεβέ, με την πανέμορφη Μεγάλη Πλατεία αλλά και την αποβάθρα Περντονέ,
όπου κυριαρχεί το άγαλμα του Σαρλό, το οποίο υπενθυμίζει την παραμονή του Τσάρλι Τσάπλιν
στην περιοχή, καθώς εδώ έζησε τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του, φθάνουμε στη Λωζάνη,
το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της λίμνης αλλά και έδρα του Ολυμπιακού Μουσείου.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΛΩΖΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΓΕΝΕΥΗ - ΑΝΝΕΣΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στη Λωζάνη. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό
του 13ου αιώνα. Ακόμα, θα δούμε το κάστρο Σεν Μερ, αλλά και την Πλατεία ντε λα Παλί, όπου
βρίσκονται το Δημαρχείο της Λωζάνης και ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερος χρόνος
για καφέ αλλά και φοντί σοκολάτας σε κάποιο από τα ζαχαροπλαστεία της λίμνης. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για την περιήγησή μας στην πόλη της Γενεύης. Πανοραμικά θα δούμε το
Μέγαρο των Εθνών, που στεγάζει το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο παγκοσμίως, το μουσείο
του Ερυθρού Σταυρού καθώς και άλλα εντυπωσιακά κτίρια-έδρες διεθνών ιδρυμάτων και
πολυεθνικών εταιρειών. Η πρώτη μας στάση για φωτογραφία θα γίνει στο Ζαρντέν Ανγκλέ
(Αγγλικό Κήπο) στην Παλαιά Πόλη με το μεγάλο ρολόι από 6.500 λουλούδια, που φτιάχτηκε
το 1955, για να τιμηθεί η παράδοση της ωρολογοποιίας. Απαθανατίστε, επίσης, το Ζετ ντ’Ο,
το ψηλότερο σιντριβάνι της Ευρώπης, του οποίου ο πίδακας φτάνει τα 140 μ. ύψος, με ρυθμό
500 λίτρα το δευτερόλεπτο και ταχύτητα 200 χλμ. την ώρα! Επόμενα σημεία αναφοράς μας
θα είναι το Δημαρχείο, το Τείχος των Μεταρρυθμιστών, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πέτρου
και η οικία Ταβέλ, το παλαιότερο σπίτι της Γενεύης, που χτίστηκε το 1334 και σήμερα στεγάζει
το Μουσείο της Παλαιάς Γενεύης. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε για το Ανεσσύ, την “Βενετια
των Αλπεων” με τα πανέμορφα κανάλια. Η πολη διαθέτει μια απο τις πιο υπέροχες λίμνες στη
περιοχή της Σαβοίας. Η παλιά συνοικία του Αννεσύ ειναι μια απο τις καλύτερα διατηρημένες
μεσαιωνικές πόλεις της Γαλλίας. Υπήρξε επαρχία του κόμη της Γενευης. Στην περιήγηση μας
θα δούμε το παλιότερο κτίριο - το παλάτι του νησιού, το κάστρο, το πάρκο της Ευρώπης, τα
υπέροχα θρησκευτικά μνημεία με το καθεδρικο ναό και την πιο καθαρή λίμνη τηε Ευρώπης, που
εχει 27 χιλιόμετρα μήκος και 14 χιλιόμετρα πλάτος. Στον ελεύθερο χρόνο απολαύστε αγορές
στο βασιλικό εμπορικό δρόμο - Rue Royale. Τελειώνοντας, επιστροφή το βράδυ στη Λωζάνη.

3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ιντερλάγκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών Τούνερζεε και
Μπρίντσερζεε, όπως σημαίνει το όνομα της. Η πόλη αυτή των Ελβετικών Άλπεων θα μας
εντυπωσιάσει με τα εκπληκτικά τοπία της. Το λιμναίο τοπίο γύρω από το Ιντερλάκεν προσφέρει
εκπληκτική θέα, ενώ η πόλη είναι διάσημη ακόμη για την κατασκευή ρολογιών, αλλά και για την
μπύρα της, καθώς αυτή ζυθοποιείται στην περιοχή και έχει έντονη γεύση βύνης, που φέρει το
διακριτικό χαρακτήρα της τοπικής περιοχής. Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη. Θα
περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, όπου θα δούμε την
κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ.
Πέτρου, την κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις φημισμένες εκκλησίες των
Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην
πόλη μια παραμυθένια χροιά. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη
Ζυρίχη, την οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε
στα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος σταθμός στη βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός
ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί
φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο
αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο,
το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη
με την επίχρυση διακόσμηση. Tελειώνοντας, μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Niederdorf , όπου το βράδυ σφύζει
από ζωή.

Μία από τις πλουσιότερες χώρες
παγκοσμίως, όχι μόνο με οικονομικούς
όρους, αλλά και με όρους φυσικής
ομορφιάς. Το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο,
οι πανέμορφες λίμνες, οι κοσμοπολίτικες
πόλεις με τις παραμυθένιες μεσαιωνικές
γωνιές, οι καταπράσινοι αμπελώνες
που δίνουν εξαιρετικά κρασιά και η
μοναδική γαστρονομία, είναι σίγουρο
πως θα σας ξετρελάνουνι ! Ένα πλήρες
πρόγραμμα λοιπόν, για να απολαύσετε
την Ελβετία, για εσάς που σας αρέσει
να εξερευνείτε μια χώρα διαμένοντας
σε ιστορικές πόλεις και βλέποντας τις
όμορφες γωνιές και τοπία της.
4η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ
Πρόγευμα και αμέσως μετά αναχωρούμε για τους
καταρράκτες του Ρήνου, που ονομάζονται Ράνφαλ. Θα
μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό τοπίο. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για την πόλη Σαφχάουζεν. Εδώ θα
θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με
Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα δούμε το
Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του
Ιππότη. Συνεχίζουμε για την λίμνη της Κωνστάντσας, που
βρίσκεται πάνω στα σύνορα με τη Γερμανία στις όχθες
της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το άγαλμα της Ιμπέρια
και θα περιηγηθούμε στα δρομάκια της Παλιάς Πόλης,
όπου κυριαρχεί ο Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της
αγοράς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Για το
βραδινό σας δείπνο υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές,
από καντίνες με πρόχειρο φαγητό μέχρι εστιατόρια με
αστέρια Michelen. Το πιο γνωστό κλασικό ελβετικό πιάτο
είναι το μοσχάρι με κρέμα και λίγο κρασί. Αν σας αρέσουν
πάλι τα τυριά μην παραλείψετε το Fondue (λιωμένα τυριά)
και Raclette (λιωμένα τυριά με πατάτες και πίκλες).

5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΑΣΛΕΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και άμεση αναχώρηση για τη Βασιλεία που
βρίσκεται στα σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας. Η πόλη
διασχίζεται από τον ποταμό Ρήνο, ο οποίος πρακτικά τη
χωρίζει στα δύο, την Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και την
Kleinbasel (Μικρή Βασιλεία). Το χαρακτηριστικό αυτής της
πόλης είναι τα πολλά μουσεία της, τα οποία αξιολογούνται
από τους φιλότεχνους ως πρώτης τάξης μουσεία.
Μάλιστα πολλοί λένε ότι η Βασιλεία είναι η ιδανική πόλη για
να ξεκουράσεις τις φωνητικές σου χορδές διότι όλη μέρα
μπορείς να μπαινοβγαίνεις σιωπηλός στα μουσεία της και
να θαυμάζεις ό,τι είδους τέχνη ονειρεύεσαι! Είναι επίσης
σημαντική πανεπιστημιούπολη και πόλη των φαρμάκων
επειδή έχει κολοσσούς - φαρμακοβιομηχανίες. Στη βόλτα
μας στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, η οποία
διαθέτει μεγάλο εμπορικό λιμάνι, θα θαυμάσουμε τον
υπέροχο καθεδρικό ναό Μούνστερ, που έχει κτιστεί από
κόκκινο ψαμμίτη και έχει οροφή με πολύχρωμα κεραμίδια.
Θα δούμε το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz, τους
πλακόστρωτους πεζόδρομους, τις γραφικές πλατείες
και στην υπαίθρια αγορά. Στη συνέχεια επιστροφή στη
Ζυρίχη και μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την
πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις.

Βασιλεία
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Άμστερνταμ-Χάγη
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

4η ημέρα: ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΝΤΕΛΦΤ - ΧΑΓΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για το
Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’ και γνωριμία με το συνοδό σας,
ο οποίος θα είναι μαζί σας, θα σας ξεναγήσει και θα φροντίσει να γνωρίσετε
την υπέροχη αυτή πόλη. Κατά την μετάβαση σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις
πρώτες απαραίτητες πληροφορίες για την πρωτεύουσα της Ολλανδίας και τα
μυστικά της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Περπατήσετε στους δρόμους
ανάμεσα στα αμέτρητα κανάλια της πόλης και δειπνήσετε διαλέγοντας ανάμεσα
σε εστιατόρια με γεύσεις απ’όλο το κόσμο.

Μια ημερήσια εκδρομή που θα μας δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε
3 πόλεις πολύ κοντά η μια στην άλλη , αλλά τόσο διαφορετικές.
Ρότερνταμ η σύγχρονη και μοντέρνα, Ντελφτ η μεσαιωνική και γραφική,
και η Χάγη η αριστοκρατική και κοσμοπολιτική. Θα ξεκινήσουμε από το
Ρότερνταμ, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου, μια σύγχρονη
πόλη που ζει στους παλμούς και τους ρυθμούς του λιμανιού. Δεύτερη
στάση μας το Ντελφτ , την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού
κράτους, μια ιστορική πόλη με ένα πανέμορφο και γραφικό μεσαιωνικό
κέντρου, απολαυστε την βόλτα σας στα στενά και τα κανάλια της
πόλης . Εδώ παράγονται και οι περίφημες ομώνυμες μπλε πορσελάνες.
Τελευταία στάση της εκδρομής μας, η Χάγη. Θα θαυμάσουμε το
Κυβερνείο που στεγάζει τη Βουλή και τα γραφεία της Ολλανδικής
κυβερνησης. Θα δουμε επίσης το βασιλικό ανάκτορο και το Παλάτι της
Ειρήνης που στεγάζει το διεθνές δικαστήριο. Θα κάνουμε και μια βόλτα
στην όμορφη αγορά της πόλης.

2η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - COSTER DIAMONDS
Πρόγευμα και αναχώρηση με το λεωφορείο για την ξενάγηση της πόλης.
Μια ξεχωριστή πρωτεύουσα, τόσο ρομαντική διαχρονικά όσο και σύγχρονη
ταυτόχρονα. H πόλη συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου,
που η πληθώρα των καναλιών, με την πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων της,
την καθιστούν μια από τις γνωστότερες, μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα δουμε
ενδιαφέροντα αξιοθέατα απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα μέσα και έξω από
το ιστορικό κέντρο της πόλης. Η διαδρομή θα μας απομακρύνει αρχικά από το
ιστορικό κέντρο και θα μας μεταφέρει στην υπέροχη και γεμάτη πράσινο ζώνη
του Άμστερνταμ κατά μήκος του ποταμού Άμστελ με τις όμορφες παράκτιες
κατοικίες του. Θα θαυμάσουμε τον παραδοσιακό ‘Μύλο του Rembrandt’ στις
όχθες του ποταμού , το εντυπωσιακό ‘Στάδιο Αρένα’, και την περίφημη γειτονιά
τον μουσείων. Θα επισκεφθουμε το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπειο της πόλης, τον
οίκο COSTER DIAMONDS, όπου θα γνωρίσοθμε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας των
διαμαντιών, από το αρχικό έως το τελικό στάδιο. Για το απογευμα προτείνουμε
μια βόλτα στα κανάλια που θα σας αποκαλύψει σημεία της πόλης δύσκολα
προσβάσημα με τα πόδια η το λεωφορείο.

