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Δρέσδη

Highlights!
- ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ
- ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΑ
- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
- ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
- ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

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

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία. Κατά
την διάρκεια της δίωρης περίπου διαδρομής θα έχουμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε χαρακτηριστικά τοπία της δυτικής
Βοημίας, όπως τις καλλιέργειες του Λυκίσκου και τμήματα
των περίφημων βοημικών δασών. Φτάνουμε στην πασίγνωστη
λουτρόπολη η οποία είναι κυριολεκτικά πνιγμένη μέσα στα
δάση της κοιλάδας, του μικρού ποταμού Τέπλα, η οποία
φημίζεται για τις 12 θερμές ιαματικές πηγές της. Η μικρή αυτή
λουτρόπολη υδρίθεικε από τον αυτοκράτορα Κάρολο το IV, και
απετέλεσε ανά τους αιώνες τόπο συνάντησης των ανθρώπων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος
Μέγας Πέτρος Α’, Μαρία Θηρεσία, Γκαίτε, Σίλλερ, Μπάζ κ.α.
Πέρα από λουτρόπολη όμως είναι και η πηγή των κρυστάλλων
Βοημίας. Απολαύστε λοιπόν έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικής
ομορφιάς, ιαματικών πηγών και εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής.
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟΥΜ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο φημισμένο κτίριο
της βιβλιοθήκης Klementinum το οποίο ιδρύθηκε από τους
Ιησουίτες κατά την άφιξη τους στη Βοημία το 1556 και έχει μεγάλη
και πλούσια ιστορία. Μπορείτε να δείτε την μπαρόκ βιβλιοθήκη
και τον αστρονομικό πύργο. Έπειτα χρόνος ελεύθερος να
περιπλανηθείτε στην πλούσια αγορά της πόλης, με τα υπέροχα
κρύσταλλα, επισκεφτείτε το μουσείο φυσικής ιστορίας, την
εθνική πινακοθήκη και πολλά άλλα ενδιαφέροντα σημεία στην
ρομαντική Πράγα. Κάπως έτσι θα τελειώσει η όμορφη διαμονή
σας με τις καλύτερες εντυπώσεις που αφήνει πάντα η Χρυσή
Πράγα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος
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6 ημέρες
Iδανικός συνδυασμός πτήσεων
Αναχώρηση για Ρώμη &
επιστροφή από Νάπολι
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Ρώμη-Βατικανό-Πομπηϊα
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.Αφιξη και
μετα την παραλαβη των αποσκευων,μεταφορα στο ξενοδοχειο. Για την πρώτη
βραδιά,θα εχουμε νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να την δουμε όπως της
αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα μας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε
τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita
της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς
λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια
θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά
φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο
ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε
στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες
γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετα το πρωινο,θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πόλησύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα
Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του
Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό
κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη,
την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα
Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο
και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Για τη συνεχεια σας προτεινουμε
να επισκεφθειτε υπαιθριες χριστουγεννιατικες αγορες.Μια από αυτές είναι η
χριστουγεννιάτικη αγορά στη θρυλική Piazza Navona. Η διασημότερη μπαρόκ
πλατεία της Ρώμης τα Χριστούγεννα μεταμορφώνεται στη μαγευτική Mercatino di Natale, ένα πανέμορφο χριστουγεννιάτικο «καρναβάλι», γεμάτο
παιχνίδια, χρώματα και μυρωδιές! Πάγκοι με ψητά κάστανα, μαλλί της γριάς
και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές όλων των ειδών με τη σφραγίδα εγγύησης
της μοναδικής ιταλικής ζαχαροπλαστικής βρίσκουν τη θέση τους ανάμεσα σε
ζωηρούς στολισμούς και γιγάντιες φάτνες που αναπαριστούν σε φυσικό μέγεθος
τη Θεία γέννηση

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από
των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3
εκατ. τουριστών. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς
θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των
Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος
Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του
Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα
της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη
εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου
θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα
έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα
στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε
(Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το
Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό
κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη
σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000
επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας.
Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί
μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco
που χρονολογείται από το 1760 ή γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu Pompi στο
ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

Γνωρίστε την «αιώνια πόλη» & την Πομπηϊα με τον ιδανικότερο τρόπο
- Απευθείας πτήση για Ρώμη και επιστροφή απευθείας από
Νάπολι
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
- Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Ρώμης
- Μουσεία Βατικανού - δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη
προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή
4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (προαιρετική)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την πόλη των Μεδίκων και
της Αναγέννησης, την Φλωρεντία μια πόλη που δεν χρειάζεται πολλές
συστάσεις. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της Παναγίας
των λουλουδιών με τον τρούλο του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του
Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι κ.α.
Τελειώνοντας, μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα
σας εντυπωσιάσει. Το βράδυ σας προτείνουμε περίπατο στην Πιάτσα
Ναβόνα με τα επιβλητικά μνημεία και την πανέμορφη Φοντάνα ντι Τρέβι..

Πομπηϊα

5η ημέρα: ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΙ
Προγευμα και αναχωρηση για ξεναγηση σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό
αρχαιολογικό χώρο, αυτόν της Πομπηίας. . Η Πομπηία χτίστηκε τον 5ο
αιώνα από τους Έλληνες στις ακτές της Καμπανίας στους πρόποδες
του Βεζούβιου, κοντά στη Ρώμη. Το 79μ.χ. μετά από μια φοβερή έκρηξη
του Βεζούβιου, ένα τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη και φωτιά έθαψε για
πάντα μέσα σε λίγες ώρες την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη ρωμαϊκή
πόλη. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2000 άτομα βρέθηκαν
κάτω από τη στάχτη και πέθαναν από ασφυξία. Θα περπατήσουμε
στα πλακόστρωτα μονοπάτια της και θα γνωρίσουμε και αυτόν τον
ρωμαϊκό πολιτισμό.Συνεχιζουμε για την πρωτεύουσα της Καμπανίας,
τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. θα επισκεφτούμε
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης θα δούμε τα εκθέματα
καθημερινής οικιακής χρήσης και τα μαγειρικά σκεύη από την Πομπηία
και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την πόλη: την γραφική παραλία της,
το παλάτι, την Σάντα Λουτσία με το κάστρο της, την περίφημη Σάντα
Κιάρα, την όπερα, τις γραφικές πλατείες της, την περίφημη σκεπαστή
αγορά της Galleria umberto, την πιάτσα ντελ πλεμπίσιτο, με την
εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου και το παλάτι, την Spaccanapoli με τα
γραφικά σοκάκια, το Ντουόμο, το παρεκκλήσι του Sant Severon με τα
μυστηριώδη αγάλματα.Αργά το απόγευμα τακτοποιηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΝΑΠΟΛΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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Σαν Τζιμινιάνο

6 ημέρες

Iδανικός συνδυασμός πτήσεων
Αναχώρηση για Νάπολι &
επιστροφή από Μπολώνια
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Ρώμη-Πομπηϊα-Τοσκάνη-Φλωρεντία
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΠΟΛΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ

4η ημέρα: ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ναπολι.Μετα την παραλαβη των
αποσκευων, αναχωρηση για ξεναγηση σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό
χώρο, αυτόν της Πομπηίας. . Η Πομπηία χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τους Έλληνες
στις ακτές της Καμπανίας στους πρόποδες του Βεζούβιου, κοντά στη Ρώμη. Το 79μ.χ.
μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου, ένα τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη
και φωτιά έθαψε για πάντα μέσα σε λίγες ώρες την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη
ρωμαϊκή πόλη. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2000 άτομα βρέθηκαν κάτω
από τη στάχτη και πέθαναν από ασφυξία. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα
μονοπάτια της και θα γνωρίσουμε και αυτόν τον ρωμαϊκό πολιτισμό.Συνεχιζουμε
για τη Ρωμη,αφιξη και τακτοποιηση στο ξενοδοχειο μας.

Πρωινό και αναχωρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου
δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά
καλντερίμια της πόλης θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά,
τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της
Θεοτόκου, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης
σε ολόκληρη την Ιταλία Επόμενος σταθμός το “Μανχάταν του
Μεσαίωνα”, η γραφική κωμόπολη San Gimignano. Ψηλοί αγέρωχοι
πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο
μια παραμυθένια όψη. Η πόλη των όμορφων πύργων, είναι μία από τις
πιο καλοδιατηρημένες της Τοσκάνης. Στον ουρανό της υψώνονται
οι εντυπωσιακοί πύργοι του 13ου αιώνα, από τους 76 που υπήρχαν,
σήμερα σώζονται οι 14. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα
της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Προγευμα και ξεκιναμε πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε
ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό
τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο,
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του
Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το
μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το
νησί Τιβερίνα.Για το βραδυ, σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση
στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα
σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ
και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα
ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το
προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το
κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα
περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο
και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και
κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη
ποταμού.

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική
ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από των
κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ.
τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής της
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου
κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην ξενάγησή
μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των
κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει
διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα
με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα
αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη
μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό,
όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και
τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα
στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa
Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park
της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα
και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη
παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini
και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν
από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα
ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν
εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή γευθείτε το
πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

5η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Προγευμα και ξεκιναμε την περιήγησή μας στη πόλη της Φλωρεντίας
θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου
Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ
Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα
κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι
του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ
Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα
το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων
Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη
Ουφίτσι, την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο
με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα,
μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη
χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο
ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων.

Φλωρεντία

6η ημέρα: ΠΙΖΑ - ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινο και αναχωρηση για ένα από τα πιο γνωστα αξιοθέατα της
Ιταλιας, τον κεκλιμένο Πύργο της Πίζας, θα περάσουμε από τα
τείχη που περιβάλλουν την πόλη και θα αντικρύσουμε ένα από τα
πιο πολυφωτογραφημένα μνημεία του κόσμου . Μαζί με τον Πύργο
“δένουν” αρμονικά το βαπτιστήριο και ο καθεδρικός ναός. Θα
περπατήσουμε στον χώρο όσο και στην υπόλοιπη πόλη.Αναχωρηση
για την Μπολωνια. Θα περιηγηθουμε στο κέντρο της πόλης οπου
δεσπόζουν δύο πύργοι : ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος των Asinelli
(102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda (49 μέτρα ύψος).
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της που είναι το μεγαλύτερο
της Ευρώπης μετά της Βενετίας.Μεταφορα στο αεροδρομιο για την
πτηση της επιστροφης

Μιλάνο

Βενετία

Βερόνα

Iδανικός συνδυασμός πτήσεων
Αναχώρηση για Ρώμη &
επιστροφή από Μιλάνο

7 ημέρες
22/12

Κλασική Ιταλία

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ROMA BY NIGHT

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΣΤΡΕ)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.Αφιξη και μετα την
παραλαβη των αποσκευων,μεταφορα στο ξενοδοχειο. Για την πρώτη βραδιά,θα εχουμε
νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να την δουμε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα
που θα μας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και
ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν
από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά
φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό
αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή
Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό
δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων και
της Αναγέννησης τη Φλωρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο
καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον
τρούλο του Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το
βαπτιστήριο, την πιάτσα ντε λα σινιόρα, την εκκλησία Σάντα
Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το
παλάτσο Βέκκιο και το Πόντε Βέκιο. Έπειτα αναχώρηση για την
πόλη των Δόγηδων και των καναλιών την ρομαντική Βενετία
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε.
Διανυκτέρευση.

Φλωρεντία

2η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετα το πρωινο,θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο
που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το
Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο
του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του
Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του
Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Για
τη συνεχεια σας προτεινουμε να επισκεφθειτε υπαιθριες χριστουγεννιατικες αγορες.Μια
από αυτές είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά στη θρυλική Piazza Navona. Η διασημότερη
μπαρόκ πλατεία της Ρώμης τα Χριστούγεννα μεταμορφώνεται στη μαγευτική Mercatino
di Natale, ένα πανέμορφο χριστουγεννιάτικο «καρναβάλι», γεμάτο παιχνίδια, χρώματα και
μυρωδιές! Πάγκοι με ψητά κάστανα, μαλλί της γριάς και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές όλων
των ειδών με τη σφραγίδα εγγύησης της μοναδικής ιταλικής ζαχαροπλαστικής βρίσκουν τη
θέση τους ανάμεσα σε ζωηρούς στολισμούς και γιγάντιες φάτνες που αναπαριστούν σε
φυσικό μέγεθος τη Θεία γέννηση

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση.
Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από των κορυφαίων μουσείων του
κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Στην ξενάγησή μας θα
θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων,
των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος
ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του
Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας
ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το
ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση
(Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη
Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο
με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό
κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese,
πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του
Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν
από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια
(Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο
γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu
Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων»
και των καναλιών που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα
οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και ενώνονται
με μικρές γέφυρες. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με
βαπορέτα θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον
ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων,
τον πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, την γέφυρα των
στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών
του Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την
Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι
οι οποίες περιβάλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά
κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το
θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια αναχώρηση για
το Μιλάνο. όπου θα δούμε το Castello d’Angelo, τις εμπορικές
οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα,
το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και το
εντυπωσιακό Ντουόμο. Διανυκτέρευση..

7η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα.Χρονος ελευθερος στη φημισμενη αγορα της πολης
και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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Βελιγράδι

Άγιος Σάββας

Highlights!

Βελιγράδι

4&5 ημέρες

- ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
- ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΖΕΜΟΥΝ
- ΒΟΛΤΑ ΚΝΕΖ ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ
- ΝΟΒΙΣΑΝΤ
- STREMSI KARLOVSI

Απευθείας
πτήσεις

1η ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

4η ημέρα ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Άφιξη μετά από μια ώρα πτήσης στο αεροδρόμιο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη Λευκή
πόλη, όπως μεταφράζεται το Βελιγράδι. Διανυκτέρευση.

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

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

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - STREMSI KARLOVSI - ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε προαιρετικά για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της
Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και
είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη
και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην
περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη,
την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή
πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την
ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του
Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία
δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά
την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής
ομορφιάς διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε
μια παραδουνάβια πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές
περιοχές της πόλης.

Ειδικά οργανωμένο Gala
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
στο πολυτελές ξενοδοχείο METROPOL 5*
με απεριόριστο εορταστικό μπουφέ
& συνοδεία μουσικής
Τιμή ανά άτομο: 30E

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

Νόβισαντ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

Παλάτι του λαού

4&5 ημέρες

Μπρασόφ

“Το μικρό Παρίσι“

Βουκουρέστι

Specialist

Μουσείο του χωριού

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

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

ο

ρ
Δώ

Περιήγηση
στο Παλάτι της
Βουλής
& στο Παλάτι
της Άνοιξης,
όπου διέμενε
η οικογένεια
Τσαουσέσκου

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

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο του Βουκουρεστίου.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη ή να κάνετε (εφόσον ο καιρός
το επιτρέπει) μια βόλτα με το καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που βρίσκεται
δίπλα στο μουσείο του χωριού. Θα μας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο και
η καταπράσινη πεδιάδα. Ακόμη σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ιστορικό
εστιατόριο Caru Cu bere.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης.
Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα.

Ειδικά οργανωμένο Gala

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Στο πολυτελές ξενοδοχείο ATHENNE PALACE HILTON 5*
με εορταστικό μπουφέ, 1 ποτήρι κρασί & μουσική
Τιμή ανα άτομο: 35 ευρώ
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Πύργος Δράκουλα

6 ημέρες

Με απευθείας πτήσεις για
Ιάσιο και επιστροφή από
Βουκουρέστι για την αποφυγή
περιττών χιλιομέτρων

22/12

Πανόραμα Ρουμανίας
η χώρα της παράδοσης
Ένα νέο μοναδικό πρόγραμμα για να δείτε τις πανέμορφες
πόλεις της Ρουμανίας, μιας χώρας με πλούσια παράδοση και
ιστορία, όμορφα φυσικά τοπία, καταπληκτικά μοναστήρια με
περίτεχνες τοιχογραφίες που προστατεύονται από την UNESCO, γραφικές μεσαιωνικές πόλεις και επιβλητικά κάστρα. Η
Ρουμανία των θρύλων και των παραμυθιών είναι μια χώρα
διαφορετική: Δεν πρόκειται απλά για μια χώρα με ωραία
βαλκανικά τοπία, γραφικά χωριά και ιδιαίτερη λαϊκή μουσική.
Είναι μια μεγάλη και πλούσια σε αξιοθέατα χώρα, με πληθώρα
μεσαιωνικών πόλεων και οικισμών, που συναγωνίζονται
επάξια τις αντίστοιχες της κεντρικής Ευρώπης. Έχει επίσης
υπέροχα και καλοδιατηρημένα κάστρα, καταπληκτική φύση,
ενδιαφέρουσα λαογραφία και το πλουσιότερο φολκλόρ της
Ευρώπης. Με αυτό το ταξίδι θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα
μοναστήρια της Μολδοβλαχίας και τις μεσαιωνικές πόλεις των
Καρπαθίων, θα “ζήσουμε” το μυστήριο του Κόμη Δράκουλα
και θα μάθουμε για τους θρύλους των Καρπαθίων και της
Τρανσυλβανίας.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΣΙΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και
απευθείας πτήση για το Ιάσιο, την πρώην πρωτεύουσα της ηγεμονίας
της Μολδοβλαχίας και δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, μετά
το Βουκουρέστι. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη, όπου
αποτέλεσε σπουδαίο ελληνικό πνευματικό κέντρο κατά την περίοδο της
τουρκοκρατίας και η συμβολή του στην Ελληνική Επανάσταση του 1821
υπήρξε μεγάλη, καθώς από εκεί ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κήρυξε την
επανάσταση εναντίον των Τούρκων στις 22/02/1821. Θα δούμε την πλατεία
της Ένωσης με το άγαλμα του Άλεξ Κούζα. Εδώ δεσπόζει το οικοδόμημα στο
οποίο στεγάζεται το Μέγαρο Πολιτισμού και το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο
της Ρουμανίας. Θα δούμε επίσης το Εθνικό Θέατρο, το Δημαρχείο, τον
μητροπολιτικό ναό της Αγίας Παρασκευής, τις εκκλησίες τριών Ιεραρχών
και Αγίου Νικολάου. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: ΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ (300χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα ζωγραφισμένα μοναστήρια της Μπουκοβίνα
που κρύβουν το καθένα τη δική τους ιστορία. Από το “αρχιπέλαγος” των
μοναστηριών επισκεπτόμαστε τα σημαντικότερα, όπως το Βορονέτς,
το Μολντοβίτσα και το Σουτσεβίτσα. Οι ζωγραφισμένοι εξωτερικοί τους
τοίχοι αφηγούνται αποσπάσματα της ζωής του Χριστού και των Αγίων
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έχουν εικόνες με Αγγέλους και Δαίμονες,
εικόνες από τον Ουρανό και την Κόλαση. Οι μοναστηριακές εγκαταστάσεις
περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ με τους τόπους παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρχικά θα επισκεφθούμε το
μοναστήρι
Βορονέτ, ίδρυμα του μεγάλου Στεφάνου. Το γνωστό «μπλε» του Βορονέτ
από την «Τελευταία Κρίση» είναι μοναδικό ανάμεσα σε αναπαραστάσεις
πολλών εκκλησιών της Μολδαβίας. Οι ζωγραφιές αυτές θα μπορούσαν να
περιλαμβάνονται ανάμεσα στα καλύτερα κομμάτια τέχνης του κόσμου.
Συνεχίζουμε τη βόλτα μας με το Μοναστήρι Μολντοβίτσα, μια από τις
τελευταίες προσφορές του Πέτρου Ράρες, που προσελκύει με τις όμορφες
εσωτερικές και εξωτερικές τοιχογραφίες του και είναι γνωστό για την
ζεστασιά και την μοναδικότητα των χρωμάτων του. Θα ολοκληρώσουμε
με το μοναστήρι Σουτσεβίτσα, ένα από τα πιο μεγάλα και καλοδιατηρημένα
μοναστήρια της Μπουκοβίνα στο οποίο τα τρία αδέρφια Μοβίλα έχτισαν
την εκκλησία της Αναστάσεως του μοναστηρίου γύρω στο 1583. Αποτελεί
τη μόνη βαμμένη εκκλησία που δεν ιδρύθηκε από πρίγκιπα, αν και τα αδέρφια
Μοβίλα ήταν απόγονοι του ευγενούς Πέτρου Ράρες. Το βράδυ επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας.

Specialist

Ιάσιο

3η ημέρα: ΙΑΣΙΟ - ΜΠΡΑΣΟΦ (310χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μπρασόφ, που περιβάλλεται από τα
Καρπάθια Όρη και αποτελεί μια πόλη πλούσια και ζωντανή. Υπήρξε εμπορικό
πέρασμα των Τευτόνων στην επαρχία της Τρανσυλβανίας και διατηρεί
ακόμη την τευτονική της παράδοση. Το Μπρασόβ μπορεί να υπερηφανεύεται
για τα πάντα: μια δυναμική σύγχρονη ζωή, μια γοητεία που έρχεται από τα
παλιά και ένα συναρπαστικό φυσικό τοπίο. Αφιξη στην πόλη και ξεκινάμε την
περιήγησή μας, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και την γοτθικού ρυθμού Μαύρη
Εκκλησία, που είναι η μεγαλύτερη της Ρουμανίας, κτισμένη μεταξύ 1363 και
1480. Η ονομασία οφείλεται στο σκούρο χρώμα των τοίχων, αποτέλεσμα
μιας πυρκαγιάς του 1689. Επίσης θα δούμε την ελληνική εκκλησία της Αγίας
Τριάδας, που ανεγέρθηκε από ομογενείς Έλληνες της περιοχής. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΣΙΝΑΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον περίφημο Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε
το διάσημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως “Πύργο του Δράκουλα”, ο οποίος
κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές
επιθέσεις. Συνεχίζουμε για τα Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου
θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου,
του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο τοπικό
Ορθόδοξο Μοναστήρι του Καντακουζηνού και βόλτα γνωριμίας στο
φημισμένο αυτό θέρετρο. Χρόνος ελεύθερος. Τελειώνοντας, αναχωρούμε
για την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το
Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το Μουσείο του
χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, περιέχει περισσότερα από 300
ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους, εκκλησίες και άλλες κατασκευές και δείχνει
την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και το παλάτι
της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε
μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια
της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο
μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα
του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του
Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος για αγορές
και το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε
να περπατήσετε την οδό Calea Victoriei, η οποία στο πρώτο κομμάτι της
φιλοξενεί ιστορικά κτίρια και ακριβά μαγαζιά και να συνεχίσετε στα στενά
δρομάκια που οδηγούν στο νότιο τμήμα της. Εκεί θα ανακαλύψετε μικρά
εστιατόρια και χαριτωμένες καφετέριες, όπου αξίζει να δοκιμάσετε το γλυκό
παπανάτς, ένα είδος ρουμανικού λουκουμά.

6η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα και στη συνέχεια
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μαδρίτη

Βαρκελώνη

Iδανικός συνδυασμός πτήσεων
Πτήση για Βαρκελώνη
& επιστροφή από Μαδρίτη

Γύρος Ισπανίας

8 ημέρες
24/12
&31/12

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

5η ημέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Καταλονίας, την Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας . Ελεύθερος χρόνος.

Μετά το πρωινό θα κάνουμε μια πανοραμική περιήγηση της πόλης, που
κουβαλάει την αρχιτεκτονική και πολιτισμική παράδοση των χιλίων χρόνων
της ιστορίας της. Σήμερα η Βαλένθια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
μια από τις πιο μοντέρνες πόλεις της Ευρώπης. Θα περάσουμε από την
παλιά πόλη και θα δούμε το δημαρχείο της πόλης που προσδίδει ένα στυλ
αναγεννησιακού μπαρόκ και ήταν έδρα των Ρεπουμπλικάνων την εποχή του
εμφυλίου. Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι του Marques de dos Aguas,
σημερινό μουσείο κεραμικής με την θαυμάσια αλαβάστρινη πρόσοψή του.
Θα περπατήσουμε επίσης στην αγορά με το παλιό χρηματιστήριο και θα
καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό με τον πύργο Mikelet, που θεωρείται
σύμβολο της πόλης. Άφιξη το απόγευμα στη Μαδρίτη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα σας προτείνουμε προαιρετικά να
εκμεταλλευτείτε το ελεύθερο χρόνο γνωρίζοντας κάποια απ’ τα πάμπολλα
ενδιαφέροντα σημεία της Μαδρίτης, (πέραν όσων θα γνωρίσουμε στην
προγραμματισμένη ξενάγηση μας μαζί με τα Μουσεία της). Σε συνεργασία
με τον αρχηγό του γραφείου μας γνωρίστε τη Μαδρίτη των Βουρβόνων,
τις βόρειες συνοικίες της με το εντυπωσιακό στάδιο της Real, το Santiago Bernabeu και την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την Αρένα της
πόλης, την Plaza Colón με το Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και τα κομψά
καταστήματα του Barrio de Salamanca, την πλατεία Ισπανίας με το γιγάντιο
γλυπτό του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το περίφημο Αιγυπτιακό μνημείο Debod,
το πάρκο Retiro και μεταξύ άλλων πολλών την ιστορικότερη πλατεία της
πόλης, την Plaza Mayor. Δείπνο στο ξενοδοχείο – διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Η ξενάγηση μας αρχίζει από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την Plaza
Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo de gracia με τα
πιο ακριβά καταστήματα της πόλης και τα ωραιότερα σπίτια από την εποχή
του μοντερνισμού διασήμων αρχιτεκτόνων με γνωστότερα την Casa Batllo
και Casa Mila του μεγάλου Antonio Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα δούμε
από κοντά το αριστούργημά του, την περίφημη εκκλησία Sagrada Familia.
Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας περνώντας από το Porto Olympico,λιμάνι
στην περίοδο των ολυμπιακών αγώνων, το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta,παλιά γειτονιά των ψαράδων. Θα περάσουμε από την άλλη πλευρά
της πόλης και θα ανηφορήσουμε στο λόφο Montjuik όπου βρίσκεται το
ολυμπιακό στάδιο και όλες τις εγκαταστάσεις της ολυμπιάδας του 1992.
Η επόμενη στάση μας στο Ισπανικό χωριό, που κατασκευάστηκε για την
παγκόσμια έκθεση του 1929. Η ξενάγηση μας θα τελειώσει στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, την περίφημη γοτθική συνοικία όπου βρίσκονται και τα
περισσότερα διοικητικά κτήρια, το παλάτι των καθολικών βασιλιάδων και ο
καθεδρικός ναός.

3η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΤΑΛΙ - ΧΕΡΟΝΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά ξεκινάμε για την γενέτειρα του
μεγάλου καταλανού ζωγράφου το Figueres! Μετά από μια πανέμορφη
διαδρομή σχεδόν 2 ωρών διασχίζοντας δάση από πεύκα και λευκές
φτάνουμε στο μουσείο θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ
Νταλί. Το πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία και το τρίτο σε ολόκληρη
την Ισπανία περιλαμβάνει την μεγαλύτερη συλλογή έργων του Νταλί στον
κόσμο! Σε ένα ονειρικό κτήριο θα θαυμάσουμε πίνακες από τα πρώτα χρόνια
της ζωής του μέχρι τον θάνατο του! Βγαίνοντας από το μουσείο απολαύστε
επίσης την μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που αποτελείται από 37 μοναδικά
κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος! Μετά από ένα
καφέ στο ιστορικό κέντρο του Figueres αναχώρηση για την πόλη της Girona
όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της πανάγιας με το μεγαλύτερο
κλίτος γοτθικού ναού στον κόσμο! Επίσης θα περπατήσουμε στο εβραϊκό
προάστιο, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη όπου μένανε οι
σεφαρδιτες, οι εβραίοι της Ισπανίας μέχρι το 1492! Η Girona με το ποτάμι της
τον όναρ και τα πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια στις όχθες του ποταμού
που θυμίζουν Φλωρεντία! Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα!