3η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Η ιστορική πόλη οριοθετείτε από τρία κύρια ημικυκλικά κανάλια (και αμέτρητα άλλα
περιμετρικά), που ενώνονται μεταξύ τους με περισσότερες από 1000! μικρές και
μεγαλύτερες γέφυρες. Το Άμστερνταμ περιπατείται και ακριβώς αυτό θα κάνουμε!
Στην διάρκεια της βόλτας που θα κάνουμε με τον σύνοδο μας, θα θαυμάσουμε μια
από τις πιο σημαντικές προτεσταντικές εκκλησιές, την ‘Δυτική Εκκλησία’, το σπίτι
της Άννα Φρανκ ,το μοναδικό ‘Παλάτι του Βασιλιά’ στην κεντρική πλατεία Dam,
τον ‘πλωτό’ Κεντρικό σιδηροδρομικό Σταθμό, την πλωτή αγορά λουλουδιών, το
σπίτι του Rembrandt, το σύγχρονο Δημαρχείο με την πλατεία του Waterloo. Η
βόλτα θα ολοκληρωθει στην περίφημη Κόκκινη Γειτονιά. Η πόλη διαθέτει πολλά
αξιόλογα μουσεία από τα όποια ξεχωρίζουν το To Κρατικό Μουσείο (Rijksmuseum.). Είναι αφιερωμένο στις τέχνες και την ιστορία. Είναι φημισμένο για τη μεγάλη
συλλογή πινάκων από την ολλανδική χρυσή εποχή στη ζωγραφική (17ος αι.), που
περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά έργα ολλανδικής ζωγραφικής δημιουργών
όπως ο Ρέμπραντ, ο Γιαν Στέιν και ο Βέρμεερ . Το μουσείο αφιερωμένο στον Βαν
Γκογκ είναι σίγουρα ένα από τα δημοφιλεστέρα μουσεία της πόλης. Το ναυτικό
μουσείο αποτελεί επίσης ένα από τα πολύ αξιόλογα μουσεία της πόλης

Ντέλφ

5η ημέρα: ZAANSE SCHANS / VOLENDAM (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)
Θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια. Στο παραδοσιακό χωριό Zaanse Schans
θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και θα έχουμε
την ευκαιρία να επισκεφτουμε την φάμπρικα των ξυλοπάπουτσων.
θα κάνουμε βόλτα στο γραφικό λιμανάκι του Volendam, στις όχθες
της λιμνοθάλασσας Zuidersee όπου θα δούμε και μία ταινία μικρού
μήκους στα ελληνικά με θέμα ”Ολλανδία και νερό”. Κατά τη διάρκεια
της εκδρομής θα επισκεφτοθμε ένα τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο,
όπου «η μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας
εξηγήσει πως παρασκευάζουν τα τυριά τους και στη συνέχεια θα έχουμε
την δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους.

6η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρωινό μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Στην 5ημερη εκδρομη δεν περιλαμβανεται η 5η μερα του προγράμματος.

Βερολίνο

Χριστουγεννιάτικες εμπειρίες
στη Σαξωνία & Βαυαρία
Βερολίνο-Δρέσδη-Λειψία
Νυρεμβέργη-Χαϊδελβέργη
6 ημέρες

Ρομαντικός
δρόμος
Γερμανίας

24/12
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και
απευθείας πτήση για το Βερολίνο. Άφιξη στη πανέμορφη πόλη και άμεση
αναχώρηση για το Πότσνταμ (30km), την επίσημη πρωτεύουσα των
Πρώσων βασιλιάδων της Γερμανίας. Θα δούμε τα θρυλικά ανάκτορα
Σαν Σουσί του Κάιζερ Γουλιέλμου με τους θαυμάσιους κλιμακωτούς
κήπους, το ιστορικό ανάκτορο Σεσιλιένχοφ, όπου υπογράφτηκε
η Συνθήκη των Τριών Δυνάμεων, και την Ολλανδική συνοικία. Στη
βόλτα μας στο ιστορικό κέντρο θα θαυμάσουμε την Παλιά Αγορά, η
οποία αποτελεί και την κεντρική πλατεία της πόλης. Η εκκλησία St.Nikolai, ο κήπος Lustgarten και το ιστορικό δημαρχείο σχηματίζουν
μέχρι σήμερα ένα συγκρότημα με αριστοκρατικό αέρα. Θα δούμε
ακόμη τη Νέα Αγορά που υπάρχει από τον 17ο και 18ο αιώνα, που
είναι μια από τις πλέον καλοδιατηρημένες μπαρόκ πλατείες της
Ευρώπης και πραγματικά η πιο όμορφη πλατεία της πόλης. Τέλος,
τρεις μεγαλοπρεπείς πύλες κοσμούν το παλιό Potsdam, η μια πιο
όμορφη από την άλλη: Η Πύλη του Βρανδεμβούργου, μια μνημειώδης
αψίδα θριάμβου ως ανάμνηση του Επταετούς Πολέμου, η Πύλη των
Κυνηγών, η οποία πήρε το όνομά της από την κυνηγετική αυλή των
εκλεκτόρων στο βόρειο τμήμα της πόλης, καθώς και η Πύλη Nauen, στο κέντρο του Potsdam και υπέροχο παράδειγμα του αγγλικού
νεογοτθισμού. Ελεύθερος χρόνος και αργά το απόγευμα επιστροφή
στο Βερολίνο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ περιηγηθείτε
στις μοναδικές αυλές ‘‘Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο του Βερολίνου,
όπου επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε
την ωραία ατμόσφαιρα γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα
πολλά καφέ και εστιατόρια.

2η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

Χαϊδελβέργη

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την
ξενάγηση της πόλης. Μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της
ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται οι
ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα του σύγχρονου
Βερολίνου. 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 θα μεταφερθούμε στο “νησί των μουσείων “ όπου θα
έχουμε επίσκεψη στο περίφημο μουσείο της Πέργαμου. Ξεκίνησε
τη λειτουργία του το 1930, και εντός του μουσείου στεγάζονται τα
ανακατασκευασμένα οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους του βωμού
της Περγάμου και της πύλης της αγοράς της Μιλήτου, των οποίων
τα μέρη μεταφέρθηκαν από την αρχαία πόλη της Μιλήτου στην Ιωνία.
Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά έτος και αποτελείται
από τις συλλογές της κλασικής αρχαιότητας, την συλλογή της Μέσης
Ανατολής, και το μουσείο Ισλαμικής τέχνης. Ο χρόνος μετά είναι στη
διάθεσή σας. Με την καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού δείτε
ατομικά τα μέρη που σας ενδιαφέρουν ( η ελληνική πτέρυγα είναι
κλειστή για ανακαίνιση ). Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για αγορές.
Τα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη
την πόλη. Βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den Linden και στους
κάθετους σε αυτή δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην
Kurfurstendam, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. 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.
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Χαϊδελβέργη

Δρέσδη

ΝΕΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Πρόγραμμα για να δείτε
τις πανέμορφες πόλεις
και να χαρείτε τις
παραδοσιακές αγορές

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την ανατολική Γερμανία, τη
Φλωρεντία του Βορρά, όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. Η πόλη
είναι χτισμένη πάνω στην μαγευτική κοιλάδα του ποταμού Έλβα και
αποτελεί μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Σύμβολο
των συμμαχικών βομβαρδισμών του 1945, το ιστορικό της κέντρο
(Altstadt) αναγεννήθηκε από τις στάχτες του με ένα σαρωτικό
πρόγραμμα αναδόμησης και σήμερα η μεγάλη πνευματική αίγλη
που γνώρισε η πόλη τον 18ο αιώνα ως έδρα των μεγάλων Σαξόνων
ηγεμόνων είναι ξανά ορατή στα υπέρκομψα παλάτια, τις εκκλησίες
και τα εξαίσια μουσεία της. Θα θαυμάσουμε 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 ζωγράφων, αλλά και το μουσείο της μπλέ πορσελάνης.
Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και
άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στο ονειρεμένο
κέντρο της πόλης, που φιλοξενούσε την έδρα των ηγεμόνων και των
βασιλιάδων της Σαξονίας. Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο
μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η ημέρα: ΔΡΕΣΔΗ - ΛΕΙΨΙΑ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη μεγαλύτερη πόλη του ομόσπονδου
κράτους της Σαξωνίας, τη Λειψία. Αρκετοί διάσημοι καλλιτέχνες
και διανοούμενοι, όπως ο Γκαίτε, ο Μπαχ και ο Σούμαν, έζησαν
εδώ τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής τους, σφραγίζοντας έτσι
την πολιτιστική φήμη της Λειψίας, μάλιστα ο διάσημος ποιητής και
φιλόσοφος Γκαίτε, που σπούδασε σε αυτή την πόλη, την συνέκρινε
με το Παρίσι. Στη βόλτα μας θα δούμε την κεντρική πλατεία Markt
και τα όμορφα κτίρια που την περιβάλλουν, όπως το αναγεννησιακό
Παλαιό Δημαρχείο, που σε αυτό το υποβλητικό αρχιτεκτόνημα του
1556 στεγάζεται σήμερα το Ιστορικό Μουσείο της Λειψίας, το νέο
δημαρχιακό μέγαρο που εγκαινιάστηκε το 1905 και φτάνει σε ύψος τα
114,7 μ. και αποτελεί το ψηλότερο δημαρχείο στη Γερμανία. Θα έχετε
χρόνο να περπατήσετε στους πεζόδρομους και μην παραλείψετε
να δοκιμάσετε την μπύρα Gose, μια μεταζυμωμένη, σκούρα μπύρα
με πρωτότυπη γεύση, σπεσιαλιτέ της πόλης. Συνεχίζουμε για τη
Νυρεμβέργη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βαυαρίας, μια πόλη
που θα λατρέψετε! Θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, που είναι ένα
μνημείο από μόνη της. Περιβάλλεται από επιβλητικά τείχη και στη
βόλτα μας θα θαυμάσουμε το ιστορικό κτίριο που στέγασε το
Συμμαχικό Δικαστήριο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, την κεντρική
πλατεία, το Δημαρχείο και τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό, καθώς
και όμορφες γέφυρες. Στη βορειοδυτική πλευρά της παλιάς πόλης
ξεχωρίζει το πιο επιβλητικό αξιοθέατό της, το μεσαιωνικό κάστρο
–με εντυπωσιακή θέα προς την πόλη- που περιλαμβάνει αρκετά
εντυπωσιακά κτίρια και πύργους ενώ στην πίσω πλευρά του βρίσκεται
ένα πολύ ωραίο πάρκο. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη μαγική
χριστουγεννιάτικη αγορά της, την περίφημη Christkindlesmarkt, που
είναι από τις παλαιότερες στη Γερμανία και από τις πιο γνωστές και
όμορφες στον κόσμο, με 180 πάγκους γεμάτους παιχνίδια και άλλα
δώρα, καρουζέλ, αλλά και παραδοσιακές γερμανικές λιχουδιές, όπως
bratwurst και ζεστό κρασί. Ξεκίνησε το 1628 μ.Χ. και την επισκέπτονται
πάνω από 2.000.000 επισκέπτες το χρόνο. Μην παραλείψετε να
δοκιμάσετε σε κάποια από τις αμέτρητες μπυραρίες τα περίφημα
“λουκάνικα της Νυρεμβέργης” τα οποία είναι τα καλύτερα της χώρας,
ενώ απαγορεύεται να φτιαχτούν αλλού, ακόμη και στη Γερμανία!
Ζητήστε να σας τα σερβίρουν με ξινολάχανο, πατατοσαλάτα και
την πικάντικη σάλτσα horseradish, η οποία προέρχεται από φυτό.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

Νυρεμβέργη

Απευθείας πτήσεις για
Βερολίνο και επιστροφή
από Φρανκφούρτη για
την αποφυγή περιττών
χιλιομέτρων

5η ημέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και αναχωρούμε για την πανέμορφη πόλη της
Χαιδελβέργης. 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 για σουβενίρ και αγορές. Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο μας και
τακτοποίηση στα δωμάτια.

6η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα 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. Τελειώνοντας, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Κολωνία

Ντίσελντορφ

6 ημέρες
21/12
&22/12

Η διαφορετική Γερμανία
Ντίσελντορφ, Βόννη, Κολωνία, Βούπερταλ, Ζόλινγκεν, Μύνστερ
Βρέμη, Κόμπλεντς, Παραρήνιος Διαδρομή
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

4η ημέρα: ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ - ΖΟΛΙΝΓΚΕΝ - ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντίσελντορφ. Φθάνοντας, θα
επισκεφθούμε την Παλιά Πόλη του Ντίσελντορφ (Altstadt), που περιγράφεται
ως “το μεγαλύτερο μπαρ του κόσμου” (Längste Theke der Welt), διότι
εδώ βρίσκονται στη σειρά πάνω από 300 μπαρ και μπυραρίες. Κατά τη
διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε το Δημαρχείο, το έφιππο άγαλμα του
δούκα Γιαν Βέλεμτην Κένιγκσαλεε, τη “Λεωφόρο των Βασιλέων”, που συχνά
αναφέρεται ως Kö, η οποία είναι ένας από τους πιο κομψούς εμπορικούς
δρόμους της Ευρώπης, γεμάτη ακριβά καταστήματα, την Κορνέλιουσπλατς
με την κρήνη του Τρίτωνα, το όμορφο πάρκο Χόφγκάρτεν, τον Πύργο
του Ρήνου με την υπέροχη θέα, τα φουτουριστικά κτίρια του λιμανιού κ.ά.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το Βούπερταλ, σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της
χώρας. Το πιο γνωστό αξιοθέατο και σύμβολο της πόλης είναι το Σβέμπεμπαν
(Schwebebahn), ένα από τα ελάχιστα εναέρια τραίνα του κόσμου, στο
οποίο θα επιβιβαστούμε και εμείς για να δούμε την πόλη “αφ΄ υψηλού”, καθώς
τα βαγόνια του κρέμονται από μία σιδηροτροχιά που στηρίζεται σε ψηλές
κολώνες. Συνεχίζουμε για το Ζόλινγκεν (την “πόλη των λεπίδων”, όπως είναι
παγκοσμίως γνωστό, καθώς ήδη από την εποχή του μεσαίωνα έφτιαχναν
εδώ περίφημα σπαθιά και μέχρι σήμερα στις πολυάριθμες βιομηχανίες του
κατασκευάζονται υψηλής ποιότητας ψαλίδια, ξυράφια και μαχαίρια. Μία από
τις περιοχές που διασώθηκε από τους βομβαρδισμούς του Β΄ παγκοσμίου
πολέμου είναι η Παλιά Πόλη του Gräfrath, με τους δρόμους γύρω από την
Πλατεία της Αγοράς να πλαισιώνονται από τα χαρακτηριστικά διώροφα και
τριώροφα κτίρια 16ου-18ου αιώνα, ενώ η εκκλησία του μοναστηριού St. Maria
Himmelfahrt, στο ψηλότερο σημείο της πόλης, χρονολογείται από το 1195.
Επιστροφή στο Ντίσελντορφ και χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε
στην πόλη και στην υπέροχη Χριστουγεννιάτικη αγορά της.

2η ημέρα: ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΒΟΝΝΗ - ΚΟΛΩΝΙΑ - ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ
Πρωινή αναχώρηση για να γνωρίσουμε δύο πολύ σημαντικές πόλεις της
Γερμανίας.Πρώτος μας σταθμός, η γενέτειρα του Μπετόβεν, η πανέμορφη
Βόννη. Η ιστορική πανεπιστημιούπολη αποτέλεσε την πρωτεύουσα της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας από το 1949 έως το 1991, όταν
το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ανακηρύξει πρωτεύουσα της ενοποιημένης
πλέον Γερμανίας το Βερολίνο. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δούμε την κεντρική πλατεία της Αγοράς (Markt)
στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, με το μπαρόκ Δημαρχείο και το σιντριβάνι
,την γοτθική εκκλησία Ρεμίγκιουσκιρχε και την Ιησουίτικη μπαρόκ εκκλησία
Νάμεν-Τζέσου-Κίρχε, τον καθεδρικό ναό (Μύνστερ), το σπίτι-μουσείο του
Μπετόβεν, την Όπερα, τη λεωφόρο Poppelsdorfer Allee με τα υπέροχα κτίρια
κ.ά. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια από τις παλαιότερες πόλεις της
Γερμανίας, την αριστοκρατική Κολωνία . Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη
της Γερμανίας μετά το Βερολίνο, το Αμβούργο και το Μόναχο. Στις αρχές
του 18ου αιώνα παρασκευάστηκε εκεί για πρώτη φορά το διάσημο άρωμα
“Eau de Cologne” (“Νερό της Κολωνίας .Κατά την περιήγησή μας στην πόλη
θα δούμε τον Καθεδρικό της Κολωνίας, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους της
Παλιάς Πόλης με τις πλατείεςΣτον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφθείτε το
μουσείο σοκολάτας (Schokoladenmuseum). Επιστροφή στο Ντίσελντορφ.
Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΚΟΜΠΛΕΝΤΣ - ΠΑΡΑΡΗΝΙΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ
Η σημερινή μας διαδρομή προς το νότο θα μας οδηγήσει στην υπέροχη
Κόμπλεντς. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε την Γερμανική Γωνιά (Ντόυτσες Εκ) με το έφιππο άγαλμα του
αυτοκράτορα Γουλιέλμου Α΄ της Γερμανίας στη γιγαντιαία βάση του,
θα θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα της συμβολής των ποταμών, θα
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα στενά δρομάκια, θα
δούμε την ρομανική Κάστορκιρχε και την πλατεία του Δημαρχείου.. Στη
συνέχεια μας περιμένει μια εκπληκτική διαδρομή κατά μήκος του Ρήνου με
τον μεγάλο αριθμό κάστρων και φρουρίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
στο Ντίσελντορφ. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση την πτήση της επιστροφής μας.

Βρέμη

3η ημέρα: ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΜΥΝΣΤΕΡ - ΒΡΕΜΗ - ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ
Πρωινή αναχώρηση για το Μύνστερ .Είναι μια από τις παλαιότερες
πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας . θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων το
επιβλητικό Δημαρχείο, τον τεράστιο Καθεδρικό ναό, το πανέμορφο μέγαρο
Έρμπντρστενχοφ και την (εκκλησία Αγίου Λαμβέρτου) Συνεχίζουμε τη
διαδρομή μας με προορισμό μια ιστορική πόλη του γερμανικού Βορρά, την
πανέμορφη Βρέμη, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βέζερ. Είναι μια
ζωντανή πόλη με πλούσιο ναυτικό παρελθόν. Άφιξη και περιήγηση στην Παλιά
Πόλη (όπου θα δούμε την Μάρκτπλατς, την κύρια πλατεία της μεσαιωνικής
Βρέμης με τον Καθεδρικό ναό και το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο - έμβλημα
της πόλης. Μπροστά από το Δημαρχείο βρίσκεται το άγαλμα του Ρολάνδου
με το σπαθί της Δικαιοσύνης, καθώς και το άγαλμα που αναπαριστά τους
υπαίθριους μουσικούς της Βρέμης (έναν γάιδαρο, έναν σκύλο, μία γάτα και
έναν πετεινό), από τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ. Θα περπατήσουμε
επίσης στο στενό δρομάκι Μπέτχερ, την άλλοτε οδό των βιοτεχνών, που
σήμερα αποτελεί καλλιτεχνικό και πολιτισμικό κέντρο. Στη συνέχεια θα
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε (προαιρετικά) το περίφημο μουσείο
Ύμπερζεε, αφιερωμένο στον πολιτισμό μη Ευρωπαϊκών κρατών (εκθέματα
από πολιτισμούς του Ειρηνικού κλπ.). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο
Ντίσελντορφ. Διανυκτέρευση.
Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.
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Απευθείας πτήσεις

Βερολίνο
Το Βερολίνο είναι μια πόλη που αλλάζει καθημερινά από τον
συνεχή βομβαρδισμό νέων trends και δεν σταματά ποτέ να σου
προτείνει νέες εκδοχές του εαυτού του. Το Τείχος μπορεί να
έπεσε, με τους ανθρώπους Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου να
ενώνονται, αλλά οι διαφορές στη νοοτροπία και τις γειτονιές είναι
έκδηλες – και φυσικά εξαιρετικά γοητευτικές για τον επισκέπτη. Οι
περισσότερες από πενήντα (50!) υπαίθριες αγορές και η γλυκύτητα
των χριστουγεννιάτικων στολισμών θα σας ενθουσιάσουν,
ειδικότερα, όταν το άρωμα των Χριστουγέννων πολλές φορές
αναμειγνύεται με το άρωμα των φρεσκοψημένων λουκάνικων στους
δεκάδες υπαίθριους πάγκους. Ο συνοδός μας, μόνιμος κάτοικος
Βερολίνου, θα σας υποδεχτεί όχι μόνο για να σας ξεναγήσει
στη μεγαλούπολη, αλλά και να φροντίσει να κατανοήσετε τον
τοπικό τρόπο ζωής, την καθημερινότητα των κατοίκων και να σας
καθοδηγήσει σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εσείς επιθυμείτε.
Ιστορία, αξιοθέατα, καλό φαγητό, αγορές και νυχτερινή ζωή θα σας
εντυπωσιάσουν... καλό σας ταξίδι.

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 είναι
μαζί μας συνεχώς και 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.

4+1 ημέρες
22,23/12
& 2/1

Σαν Σουσι

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για εκδρομή στο Πότσνταμ
(30km) την επίσημη πρωτεύουσα των Πρώσων βασιλιάδων της Γερμανίας.
Θα δούμε τα θρυλικά ανάκτορα Σαν Σουσί του Κάιζερ Γουλιέλμου με τους
θαυμάσιους κλιμακωτούς κήπους, το ιστορικό ανάκτορο Σεσιλιένχοφ,
όπου υπογράφτηκε η Συνθήκη των Τριών Δυνάμεων, και την Ολλανδική
συνοικία. Επιστροφή στο Βερολίνο.Ξεκουραση.Μετα θα περιηγηθουμε στην
Παλια εβραικη γειτονια, μεσαιωνικο Βερολινο δηλ. περιοχη του αγ. Νικολαου
, πλατεια Ζενταρμ, με τις καταπληκτικες εκκλησιες της και τον Ναο της
μουσικης, τα Καρτιε της Φριντριχστρασσε.