4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο τυπική μεσογειακή πόλη της Ισπανίας
τη Βαλένθια. Πρωτεύουσα του Λεβάντε, όπως λέγεται στα Ισπανικά η
ανατολική πλευρά της Ισπανίας. Άφιξη νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο στο ξενοδοχείο – διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου
της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο (ΠΡΑΔΟ). Τα πάνω από
10.000 έργα που ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό
ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα
των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’
ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα
στενά δρομάκια της καρδιάς της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου έζησαν και
δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της
Ισπανίας.Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης,
στην Μαδρίτη των Αψβούργων. Το ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε
να το εκμεταλλευτείτε κάνοντας μια προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια,
την πόλη της βασίλισσας Ισαμπέλ, την παλιά πρωτεύουσα της Καστίλης.
Δείπνο στο ξενοδοχείο – διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το
Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική
κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής
πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα
μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ καθώς και
την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό
έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. Στη συνέχεια επίσκεψη
σε ένα εργοστάσιο με «Damasquinad», γνωστή Τολεδανική τέχνη που
προέρχεται απο την εποχή των Αράβων. Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το
απόγευμα σας προτείνουμε μια τελευταία βόλτα για ψώνια στην κομψότερη
συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική
Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα στενά
της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια
ζεστή σοκολάτα. Δείπνο στο ξενοδοχείο – διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Βαλένθια

Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Θεσσαλονίκη
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Πόρτο

Λισσαβώνα

8 ημέρες
21,23,28/12
& 31/12

Πανόραμα Πορτογαλίας
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΚΟΙΜΠΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Λισσαβώνα. Άφιξη στη Λισσαβώνα και
αναχώρηση οδικώς για την Κοίμπρα την πρώτη Πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας και
μια από τις πιο παλιές του κόσμου. Πρώτη μας στάση το μεγάλο κέντρο του καθολικισμού
η Φάτιμα, που βρίσκεται 142km βόρεια της Λισσαβώνας. H Φάτιμα πήρε το όνομα της
από την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας το 1917 σε τρία παιδιά αγροτών στην κοιλάδα
“Cova Da Iria” και από τότε αναδείχθηκε ως η τοποθεσία με τη μεγαλύτερη προσέλευση
προσκυνήματος παγκοσμίως. Αφιξη στην Κοίμπρα όπου θα περιηγηθούμε στο χώρο του
Πανεπιστημίου και στους δρόμους της πόλης των ποιητών με το πολυτραγουδισμένο
της ποτάμι Μοντέγκο επίσης θα βρεθούμε και στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της
Σάντα Κλάρα Λα Νόβα όπου θα έχουμε πανοραμική θέα από όλη την πόλη της Κοίμπρα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΟΪΜΠΡΑ - ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΕΙΡΟ - ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο .Πρώτη μας στάση στο δάσος Μπουσάκο
το εθνικό δάσος των Πορτογάλων κι ένα από τα πλουσιότερα της Ευρώπης σε
φυτά. Στη διαδρομή μας θα κάνουμε μια στάση στη πόλη των καναλιών ,τη “Βενετία
της Πορτογαλίας” το Αβέιρο, όπου θα θαυμάσουμε τις βάρκες που μοιάζουν με
παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Πόρτο μια πόλη
που αντιπροσωπεύει την παράδοση ,τις ανθρώπινες αξίες , τη σκληρή δουλειά και τη
δύναμη της ψυχής του Πορτογαλικού έθνους. Η πόλη έδωσε επίσης το όνομα της
στο ομώνυμο ξακουστό κρασί “ Πόρτο” που παράγεται από την καλλιέργεια ποικιλιών
αμπελιού ύστερα από καθοδήγηση μιας βρετανικής κοινότητας που αναπτύχθηκε στο
λιμάνι της πόλης. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες του
ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά στους λόφους διατηρώντας ακόμη και σήμερα
την μεσαιωνική της άποψη. Στην περιοχή Ριμπέϊρα, κατά μήκος του ποταμού, εκτείνονται
οι παλιές συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα και την ανοιχτή αγορά που
βρίσκεται στην αποβάθρα, από όπου παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες
το ομώνυμο κρασί. Στην άνω πόλη θα περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και
το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χρυσοποίκιλτο ναό
του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο
και παλαιότερα το χρηματιστήριο. Τέλος θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της
πόλης, όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε τη
χαρά να γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη γεύση του και
το πλούσιο άρωμα του. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του Μίνιου. Πρώτος
σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό
και το ιερό του Ιησού που παρουσιάζει σημαντικά δείγματα στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες το λίκνο του Παρτογαλικού έθνους.που ήταν η πρώτη
πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι η γενέτειρα πόλη της Πορτογαλικής εθνικότητας
καθώς και η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της Πορτογαλίας ο « Αλφόνσο
Α » . Θα δούμε το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο , τα οποία αποτελούν
μνημεία ιστορικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική
και φιλόξενη πόλη, που παρόλο τις συνεχόμενες επιδρομές
των βαρβαρικών λαών για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και
σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο
φημισμένα αξιοθέατα της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και
περίτεχνο παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές
Άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια και
πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και
19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών,
το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και
πλούτου, που χτίστηκε το 1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά
Manuel I για να τιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για την
επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα επισκεφθούμε
το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό
Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι
θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Αυτός ο περίφημος
πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό
κάστρο, χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού
TEJO για να προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει
χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε
τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν
γνωστά σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια
Amalia Rodriguez. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΙΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΚΑΜΠΟ
ΝΤΑ ΡΟΚΑ - ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία ιδιαίτερα
απολαυστική εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, στη
Σίντρα θερινή κατοικία των βασιλέων, το Κασκάις που είναι ένα
πολύ όμορφο ψαροχώρι , το Εστορίλ το τουριστικό θέρετρο
της Πορτογαλίας και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο
της Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό
ωκεανό .Επιστροφή στη Λισσαβώνα όπου θα τελειώσουμε
την σημερινή μας εκδρομή στο Πάρκο των Εθνών που
κατασκευάστηκε για την Διεθνή Έκθεση EXPO 1998 απ’ όπου
θα μπορούμε να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων και την γέφυρα
VASCO DA GAMA. Στο ίδιο πάρκο υπάρχει και το ενυδρείο της
Λισσαβώνας OCEANARIO. Διανυκτέρευση.

Σίντρα

5η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Λισσαβώνα. Πρώτος μας σταθμός ο ναός
της Μπατάλια, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την προστασία της
UNESCO. Στη συνέχεια θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του ατλαντικού τη Ναζαρέ.
Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη λόγω της εγκαρδιότητας και της ζωντάνιας
που θα εισπράξετε από τους κατοίκους της καθώς και από την μοναδική αίσθηση που
σας δημιουργεί ένα μικρό χωριό που εμποτίζεται με την παράδοση και όπου θα έχουμε
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα. Τέλος θα επισκεφθούμε επίσης το
πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. Θα περπατήσουμε στα
στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά σπιτάκια στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και
θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα από τα τείχη ύψους 13 μέτρων που περιστοιχίζουν
περιμετρικά το χωριό. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.

8η μέρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στην πρωτεύουσα της
Πορτογαλίας. Γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα.
Άφιξη στην πόλη μας.

8 ημέρες
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απογείωση για Ντουμπάι.
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Πρωινό και αναχώρηση για το Αμπού Ντάμπι, μετά από περίπου 2 ώρες και 190 χιλιόμετρα,
θα φτάσουμε στον Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
το μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμιράτο από τα 7 που αποτελούν τη χώρα. Θα κινηθούμε
στο δρόμο του Σεΐχη Ζάϊεντ και στην διαδρομή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στα
δεξιά μας την περιοχή Dubai Marina, την πιο καινούρια περιοχή στο Ντουμπάι με τους
περισσότερους ουρανοξύστες και την περιοχή Jebel Ali που αποτελεί την βιομηχανική και
κατασκευαστική ζώνη του Ντουμπάι. Εκεί βρίσκονται, το μεγαλύτερο μέχρι και σήμερα
τεχνητό λιμάνι στο κόσμο, το λιμάνι Jebel Ali, το τεχνητό νησί του φοίνικα Jebel Ali και
το καινούριο αεροδρόμιο (υπό κατασκευή) που θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.
Μικρή στάση στη μέση της διαδρομής. Φτάνοντας Άμπου Ντάμπι θα επισκεφτούμε και θα
ξεναγηθούμε στο το μουσείο του Λούβρου (είσοδος περιλαμβάνεται )Σχεδιασμένο από
τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Jean Nouvel, άνοιξε τις πόρτες του στα τέλη του 2017.
Το μνημειώδες κτήριο περιέχει 23 γκαλερί με παγκόσμια έργα ζωγραφικής/ γλυπτικής,
χειρόγραφα και άλλα αντικείμενα που χρονολογούνται από την αρχαιότητα μέχρι το
σήμερα. Εξακόσια έργα έχουν επιλεγεί από τις τεράστιες αποθήκες του Λούβρου και
από άλλα γαλλικά μουσεία. Στολίδι ο περίτεχνος φουτουριστικός θόλος διαμέτρου 180
μέτρων. Τα γεωμετρικά ανοίγματα στον θόλο δημιουργούν την αίσθηση πως το μουσείο
λούζεται από μία βροχή φωτός. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο μεγαλοπρεπές τζαμί
του Σεΐχη Ζάϊεντ που είναι φτιαγμένο όλο από μάρμαρο και χρυσό, ενώ μέσα θα δούμε
και το μεγαλύτερο μονοκόμματο χειροποίητο χαλί στον κόσμο. Από εκεί θα περάσουμε
από την περιοχή με τα 17 παλάτια των γιων του Σεΐχη Ζάϊεντ για να καταλήξουμε στο
παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα, τωρινού κυβερνήτη του Άμπου Ντάμπι αλλά και προέδρου της
χώρας. Περνώντας από το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace που
είναι κτισμένο με χρυσό, μάρμαρο, γρανίτη και αλάβαστρο σε όλους του τους χώρους
(πηγαίνουμε για καφέ κατόπιν διαθεσιμότητας) καταλήγουμε στο εμπορικό κέντρο του
Άμπου Ντάμπι το Marina Mall (χρόνου επιτρέποντος ) . Κατά το μεσημέρι αναχώρηση από
το εμπορικό και θα καταλήξουμε για γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο στο Yas
Island. Στο Yas Island εκτός από την πίστα της Φόρμουλα 1 βρίσκεται και το μεγαλύτερο
πάρκο της Ferrari με το γρηγορότερο τραινάκι στον κόσμο, καθώς και το μουσείο της
Ferrari. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας νωρίς το απόγευμα. Διανυκτέρευση. Το βράδυ
προτείνουμε παραδοσιακό γεύμα σε λιβανέζικο εστιατόριο με ζωντανή αραβική μουσική
και χορό της κοιλιάς με αυθεντικές γεύσεις Λιβανέζικης Κουζίνας.

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - CITY TOUR
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο
Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε την πόλη με την μοναδική
αρχιτεκτονική. Θα ξεκινήσουμε με το λαογραφικό μουσείο
που βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι, περνώντας από
την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Με το χαρακτηριστικό
τοπικό ταξί του Creek την Abra θα περάσουμε στα πασίγνωστα
παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών, που έρχονται
όπως και παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Γεύμα σε
πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο. Συνεχίζουμε την ξενάγηση
μας με την περιοχή της Τζουμέιρα με τις μονοκατοικίες και
την μοναδική της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του
Σείχη Ζάϊεντ, τον δρόμο όπου είναι μαζεμένοι περίπου 250
ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε στο Τζαμί της Τζουμέιρα όπου
θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν
στο ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο BURJ EL ARAB. Στη
συνέχεια επίσκεψη στο νησί Palm Island το νησί φοίνικα που
έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα, και στάση για φωτογραφίες
στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the Palm. Στην
επιστροφή θα επισκεφτούμε την μοναδική MADINAT JUMEIRA η διαφημισμένη «Βενετία» των Αραβικών Εμιράτων, όπου
μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης
και να αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι Περνώντας
από το παλάτι του Σεΐχη κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο
μας για ξεκούραση. Διανυκτέρευση. Η πρόταση μας για το
βράδυ είναι να δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα σιντριβάνια του
κόσμου που χορεύουν υπό τους ήχους της Μουσικής μπροστά
στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa και εν
συνεχεία να απολαύσετε το ποτό σας στο φημισμένο 40 Kong
Bar στον 40 όροφο του H Hotel με την απίστευτη θέα στην
Sheikh Zayed Road.

Άμπου Ντάμπι

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις αγορές σας
στα εμπορικά κέντρα του Ντουμπάι ή για χαλάρωση. Για όσους
θέλετε να χαλαρώσετε μπορείτε να πιείτε το κοκτέιλ σας και
να κολυμπήσετε στην πισίνα του ξενοδοχείου και για εσάς που
θέλετε κάτι συναρπαστικό, μην χάσετε την ευκαιρία, μπείτε
στην πισίνα και νιώστε την μοναδική εμπειρία να βρίσκεστε
στον ίδιο χώρο, να κολυμπήσετε και να βγείτε φωτογραφίες με
τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά τα δελφίνια. Εναλλακτικά
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Dubai Mall για τις
αγορές σας και να φωτογραφηθείτε στο Dubai Aquarium με
το μεγαλύτερο παράθυρο, σας δίνεται η ευκαιρία να έρθετε
πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερα από 33.000 υδρόβια
πλάσματα όπως με το τεράστιο Sand Tiger καρχαρία, με
σαλάχια κλπ.. Μια υποβρύχια περιπέτεια που υπόσχεται να είναι
πραγματικά αξέχαστη. (για κρατήσεις θέσεων μην παραλείψετε
να ενημερώσετε εγκαίρως το γραφείο ή τον αρχηγό μας)Νωρίς
το απόγευμα με Jeep 4Χ4 θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική
περιπέτεια μέσα στην έρημο, όπου μετά από παιχνίδια με τα jeep
στους αμμόλοφους και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, θα
καταλήξουμε σε Βεδουΐνικες τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν
σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία, προσφέροντας μας
παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε
μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το Δείπνο απόψε είναι barbeque στην τέντα κάτω από τον ουρανό της Ερήμου, όπου θα
παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς.Αργά το βράδυ θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ (προαιρετικό)
Πρωινό και μέρα ελεύθερη. Για τους φανατικούς του shopping αυτή είναι η μέρα σας ,
προτείνουμε την ολοήμερη εκδρομή OUTLETMALL of DUBAI (όπου θα βρείτε τις καλύτερες
μάρκες σε πολύ χαμηλές τιμές) και MALL OF EMIRATES όπου κι εκεί μπορείτε να χαθείτε
στο πλήθος καταστημάτων και να κάνετε τις αγορές σας καθώς και να ζήσετε την
εμπειρία του ski στο μοναδικό κλειστό χιονοδρομικό Κέντρο του κόσμου.Για τους
λάτρεις της περιπέτειας είναι ευκαιρία να κάνετε μια βόλτα στο Ντουμπάι με αερόστατο,
ελικόπτερο ή και υδροπλάνο. Όλη η πόλη από ψηλά! Χαλαρώστε στο μοναδικό WILD
WADI κολυμπήστε με δελφίνια κάντε θαλάσσιο σκί ή καταδύσεις. Το απόγευμα μπορείτε
προαιρετικά, να απολαύσετε το δείπνο σας σε μία ρομαντική Κρουαζιέρα στην Μαρίνα
του Ντουμπάι, με θέα το φως του φεγγαριού , τους Ουρανοξύστες το τεχνητό νησί σε
σχήμα φοίνικα και μια γεύση από φολκλορικό χορό. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την επιστροφή στην Αθήνα.
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6 ημέρες
23/12

Χριστούγεννα στους Αγίους Τόπους
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

4η ημέρα: ΒΗΘΑΝΙΑ - ΙΕΡΙΧΩ - ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Αθηνών για το Τελ Αβίβ.
Άφιξη στο Ισραήλ, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχωρούμε, για να
αρχίσουμε το προσκυνηματικό οδοιπορικό μας από το Μοναστηριακό
συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου στην Λήδα, όπου θα προσκυνήσουμε τον
τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.