Δρέσδη

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την ξενάγηση
της πόλης Κατά τη διάρκεια της πανοραμικής ξενάγησης θα περάσουμε
από το Σαρλότενμπουργκ με το ομώνυμο παλάτι,γνωστο και για τους
περιφημους κηπους του, την πύλη του Βρανδεμβούργου, συμβολο της
πολης, την παλια εβραικη συναγωγή, το μνημειο του ολοκαυτοματος τον
νεο υπερμοντερνο σιδηροδρομικο σταθμο, καθως και το ιστορικο κτιριο
του κεντρικου κοινοβουλιου, Μπουντεσταγκ. Η «συνοικία των εμιγκρέδων»
Kreuzberg, η East Side Gallery και το Checkpoint Charlie, μνημεία της
πρόσφατης ιστορίας της χώρας, καθως και η Φιλαρμονική και το Sony
Center προσφέρουν μια ξεχωριστή αισθητική νότα. Το ονομαστό νησί των
μουσείων, αφιερωμενο στην ιστορια και τις καλες τεχνες, η παλιά Εβραϊκή
γειτονιά με τα περίτεχνα κτίριά της, ενα απο τα κεντρα της νυχτερινης
ζωης στην πολη, η μοντέρνα περιοχή της πλατείας Πότσνταμ είναι μερικά
μόνο από τα σημεία αναφοράς της ιστορικής πρωτεύουσας της Γερμανίας.
Στο νησι των μουσειων θα επισκεφθουμε το σημαντικοτερο μουσειο
αφιερωμενο στην ομωνυμη πολη Περγαμο (η αιθουσα του κεντρικου βωμου
του Δια ειναι λογω ανακαινισης κλειστη).

Βερολίνο

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βόρρα 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 μπλέ
πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche
και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή στo Bερολίνο.

5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τελευταία ημέρα και μεταβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Κίτσμπιχελ

5 ημέρες
18,22,23,26 /12
& 2/1

Αυστριακό Πανόραμα
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Σλοβακίας την Μπρατισλάβα , τη Βιέννη. Άφιξη και ξεκινάμε για μια υπέροχη
διαδρομή μέσα από τη φύση της Βόρειας Αυστρίας, αφήνοντας την εθνική
για να κατευθυνθούμε προς την περιοχή του Σαλτσακάμεργκουτ με τις
κρυστάλλινες λίμνες και τα ειδυλλιακά τοπία, αγαπημένη τοποθεσία
διακοπών για τους Αψβούργους, αλλά και για επιφανείς ανθρώπους της
Τέχνης. Πρώτη στάση στο Γκμούντεν της λίμνης Τραουνζέε, κοσμοπολίτικη
και γραφικότατη πολιτεία. Συνεχίζοντας και περνώντας χωριουδάκια με
παραδοσιακά σπίτια, που σε συνδυασμό με το Αλπικό τοπίο συνθέτουν
ένα μοναδικό σκηνικό σαν από παραμύθι, καταλήγουμε στο απαράμιλλης
ομορφιάς χωριό Σάνκτ Βόλφγκανγκ, χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης
λίμνης, όπου θα περιηγηθούμε ανάμεσα στα σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια,
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, θα δούμε το Πανδοχείο του «Άσπρου
Αλόγου», θα πιούμε ζεστό κρασί. Τέλος, θα γνωρίσουμε τη λίμνη Μοντζέε
με την εκκλησία της «Μελωδίας της Ευτυχίας». Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για μια πρώτη γνωριμία με την
γενέτειρα πόλη του Μότσαρτ.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ξενάγηση της Βιέννης. 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. Χρόνος ελεύθερος στην περίφημη πλατεία και επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση κονσέρτου.

2η ημέρα: KITZBUHEL - ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΑ ΒΟΥΝΑ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
Πρωινό και ξεκινάμε νωρίς το πρωί για να επισκεφθούμε το χιονοδρομικό
παράδεισμο των VIPS, το Kitzbühel, με εντυπωσιακά τυρολέζικα σπίτια, αλλά
και κτίσματα αρχιτεκτονικής του 14ου – 15ου αιώνα, γραφικά καφέ και σικ
καταστήματα στο πεζοδρομημένο κέντρο. Μπορείτε με το τελεφερίκ ν’
ανεβείτε στο βουνό, όπου πίνοντας ζεστή σοκολάτα θ’ απολαύσετε ένα
εντυπωσιακό πανόραμα των Άλπεων. Συνεχίζοντας, μετά από μια όμορφη
διαδρομή μέσα στα βουνά, θα καταλήξουμε στην αγαπημένη πόλη της
Μαρίας Θηρεσίας και πρωτεύουσα του Τυρόλο, το Ίνσμπρουκ. Περιήγηση
στην πόλη – δημιούργημα των Αψβούργων. Θα δούμε το παλάτι της Μαρίας
Θηρεσίας, τον Καθεδρικό Ναό, τη Χρυσή Στέγη, τη Λεωφόρο Μαρίας
Τερέζιανστρασσε. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος στην εορταστικά στολισμένη πόλη. Με την καθοδήγηση
του συνοδού της εκδρομής, αξιοποιήστε την τελευταία σας ημέρα με τον
τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Εφόσον η ώρα της πτήσης το επιτρέπει θα
κάνουμε και μια επίσκεψη στην περίφημη λουτρόπολη Μπάντεν. Μετάβαση
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Αυστριακές λίμνες

3η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και περίπατος – περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αφού
επισκεφθούμε τους κήπους του παλατιού Μίραμπελ και δούμε το σπίτι
όπου ο Μότσαρτ έζησε στα εφηβικά του χρόνια θα περάσουμε πάνω από
τον ποταμό Σάλτσαχ για να φθάσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης,
που είναι γεμάτο με Μπαρόκ κτίσματα και μνημεία. Περιδιαβαίνοντας τα
γραφικά σοκάκια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Αβαείο του Αγίου
Πέτρου, το Ναό των Φραγκισκανών Μοναχών, θα δούμε το Ανάκτορο –
Κατοικία του Πρίγκιπα Αρχιεπισκόπου, το σπίτι Μουσείο όπου γεννήθηκε
ο Μότσαρτ, το Δημαρχείο και θα καταλήξουμε στο φημισμένο δρόμο
Γκεντραϊντεγκάσσε, όπου τα σπίτια διατηρούν τις παλιές προσόψεις του
17ου και 18ου αιώνα. Έπειτα αναχώρηση για Βιέννη, άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος για πρώτη γνωριμία με την εορταστικά στολισμένη
πόλη.
Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη
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6 ημέρες
21/12
Ίνσμπρουκ

Σάλζμπουργκ

Grande Αυστριακό Πανόραμα
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας την
Μπρατισλάβα Άφιξη και σύντομη περιήγηση στην όμορφη πόλη .Στην ξενάγησή
μας θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, το μουσείο των βασανιστηρίων, το οινομουσείο,
την όπερα και το παλάτι Grassalkovich, κατοικία του προέδρου της δημοκρατίας.
Κατόπιν ελεύθερος χρόνος στην Χριστουγεννιάτικη αγορά Κάτοικοι και επισκέπτες
αγαπούν και στηρίζουν κάθε χρόνο τη Χριστουγεννιάτικη αγορά, με αποτέλεσμα να
έχει αποκτήσει τη φήμη ως μία απο τις καλύτερες υπαίθριες εκδηλώσεις του έτους.
Αξίζει να σημειώσουμε, πως, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην πρωτεύουσα πριν
απο μόλις 18 χρόνια, με μόλις 50 ξύλινα σπιτάκια, ενώ, τα τελευταία χρόνια η
κεντρική πλατεία Hlave Namestie και η αυλή του Old Town Hall φιλοξενούν πάνω
απο 100 πάγκους, με έμφαση στα παραδοσιακά σλοβακικά προϊόντα.. Κατά
μήκος της αγοράς, μικρά περιπτεράκια με σουβενίρ κάνουν επίσης την εμφάνισή
τους, πουλώντας παραδοσιακά κεραμικά, είδη μεταλλοτεχνίας, ξυλογλυπτικής,
χειροποίητα Χριστουγεννιάτικα στολίδια και Χριστουγεννιάτικα στεφάνια.
Αναχώρηση για την Βίεννη . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας .Χρόνος για πρώτη
γνωριμία με την εορταστικά στολισμένη πόλη.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ξενάγηση της Βιέννης. 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. Χρόνος ελεύθερος στην περίφημη
πλατεία και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση
κονσέρτου.

3η ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για μια υπέροχη διαδρομή μέσα από τη φύση της Βόρειας
Αυστρίας, αφήνοντας την εθνική για να κατευθυνθούμε προς την περιοχή του
Σαλτσακάμεργκουτ με τις κρυστάλλινες λίμνες και τα ειδυλλιακά τοπία, αγαπημένη
τοποθεσία διακοπών για τους Αψβούργους, αλλά και για επιφανείς ανθρώπους της
Τέχνης. Πρώτη στάση στο Γκμούντεν της λίμνης Τραουνζέε, κοσμοπολίτικη και
γραφικότατη πολιτεία. Συνεχίζοντας και περνώντας χωριουδάκια με παραδοσιακά
σπίτια, που σε συνδυασμό με το Αλπικό τοπίο συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό
σαν από παραμύθι, καταλήγουμε στο απαράμιλλης ομορφιάς χωριό Σάνκτ
Βόλφγκανγκ, χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, όπου θα περιηγηθούμε
ανάμεσα στα σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια, θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό,
θα δούμε το Πανδοχείο του «Άσπρου Αλόγου», θα πιούμε ζεστό κρασί. Τέλος,
θα γνωρίσουμε τη λίμνη Μοντζέε με την εκκλησία της «Μελωδίας της Ευτυχίας».
Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για μια πρώτη
γνωριμία με την γενέτειρα πόλη του Μότσαρτ.

Βιέννη

4η ημέρα: KITZBUHEL - ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΑ ΒΟΥΝΑ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
Πρωινό και ξεκινάμε νωρίς το πρωί για να επισκεφθούμε το
χιονοδρομικό παράδεισμο των VIPS, το Kitzbühel, με εντυπωσιακά
τυρολέζικα σπίτια, αλλά και κτίσματα αρχιτεκτονικής του 14ου –
15ου αιώνα, γραφικά καφέ και σικ καταστήματα στο πεζοδρομημένο
κέντρο. Μπορείτε με το τελεφερίκ ν’ ανεβείτε στο βουνό, όπου
πίνοντας ζεστή σοκολάτα θ’ απολαύσετε ένα εντυπωσιακό
πανόραμα των Άλπεων. Συνεχίζοντας, μετά από μια όμορφη
διαδρομή μέσα στα βουνά, θα καταλήξουμε στην αγαπημένη πόλη
της Μαρίας Θηρεσίας και πρωτεύουσα του Τυρόλο, το Ίνσμπρουκ.
Περιήγηση στην πόλη – δημιούργημα των Αψβούργων. Θα δούμε το
παλάτι της Μαρίας Θηρεσίας, τον Καθεδρικό Ναό, τη Χρυσή Στέγη, τη
Λεωφόρο Μαρίας Τερέζιανστρασσε. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή
στο Σάλτσμπουργκ.

5η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και περίπατος – περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Αφού επισκεφθούμε τους κήπους του παλατιού Μίραμπελ και
δούμε το σπίτι όπου ο Μότσαρτ έζησε στα εφηβικά του χρόνια θα
περάσουμε πάνω από τον ποταμό Σάλτσαχ για να φτάσουμε στο
ιστορικό κέντρο της πόλης, που είναι γεμάτο με Μπαρόκ κτίσματα
και μνημεία. Περιδιαβαίνοντας τα γραφικά σοκάκια θα επισκεφθούμε
τον Καθεδρικό Ναό, το Αβαείο του Αγίου Πέτρου, το Ναό των
Φραγκισκανών Μοναχών, θα δούμε το Ανάκτορο – Κατοικία
του Πρίγκιπα Αρχιεπισκόπου, το σπίτι Μουσείο όπου γεννήθηκε ο
Μότσαρτ, το Δημαρχείο και θα καταλήξουμε στο φημισμένο δρόμο
Γκεντραϊντεγκάσσε, όπου τα σπίτια διατηρούν τις παλιές προσόψεις
του 17ου και 18ου αιώνα.

6η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Βιεννης αφού κάνουμε
και μια επίσκεψη στην περίφημη λουτρόπολη Μπάντεν. Μετάβαση
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

H Βιέννη είναι ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφθείτε τουλάχιστον μια
φορά και η περίοδος των χειμερινών εορτών είναι ιδανική. Θα δείτε επιβλητικά
παλάτια, σημαντικά μουσεία, εξαιρετικά έργα Τέχνης, μεγάλα καταπράσινα πάρκα
στο κέντρο της πόλης, ιστορικά καφέ, ρομαντικές διαδρομές, Χριστουγεννιάτικες
αγορές και θα δοκιμάσετε ιδιαίτερες τοπικές γεύσεις, σε μια μόνιμη εορταστική
διάθεση που σου μεταδίδει η στολισμένη πόλη. Έχοντας την εμπειρία πολλών ετών
και περιηγήσεων στη Βιέννη ετοιμάσαμε για εσάς ένα πρόγραμμα επισκέψεων στα
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, καθώς και σε άλλες περιοχές της Αυστρίας,
ώστε να αξιοποιήσετε τις ημέρες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φροντίσαμε
παράλληλα να έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, ώστε με την καθοδήγηση του Έλληνα
συνοδού που θα βρίσκεται συνεχώς μαζί σας, να δείτε σημεία που ενδιαφέρουν
εσάς ατομικά. Ο τοπικός ξεναγός θα σας μεταφέρει εκτός των άλλων, τον τρόπο
ζωής και την καθημερινότητα των Βιεννέζων. Σας προσφέρουμε απευθείας ειδικά
ναυλωμένες πτήσεις από το γραφείο μας (charter) και αρκετές δυνατότητες
ξενοδοχείων ειδικά επιλεγμένα, ώστε να συνδυάζουν ποιότητα και χαμηλή τιμή
(value for money). Ετοιμάστε βαλίτσες, πάρτε μαζί σας ζεστά ρούχα και γνωρίστε
την αρχοντική, κοσμοπολίτικη και εορταστικά στολισμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης!

Βιέννη
Christmas markets
Μέλκ
Κοιλάδα Δούναβη
Αυστριακές λίμνες
Ζάλτζμπουργκ
Μάγιερλινκ
Μπάντεν
Μπρατισλάβα

Μελωδική

Βιέννη

Βιέννη - Δημαρχείο

4,5&6 ημέρες
18,21,22,23,26,27,29,30 /12
& 2,3/1
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για
την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη
γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, με το
συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους
ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το
μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα
Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης
καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος
του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου
όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου
και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και
εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος
του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα,
το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης
και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το
Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι
από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε
(εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην ιστορική
ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του
Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας
πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό
ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία του
Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά.
Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία
και ιδιαίτερα στη Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά
ποτά «γκλιούβαϊν» ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά λουκάνικα,
κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα.
Στη συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά
της Βιέννης γύρω από την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου.

Αυστριακές λίμνες
2η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - RATHAUSPLATZ - ICE SKATING
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο
ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918.
Η λογοτεχνική παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια και
139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς
κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Στη συνέχεια αναχώρηση
για μια όμορφη εκδρομή στα νοτιοδυτικά περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο
Δάσος, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους, Σιούμπερτ
κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε
από το Μάγιερλινγκ, με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και
της βαρόνης Μαρίας Βετσέρα. Ακολουθεί η γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το
ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική
του, το μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, όπου
ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή στη Βιέννη στην κεντρική πλατεία
Rathausplatz αυτή τη φορά για κάτι διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για ice
skating! Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, μαζί με άλλους λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να
επιδοθείτε σε φιγούρες, αλλά και τούμπες στον πάγο!

Μπελβεντέρε
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Βιέννη

ρο

Σάλζμπουργκ

Δώ

εκδρομή
στην
Μπρατισλάβα

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΖΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας προς τις κεντρικές Άλπεις
μέσα σε τέσσερα από τα ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία
των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά ανεβαίνοντας από την κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του
Ζαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και παλαιογερμανικών
μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου και της αλπικής ενδοχώρας προκαλεί το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπιν φτάνουμε στη «Ρώμη των
Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε πεζοί τους κήπους του ανακτόρου
Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά μας το μουσικό Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ,
τον γενέθλιο οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή
των «κλειδωμένων καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ, και εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα
από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην περιβόητη οδό Γκετράϊντεγκασσε όπου το γενέθλιο σπίτι του Μότσαρτ, και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο
Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών.
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΕΛΚ - ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε ελεύθερο χρόνο να απολαύσετε το κέντρο της πόλης σε μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Μιλήστε
με τον συνοδό μας για να βρείτε αυτό που ενδιαφέρει εσάς από κάποιο αξιοθέατο (μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο Μουσείων,
Μουσείο Θησαυρού, Imperial Riding School κ.ά) έως ένα καλό καφέ ή εστιατόριο και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων την ώρα που επιθυμείτε.
Εναλλακτικά ακολουθήστε μας στην προαιρετική εκδρομή στην περίφημη κοιλάδα Βάχαου του Δούναβη. Θα ξεκινήσουμε κατά μήκος του ποταμού σε μια
διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, διανθισμένους με θρύλους και παραδόσεις, για να φτάσουμε στην πόλη
Κρεμς την παλαιότερη μεσαιωνική πόλη της κάτω Αυστρίας όπου θα περπατήσουμε στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου. Παράλληλα στη ροή του ποταμού,
θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βάχαου, γνωστή για τα τους απέραντους αμπελώνες, για να φτάσουμε στο Μελκ με το ομώνυμο μοναστήρι των Βενεδικτίνων.
Ο χώρος της Μονής υπήρξε πολιτικό και πνευματικό λίκνο της Αυστρίας. Ξενάγηση στο Μουσείο και στους χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα
την αίθουσα του θρόνου, τη βιβλιοθήκη με τα χιλιάδες παλαίτυπα βιβλία, σπάνια χειρόγραφα, και μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της
Κεντρικής Ευρώπης. Απόλαυστε από τον εξώστη της Μονής την πανοραμική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη. Eπιστροφή στη Βιέννη.

5η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - VIRTUAL REALITY BAR - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η ημέρα αυτή έχει επίσκεψη στην γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας τη Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 ώρας από την Βιέννη.
Στην Μπρατισλάβα θα περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα, άλλοτε
καθέδρα του ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια γοητευτική παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της με το
γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά αρχοντικά, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των βασιλέων της
Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο έδρα του Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του Πρεσβούργου από
το Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική εικόνα της πόλης στους αιώνες. Εδώ θα έχουμε χρόνο στην κεντρική πλατεία όπου εκτός των άλλων μπορείτε
να επισκευτείτε ένα cafe - bar πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε πάει έως τώρα, το Virtual Reality Bar! Ένα μπαρ… εικονικής πραγματικότητας! Εδώ, θα
γίνουμε και πάλι παιδιά, αφού θα μπορέσουμε να επιλέξουμε να “ζήσουμε” μοναδικές εμπειρίες virtual reality! Κατόπιν, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα
Στην 6ήμερη εκδρομή η άφιξη γίνεται 1 ημέρα νωρίτερα και περιλαμβάνει επιπλέον νυχτερινή περιήγηση (by night) στα εορταστικά φωταγωγημένα αξιοθέατα της Βιέννης.

5 ημέρες
18,22,23,26,29,30 /12
& 2/1

Ταξιδέψτε με τα
παιδιά σας ξένοιαστα

Ice skating - Βιέννη

Spanish riding school
Βιέννη

To πρόγραμμα θα συνοδεύει
έμπειρος αρχηγός συνοδός,
καθώς και παιδαγωγός
με ειδικά σχεδιασμένες
δραστηριότητες για παιδιά,
κατά τη διάρκεια των
εκδρομών και της διαμονής
σας στο ξενοδοχείο.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα,
τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, με το
συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων
αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε
του πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών
της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την
πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το
Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη
Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα,
το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα
Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων,
το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το
Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην
ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου
και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο
καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου με
την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες
αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz,
Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλιούβαϊν» ή «πουνς»»
και γευθείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά
γλυκίσματα. Στη συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης γύρω από την
κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου.

Χριστουγεννιάτικη αγορά

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από τα
μεγαλύτερα μουσεία της πόλης και σημαντικότερα της Ευρώπης. Οι πρώτες
συλλογές του μουσείου άρχισαν να δημιουργούνται από τον 18ο αιώνα, αλλά οι
τωρινές του εγκαταστάσεις χτίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Σήμερα οι εκθεσιακοί
του χώροι καλύπτουν μια έκταση 8.700τ.μ. με διαδραστικά εκθέματα από τους
τομείς της φυσικής ιστορίας, γεωλογίας, παλαιοανθρωπολογίας και προϊστορίας
που εντυπωσιάζουν και παραπέμπουν μικρούς και μεγάλους επισκέπτες πολλά
χρόνια πίσω, στην αρχή της δημιουργίας. Το μουσείο είναι ιδανικό για ολόκληρη την
οικογένεια. Ακολουθεί επίσκεψη στην περίφημη παραδοσιακή σχολή ιππασίας μια
εξαιρετικής ράτσας αλόγων, των άσπρων Lipizzan. Η σχολή έχει γίνει κάτι διαφορετικό
από τα τετριμμένα τουριστικά αξιοθέατα καθώς προσφέρει παραστάσεις για το
κοινό και επιτρέπει παρακολούθηση κάποιων από τις προπονήσεις. Το απόγευμα στο
ξενοδοχείο οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι μας φίλοι μπορούν να συμμετέχουν σε ένα
διασκεδαστικό μάθημα / διαγωνισμό ζωγραφικής με ιδιαίτερα δωράκια για όλους!

Spanish riding school - Βιέννη
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Prater Park - Βιέννη

Ζωολογικό κήπος
Βιέννη

Zoom Children Museum- Βιέννη

Μουσείο φυσικής Ιστορίας
Βιέννη

3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - RATHAUSPLATZ - ICE SKATING

5η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - VIRTUAL REALITY BAR - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το
περίφημο ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα έως
το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441
δωμάτια και 139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε στους
μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Μέρος
του Σενμπρούν και ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος του κόσμου με περισσότερα από
700 είδη ζώων (κάποια υπό εξαφάνιση) αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία σε ένα μοναδικό
περιβάλλον που συνδυάζει πολιτισμό και φύση. Δείτε Pandas, τίγρεις της Σιβηρίας,
ουραγκοτάγκους, ελέφαντες και βυθιστείτε στον Αμαζόνιο και την εμπειρία του τροπικού
δάσους.. Επιστροφή στη Βιέννη στην κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά για κάτι
διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για ice skating! Σε ένα παραμυθένιο
σκηνικό, μαζί με άλλους λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες,
αλλά και τούμπες στον πάγο!

Η ημέρα αυτή έχει επίσκεψη στην γραφική πρωτεύουσα της
Σλοβακίας τη Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε απόσταση
περίπου 1 ώρας από την Βιέννη. Στην Μπρατισλάβα θα
περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό σε όλη τη
Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα,
άλλοτε καθέδρα του ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον
ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια γοητευτική παραδουνάβια
πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της με το γαλλικό κήπο, το
Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά αρχοντικά, ο Καθεδρικός
Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των
βασιλέων της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, η πύλη του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο έδρα του Καρδιναλίου όπου
υπογράφηκε η συνθήκη του Πρεσβούργου από το Ναπολέοντα
συνθέτουν την ιστορική εικόνα της πόλης στους αιώνες. Εδώ θα
έχουμε χρόνο στην κεντρική πλατεία όπου εκτός των άλλων
μπορείτε να επισκευτείτε ένα cafe - bar πολύ διαφορετικό από
όσα έχουμε πάει έως τώρα, το Virtual Reality Bar! Ένα μπαρ…
εικονικής πραγματικότητας! Εδώ, θα γίνουμε και πάλι παιδιά,
αφού θα μπορέσουμε να επιλέξουμε να “ζήσουμε” μοναδικές
εμπειρίες virtual reality! Κατόπιν, μετάβαση στο αεροδρόμιο για
την πτήση επιστροφής.