Πρωινό και αναχώρηση για την Βηθανία, στην Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας
των αδερφών του Λαζάρου και στον Τάφο του Λαζάρου, κτισμένη στο σημείο
όπου προϋπάντησαν τον Χριστό . Συνεχίζουμε για την Μονή των Αγίων
Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών, στο φαράγγι Αινών, στην έρημο της
Ιουδαίας. Εδώ θα προσκυνήσουμε τα λείψανα των παλαιών οσιομαρτύρων
Πατέρων, το σκήνωμα του νέου Αγ. Ιωάννου του Ρουμάνου καθώς και το
σπήλαιο στο οποίο κατέφυγε ο Προφήτης Ηλίας. Στη συνέχεια μετάβαση στον
Ιορδάνη ποταμό, στο πραγματικό σημείο που βαπτίσθηκε ο Χριστός μας, από
τον Τίμιο Πρόδρομο. Θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου
παρά του Ιορδάνου ποταμού η οποία ανακαινίσθηκε προσφάτως πλήρως εκ
των φθορών. Στις όχθες του Ιορδάνου ποταμού, θα τελεσθεί η ακολουθία
του Αγιασμού και θα αναγνωσθούν οι ευχές «του Αγιασμού». Όσοι εκ των
προσκυνητών επιθυμούν μπορούν να φορέσουν τον λευκό χιτώνα για την
«προαιρετική-συμβολική βάπτιση των προσκυνητών» στον Ιορδάνη ποταμό,
ψάλλοντας το τροπάριο «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε..». Ακολούθως,
αναχωρούμε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του
Ιορδανίτου. Στην Ιεριχώ θα επισκεφθούμε το Σαραντάριο Όρος, όπου ο
Χριστός μας έζησε σαράντα ημέρες και νύχτες με νηστεία και προσευχή, προ
της ενάρξεως του Σωτηρίου Έργου Του (ανάβαση με τελεφερίκ 15 ευρώ). Θα
ολοκληρώσουμε με προσκύνημα στη Μονή του Προφήτου Ελισσαίου, όπου
η βρίσκεται ο κορμός της Συκομωρέας όπου ανέβηκε ο τελώνης Ζακχαίος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, το βράδυ δείπνο, διανυκτέρευση

2η ημέρα: ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Πρωινό και αναχώρηση για την παλιά πόλη των Ιεροσολύμων. Μετάβαση
στον Ναό της Αναστάσεως του Χριστού μας. Ευλαβικό προσκύνημα
στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού μας, στην Αποκαθήλωση, στον Φριχτό
Γολγοθά, στον Τόπο της Εύρεσης του Τιμίου Σταυρού, στο σημείο Μη μου
Άπτου, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λογγίνου καθώς θα ξεναγηθούμε και
σε άλλα προσκυνήματα που βρίσκονται εντός του Ναού της Αναστάσεως.
Στην συνέχεια θα μεταβούμε στο Πατριαρχείο, όπου θα συναντηθούμε με
τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο. Ακολούθως θα
διαβούμε την Οδό του Μαρτυρίου με τις σχετικές στάσεις που αναφέρονται
στα Ευαγγέλια και τις παραδόσεις και θα φτάσουμε για προσκύνημα στο
Πραιτόριο, την Φυλακή του Χριστού. Συνεχίζουμε για το Λιθόστρωτο, όπου
έγινε η δίκη του Χριστού, και Προβατική Κολυμβήθρα. Προσκύνημα στον
Οίκο Ιωακείμ και Άννας (των γονέων της Παναγίας μας) όπου γεννήθηκε η
Παναγίας μας. Θα διαβούμε την Πύλη των Λεόντων και θα βγούμε έξω από
τα τείχη της Παλιάς Πόλης προς τους πρόποδες του Όρου των Ελαιών
όπου βρισκόταν η «Γεθσημανή τω χωρίω». Θα προσκυνήσουμε στο Ναό
και στον Τόπο Λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Έπειτα θα
πάμε στον Ιερό Ναό της Γεθσημανής, όπου προσκυνήσουμε τον Τάφο
της Παναγίας μας, καθώς και τους Τάφους των Θεοπατόρων Ιωακείμ
και Άννας και του Μνήστορος Ιωσήφ και την εικόνα της Παναγίας της
Ιεροσολυμίτισας . Εκεί θα επισκεφτούμε και τον κήπο της Γεθσημανής, όπου
βρίσκεται ο Τόπος της Προδοσίας και ο Βράχος της Αγωνίας.Μεταφορά
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΒΗΘΛΕΕΜ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Το πρωί, αναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα παρακολουθήσουμε την Θεία
Λειτουργία στο Ιερό Σπήλαιο της Γεννήσεως του Χριστού μας. Ξενάγηση στη
μεγάλη Βασιλική του Ιουστινιανού και προσκύνημα στο σπήλαιο με τα ιερά
λείψανα των σφαγιασθέντων από τον Ηρώδη νηπίων. Επίσκεψη στο σπήλαιο
του Αγίου Ιερωνύμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρωινό και συνεχίζουμε
με την Ιερά Μονή των Ποιμένων, στο χωριό των Ποιμένων, και με την Ιερά
Μονή του Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, όπου βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο
των Τριών Μάγων. Ακολουθεί έπειτα το προσκύνημά μας με τοπικά ταξί
στην ασκητική Κοινοβιακή Λαύρα, του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Θα
συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας με την Αγία Σιών, εκεί όπου η Αγία
Ελένη είχε κτίσει ομώνυμο εκκλησιαστικό σύμπλεγμα. Θα επισκεφτούμε
το σημερινό Υπερώον, κτισμένο πάνω στην οικία στην οποία έγιναν τα
τρομερά γεγονότα του Μυστικού Δείπνου, της Ψηλάφησης του Θωμά και
της Επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα
συνεχίσουμε με τον τάφο του Προπάτορα Προφητάνακτος Δαβίδ, που
βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Θα ολοκληρώσουμε της επίσκεψη μας στην
Σιών, με το σημείο όπου έγινε η Κοίμησης της Θεοτόκου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΓΑΛΙΛΑΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για μία ολοήμερη επίσκεψη στην περιοχή της
Γαλιλαίας. Στην Ναζαρέτ θα προσκυνήσουμε τον Ναό του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου. Συνεχίζουμε με την Κανά, στην οποία πραγματοποιήθηκε
το πρώτο θαύμα του Κυρίου, της «μετατροπής του ύδατος εις οίνον», και
καταλήγουμε στο Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας.
Ακολούθως προαιρετική προσκυνηματική βόλτα στην λίμνη (10 ευρώ) και
προαιρετικό γεύμα με ψάρι της λίμνης Γενησσαρέτ (18 ευρώ). Επίσκεψη της
Καπερναούμ όπου πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα των θαυμάτων του
Κυρίου μας. Καθοδόν θα περάσουμε από το Όρος των Μακαρισμών, όπου ο
Κύριός μας έκανε την επί του Όρους Ομιλία και από το σημείο όπου ευλόγησε
τους 5 άρτους και τους 2 Ιχθύες με τα οποία έφαγαν και χόρτασαν 5.000
άτομα. Σήμερα ολοκληρώνουμε την προσκυνηματική ημέρα μας με επίσκεψη
στην Ιερά Μονή των Αγ. Αποστόλων, στην πόλη της Τιβεριάδος. Επιστροφή το
βράδυ στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΆΦΟΣ - ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην κορυφή του Όρους των Ελαιών, όπου θα
επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Γαλιλαίων Ανδρών, όπου θα προσκυνήσουμε
στο σημείο όπου έγινε η πρώτη εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές
μετά την Ανάσταση. Θα περάσουμε από το σημείο όπου έγινε η Ανάληψη
του Κυρίου (σήμερα μουσουλμανικό τέμενος) και θα καταλήξουμε στην
τοποθεσία «πανόραμα», όπου θα δούμε πανοραμικά όλη την παλιά πόλη
των Ιεροσολύμων. Μετάβαση στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων όπου θα
επισκεφθούμε τις Ιερές Μονές της Μεγάλης Παναγίας, της Σαιδανάγιας, τον
Τίμιο Πρόδρομο. Προσκύνημα και χρόνος ελεύθερος στον Πανάγιο Τάφο.
Στη συνέχεια αναχώρηση και πτήση μέσω Αθηνών για Θεσσαλονίκη.

Βαρσοβία

Κρακοβία

Special
Offer

Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα

Βουδαπέστη-Κρακοβία

5 ημέρες

1 διαδρομή οδικώς & 1 αεροπορικώς
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 05:00 για τα σύνορα.
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του
Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και
χρόνος για να κάνετε μια πρώτη βόλτα στην κοσμοπολίτικη οδό
Vaci όπου θα βρείτε εστιατόρια και μπαρ και να περπατήσετε στις
όχθες του Δούναβη θαυμάζοντας τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της
πόλης.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το
μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου,θα
θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα
κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα
περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των
Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην
οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ
θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης , θα
δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα.
Στη συνέχεια αναχώρηση για την περίφημη Κρακοβία, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη,
όπου 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. Το βράδυ με την
καθοδήγηση του συνοδού μας μπορείτε να περιπλανηθείτε στα
στενά δρομάκια της πόλης και να απολαύσετε ποτό ή φαγητό στα
δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική
πλατεία της. 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.

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΟΥΣΝΙΤΣ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΜΑΥΡΗ ΜΑΝΤΟΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο ανοιχτό στρατόπεδο του Άουσβιτς/
Μπιρκενάου μια εμπειρία που σίγουρα συγκλονίζει, καθώς είναι το μεγαλύτερο
στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 1
εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζουμε για την
Τσεστοχόβα με το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη επίσκεψη
στο παρεκκλήσι της μονής. Η “Μαύρη Μαντόνα” ή Τσεστοχόβα είναι το μεγαλύτερο
θρησκευτικό κειμήλιο της Ρωμαιοκαθολικής Πολωνίας. Πρόκειται για μια πολύ παλαιά
Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, η οποία ακριβώς λόγω της παλαιότητάς της έχει
μαύρο χρώμα, από το οποίο και πήρε το ονομά της. Πλήθος πιστών συρρέουν
από όλα τα μέρη της γης, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στην Κρακοβία.

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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 μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.
Άουσβιτς
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Δημαρχείο

Special
Offer

Μελωδική Βιέννη
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων.
Περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας.
Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην
πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα
πραγματοποιήσουμε πανοραμική περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα.
Θα ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμέγκνταν χτισμένο στη συμβολή των
ποταμών Δούναβη και Σάββα, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και
ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες
Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατέια Δημοκρατίας, το Εθνικό
Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα
τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο
του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

5 ημέρες

1 διαδρομή οδικώς & 1 αεροπορικώς
Μπελβεντέρε

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΙΕΝΝΗ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε μέσω μιας ωραίας διαδρομής
και περιφερειακά της Βουδαπέστης, για τη Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ επίσκεψη στην περίφημη Χριστουγεννιάτικη
αγορά της Βιέννης και την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου.

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την εορταστικά στολισμένη πόλη. 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. Στη συνέχεια
θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία
της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη.

Πλατεία Αγίου Στέφανου - Βιέννη

4η 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!

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ / ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελέυθερος για μια τελευταία βόλτα στην
πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Βουδαπέστη

Πράγα

Special
Offer

5 ημέρες

Βουδαπέστη-Πράγα
1 διαδρομή οδικώς & 1 αεροπορικώς
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες Πράγα
στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το
μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
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 θα επιβιβαστούμε σε συμβατικό
λεωφορείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας 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, έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Στην συνέχεα 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.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη και
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας την γραφική Πράγα. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ περπατήστε στην κοσμοπολίτικη πλατεία Wenceslas
και καταλήξτε στην πλατεία της παλιάς πόλης με το περίφημο αστρονομικό ρολόι. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το σημαντικότερο
Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα καταστήματα επώνυμων οίκων
μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της
παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως του Kίνσκι, την όμορφη
παλιά βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και
της Εύας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το
φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνου , θα δούμε την βιβλιοθήκη,
το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη
συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του
Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό
κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση
σε μεσαιωνικό εστιατόριο με τοπικές γεύσεις και ειδικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει πίσω στο
χρόνο. Διαν/ση.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Βουδαπέστη
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Βιέννη

Special
Offer

5 ημέρες

Βουδαπέστη-Βιέννη
1 διαδρομή οδικώς & 1 αεροπορικώς
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το
μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/
ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)

Βουδαπέστη

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 θα επιβιβαστούμε
σε συμβατικό λεωφορείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας 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, έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Στην συνέχεα 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, που είναι 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.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ
(380χλμ)

ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ

Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια της
Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην πρώτη
πρωτεύουσα τον Ούγγρων – το Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε τον καθεδρικό
ναό και την πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης
για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε
το Μάγιερλινγκ, όπου 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. Έπειτα θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη
Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την
ενάτη συμφωνία, ωδή στη χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθρος, διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου
της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το
λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα
δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου
και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους
κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην
ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας να απολαύσετε την υπέροχη πόλη. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Ζυρίχη

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να απολαυσετε
την ομορφιά και τη λάμψη αυτών των πόλεων.
Συνδυάζετε δύο χώρες και έχετε την ευκαιρία
να θαυμάσετε εννιά πόλεις, που πραγματικά θα
σας εντυπωσιάσουν!
Η μαγεία του Κόμο & του Λουγκάνο, η λάμψη
του Μιλάνου και της Ζυρίχης, τα μοναδικά τοπία
που θα δείτε στους καταρράκτες του Ρήνου, στο
Σανφχαουζεν, στη λίμνη Κωνστάντσα, αλλά &
η πολυτέλεια του Σαμονί & της Βέρνης θα σας
μείνουν αξέχαστα !

Ελβετικό Πανόραμα

22/12

Ώρα: 16.00

8 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ

5η ημέρα: ΒΕΡΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ - ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ

Συγκέντρωση και αναχώρηση το μεσημέρι από τα γραφεία μας και μέσω
της Εγνατίας Οδού άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Άμεση επιβίβαση στο πλοίο
για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. Μπορείτε να διασκεδάσετε στους
χώρους αναψυχής του πλοίου ή να κάνετε τις πρώτες αγορές σας στα
καταστήματά του.

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, 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 τον καθεδρικό ναό και το περίφημο Πύργο
του Ρολογιού. Συνεχίζουμε και μέσα από πανέμορφη ορεινή διαδρομή άφιξη
στο φημισμένο θέρετρο Μοντρέ. Είναι γνωστό για το ετήσιο φεστιβάλ τζαζ
που οργανώνεται εδώ. Πολλοί μουσικοί και άνθρωποι της τέχνης έζησαν
εδώ, όπως οι Στραβίνσκι, Φρέντι Μέρκιουρι ( Queen ), Φρανκ Ζάπα και ο
Λόρδος Μπάιρον, Λέων Τολστόι, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Συνεχίζουμε για
την Ολυμπιακή πόλη, τη Λωζάνη, στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Θα δούμε
το Μπελ Ερ Μέτροπολ, το πρώτο πολυώροφο κτίριο της Ελβετίας, την
εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου, την πλατεία ντε λα Παλί με το Δημαρχείο
και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ. Τελειώνοντας,
αναχωρούμε για τη Γενεύη. Η μεγαλύτερη πόλη της γαλλόφωνης περιοχής
είναι κτισμένη στη λίμνη Λεμάν. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της ευρύτερης
περιοχής.

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΚΟΜΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στην Ανκόνα, επιβίβαση στο λεωφορείο και
διασχίζοντας τους δρόμους της Λομβαρδίας, άφιξη στο ξενοδοχείο μας
στην περιοχή του Κόμο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη του μεταξιού, που είναι
από τις ομορφότερες της Ιταλίας, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης
λίμνης, το Κόμο. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το
ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού κέντρου
με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο.
Συνεχίζουμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η
πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο
στην ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ.
Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο
με τη Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό Κέντρο. Τελειώνοντας, αναχωρούμε
Συνεχίζουμε για τη Ζυρίχη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε
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. Διανυκτέρευση.

Βέρνη

4η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. 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, όπου θα
δούμε τον καθεδρικό ναό και την εκκλησία του Αγ. Πέτρου. Διανυκτέρευση.

Καταρράκτες Ρήνου

6η ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ - ΣΑΜΟΝΙ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη της Γενεύης. Θα δούμε το
κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, το σιντριβάνι Ζετ ντ Ο, το καθεδρικό ναό του
Αγ. Πέτρου και το μνημείο της Μεταρρύθμισης. Στη συνέχεια αναχώρηση
για το Σαμονί, από τα διασημότερα χιονοδρομικά κέντρα της Γαλλίας.
Φημισμένο για την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα αλπικά βουνά και τις
απεριόριστες δυνατότητες για σκι. Βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά των Άλπεων,
σε υψόμετρο 1035 μέτρων. Το τοπίο κυριαρχείται φυσικά από την επιβλητική
παρουσία της οροσειράς των Λευκών Όρεων (Mont Blanc), του ψηλότερου
βουνού της Ευρώπης, με 4807 μ. υψόμετρο. Η κοιλάδα έχει δημιουργηθεί από
την εποχή των παγετώνων, με το μήκος της να φτάνει τα 17 χλμ. Ορόσημο
για τη σημερινή μορφή του Chamonix ήταν οι πρώτοι χειμερινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες που διοργανώθηκαν εκεί το 1924. Τότε ήταν που άρχιζαν να γίνονται
και οι πρώτες εγκαταστάσεις για τα τελεφερίκ που καλύπτουν σήμερα τις
σπουδαιότερες βουνοκορφές. Συνεχίζοντας, θα καταλήξουμε στο Μιλάνο,
σύμβολο της μόδας και του design. Θα δούμε την εμπορική στοά, τη Σκάλα
του Μιλάνου με τη νεοκλασική πρόσοψη, τον καθεδρικό ναό. Xρόνος
ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης. Στη συνέχεια μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση
στις καμπίνες, διανυκτέρευση εν πλω.

8η ημέρα: ΑΦΙΞΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αποβίβαση στον προορισμό μας, στάση στα γραφικά Ιωάννινα για μια βόλτα
στο κέντρο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια παίρνουμε το
δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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Βενετία

Ρώμη

7 ημέρες

Special Ιταλικό Πανόραμα
1η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΑΤΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από μια όμορφη
διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην Ηγουμενίτσα.
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ιταλία. Στον
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους
αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

Πομπηϊα

2η ημέρα: ΜΠΑΡΙ / ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ (520χλμ)
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι της Ιταλίας και αναχώρηση για την νεκρόπολη
της Πομπηίας, την πόλη που καταστράφηκε το 79μ.Χ. από τις στάχτες του
Βεζούβιου. Θα δούμε το περιμετρικό τείχος, το φόρουμ, την πύλη του Νέρωνα,
την πανέμορφη αρχαία αγορά και την έπαυλη των Βέτρι. Θα θαυμάσουμε επίσης
τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, το θέατρο της Πομπηίας,
τις κατοικίες των αρχόντων, τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα
π.Χ., τους πετρόστρωτους δρόμους και το Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα.
Έπειτα συνεχίζουμε για την «αιώνια πόλη» την Ρώμη. Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ θα επισκεφθούμε το περίφημο
φωταγωγημένο ιστορικό κέντρο με τα επιβλητικά μνημεία, τη Φοντάνα ντι Τρέβι
όπου μπορείτε να κάνετε μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα και την πασίγνωστη
Piazza Navona. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Φλωρεντία

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης
τη Φλωρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της Παναγίας
των λουλουδιών με τον τρούλο του Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του
Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την πιάτσα ντε λα σινιόρα, την εκκλησία Σάντα
Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το παλάτσο
Βέκκιο και το Πόντε Βέκιο. Στη συνέχεια μετάβαση στη γραφική Βενετία
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην περιοχή του Μέστρε. Το βράδυ
χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη πόλη. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (50χλμ)

3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε αμέσως
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει
κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα
Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο
σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου,
όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του
Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί
Τιβερίνα. Η επόμενη επίσκεψη είναι στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για
μια μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών
από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω
των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας
συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων
αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης
και του σήμερα. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς
θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των
Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος
Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του
Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα
της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη
εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου
θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα
έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα
στην υπέροχη πόλη.

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

6η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ (360χλμ)
Πρόγευμα, αναχώρηση και περνώντας από την πόλη Ρίμινι άφιξη στην
Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες, διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα γραφικά Ιωάννινα. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.

Ιταλικό Πανόραμα
6 ημέρες
Μια διαδρομή οδικώς μια αεροπορικώς.
Δεν περιλαμβάνεται η μια διανυκτέρευση στο πλοίο και
η επίσκεψη στην Πομπηία.

Βουδαπέστη

Πράγα

Το
πληρέστερο
πρόγραμμα

8 ημέρες
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή και περνώντας από πανέμορφα
τοπία, φθάνουμε στην πανέμορφη Βουδαπέστη αργά το βράδυ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
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2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το
μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα
θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό
μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα
των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από
το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και
της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την
Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της
Μαργαρίτας. Θα έχουμε στη συνέχεια ελεύθερο χρόνο στην πόλη για
βόλτα, καφέ και ψώνια και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε
να κάνετε μια ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Το βράδυ δείπνο
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Μπρατισλάβα

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την γραφική Μπρατισλάβα.
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας
γνωστής πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα,
τον καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το
Δημαρχείο και την παλιά πύλη του Αγ. Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος και
αναχώρηση για την Πράγα. Θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη
μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το
σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα
καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ
και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα
θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα
περάσουμε από το Κλεμεντίνουμ (Klementinum), θα δούμε τη βιβλιοθήκη,
το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του
Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα
κατευθυνθούμε προς την πλατεία του Vaclav, σημείο συνάντησης των
κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του
μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση.

5 ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ - ΒΑΡΥ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πασίγνωστη λουτρόπολη του βασιλιά
Καρόλου του IV, το θέρετρο της Ευρωπαϊκής αριστοκρατίας του 18ου
και 19ου αιώνα, το πασίγνωστο Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από μία ωραία
διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη” τόπο συνάντησης
των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως
ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α΄, η Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο
Μπαχ κ.α. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος του
ποταμού Tepla θαυμάζουμε το γραφικό αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων
που κατά καιρούς φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες του Τσέχικου
κινηματογράφου. Χρόνος ελεύθερος. Δοκιμάστε τις τσέχικες σπεσιαλιτέ
της περιοχής και κάντε βόλτα στα καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα
φτιαγμένα από τα ιαματικά νερά της περιοχής. Συνεχίζουμε για την
όμορφη και γραφική πόλη της Βιέννης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του
Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του
ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα
Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο,
την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα
θα δούμε το παλάτι του Σέμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα
της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά
με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το
απόγευμα επίσκεψη στον Πύργο του Δούναβη.

7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ουγγαρία και τα περίφημα παραδουνάβια
χώρια. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην
πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων —το Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε τον
καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση,
πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.).
Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου 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.
Έπειτα θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το
καζίνο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την Ενάτη Συμφωνία, Ωδή στη
Χαρά. Άφιξη στο Βελιγράδι, τον τελευταίο μας προορισμό σε αυτό το ταξίδι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας, και αφού βεβαιωθούμε ότι δεν αφήσαμε τίποτα στα δωμάτια,
αναχωρούμε για μια τελευταία περιήγηση στην όμορφη πόλη του Βελιγραδίου.
Αφού θαυμάσουμε τα υπέροχα τοπία της πόλης, παίρνουμε τον δρόμο της
επιστροφής και με τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας,
έχοντας μαζί μας τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς
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Βουδαπέστη

5 ημέρες

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (243χλμ+243χλμ)

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 04:30 για τα σύνορα. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή περνώντας από Σκόπια και Βελιγράδι
φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του
Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40ΧΛΜ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο
της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου,θα θαυμάσουμε τη
λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες
σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη
Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το
λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης,
θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος
θα κλείσουμε για όσους επιθυμούν με επισκεψη στην Χριστουγεννιάτικη
αγορά στην καρδιά της πόλης στο τέλος της Váci utca. Η αγορά στήνεται
εκεί, με 122 πάγκους με χειροποίητα προϊόντα και τρόφιμα. Η αγορά είναι
ανοιχτή καθημερινά από το πρωί έως το απόγευμα, από τις 11 Νοεμβρίου έως
και την πρωτοχρονιά.. Εκεί θα κάνετε ένα γαστρονομικό ταξίδι σε όλες τις
παραδοσιακές γεύσεις της Ουγγαρίας. Αξίζει να δοκιμάσετε γεμιστό λάχανο,
στρούντελ, ψητά λουκάνικα και κρέατα και χριστουγεννιάτικα μπισκότα.
ξεχωρίζουν τα kürtös kalác, που είναι γλυκά με φύλλο, σε κυλινδρικό σχήμα,
με καταγωγή από την Τρανσυλβανία. Σερβίρονται με διάφορες επικαλύψεις,
όπως ζάχαρη, καρύδια, καρύδα και σοκολάτα. Νόστιμα και ξεχωριστά τα
lángos, τηγανητή ζύμη με μπέικον και ξινή σάλτσα. Για κάτι λιγότερο λαδερό
δοκιμάστε τα töki pompos που ψήνονται στο φούρνο .Γύρω από το άγαλμα
Vörösmarty, λειτουργούν “ανοιχτές κουζίνες” που δείχνουν πως φτιάχνεται
το στρούντελ και τα kurtow kalac. Εκτός από τη χριστουγεννιάτικη αγορά,
στην πλατεία γίνονται καθημερινά μουσικές παραστάσεις σε δύο σκηνές
από τις 5 ως τις 8 το βράδυ, με μουσική παραδοσιακή, τζαζ, κονσέρτα. Τα
πρωινά των σαββατοκύριακων γίνονται παραστάσεις κουκλοθέατρου για τα
παιδιά. Για τα παιδιά επίσης λειτουργεί το Varázskert (μαγικός κήπος) στο
κέντρο της πλατείας Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την
πιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη.

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

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

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

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

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.

Το
πληρέστερο
πρόγραμμα

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)

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

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

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

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

MERCURE EXCELSIOR 4* plus
To ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά της
πόλης, απέναντι από το δημαρχείο και το κοινοβούλιο, προσφέροντας όλες
τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, Wi-Fi, στεγνωτήρα μαλλιών, Mini bar,
θυρίδα ασφαλείας. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τοπικές σπεσιαλιτέ στο
εστιατόριο IVO ή να πιείτε ένα ποτό στο τέλος της ημέρας.

“Η λευκή πόλη“
4&5 ημέρες

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

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

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625 χλμ.)
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη
Νις, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Είναι η τρίτη
μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε
ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και μετάβαση
στα σύνορα Σερβίας-Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν
για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

QUEEN’S ASTORIA 4*

MR PRESIDENT 4*

QUEEN’S ASTORIA 4* / MR PRESIDENT 4*
Τα 2 ξενοδοχέια της ίδιας αλυσίδας βρίσκονται στην καρδιά του
Βελιγραδίου, δίπλα από το σταθμό των τρένων και πολύ κοντά στα
αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτουν αίθουσα πρωινού, εστιατόριο, μπαρ
και cafe, γυμναστήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση,
τηλέφωνο, minibar, σύνδεση στο internet, safebox, μπαλκόνι.

Ειδικά οργανωμένο Gala
ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
στο πολυτελές ξενοδοχείο METROPOL 5*
με απεριόριστο εορταστικό μπουφέ & συνοδεία μουσικής
Τιμή ανά άτομο: 30E

Παλάτι του λαού

4&5 ημέρες

“Το μικρό
Παρίσι“
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ)

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

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

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

MINERVA 4*
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το σταθμό Piata Romana και
την πλατεία Victoriei, πολύ κοντά στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Το
ξενοδοχείο διαθέτει γυμναστήριο, spa, bar, αίθουσα συνεδριάσεων και κινέζικο
εστιατόριο, το Nan Jing. Τα δωμάτιά του χωρίζονται σε δυο κατηγορίες - τα επιπέδου
3* διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας,
ψυγείο, πρόσβαση στο Internet και στα 4* που διαθέτουν τις ίδιες παροχές και είναι
πιο ευρύχωρα.