5D Cinema Time Travel - Βιέννη

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - 5D CINEMA TIME TRAVEL - ΖΟΟΜ CHILDREN MUSEUM - PRATER PARK
Πρωινό και αναχωρούμε για μια βραβευμένη με το 5D Attraction Animago Award. εμπειρία
5 διαστάσεων (5D) στο Time Travel Πρόκειται για ένα ταξίδι στην στην μεσαιωνική
Βιέννη της πανούκλας αλλά και της τουρκικής εισβολής Γίνεται μέρος της ιστορίας με
ειδικά εφέ και εικόνες 3D. Κατόπιν αναχώρηση για zoom children’s museum μια ιδιαίτερη
για πρόταση για παιδιά κάθε ηλικίας με διαδραστικές δραστηριότητες ανάλογα με την
ηλικία του κάθε μικρού μας φίλου Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. kindermuseum.at
μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση για τις θεματικές ενότητες , τις δραστηριότητες
αλλά και τις τιμές που ταιριάζουν στο δικό σας παιδί. Θα κλείσουμε την ημέρα μας
βλεποντας την Βιέννη από ψηλά ανεβαίνοντας στην τεράστια ρόδα (ενήλικοι 9,50 ευρώ,
παιδιά 3-14 ετών 4 ευρώ) του περίφημου λούνα παρκ του Prater. Κατασκευάστηκε το
1897 και αποτελεί σύμβολο της πόλης. Το θεματικό πάρκο λειτουργεί μεταξύ 15/3 και
31/10, όμως κάποια παιχνίδια, μεταξύ των οποίων και η ρόδα (διαθέτει κλειστές καμπίνες),
παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.

Virtual reality bar - Μπρατισλάβα

Ξενοδοχεία στη Βιέννη

ANANAS 4*
Είναι χτισμένο μολις 5 λεπτά από το κέντρο, σε μια τοποθεσία με πολύ εύκολη και
γρήγορη πρόσβαση σε πληθώρα ιστορικών μνημείων όπως το αυτορατοτικό παλάτι
και το κάστρο Belvedere. Έξω ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει στάση μετρό (U4
PILGRAMGASSE) που οδηγεί σε πολλά σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης. Τα δωμάτια
παρέχουν ποικίλες ανέσεις, όπως δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, ραδιόφωνο,
στεγνωτήρα μαλλιών και mini-bar. Υπάρχουν ακόμα δωμάτια κατάλληλα εξοπλισμένα
για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο ξενοδοχείο επίσης λειτουργεί εστιατόριο με
Αυστριακές σπεσιαλιτέ όπως το Tafelspitz, καθώς και καφετέρια με κλασική Αυστριακή
διαρρύθμιση, όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τον καφε του, διάφορα γλυκα
και κοκτειλς. Τέλος το ξενοδοχείο διαθέτει σάουνα και πάρκιγκ.

ARCOTEL WIMBERGER 4* plus
Ξενοδοχείο 4* δίπλα στην πιο εμπορική κεντρική λεωφόρο της Βιέννης Mariahilfer Straße
διάσημη για το πλήθος αλλα και την ποιότητα των εμπορικών της καταστημάτων.
Ο σταθμός του μετρό Burggasse-Stadthalle βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το
ξενοδοχείο και σας δίνει την δυνατότητα σε μόλις 3 στάσεις να μεταφερθείτε στην
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου . Μοντέρνο ξενοδοχείο με δωρεάν WI-FI που μεταξύ
άλλων διαθέτει εξαιρετικό εστιατόριο “Handwerk Restauran” με διεθνή αλλά και τοπική
κουζίνα στο οποίο έχουμε ετοιμάσει με ιδιαίτερη φροντίδα Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
…. Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε το Joe’s Bar του ξενοδοχείου που προσφέρονται
ποτά μέχρι αργά το βράδυ και πάνω από 200 είδη ουίσκι.

INTERCONTINENTAL 5*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Βιέννης, πολύ κοντά σε όλα τα
σημαντικά αξιοθέατα. Διαθέτει εστιατόριο, cafe, bar, γυμναστήριο και spa. Τα δωμάτια
του διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, internet, τηλέφωνο, fax, μινι μπαρ,
σεσουάρ και γραφείο εργασίας. Η πολυτέλεια των 5* σε συνδυασμό με την κεντρική
του τοποθεσία το κάνουν ιδανική επιλογή για να γνωρίσετε αυτή την υπέροχη πόλη.

SAVOYEN 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο παλάτι Belvedere και στον Βοτανικό κήπο. Διαθέτει μια διάσημη συλλογή
με πίνακες των Klimt και Schiele, ένα σύγχρονο σπα και γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο απέχει 2 στάσεις με το τραμ ή 10 λεπτά με
τα πόδια από τη λεωφόρο Ringstrasse και την καρδιά της Βιέννης. Όλα τα δωμάτια του έχουν μέγεθος τουλάχιστον 32μ², ενώ είναι
εξοπλισμένα με αυτόνομο κλιματισμό και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή. Στο εστιατόριο του Austria Trend
Savoyen μπορείτε να απολαύσετε παραδοσιακές αυστριακές σπεσιαλιτέ και πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Στο γυμναστήριο και
το σπα του ξενοδοχείου θα βρείτε σάουνα, ατμόλουτρο και σύγχρονα μηχανήματα γυμναστικής. Επίσης, παρέχονται μασάζ και
άλλες περιποιήσεις σώματος. Σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια θα συναντήσετε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την
Κρατική Όπερα της Βιέννης και παραδοσιακά βιεννέζικα καφέ.
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ
Εξαιρετικές εκθέσεις και μια απίστευτη ποικιλία από εκδηλώσεις, συναυλίες, όπερες, οπερέτες
και μιούζικαλ, όπως τα hit “Evita” και “Σικανέντερ” υπόσχονται ένα πρόγραμμα την περίοδο της
Πρωτοχρονιάς γεμάτο ενθουσιασμό στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και της νύχτας.
Στις 31 Δεκεμβρίου το κέντρο της παλιάς πόλης της Βιέννης μεταμορφώνεται : Από τις 14:00 έως
το επόμενο πρωί, η ψυχαγωγία είναι εγγυημένη από το New Year’s Eve Trail στην πλατεία του
Δημαρχείου με γαστρονομικές απολαύσεις, ψυχαγωγικά προγράμματα, βαλς, οπερέτα, ροκ, ποπ και μια
μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων.
Για αυτή την παραμονή ετοιμάσαμε για εσάς παραδοσιακό εορταστικό δείπνο στο γνωστό κρασοχώρι
Νeustift στην περιοχή Grinzing (45 ευρώ ενήλικας, 30 ευρώ παιδί).

Για τα βράδια σας στην Βιέννη με την δική μας επιμέλεια προτείνουμε
Christmas Gala Dinner 24/12
Η παραμονή Χριστουγέννων στη Βιέννη είναι καθαρά
οικογενειακή υπόθεση με αποτέλεσμα τα περισσότερα
εστιατόρια να είναι κλειστά! Για αυτό τον λόγο ετοιμάσαμε για
εσάς εορταστικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο με μουσική σε
μια ιδιαίτερη αίθουσα στο ξενοδοχείο Arcotel Wimberger.
Τιμή ενήλικα 55ε, παιδί 35ε.

Παραδοσιακό δείπνο στο Γκρίντσιχ
Παραδοσιακή βραδιά με μουσική και τοπικές γεύσεις στο
στο γνωστό κρασοχώρι Νeustift στην περιοχή Grinzing
20, 25, 26, 28 Δεκεμβρίου & 4 Ιανουαρίου:
30ε ενήλικας, 20ε παιδί
Εορταστικό δείπνο παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς:
45ε ενήλικας, 30ε παιδί

Concert at the Hofburg Palace

Εξασφαλισμένες Θέσεις

Η επίσκεψη στην Βιέννη δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει
και την απόλαυση ενός μοναδικού κονσέρτου. Στην πόλη
υπάρχουν διάφορα Concert Halls με διαφορετική ποιότητα
και τιμές. Εμείς επιλέγουμε την αυτοκρατορική αίθουσα Imperial στο παλάτι Hofburg με την μοναδική Vienna Hofburg
Orchestra. Εφόσον σας ενδιαφέρει, προτείνουμε να κάνετε
την κράτησή σας με την εγγραφή στην εκδρομή με τις
παρακάτω εκπτωτικές τιμές.
Κατηγορίες θέσεων : 1η : 95ε, 2η - 80ε, 3η - 60ε

Γέφυρα Λεόντων

Caving under Budapest

4 ημέρες

House of Terror

Μαγευτική Βουδαπέστη
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Αμέσως
μόλις φτάσουμε θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στην πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της
Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από 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 και την ακαδημία
των επιστημών. Στη συνέχεια 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 άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως
ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή 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 και την Χριστουγεννιάτικη αγορά για να πάρουμε μια καλή πρώτη γεύση από την φημισμένη
πρωτεύουσα. Ακολουθεί μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - HOUSE OF TERROR - CAVING UNDER THE
BUDAPEST - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ - ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ
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. To βράδυ ελάτε μαζί μας στην παραδοσιακή Ουγγρική
ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης
του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα “βαρέλια” της γης και μετά την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου
θα διασκεδάσουμε συνοδεία παραδοσιακής μουσικής και folkor show (τσιγγάνικα βιολιά).

Vajdahunyad Castle

Έστεργκομ

26/12

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - RIVER RIDE BUS - ICE RINK
CITY PARK
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα κάνουμε μια
ακόμα τελευταία αλλά 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 μεταφορά στο κεντρικό
πάρκο Varosliget, εκεί που η ατμόσφαιρα τα
χριστούγεννα είναι μαγευτική. Στο πάρκο υπάρχει και
το περίφημο Ice Rink το οποίο βρίσκεται στο Top
10 χειμερινών προορισμών Ευρώπης σύμφωνα με το
Lonely Planet. Η λίμνη μπροστά στο κάστρο Vajdahunyad μετατρέπεται σε μια πελώρια πίστα πατινάζ
από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου
με χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα
μοναδικό τοπίο.

Ice Rink City park

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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 και
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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ξενάγηση στο Δούναβη με το
“αμφίβιο” River Ride Bus

5 ημέρες
19,22 /12
29/12& 2/1

Πτήση για Μπρατισλάβα, δώρο
ξενάγηση στη Βιέννη και
επιστροφή απευθείας
από Βουδαπέστη

Special

Βουδαπέστη
Μια από τις πιο όμορφες ευρωπαϊκές πόλεις του χάρτη. Χτισμένη στις
όχθες του Δούναβη, η παραμυθένια πρωτεύουσα της Ουγγαρίας χωρίζει
την Βούδα και την Πέστη, ενώ τις συνδέει ξανά με τη δημιουργία της
πιο επιβλητικής γέφυρας της χώρας. Όμως, η Βουδαπέστη δεν είναι
μόνο το ποτάμι της και το κάστρο Buda, τα οποία αποτελούν σημαντικά
μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και οι ιδιαίτερες
τοπικές συνταγές της, τα πολυτελή μέγαρα, η πολύχρωμη, κλασική
αρχιτεκτονική της και η νυχτερινή ζωή που συναρπάζει!
Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των χειμερινών εορτών, έχουμε
προγραμματίσει και σας προσφέρουμε αποκλειστικές απευθείας πτήσεις
από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” για την Βουδαπέστη ή την Μπρατισλάβα
για να συνδυάσετε χωρίς περιττά χλμ και μια ξενάγηση στην μαγευτική
Βιέννη. Τα ξενοδοχεία μας είναι προσεκτικά επιλεγμένα (value for money) ενώ το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει μόνο τις κλασικές περιηγήσεις
της πόλης αλλά και ιδιαίτερες επισκέψεις που μας προτείνουν οι τοπικοί
μας φίλοι που θα βρίσκονται συνεχώς μαζί μας. Καλό σας ταξίδι..