Μουσείο του χωριού

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

Παλάτι Πέλες

Πύργος Δράκουλα

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

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

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Ειδικά οργανωμένο Gala

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Στο πολυτελές ξενοδοχείο ATHENNE PALACE HILTON 5*
με εορταστικό μπουφέ, 1 ποτήρι κρασί & μουσική
Τιμή ανα άτομο: 35 ευρώ

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

Πύργος Δράκουλα

Βουκουρέστι

Μοναδικό
πρόγραμμα

Παλάτι Πέλες

Σιμπίου

5 ημέρες

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

Μπρασόφ

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

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

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (180 χλμ)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την
κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των
Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά
Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της
Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης.
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το Βουκουρέστι. Θα
επισκεφτούμε το το Μουσείο του Χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και
δείχνει την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας. Το απόγευμα μετάβαση
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή
διασκέδαση σε Ρουμάνικες μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

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

Ντουμπρόβνικ

Μόσταρ

Κοτόρ

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

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

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

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

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

Νησί Κόρτσουλα

Η μοναδική διηπειρωτική πόλη στον κόσμο, το
σύνορο Δύσης και Ανατολής, η Ευρώπη και η Ασία.
Ένας τόπος ιστορικός αλλά και σύγχρονος, που κρατά
τις παραδόσεις αλλά εξελίσσεται και σύμφωνα με το
ρεύμα της εποχής. Τόπος που θα σε συναρπάσει
με την πολύβουη καθημερινότητα του αλλά θα σε
κερδίσει με την αύρα του. Τόπος συνδυαστικός με
χρώματα και αρώματα, πολυπολιτισμικός που θα σε
κάνει εγγυημένα να τον αγαπήσεις. Καμία λέξη δε
μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς
όταν περπατά στη γέφυρα του Γαλατά το σούρουπο,
με τους δεκάδες ψαράδες να δολώνουν τα αγκίστρια
τους στη θάλασσα του Βοσπόρου και τους γλάρους
να «στολίζουν» τον ουρανό σαν λευκά, ιπτάμενα
λουλούδια. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει
την αίσθηση του να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια
του Sultanahmet, τα γεμάτα αρώματα, ή να
απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα
από τα παραδοσιακά χαμάμ.
Σου προσφέρουμε απευθείας πτήσεις, προκρατήσεις
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, πλήρη
ελληνόφωνη ξενάγηση από έμπειρο αρχηγό του
γραφείου μας, και τον φίλο μας Αχμέτ που ζει και
εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη.
1η Ημέρα: Αναχώρηση-Κωνσταντινούπολη-Πλατεία Τακσίμ-Μεγάλη οδός
του Πέραν
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με
προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη
στάση έξω από την Καβάλα, συνεχίζουμε για τον συνοριακό
σταθμό των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο, θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε
την διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη και στο ύψος της
Ραιδεστού, σημερινό Tekirdag, θα κάνουμε μια τελευταία
στάση πριν τον τελικό προορισμό μας για να γευθείτε τα
φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα
στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία
μας. Το υπόλοιπο της ημέρας θα είναι στη διάθεση σας για
μια πρώτη περιήγηση στην πλατεία Τακσίμ με την συνοδεία
του αρχηγού μας, και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν.
Πεζόδρομος που φιλοξενεί το ερυθρόλευκο νοσταλγικό
τραμ που συνδέει την πλατεία Τακσίμ με την συνοικία
του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά και στα γύρω στενά του
πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών καταστημάτων
και ιστορικών κτιρίων.

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

4 ημέρες / 3 διαν/σεις

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

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

Γέφυρα του Βοσπόρου

63

Κωνσταντινούπολη
«Μια αυτοκρατορία από μόνη της»

5 ημέρες / 4 διαν/σεις
1η Ημέρα: Αναχώρηση-Κωνσταντινούπολη-Πλατεία Τακσίμ-Μεγάλη οδός του Πέραν

3η Ημέρα: Βλαχέρνα-Μπαλουκλί-Αγία Σοφία-Ιστορικό κέντρο

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

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

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

Σκεπαστή αγορά

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

5η Ημέρα: Οικουμενικό Πατριαρχείο-Istanbul Forum (Ενυδρείο)
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας
αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο
Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της
πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και
καθοδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Συνεχίζουμε για το Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα πολυκαταστήματα όπου μπορείτε
να κάνετε και τις τελευταίες σας αγορές πριν πάρουμε το δρόμο της
επιστροφής, και το οποίο περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία στον
κόσμο με διάφορα θαλάσσια πλάσματα και υποθαλάσσιο τούνελ 83 μέτρων!.
Επόμενη μας στάση θα είναι στην περιοχή της Ραιδεστού, πριν φτάσουμε στα
σύνορα, όπου μετά τον έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας
Οδού στην πόλη μας. Άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες των αναμνήσεων.

Κωνσταντινούπολη

4 ημέρες / 2 διαν.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχωρούμε στις 22:00 από τα γραφεία μας με προορισμό την
Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την Καβάλα
συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον
απαραίτητο έλεγχο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για επίσκεψη στα
αφορολόγητα είδη. (Θα ενημερωθείτε από τον αρχηγό μας για το καθεστώς
που ισχύει). Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη. Άφιξη
νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη .

2η ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - KUMKAPI
Το πρόγραμμά μας ξεκινάει με επίσκεψη σε έναν ναό υψίστης σημασίας
ανά τους αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για
πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της
πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. Συνεχίζουμε
με το αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου
θα δούμε τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό
που βρίσκεται το αγίασμα. Πήρε την ονομασία του από το τουρκικό όνομα
Balik (= ψάρι) και περιλαμβάνει το Μοναστήρι, την Εκκλησία και το Αγίασμα.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Σκεπαστή αγορά η οποία πέρα από
την χρηστική της αξία, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της
Πόλης, και στην οποία θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους
Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Είναι
μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες στεγασμένες αγορές του κόσμου
με δαιδαλώδεις διαδρόμους και πολλές φυλασσόμενες εισόδους – εξόδους.
Στον χρόνο αυτό θα σας προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή
αγορά ή αγορά των μπαχαρικών, η οποία απέχει 800 περίπου μέτρα και
βρίσκεται απέναντι από την Γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα
της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από
την Ανατολή. Σε συνεννόηση πάντα με τον αρχηγό σας θα ενημερωθείτε
και για την ώρα και το σημείο επιστροφής προς τα ξενοδοχεία (όσοι
φυσικά επιθυμείτε μπορείτε να παραμείνετε και μόνοι μέχρι το κλείσιμο
των αγορών, περίπου στις 19.00). Η βραδινή μας έξοδος (προαιρετικά – για
όσους επιθυμούν και «έχουν αντοχές ακόμα») περιλαμβάνει το γνωστό
Kumkapi με τις ταβέρνες και το ξέφρενο γλέντι!

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

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

LARES PARK HOTEL 4*

METROPOLITAN HOTEL 4*

Η άριστη τοποθεσία του και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις είναι ιδανικές για να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας. Όλα τα δωμάτια έχουν σχεδιαστεί και διακοσμηθεί
μοναδικά. Στο κομψό εστιατόριο Turkuaz θα γευθείτε ένα από τα καλύτερα μπουφέ
πρωινού στην πόλη. Το Park Café προσφέρει μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα για να
απολαύσετε τουρκικό τσάι ή φρεσκοψημένο καφέ. Οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις
γυμναστηρίου και εσωτερικής πισίνας, το κέντρο ευεξίας (spa) στο οποίο μπορείτε
να χαλαρώσετε σε μια σάουνα, τζακούζι ή χαμάμ μετά από μια κουραστική μέρα ή να
απολαύσετε ένα χαλαρωτικό μασάζ σε συνδυασμό με μια μεγάλη ποικιλία από υγιεινά
φαγητά και χυμούς φρούτων καθημερινά στο κέντρο υγείας του Vitamin Bar, θα σας
μείνουν αξέχαστα.

Μια μοναδική εμπειρία διαμονής με τον απλό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του σε
αρμονία με τις πολυτελείς λεπτομέρειες, το επαγγελματικό και φιλικό προσωπικό και
την εγγύηση ποιότητας. Τα άνετα δωμάτιά του σας προσφέρουν όλες τις ανέσεις και
η πολύ κοντινή του απόσταση από τον σταθμό του μετρό Taksim-Talimhane Exit σας
δίνει πρόσβαση ακόμα και σε μακρινά καταστήματα και αγορές. Σας προτείνουμε
επίσης να δοκιμάσετε το εστιατόριο Turkuaz και το Tarçcin Cafe όπου οι μοναδικές
γεύσεις της τουρκικής και της παγκόσμιας κουζίνας σερβίρονται σε μια υπέροχη
ατμόσφαιρα με φιλική εξυπηρέτηση.

ELITE WORLD HOTEL 5*
Το 5* ξενοδοχείο, άνοιξε το 2013, σχεδιασμένο σε νεοκλασικό στυλ. Σε κάθε ένα από
τα δωμάτιά του θα νιώσετε την άνεση, την κομψότητα και την σύγχρονη τεχνολογική
υποδομή μαζί με μια μοναδική ποιότητα και ασφάλεια. Το Elite Restaurant σερβίρει
πιάτα της τουρκικής και της διεθνούς κουζίνας. Μπορείτε να διασκεδάσετε στο Lobby Lounge and Lobby Bar ή να χαλαρώσετε στο The Brasserie με ένα ελαφρύ γεύμα.
Το Coffee Company θυμίζει κλασικό ιταλικό καφέ ενώ αν είστε λάτρης της υγιεινής
διατροφής, επισκεφθείτε το Fit Bar, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε ελαφριές γεύσεις
και φρέσκους χυμούς φρούτων. Στις εγκαταστάσεις του επίσης συγκαταλέγονται μια
εσωτερική πισίνα με μωσαϊκό, μια παιδική πισίνα, ένα γυμναστήριο και ένα τούρκικο
λουτρό από μάρμαρο.
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Εκεί που τελειώνουν τα σύνορα της Ελλάδας ξεκινά
μια πόλη μαγική, μια παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα
βγαλμένη από τις Χίλιες και Μία Νύχτες.
Το τελευταίο σύνορο, το τριεθνές, η “πινέζα” του χάρτη
θα ακούσεις να λένε τα σύνορα στις Καστανιές. Τίποτα
που να μαρτυρά ότι, δέκα λεπτά πιο ‘κει, απ’ την άλλη
μεριά, απλώνεται ανάμεσα σε δυο ποτάμια - τον Έβρο
και τον Τούντζα μια παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα.
Αδριανούπολη τη λέγανε οι παππούδες σου και οι Ρωμαίοι
πριν από αυτούς, Εντιρνέ θα τη βρεις σήμερα στους
χάρτες.
Εμείς σας προσφέρουμε ένα μελετημένο πρόγραμμα,
ώστε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τον χρόνο
σας σε αυτές τις περιοχές. Σε συνδυασμό με μια συνοδό
που θα σας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία
για την ιστορία της περιοχής, αλλά και την σημερινή
καθημερινότητα των κατοίκων, το ταξίδι αυτό θα σας αφήσει
όμορφες αναμνήσεις. Καλό ταξίδι!

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

3&4 ημέρες
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06:30. Με τις απαραίτητες στάσεις στη
διαδρομή μας, φθάνουμε στο Σουφλί, το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης
στους “δρόμους του μεταξιού”. Συνεχίζουμε για Ορεστιάδα και το τελωνείο της
Καστανιάς και μετά τον έλεγχο και τον ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη
κατευθυνόμαστε στο Κάραγατς, (παλιά Ορεστιάς). Περιοχή που στο παρελθόν
έμεναν Έλληνες, όμως με την συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και στα πλαίσια
της ανταλλαγής των πληθυσμών, παραχωρήθηκε στην Τουρκία και οι κάτοικοί
του “μετακόμισαν” ως πρόσφυγες στην (Νέα) Ορεστιάδα. Αξιοθέατο του μικρού
χωριού ο σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος στεγάζει τη σχολή Καλών Τεχνών
του Τουρκικού Πανεπιστημίου Θράκης. Εκεί υπάρχει ένα βαγόνι, μέρος του
περίφημου Όριαν Εξπρές και δίπλα το Μνημείο και το Μουσείο της Συνθήκης
της Λοζάνης. Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη. Αφού τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη,

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΛΙΜΙΓΙΕ ΤΖΑΜΙ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ημέρα μας με πρώτη επίσκεψη στο Σελιμιγιέ Τζαμί
(Selimiye Camii). Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Τουρκία, κτισμένο
από τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό αρχιτέκτονα της Οθωμανικής περιόδου.
Ο ίδιος το θεωρεί ως το ωραιότερο έργο του και ότι με αυτό ξεπέρασε την
Αγία Σοφία. H ανέγερσή του στάθηκε για τον Σινάν μια μεγάλη πρόκληση, αφού
οι χριστιανοί αρχιτέκτονες θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί θόλος
μεγαλύτερος από εκείνον της Αγίας Σοφίας. Οι 4 μιναρέδες φαίνονται από πολύ
μακριά σε όποιο σημείο της πόλης και αν σταθείς. Σήμερα το τζαμί προστατεύεται
από την UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί σαν
μουσείο με ελεύθερη είσοδο. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε το ΕθνολογικόΑρχαιολογικό μουσείο Τέχνης με εντυπωσιακά εκθέματα από την ελληνική,
βυζαντινή και οθωμανική περίοδο. Το μουσείο Ισλαμικής και Τουρκικής τέχνης,
το οποίο θα σας μυήσει στην τουρκική ζωή του 19ου αιώνα. Το τέμενος με τους
3 εξώστες Oυτς Σερεφελί Tζαμί, το οποίο οικοδομήθηκε μεταξύ 1437 και 1447 από
τον σουλτάνο Murad II. Ο αρχιτέκτονας δεν είναι γνωστός, θρυλείται ωστόσο
ότι ήταν παραπληγικός. Το ενδιαφέρον σε αυτό το τζαμί είναι η τεχνοτροπία
των μιναρέδων του. Θα δούμε επίσης το Eski Camii (Eσκί Tζαμί) και το «Pουστέμ
Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό ξενοδοχείο, κτίσμα του
15ου αιώνα που λειτουργούσε σαν χάνι, στο κέντρο της πόλης. Τα καλύτερα
όμως τα αφήσαμε για το τέλος…. Μόλις ολοκληρωθεί η περιήγησή μας έχουμε
ελεύθερο χρόνο στον πεζόδρομο της Saraclar. Ένας περιποιημένος και καθαρός
πεζόδρομος με καταστήματα με ρούχα, είδη διατροφής και ότι άλλο βάλει ο νους
σας με πολλά παγκάκια για να ξεκουράζεσαι, σιντριβάνια, πολλά αγάλματα και
κόσμο όλη την ημέρα. Και δεν περιοριζόμαστε μόνο στον κεντρικό πεζόδρομο.
Στα πλακόστρωτα στενάκια, δεξιά και αριστερά βρίσκεται όλη η γραφικότητα
της πόλης. Εκεί θα βρεις θησαυρούς για να φωτογραφήσεις, ανθρώπους, σπίτια
και μαγαζιά μιας άλλης εποχής. Και φυσικά για να γνωρίσεις έναν τόπο δεν φτάνει
μόνο να τον περπατήσεις και να δεις τα σημαντικά και ασήμαντα αξιοθέατα του,
πρέπει να δοκιμάσεις την κουζίνα του, να γευθείς και να μυρίσεις τα καλούδια
του. Είμαστε στην Τουρκία, οι γεύσεις και η κουζίνα μας μοιάζουν. Όμως εδώ οι
γεύσεις είναι πιο έντονες!!!! Όσοι ενδιαφέρεστε να ολοκληρώσετε την ημέρα σας
με ένα χαμάμ, σας προτείνουμε το το Σοκολού Mεχμέτ Πασά Xαμάμ το οποίο
λειτουργεί και φημίζεται ως το καλύτερο χαμάμ της πόλης. Επίσης, το Saray
Hamami που βρίσκεται πίσω από το Selimiye Camii ,για αυτούς που θέλουν να
δοκιμάσουν μια περιποίηση στα τουρκικά λουτρά. Είναι μια ωραία, χαλαρωτική
εμπειρία. Ακριβώς για να κλείσετε την βραδιά σας.

Πρόγευμα και αρχίζουμε την σημερινή διαδρομή μας με το Μουσείο
Υγείας. Περνώντας μια ακόμη πέτρινη γέφυρα του ποταμού Τούντσα,
παραποτάμου του Μαρίτσα και αφού διασχίσουμε αγροτικές περιοχές,
φτάνουμε στο Μουσείο Υγείας. Ιδρυτής του συγκροτηματος ειναι
ο γιος του προφήτη Σουλτάν Μεχμέτ, ο Σουλτάνος Μπεγιάζιτ. Το
συγκρότημα αποτελούνταν από ένα θεραπευτήριο, μια ιατρική σχολή,
ένα τζαμί, ένα πτωχοκομείο και μια γέφυρα. Επίσης είχε και ένα χαμάμ,
ένα μύλο, μια αποθήκη νερού, ένα δημοτικό σχολείο, ένα ωδείο και
ένα χρονομετρικό κέντρο τα οποία όμως στο πέρασμα του χρόνου
καταστράφηκαν. Για την θεραπεία εκτός από τις ιατρικές γνώσεις
χρησιμοποιούσαν τον ήχο του νερού, την μουσική και τις ωραίες
μυρουδιές. Μέρος της θεραπείας ήταν και η μουσική θεραπεία. Μια
μουσική ομάδα 10 ατόμων, έδινε 3 φορές την εβδομάδα συναυλία
και οι ήχοι μπορούσαν να ακουστούν σε κάθε σημείο του κτηρίου. Το
μουσείο είναι επισκέψιμο για το κοινό από το 1997. Το 2007 κέρδισε το
βραβείο Συλλόγου Τελειότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτιστικής
κληρονομιάς. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με επίσκεψη στην
Ραιδεστό, γνωστή σε όσους κάνουν μια στάση κατευθυνόμενοι προς
Κωνσταντινούπολη, ίσως όμως είναι λιγότεροι αυτοί που ξέρουν
τα αξιοθέατά της, τα οθωμανικά μνημεία της, τις παλιές ρωμαίικες
γειτονιές της, την πλούσια αγορά της, τα κρασιά και την γαστρονομία
της. Στην πόλη υπήρχαν τέσσερις εκκλησίες: ο μητροπολιτικός ναός
της Παναγίας της Φανερωμένης, του Αγίου Γεωργίου, της Παναγίας
της Ρευματοκράτειρας και του Αγίου Αθανασίου. Πριν την Ανταλλαγή
υπήρχαν πολλά σημαντικά εκπαιδευτήρια όπως η «Θεοδωρίδειος
Σχολή» αρρένων και το «Γεωργιάδειον Παρθεναγωγείον». Στο Tekirdag ζουν περίπου 140.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους
ασχολούνται με το εμπόριο. Πρόκειται για μια γραφική πόλη στη
δυτική ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά, περίπου 135 χλμ. από την
Κωνσταντινούπολη, που προσφέρεται για περίπατο στην παραλία. Οι
σύγχρονοι επισκέπτες φθάνουν στη Ραιδεστό όχι μόνο για να δουν
από κοντά ένα ζωντανό μνημείο ιστορίας αλλά για να δοκιμάσουν το
φαγητό - τα σουτζουκάκια που είναι σήμα κατατεθέν της πόλης- και
να πιουν το τοπικό ρακί. Σε αυτό τον τόπο έχει γεννηθεί και ο Ναμίκ
Κεμάλ, ο εθνικός ποιητής της Τουρκίας. Το σπίτι του έχει μετατραπεί
σε μουσείο, όπου εκτίθενται χειροτεχνίες της περιοχής. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθεροι για μια τελευταία βόλτα στα
σοκάκια της πόλης.

4η ημέρα: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΒΙΖΥΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανατολική Θράκη με πρώτο προορισμό
μας τις 40 Εκκλησιές. Πριν την μικρασιατική καταστροφή ήταν μια
ακμάζουσα ελληνική στην πλειοψηφία της κοινότητα, με μεγάλη
ιστορία και ελληνορθόδοξη παράδοση. Η ελληνική κοινότητα που
δημιουργήθηκε από τον 17ο αιώνα έφθασε στις αρχές του εικοστού
αιώνα τους 10.000 κατοίκους διατηρώντας δημοτικό σχολείο και
ημιγυμνάσιο. Η ονομασία της κοινότητας ήταν στα τουρκικά Kirkkilise,
δηλαδή Σαράντα Εκκλησιές, μια ονομασία που πρόδιδε την ύπαρξη
πολυάριθμων χριστιανικών ναών στην περιοχή. Μετά την ανταλλαγή
των πληθυσμών οι Τούρκοι άλλαξαν τον καθιερωμένο μέχρι τότε όνομα
της πόλης και την ονόμασαν Kirklareli, ενώ η μεγάλη εκκλησία της
Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί. Οι άλλες εκκλησίες ερημώθηκαν
από την εγκατάλειψη στο πέρασμα του χρόνου. Οι περισσότεροι
προσφυγές από την πόλη εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη όπου
και ίδρυσαν τον ομώνυμο συνοικισμό, Σαράντα Εκκλησιές. Συνεχίζουμε
για το χωριό Βιζύη, μια μικρή κωμόπολη της Ανατολικής Θράκης
πάνω στο δρόμο που περνούσε από τις Σαράντα Εκκλησιές και την
Τσατάλτζα και ένωνε την Αδριανούπολη με την Πόλη. Φτωχό και
άγνωστο χωριό, γίνεται σε όλους γνωστό χάρη στο διηγηματογράφο
Γ. Βιζυηνό, που χρησιμοποίησε το τοπωνυμικό επίθετο της καταγωγής
του για φιλολογικό ψευδώνυμο και επώνυμο. Αμέσως μετά παίρνουμε
τον δρόμο της επιστροφής. Περνώντας από τα σύνορα των Κήπων και
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στη Ραιδεστό

ο
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Δώ

εκδρομή
στη
Φιλιππούπολη

3&4 ημέρες

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

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

3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, το Λαογραφικό μουσείο
Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου
και Ελένης και το Ρωμαϊκό θέατρο. Επιστροφή στη Σόφια. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και χρόνο στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το
απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 3ήμερη εκδρομή η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα του προγράμματος.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GALA
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Στην στολισμένη αίθουσα Ball Room
του ξενοδοχείου SOFIA BALKAN 5* (ex. Sheraton)
με εορταστικό μπουφέ και Έλληνα DJ
Τιμή ανά άτομο 30ε.

67

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

MAISON SOFIA 4* plus
Το ξενοδοχείο ελληνικών συμφερόντων βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, δίπλα σε εμπορικό πολυκατάστημα, προσφέροντας όλες τις ανέσεις, ικανοποιώντας και
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη του. Αποτελούμενο από 3 κτίρια διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ και εσωτερική πισίνα.
Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου προσφέρεται δωρεάν wi-fi. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ. Τα
δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, safe box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και δωρεάν Wi-Fi.

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

Αγ. Σοφία

4 ημέρες

Ανατολική Ρωμυλία
Σωζόπολη
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχωρούμε για τα
Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. Αφού περάσουμε στην Βουλγαρία και μέσω
Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική
διαδρομή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη
Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas). Την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην
Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας Κώστα
Βάρναλη. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και έχουμε ελεύθερο χρόνο
για ξεκούραση πριν πάρουμε το βραδινό μας.

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε μέσω της τουριστικής
Ηλιόλουστης Ακτής για την πόλη της Βάρνας η οποία αποτελεί σημαντικό
λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.
Είναι γνωστή και ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή
Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949
ως το1956. Θα έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV), η οποία
όντας χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο αποτελεί έναν από τους πιο
συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους της χώρας. Τον Μεσαίωνα
ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει τους
θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού. Στη Βάρνα θα δούμε τη
Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και το Ενυδρείο. Θα περπατήσουμε
στην αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και αγορές. Το απόγευμα
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ μετά την χαλάρωσή μας
θα έχουμε και πάλι το δείπνο μας.

Πύργος
Η εξερεύνηση του Μπουργκάς είναι η εξερεύνηση των ονείρων
σας!
Η μυρωδιά της θάλασσας, το μικρό κομμάτι της ησυχίας,
τα μικροσκοπικά δρομάκια και τα χαμογελαστά μάτια σας
καλωσορίζουν...
Το Μπουργκάς θα σας κάνει να γελάσετε, να περπατήσετε στην
ωραία πόλη, να ερωτευτείτε, να είστε εσείς και σίγουρα θα σας
κάνει να θέλετε να επιστρέψετε!
Για τους περισσότερους επισκέπτες, το λιμάνι της πόλης
Μπουργκάς δεν είναι παρά ένα σημείο διέλευσης για τα πιο
προφανώς ελκυστικά θέρετρα και ιστορικές πόλεις πιο πάνω
και κάτω από την ακτή. Εάν αποφασίσετε να σταματήσετε, θα
βρείτε μια ζωντανή, καλά διατηρημένη πόλη με ένα όμορφο,
πεζοδρομημένο κέντρο, μια μακρά παραλία χωρίς συνωστισμό,
ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο πάρκο και μερικά ενδιαφέροντα
μουσεία. Ένας συνδυασμός ξενοδοχείων σε λογικές τιμές,
καθώς και μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια σε αυτό το μέρος
της χώρας, το καθιστά μια πρακτική βάση για να εξερευνήσετε
τη νότια ακτή.
Μονή Αλατζά

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε την Μονή
του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για την πόλη
της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα,
30χλμ. από τον Πύργο, στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ
θα συναντήσουμε τους περισσότερους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας.
Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν
οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. Θα έχουμε χρόνο για έναν
καφέ και στη συνέχεια αναχωρούμε για την Μεσήμβρια, την πόλη με τις 42
εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα
δούμε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά
όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε για
θεραπεία. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε
να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου
και μόλις επιστρέψετε θα έχουμε το βραδινό μας.

4η ημέρα: ΠΥΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας και βεβαιωθούμε ότι δεν «ξεχάσαμε» κάτι στα
δωμάτιά μας, αναχωρούμε για την πόλη μας. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις στη διαδρομή, φτάνουμε το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Θα
έχουμε μια σύντομη στάση για καφεδάκι ή φαγητό και καταλήγουμε το
βράδυ στον προορισμό μας με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

BURGAS 4*
Ένα πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο του Μπουργκάς , λίγα λεπτά
από το λιμάνι και τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Το κτίριο είναι ένα κόσμημα
αρχιτεκτονικής, και χάρη στη θέση του, σε μια ήσυχη περιοχή με πολλές εμπορικές
εγκαταστάσεις γύρω του και σύγχρονο εξοπλισμό, το καθιστά ένα από τα καλύτερα
ξενοδοχεία. Το La Perle Noire, το εστιατόριό του είναι μια εξαιρετική επιλογή με άριστη
κουζίνα. Τα άνετα δωμάτιά του διαθέτουν γραφείο, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση,
internet, τηλέφωνο, θέρμανση. Ιδανική επιλογή για μια ευχάριστη διαμονή.
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“Η Ιερουσαλήμ
των
Βαλκανίων”
Tο φυσικό σύνορο των δύο πιο
βεβαρημένων από τις προκαταλήψεις
μας γειτόνων: της Αλβανίας και της
ΠΓΔΜ.
Eίναι ταυτόχρονα η μεγαλύτερη σε
ηλικία, η βαθύτερη και μία εκ των
ομορφότερων λιμνών της Νότιας
Ευρώπης.
H φυσική ομορφιά δεν έχει σύνορα,
δε μεταβάλλεται ανάλογα με το πού
βρίσκεται.
Γιατί η Οχρίδα είναι πανέμορφη
μέσα στην απεραντοσύνη της, γιατί
στις όχθες της φωλιάζουν τρεις
πόλεις χάρμα οφθαλμών, γιατί είναι
δίπλα μας και δεν την ξέρουμε…..