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και
σύντομη περιήγηση στην όμορφη πόλη. Έπειτα αναχώρηση για
την εορταστικά στολισμένη 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 και θα καταλήξουμε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος και
μετάβαση στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
Διαν/ση.

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. To βράδυ (και παραμονή Χριστουγέννων) ελάτε μαζί
μας στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις
εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα
“βαρέλια” της γης και μετά την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου θα διασκεδάσουμε συνοδεία
παραδοσιακής μουσικής και folkor show (τσιγγάνικα βιολιά).

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 και την
Χριστουγεννιάτικη αγορά για να πάρουμε μια καλή πρώτη γεύση
από την φημισμένη πρωτεύουσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ ελάτε μαζί μας σε μια μαγευτική νυχτερινή κρουαζιέρα
στα φωταγωγημένα αξιοθέατα του Δούναβη.

4η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - HOUSE OF TERROR - CAVING
UNDER THE BUDAPEST - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ - ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ
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 - ICE RING CITY PARK - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Την τελευταία μας ημέρα αφήσαμε ένα από τα καλύτερα αξιοθέατα της πόλης. Μεταφορά
στο κεντρικό πάρκο Varosliget, εκεί που η ατμόσφαιρα τα χριστούγεννα είναι μαγευτική.
Στο πάρκο υπάρχει και το περίφημο Ice Rink το οποίο βρίσκεται στο Top10 χειμερινών
προορισμών Ευρώπης σύμφωνα με το Lonely Planet. Η λίμνη μπροστά στο κάστρο Vajdahunyad μετατρέπεται σε μια πελώρια πίστα πατινάζ από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα
μέσα Φεβρουαρίου με χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα μοναδικό τοπίο. Στη
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Εορταστικό Gala
Την παραμονή των Χριστουγέννων έχουμε ετοιμάσει για εσάς
παραδοσιακό ρεβεγιόν στο γραφικό ΒΟRKATAKOMBA. Τοπικές
ή διεθνείς γεύσεις και ζωντανή μουσική από τα φημισμένα
τσιγγάνικα βιολιά της Βουδαπέστης. Απαραίτητη δήλωση
συμμετοχής έως 30 Νοεμβρίου. Τιμή ενήλικα 55ε.

Βουδαπέστη

Βουδαπέστη
Βιέννη
6 ημέρες
23/12

Πτήση για Βουδαπέστη , δώρο
ξενάγηση στη Μπρατισλάβα και
τα παραδουνάβια χωριά και
επιστροφή απευθείας
από Μπρατισλάβα

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ICE RING CITY PARK

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ουγγρική πρωτεύουσα . Άφιξη
και μεταφορά στο κεντρικό πάρκο Varosliget, εκεί που η ατμόσφαιρα τα
χριστούγεννα είναι μαγευτική. Στο πάρκο υπάρχει και το περίφημο Ice Rink το
οποίο βρίσκεται στο Top10 χειμερινών προορισμών Ευρώπης σύμφωνα με το
Lonely Planet. Η λίμνη μπροστά στο κάστρο Vajdahunyad μετατρέπεται σε μια
πελώρια πίστα πατινάζ από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου με
χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα μοναδικό τοπίο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, Το βράδυ ελάτε μαζί μας σε μια μαγευτική νυχτερινή κρουαζιέρα
στα φωταγωγημένα αξιοθέατα του Δούναβη.Διαν/ση.

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα περίχωρα της Βιέννης, τα
περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το
Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του Μάγιερλινγκ,
θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από
τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Θα κλείσουμε την εκδρομή
μας με επίσκεψη και περιήγηση στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Ιδιαίτερα
γνωστό το καζίνο της πόλης και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε
την ενάτη συμφωνία. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Αυστρίας
την Βιέννη . Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της
μουσικής, με το συνοδό μας. Περιδιαβαίνοντας το μοναδικά στολισμένο
ιστορικό κέντρο της πόλης θαυμάζουμε τα κτίρια της όπερας και του
καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου και καταλήγουμε στο χώρο του
Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Στη συνέχεια
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ανακαλύψτε την εύθυμη
πλευρά της πόλης. Ο λόγος για τα … Grinzing και Heuriger, όπου το πρώτο
είναι ένα μαγευτικό χωριό στο βόρειο τμήμα της Βιέννης και το δεύτερο
τα πιο ονομαστά καπηλειά της Αυστρίας! Στα υπέροχα και ατμοσφαιρικά
αυτά μαγαζιά με τη ζωντανή μουσική εμπνευσμένη από τη βαυαρική
παράδοση, θα φάτε ζυμωτό ψωμί, χωριάτικα λουκάνικα, υπέροχα τυριά,
μεζέδες της βαυαρικής κουζίνας και άφθονη μπύρα. τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 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 και την Χριστουγεννιάτικη
αγορά για να πάρουμε μια καλή πρώτη γεύση από την φημισμένη πρωτεύουσα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ (και παραμονή Χριστουγέννων) ελάτε
μαζί μας στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα
επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε
ένα από τα μεγαλύτερα “βαρέλια” της γης και μετά την παραδοσιακή ταβέρνα,
όπου θα διασκεδάσουμε συνοδεία παραδοσιακής μουσικής και folkor show
(τσιγγάνικα βιολιά).

3η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - HOUSE OF TERROR - CAVING
UNDER THE BUDAPEST - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ - ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ
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: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - TIERGARTEN - ZOO VIENNA
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφθούμε το KunstHaus, ένα αλλόκοτο σύμπλεγμα κτιρίων, του αρχιτέκτονα Hundertwasser, θα σας μεταφέρει στη Βιέννη της πρωτοπορίας, 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. θα δούμε το ρολόι Anchor που κατασκευάστηκε
το 1911 και έκτοτε χτυπά κάθε μεσημέρι με «παρέλαση» από πρωτότυπες
μινιατούρες, την υπαίθρια αγορά του Naschmarkt που «ζει» από τον 16ο
αιώνα, το Secession, δημιούργημα «αιρετικών» καλλιτεχνών του ρεύματος
της «Απόσχισης» στις αρχές του 20ου αιώνα. Κατόπιν, αναχώρηση για
το περίφημο ανάκτορο του Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας
Θηρεσίας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO Ελεύθερος
χρόνος για περιήγηση για όσους επιθυμούν εναλλακτικά επίσκεψη στον
παλαιότερο ζωολογικό κήπο του κόσμου, μια πραγματικά αξέχαστη
εμπειρία. Θα δούμε περισσότερα από 700 είδη ζώων, μερικά από τα οποία
απειλούνται με εξαφάνιση και έχουν βρει ένα σπίτι εδώ και μια ευκαιρία για
επιβίωση ως είδος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρωινό και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Στην ξενάγησή μας θα
δούμε το κάστρο Ντέβιν, το μουσείο των βασανιστηρίων, το οινομουσείο,
την όπερα και το παλάτι Grassalkovich, κατοικία του προέδρου της
δημοκρατίας. Κατόπιν ελεύθερος χρόνος στην Χριστουγεννιάτικη
αγορά Κάτοικοι και επισκέπτες αγαπούν και στηρίζουν κάθε χρόνο τη
Χριστουγεννιάτικη αγορά, με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει τη φήμη ως μία
απο τις καλύτερες υπαίθριες εκδηλώσεις του έτους. Αξίζει να σημειώσουμε,
πως, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην πρωτεύουσα πριν απο μόλις 18
χρόνια, με μόλις 50 ξύλινα σπιτάκια, ενώ, τα τελευταία χρόνια η κεντρική
πλατεία Hlave Namestie και η αυλή του Old Town Hall φιλοξενούν πάνω
απο 100 πάγκους, με έμφαση στα παραδοσιακά σλοβακικά προϊόντα..
Κατά μήκος της αγοράς, μικρά περιπτεράκια με σουβενίρ κάνουν
επίσης την εμφάνισή τους, πουλώντας παραδοσιακά κεραμικά, είδη
μεταλλοτεχνίας, ξυλογλυπτικής, χειροποίητα Χριστουγεννιάτικα στολίδια
και Χριστουγεννιάτικα στεφάνια. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής
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Βιέννη

Iδανικός συνδυασμός πτήσεων
Αναχώρηση για Μπρατισλάβα &
επιστροφή από Βουδαπέστη

Βουδαπέστη-Βιέννη

5 ημέρες
22,29 /12
& 2/1

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την Μπρατισλάβα. Στην
ξενάγησή μας θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, το μουσείο των βασανιστηρίων, το
οινομουσείο, την όπερα και το παλάτι Grassalkovich, κατοικία του προέδρου της
δημοκρατίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία
με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, με το συνοδό μας. Περιδιαβαίνοντας
το μοναδικά στολισμένο ιστορικό κέντρο της πόλης θαυμάζουμε τα κτίρια
της όπερας και του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου και καταλήγουμε
στο χώρο του Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Στη
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ανακαλύψτε την εύθυμη
πλευρά της πόλης. Ο λόγος για τα … Grinzing και Heuriger, όπου το πρώτο
είναι ένα μαγευτικό χωριό στο βόρειο τμήμα της Βιέννης και το δεύτερο τα
πιο ονομαστά καπηλειά της Αυστρίας! Στα υπέροχα και ατμοσφαιρικά αυτά
μαγαζιά με τη ζωντανή μουσική εμπνευσμένη από τη βαυαρική παράδοση, θα
φάτε ζυμωτό ψωμί, χωριάτικα λουκάνικα, υπέροχα τυριά, μεζέδες της βαυαρικής
κουζίνας και άφθονη μπύρα.