Βυζαντινή Οχρίδα

3&4 ημέρες

1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) - ΟΧΡΙΔΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Οχρίδα με ενδιάμεση στάση στα σύνορα και στο κατάστημα των DUTY FREE.
Φθάνουμε στην Μπίτολα, μια πόλη που από την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αναφερόταν και ως «η πόλη των προξένων», δεδομένου ότι
πολλές ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν προξενεία εκεί. Όντας έδρα του ομώνυμου δήμου, βρίθει αξιόλογων πολιτιστικών μνημείων, χαρακτηριστικότερα
όλων ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δημητρίου (1830), μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες της ΠΓΔΜ, η σκεπαστή αγορά, το παλιό παζάρι
(19ος αι.), ο Πύργος με το Ρολόι (17ος αι.), το Τέμενος του Αϊντάρ Καντί (16ος αι.) αλλά και πλήθος νεοκλασικών αρχοντικών του 19ου και των αρχών του
20ού αιώνα στον φημισμένο κεντρικό δρόμο της πόλης Σιρόκ Σοκάκ. Αφού θαυμάσουμε τα μνημεία αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας στην Οχρίδα,
την «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπως χαρακτηρίζεται λόγω της μεγάλης θρησκευτικής σημασίας της στην εξάπλωση της Χριστιανοσύνης, με τις 365
εκκλησίες, μια για κάθε ημέρα του χρόνου. Τακτοποίηση. Δείπνο.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μουσείο Νερού, την προϊστορική πόλη στο νερό, ή όπως είναι γνωστός «Ο κόλπος των οστών». Θα θαυμάσουμε ένα
Πλωτό Μουσείο, μοναδικό στο είδος του, στο οποίο στήθηκε ένας προϊστορικός οικισμός σε 8.500 τ.μ., αυθεντικό αντίγραφο των κατοικιών 1200- 700
π.Χ. Πάνω από τον όρμο, κατασκευάστηκε ένα ρωμαϊκό στρατιωτικό οχυρό, ταυτόχρονα με τον οικισμό και το πλωτό Μουσείο. Στη συνέχεια αναχωρούμε
για το Βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ (όπου και η Εκκλησία των Αγίων Αρχαγγέλων), στη νότια πλευρά της λίμνης, με τα δεκάδες παγώνια να
κυκλοφορούν ελεύθερα στους κήπους του. Κτισμένο τον 10ο αιώνα, όταν όλη η περιοχή ήταν έδρα της Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής, διαθέτει εκπληκτικές
τοιχογραφίες. Από το μοναστήρι του Οσίου Ναούμ ξεκίνησαν ο Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και ο Μεθόδιος, να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο
(Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, πάνω στην λίμνη, 30 χλμ. κοντά στα Αλβανικά σύνορα. Ο όσιος Ναούμ είναι θαμμένος σε
αυτή τη Μονή. Ο θρύλος θέλει την καρδιά του να ακούγεται ακόμη να χτυπά, αν ακούσει κανείς προσεκτικά πάνω από τον τάφο του. Από αυτό το σημείο,
οι πηγές του ποταμού Drim, 45 στο σύνολό τους, τροφοδοτούνται από τη Λίμνη Πρέσπα και καταλήγουν σε μια τεράστια λεκάνη, όμοια με λίμνη, που
απορρέει μέσα στη Λίμνη Οχρίδα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην παλιά πόλη και περνώντας από την κύρια είσοδο (Gorna Porta) θα δούμε τις Βυζαντινές
εκκλησίες (Αγ. Σοφία, Αγ. Νικόλαος) κάτω από το κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ και τα μικρομάγαζα με τα είδη κεραμικής και λαϊκής τέχνης. Σ’ αυτόν τον
δρόμο, κάτω από το Μουσείο, υπάρχει και το Εθνικό εργαστήριο χειροποίητου χαρτιού, πάπυρου, ένα από τα επτά εργαστήρια σε παγκόσμια κλίμακα. Η
κατασκευή χαρτιού ξεκίνησε κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα στο Μοναστήρι του Όσιου Ναούμ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το εκπληκτικό είναι ότι
εδώ υπάρχει το ένα εκ των δύο μοναδικών αντιγράφων της αρχικής πρέσας του Γουτεμβέργιου. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για το βραδινό μας.

3η ημέρα: ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για μια διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Ντριμ, μέσα από το φαράγγι της Ράντιτσα (38χλμ.), το μεγαλύτερο
βατό φαράγγι της Ευρώπης. Συνεχίζοντας, φθάνουμε στο ιστορικό Μοναστήρι Μπιγκόρσκι, το οποίο βρίσκεται κολλημένο σε απότομο βράχο. Ανακαινίστηκε
τον 19ο αιώνα και αποτελεί ένα εντυπωσιακό συγκρότημα με χαρακτηριστικό τις ξύλινες κατασκευές του. Θα καταλήξουμε στην λίμνη του Μαύροβο
(Μαύρος Αγρός), ένα χωριό και τουριστικό θέρετρο στην ορεινή περιοχή της ΒΔ ΠΓΔΜ. Είναι τουριστικός προορισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
εξαιτίας του χιονοδρομικού κέντρου Ζάρε Λαζαρέφσκι, του εθνικού πάρκου και της τεχνητής λίμνης. Μια περιοχή με πολλές φυσικές ομορφιές, υπέροχη
θέα, μια διάφανα καθαρή λίμνη αλλά και ορεινούς λόφους από όπου κανείς μπορεί να δει το πανόραμα του όρους Μπίστρα. Η εκκλησία του Αγίου Νικόλαου
η οποία χτίστηκε το 1850, βυθίστηκε κάτω από τα νερά της τεχνητής λίμνης λόγω της κατασκευής του τεχνικού φράγματος το 1953, όμως εξαιτίας της
ξηρασίας κατά τον 21ο αιώνα έχει κατά μεγάλο μέρος επανεμφανιστεί. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο και το βράδυ θα
έχουμε και πάλι το δείπνο μας.

4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ & ΣΤΡΟΥΓΚΑ
Μετά το πρωινό, σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στην κεντρική πρωταγωνίστρια της περιοχής, την ομώνυμη λίμνη. Είναι η πιο βαθιά λίμνη των Βαλκανίων
και προστατευμένος υδροβιότοπος, μήκους 32 χλμ. Πρόκειται για μια φυσική, τεκτονική λίμνη που ανήκει στις παλαιότερες λίμνες του κόσμου, με ηλικία
τριών εκατομμυρίων ετών. Η παλιά πόλη της Οχρίδας με το φρούριο του Σαμουήλ να προεξέχει στα 800 μ. πάνω από την επιφάνεια νερών εκτείνεται στη
βόρεια όχθη της. Τα δύο τρίτα της επιφάνειάς της ανήκει στην ΠΓΔΜ και το ένα τρίτο στην Αλβανία, αποτελώντας το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο
κρατών. Με τη μοναδική χλωρίδα και πανίδα που φιλοξενεί, είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιότοπους στην Ευρώπη. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Στη
συνέχεια, μεταφορά για βόλτα στην πόλη της Στρούγκας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού. Αφού ολοκληρώσουμε τα τελευταία μας ψώνια,
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.

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

Τρενάκι Πηλίου

3&4 ημέρες
3&4 ημέρες

Βόλος-Γύρος Πηλίου
βόλτα με το φημισμένο
τρενάκι του Πηλίου
Όλο το «ζουμί» του Βόλου, ένα εικοσιπενταράκι τσίπουρο.
Μέσα στους ναούς του θεσσαλικού «εθνικού ποτού» μπορεί
να γνωρίσει κανείς όλες τις όψεις της πόλης. Τους θρυλικούς
μεζέδες κατευθείαν από το καΐκι και τις συγκλονιστικές
γεύσεις που κατρακυλούν από το Πήλιο. Την χαλαρότητα και
την καλοπέραση. Ευτυχώς λοιπόν για τους ντόπιους αλλά
και τους επισκέπτες, ο Βόλος είναι εξοπλισμένος με πάνω
από 600 τσιπουράδικα. Αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτά.
Μαζί θα ανακαλύψουμε την ιστορία του και τα μυστικά του…..
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟΣ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 με προορισμό το Πήλιο.
Μαγευτικές
εικόνες ξετυλίγονται μπροστά μας περπατώντας τη
Μακρινίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου, με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό.
Μετά τον καφέ μας, συνεχίζουμε για την Πορταριά, το παλαιότερο και
κυριότερο χωριό του Πηλίου και έπειτα στα Χάνια. κατηφορίζουμε αργά το
απόγευμα στην πόλη του Βόλου και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας.

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

Μετέωρα-Ελάτη
Μύλος Ξωτικών
Τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το δέος των
Μετεώρων. Ούτε οι άπειρες φωτογραφίες που προφανώς
έχεις δει πολύ πριν ανέβεις στα δυσθεώρητα ύψη τους,
ούτε οι διηγήσεις που μπορεί να έχεις ακούσει, ούτε καν η
εικόνα τους την πρώτη φορά που την αντικρίζεις από μακριά.
Αν από εκεί είναι μια φορά εντυπωσιακά, από κοντά είναι
συγκλονιστικά.
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΡΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αναχώρηση στις 07:30 από τα γραφεία μας με πρώτο προορισμό το
Μέτσοβο, μέσω της νέας Εγνατίας οδού. Παραμονή για μια βόλτα και
γνωριμία με τον παραδοσιακό οικισμό και στη συνέχεια από το Μουργκάνι
φθάνουμε στην Κρανιά (1.140 μ.), ένα από τα μεγαλύτερα βλαχοχώρια της
περιοχής Ασπροποτάμου με το πέτρινο γεφύρι Κατούνα (1860), το ξωκλήσι
του προφήτη Ηλία (1880), την προτομή και τον σταυρό στο σημείο που
δίδαξε ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός στα 1777. Περπατώντας λίγα μέτρα, θα
ανακαλύψουμε κρυμμένη μέσα στο δάσος την εκκλησία του δωδεκάτρουλου
Τιμίου Σταυρού, σπάνιας αρχιτεκτονικής και θα προχωρήσουμε προς την
Πολυθέα, όπου από ψηλά η θέα είναι καταπληκτική. Συνεχίζουμε για το
ξενοδοχείο μας στην Καλαμπάκα. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΑΧΕΛΩΟΣ - ΕΛΑΤΗ - ΚΕΡΚΕΤΙΟ
Πρωινό και μέσω Τρικάλων φθάνουμε στην Παλιοκαριά με το πέτρινο γεφύρι
της (16ος αιώνας) πάνω σε παραπόταμο του Αχελώου, τους καταρράκτες
και τη λιμνούλα της. Συνεχίζουμε για τα χωριά που θα μείνουν για λίγο
ακόμα στο χάρτη, αφού το φράγμα που κατασκευάστηκε δίπλα τους θα
γεμίσει νερά και στη θέση τους θα δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη. Είναι τα χωριά
Μεσοχώρι και Αρματολικό, τα οποία θα ήταν ωραία να φωτογραφίσετε. Από
ψηλά θα δούμε το φράγμα, θα κατέβουμε στον Αχελώο σε ένα τελευταίο
μαγευτικό φυσικό τοπίο. Συνεχίζουμε για το χωριό Ελάτη. Στο γραφικό αυτό
χωριό θα βρείτε εστιατόρια, καφέ και τοπικά προϊόντα. Για όποιον επιθυμεί
θα έχουμε επίσκεψη στο ράντζο Κερκέτιο. Δοκιμάστε τις δεξιότητές σας
στην Ιππασία, τοξοβολία, οδήγηση τετράτροχου (γουρούνα) στο βουνό ή
απολαύστε φαγητό και καφέ στο παραδοσιακό εστιατόριο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ

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

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Λίμνη του Ταυρωπού ή Πλαστήρα, την
υλοποίηση της ιδέας που συνέλαβε το 1935 ο Νικόλαος Πλαστήρας. Η
μεγάλη αυτή τεχνητή λίμνη, με τις δαντελωτές δασοσκέπαστες όχθες, είναι
η κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και δημιουργούν
γύρω τους ένα μαγικό κόσμο από ιτιές, πλατάνια, σκλήθρα κ.α. Περνώντας
από τα χωριά, μυρωδιές ξύλου που καίγεται στις σόμπες και απέραντη
ομορφιά μας αφήνει έκθαμβους. Μετά το Φράγμα θα επισκεφθούμε
την Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας της Κορώνης (12ου αι.) και την
Πλαζ του Λαμπερού. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τα Τρίκαλα, όπου ο
Δήμος Τρικκαίων διοργανώνει το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο θεματικό
πάρκο της Ελλάδας, μετατρέποντας τον Μύλο Ματσόπουλου σε «Μύλο
των Ξωτικών». Όπως κάθε χρόνο, μια νέα ιστορία θα ταξιδέψει μικρούς
και μεγάλους σε μια άλλη εποχή! Ορισμένες μόνο από τις τόσες δράσεις
που μπορείτε να επισκεφθείτε : το καράβι των Πειρατών, το εργαστήριο
σοκολάτας, το σπίτι του Άη Βασίλη, τον αλευρόμυλο των ξωτικών, το
μουσείο μανιταριών, και τόσα άλλα. Το ταξίδι λοιπόν αρχίζει! Ρεσάλτο στην
πρωτεύουσα των Χριστουγέννων! Με τις καλύτερες των εντυπώσεων
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4η ημέρα: ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3η ημέρα: ΧΑΝΙΑ - ΖΑΓΟΡΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ

Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τους εντυπωσιακούς και ιστορικούς
όγκους των Μετεώρων. Επίσκεψη των μονών Αγ. Στεφάνου και Βαρλαάμ.
Γεύμα στην Καλαμπάκα και αναχώρηση για τα Τρίκαλα. Στάση για καφέ και
συνεχίζουμε για την πόλη μας, όπου θα φτάσουμε αργά το βράδυ.
Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η ημέρα του προγράμματος.

Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την τελευταία μας επίσκεψη
στον χώρο των Μετεώρων, ένα θαύμα της φύσης, από τα σημαντικότερα
κέντρα του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Περιήγηση στα μοναστήρια Βαρλαάμ
και μεγάλο Μετέωρο. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων και αργά το
απόγευμα επιστρέφουμε στην πόλη μας.
Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η η επίσκεψη στην περιοχή του Αχελώου.

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

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

Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία,
Αμερική , Άγιοι Τόποι , κλπ) που πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά
η εξωτικά όπως και για ατομικά μεμονομένα ταξίδια συνήθως ισχύουν
διαφορετικού όροι ακύρωσης σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου
των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων
του εκάστοτε ξενοδοχείου. Επίσης σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών
η καλλιτεχνικών γεγονότων οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά
μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα από τα
προαναφερόμενα Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτοµα που
έχουν επιλέξει να διαµείνουν ή διαµένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει
τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον
τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται µε το 100% της συνολικής
αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη
διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε µονόκλινο
7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Το γραφείο µας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον
αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε
ταξίδι και προορισµό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους,
αλλά
κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την
εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι
απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις,
πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμια ευθύνη δε φέρει το γραφείο.
Οπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η
είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συµπίπτουν οι
ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική
υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen η αν το διαβατήριο έχει
μικρότερη χρονική ισχύ από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα Επίσης
υπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνομία , στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως
ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την
υπηρεσία του η τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί
σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα
παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως
εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο
μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την χώρα
Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές
δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω
μη υποβολής
ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή
περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν
δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε
προς το γραφείο. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της
δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνη
του συμμετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη
προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και
χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης
προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση
του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα)
ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας
να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτες αποζημίωσης
ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να
επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή
του σε άλλον αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες
μέρες πριν την αναχώρηση. Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται
αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος
και αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίσης ο
εκδοχέας με την αποδοχή της συμμετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση
και συναινεί με τους όρους συμμετοχής
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί ην πλήρη, σύμφωνα με το
πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους
Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια
της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα
παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής.
Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την μη εκτέλεση
ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού,
περιορίζονται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών
συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω
παροχές.
1. Αεροπορική μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912 2. Θαλάσσια
μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 1974
3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. 4. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση
Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών
βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή
εκτέλεση παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση
περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη.
Η αξίωση του συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του
βλάβης συνεπεία μη εκτέλεσης η πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης
εξ υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους
αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15%
της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός
αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του
άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων
καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της
έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη
9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλισθεί για τους
κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης
και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η
ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως
στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους
την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά
την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
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