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα περίχωρα της Βιέννης, τα
περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το
Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του Μάγιερλινγκ,
θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από
τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Θα κλείσουμε την εκδρομή
μας με επίσκεψη και περιήγηση στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν.
Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο της πόλης και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν
συνέθεσε την ενάτη συμφωνία. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας την Βουδαπέστη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ
προαιρετική νυχτερινή κρουαζιέρα στο Δούναβη.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - TIERGARTEN - ZOO VIENNA
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφθούμε το KunstHaus, ένα
αλλόκοτο σύμπλεγμα κτιρίων, του αρχιτέκτονα Hundertwasser, θα σας μεταφέρει
στη Βιέννη της πρωτοπορίας, 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. θα δούμε το ρολόι Anchor που κατασκευάστηκε το 1911 και έκτοτε
χτυπά κάθε μεσημέρι με «παρέλαση» από πρωτότυπες μινιατούρες, την υπαίθρια
αγορά του Naschmarkt που «ζει» από τον 16ο αιώνα, το Secession, δημιούργημα
«αιρετικών» καλλιτεχνών του ρεύματος της «Απόσχισης» στις αρχές του
20ου αιώνα. Κατόπιν, αναχώρηση για το περίφημο ανάκτορο του Σένμπρουν,
θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση για όσους επιθυμούν εναλλακτικά
επίσκεψη στον παλαιότερο ζωολογικό κήπο του κόσμου, μια πραγματικά
αξέχαστη εμπειρία. Θα δούμε περισσότερα από 700 είδη ζώων, μερικά από τα
οποία απειλούνται με εξαφάνιση και έχουν βρει ένα σπίτι εδώ και μια ευκαιρία για
επιβίωση ως είδος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

ξενάγηση στο Δούναβη με το
“αμφίβιο” River Ride Bus

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - RIVER FLOAT BUS
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με μια
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο
με το οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού
αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη
περιήγηση εν πλώ !! Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και με
συμβατικό λεωφορείο ξεκινάμε την ξενάγηση μας, όπου θα δούμε την
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από
το Ζωολογικό κήπο, από 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 άγιας 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. Στην συνέχεια
θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ, θα δούμε το φρούριο του αυστριακού
στρατού- σήμερα πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα
μας στην αγορά της Βάτσι Ούτσα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε
να επισπεφθείτε και την σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά
προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
To βράδυ σας προτείνουμε gala dinner στην παραδοσιακή ΟΥΓΓΡΙΚΗ
ταβέρνα BORKATAKOMBA αφού πρώτα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις
παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα
βαρέλια της γης!! Κατόπιν αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα
όπου θα διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής
και folkor show

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle)
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε γνωρίζοντας την «άλλη»
Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με την επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ
που κατατάσσεται ως ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης!
Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά κάστρα στην Ουγγαρία και βρίσκεται
στο πάρκο της πόλης εκεί όπου το καλοκαίρι γίνονται οι βαρκάδες
και το χειμώνα είναι το περίφημο παγοδρόμιο λίμνη / πατινάζ. Το
κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα μια μίμηση της
φαντασίας, μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα στους αιώνες
και το στυλ της χώρας. Το κάστρο είναι το σπίτι για διάφορα φεστιβάλ,
συναυλίες και εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο της Ουγγαρίας. Το
απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

6 ημέρες
23/12

Βουδαπέστη

Μπρατισλάβα

Πτήση για Βουδαπέστη , δώρο
ξενάγηση στη Μπρατισλάβα και
τα παραδουνάβια χωριά και
επιστροφή απευθείας
από Μπρατισλάβα

Βουδαπέστη-Παραδουνάβια χωριά-Μπρατισλάβα
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ICE RING CITY PARK
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ουγγρική πρωτεύουσα .
Άφιξη και μεταφορά στο κεντρικό πάρκο Varosliget, εκεί που η ατμόσφαιρα
τα χριστούγεννα είναι μαγευτική. Στο πάρκο υπάρχει και το περίφημο
Ice Rink το οποίο βρίσκεται στο Top10 χειμερινών προορισμών Ευρώπης
σύμφωνα με το Lonely Planet. Η λίμνη μπροστά στο κάστρο Vajdahunyad μετατρέπεται σε μια πελώρια πίστα πατινάζ από τα μέσα Νοεμβρίου
έως τα μέσα Φεβρουαρίου με χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα
μοναδικό τοπίο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, Το βράδυ ελάτε μαζί μας
σε μια μαγευτική νυχτερινή κρουαζιέρα στα φωταγωγημένα αξιοθέατα του
Δούναβη.Διαν/ση.

Ice Rink City park

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 και την Χριστουγεννιάτικη αγορά
για να πάρουμε μια καλή πρώτη γεύση από την φημισμένη πρωτεύουσα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ (και παραμονή Χριστουγέννων) ελάτε
μαζί μας στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα
επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού
σε ένα από τα μεγαλύτερα “βαρέλια” της γης και μετά την παραδοσιακή
ταβέρνα, όπου θα διασκεδάσουμε συνοδεία παραδοσιακής μουσικής και
folkor show (τσιγγάνικα βιολιά).

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για 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
.

4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην εορταστικά
στολισμένη 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 και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στη Βουδαπέστη

5η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - HOUSE OF TERROR - CAVING
UNDER THE BUDAPEST - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ - ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ
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.

6η ΗΜΕΡΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας,
τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και σύντομη περιήγηση στην όμορφη πόλη
.Στην ξενάγησή μας θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, το μουσείο των
βασανιστηρίων, το οινομουσείο, την όπερα και το παλάτι Grassalkovich,
κατοικία του προέδρου της δημοκρατίας. Κατόπιν ελεύθερος χρόνος στην
Χριστουγεννιάτικη αγορά Κάτοικοι και επισκέπτες αγαπούν και στηρίζουν
κάθε χρόνο τη Χριστουγεννιάτικη αγορά, με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει
τη φήμη ως μία απο τις καλύτερες υπαίθριες εκδηλώσεις του έτους. Αξίζει
να σημειώσουμε, πως, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην πρωτεύουσα
πριν απο μόλις 18 χρόνια, με μόλις 50 ξύλινα σπιτάκια, ενώ, τα τελευταία
χρόνια η κεντρική πλατεία Hlave Namestie και η αυλή του Old Town Hall
φιλοξενούν πάνω απο 100 πάγκους, με έμφαση στα παραδοσιακά σλοβακικά
προϊόντα.. Κατά μήκος της αγοράς, μικρά περιπτεράκια με σουβενίρ
κάνουν επίσης την εμφάνισή τους, πουλώντας παραδοσιακά κεραμικά, είδη
μεταλλοτεχνίας, ξυλογλυπτικής, χειροποίητα Χριστουγεννιάτικα στολίδια
και Χριστουγεννιάτικα στεφάνια. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής
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Βαρσοβία-Κρακοβία

Γνωρίστε
τα στολίδια
της Πολωνίας

1η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Κρακοβία

5 ημέρες
23/12

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Ιστορική πόλη της
Βαρσοβίας. Άφιξη και χωρίς να χάνουμε χρόνο θα ξεκινήσουμε την περιήγηση
της πόλης που περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται στον κατάλογο
της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον
σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην
ξενάγηση θα δούμε, μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό
Ανάκτορο, που αποτελεί πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής και λειτουργεί
σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim. Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι και την
πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη
ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του
Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το
μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους
Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που
τιμήθηκε με Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους
του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια στο
πολυτελές DOUBLE TREE BY HILTON. To απόγευμα, με την καθοδήγηση του συνοδού,
περιπλανηθείτε στη γραφική πόλη και απολαύστε τα φωταγημένα αξιοθέατα.

2η ημέρα: ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ & ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για εκδρομή στην
κοντινή Ζελάσοβα Βόλα, τη γενέτειρα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν. Θα έχουμε
επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός και χρόνο για
γνωριμία με την πόλη. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην Βαρσοβία για επίσκεψη
στους υπαίθριους χώρους του ανακτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυρίως για
την εξωτερική του όψη. Οι όμορφοι κήποι του που επισκεπτόμαστε, πλαισιώνουν
αρμονικά το ανάκτορο και γι’ αυτό ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλούς ως
«μικρές Βερσαλλίες». Το απόγευμα προτείνουμε να περπατήσετε κατά μήκος της
δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της Βασιλικής Οδού.

Πτήση για Βαρσοβία & επιστροφή από
ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Κρακοβία χωρίς περιττά χιλιόμετρα. 3η
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην πρωτεύουσα,
Οι δυο πιο αξιόλογες πόλεις της Πολωνίας,
Βαρσοβία και Κρακοβία, αποτελούν ένα μοναδικό
κράμα αρχιτεκτονικής και ταμπεραμέντου. Η
Βαρσοβία βρίσκεται στη καρδιά της χώρας τόσο
από γεωγραφική όσο και από πολιτική άποψη.
Περπατώντας στη παλιά πόλη δύσκολα θα πιστέψετε,
ότι το ιστορικό της κέντρο είχε μετατραπεί σε σωρό
ερειπίων στον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο, καθώς
αποκαταστάθηκε με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία
μέσα από αρχεία και παλιές φωτογραφίες. Ό,τι της
λείπει σε αρχαιότητα το κερδίζει σε δυναμισμό. Η
Κρακοβία από την άλλη, πρωτεύουσα της Πολωνίας
για 500 χρόνια, αντίθετα με τη Βαρσοβία, ξέφυγε της
καταστροφής και αποτελεί μια πόλη-κόσμημα που
κρύβει θησαυρούς γοτθικής και αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής και τόνους τέχνης.
Θεωρείται η
χαϊδεμένη πόλη της χώρας με μια θαυμάσια Παλιά
Πόλη.
Βαρσοβία

κατευθυνόμαστε
στη νότια Πολωνία, στην περίφημη Κρακοβία. Καθοδόν θα επισκεφθούμε στην
Τσεστοχόβα το φημισμένο μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε επίσκεψη
στο παρεκκλήσι της μονής. Η επόμενη επίσκεψη δεν χρειάζεται συστάσεις όχι μόνο
γιατί βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO αλλά γιατί πρόκειται για το μεγαλύτερο στρατόπεδο εξόντωσης του
τρίτου Ράιχ, τον πλέον μουσειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, όπου βρήκαν
τραγικό θάνατο πάνω από 2εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου. Ανάμεικτα συναισθήματα σε μια ιδιαίτερα συγκλονιστική ταξιδιωτική
εμπειρία. Το απόγευμα φτάνουμε στην Κρακοβία και τακτοποιούμαστε στα δωμάτια.
Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού, κάντε μια πρώτη γνωριμία με την
πόλη, περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της και απολαύστε ποτό ή φαγητό στα
δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία.

Κρακοβία

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας.
Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό
με τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη
μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία.
Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε,
όπου παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει
το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής Πολωνών
ζωγράφων. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην υπέροχη πόλη, την οποία με την
καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής μπορείτε να εξερευνήσετε. Περπατήστε
στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης,
η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά
της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και
συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος αποτελεί σήμερα ένα από
τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, μουσεία,
cafes και εστιατόρια.

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα

Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα,για να επισκεφθούμε τα
αλατωρυχεία της, που αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων.
Στις υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές
φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι
αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο
αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο,
εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Μετά την επίσκεψη
μας και την αγορά αναμνηστικών από αλάτι επιστρέφουμε στην Κρακοβία, και
Άουσβιτς
μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Απευθείας Πτήσεις

Ειδικά
οργανωμένο
εορταστικό
δείπνο
στις 24/12
& 31/12

4&5 ημέρες
18,22,26,29 /12
& 2/1

Παραμυθένια Πράγα
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ

Γέφυρα Καρόλου

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 επισκεφτούμε μια μικροζυθοποιεία. Εκεί θα σας δοθεί η ευκαιρία
να παρακολουθήσετε την διαδικασία παραγωγής μιας μοναδικής στον κόσμο
μπύρα. Ενώ θα έχετε φυσικά και την ευκαιρία να την γευτείτε και εσείς. Από εδώ
θα αποχωρήσετε με εμπλουτισμένες γνώσεις σχετικά με την γευσιγνωσία και την
διαδικασία παραγωγής της μπύρας, γνώσεις για τις οποίες μάλιστα θα λάβετε και
το σχετικό ‘’πτυχίο’’.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΜΟΛΔΑΒΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ - GHOST TOUR
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 επιλέξετε προαιρετικά ανάμεσα σε δύο επιλογές.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε 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. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον υπόγειο
κόσμο της Πράγας, ακολουθήστε τα βήματα των πνευμάτων, και ακούστε τους
μύθους καθώς θα περιηγείστε στα υπόγεια του περίφημου ‘’Orloj’’ αστρονομικού
πύργου και του δημαρχείου της πόλης. Σημεία τα οποία έγιναν και παγκοσμίως
γνωστά μέσω της σειράς ‘’most hunted live’’.

Παλιά πόλη

