


04-07
08-11
12-15
16-19
24-27
28-30
32-33
34-35
36-39
40-43
44-47
48-49
50-51
52-55
56-57
58-61
64-69
70-73
74-75
76-79
80-83
84-87
88-91
92-95
98-99
100-101
104-107
108-111
112-113
114-115
116-117

Αεροπορικές
Πανόραμα Ελβετίας Αλπικό Τρένο 5,6ημ.
Μοναδική Ελβετία Αλπικό Τρένο 5,6ημ.
Ελβετία των Άλπεων 5,6ημ.
Κάστρα Βαυαρίας Αυστρία 5ημ. 
Στρασβούργο Χωριά Αλσατίας Χαϊδελβέργη 5,6ημ.
Ρομαντικός Δρόμος Γερμανίας - Αλσατία 8 ημ.
Παρίσι All Time Classic 5ημ.
Παρίσι All Time Classic 6ημ & 6+1ημ.
Τιμές & Παρουσιάσεις Ξενοδοχείων Παρισιού
Παρισι Family 5,6ημ.
Παρισι Λονδίνο 6ημ.
Βέλγικη Σοκολάτα 5ημ.
Benelux 6ημ.
Λονδίνο 4,5,6ημ.
Πράγα  Μεσαιωνικό Παραμύθι 4ημ.
Πράγα  Μεσαιωνικό Παραμύθι 5ημ.
Παρουσιάσεις Ξενοδοχείων Πράγας
Πράγα Βιέννη 5ημ.
Βιέννη City Break 3ημ.
Special Βιέννη 4ημ.
Special Βιέννη 5ημ.
Παρουσιάσεις Ξενοδοχείων Βιέννης
Βουδαπέστη Βιέννη Πράγα 8ημ.
Βιέννη Βουδαπέστη 5 ημ.
Βουδαπέστη το Στολίδι του Δούναβη 4ημ.
Βουδαπέστη το Στολίδι του Δούναβη 5ημ.
Παρουσιάσεις Ξενοδοχείων Βουδαπέστης
Νέα Υόρκη από 8ημ. εώς 12ημ.
Λαπωνία στο χωριό του Αι Βασίλη 8ημ.
Ρώμη Φλωρεντία  5ημ.
Κοσμοπολίτικη Νίκαια λίμνες βόρειας Ιτάλιας 5ημ.

Οδικές
Βουδαπέστη Βιέννη 5ημ.
Βελιγράδι 4ημ.
Βουκουρέστι 4ημ.
Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Μια διαδρομή Αεροπορικώς & 
Mια Οδικώς

Πανόραμα Ελβετίας Αλπικό Τρένο 7ημ.
Πράγα Βιέννη Βουδαπέστη 5ημ.
Πράγα Βιέννη Βουδαπέστη 8ημ.
Βουδαπέστη 5ημ.

20-23
62-63
96-97
102-103

118-119
120-121

122
123

4 ημέρες: 10 €
5 ημέρες: 12 €
6 ημέρες: 14 €
Επιπλεον ημέρα: +2 €

Δυνατότητα μεταφοράς από / προς τις πόλεις με 
λεωφορείο.
- Βόλος, Λάρισα, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη, 
Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, με 15 € ανά άτομο ανά 
διαδρομή.

Συνεργαζόμενο parking

Μεταφορά από / προς πόλεις

Περιεχόμενα Εκδρομών

ΦΟΡΟΙ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

2ο ΠΑΙΔΙ
(2-12 ΕΤΩΝ)

1ο ΠΑΙΔΙ
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

Επεξήγηση εικονιδίων τιμών
Τιμή που ισχύει για κρατήσεις από 16/11 και
μέχρι εξάντλησης των θέσεων της προσφοράς.
Η κανονική τιμή του πακέτου που ισχύει μετα 
την εξάντληση των θέσεων της προσφοράς.
Η παιδική τιμή εφόσον πληροί τα ηλικιακά 
κριτήρια ως τρίτο άτομο στο δωμάτιο.
Η παιδική τιμή εφόσον πληροί τα ηλικιακά 
κριτήρια ως τέταρτο άτομο στο δωμάτιο.

Όλοι οι φόροι των αεροδρομίων και οι επίναυλοι 
καυσίμων που επιβαρύνουν την τιμή του 
πακέτου.

Η επιβάρυνση που προστίθεται στην τιμή για 
χρήση μονόκλινου δωματίου 

*’Ολες οι τιμές και οι επιβαρύνσεις είναι κατά άτομο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αεροπορικές εκδρομές / Μια διαδρομή Αεροπορικώς & μια Οδικώς:
- Αεροπορικά εισιτήρια με βάση τις αναγραφόμενες πτήσεις.
- Αποσκευή 20kg & χειραποσκευή 8kg ανα άτομο(Ellinair,Aegean,Turkish,Lufthansa,Transavia & Wizzair).
 (Στις πτήσεις της Ryanair περιλαμβάνεται αποσκευή 20 kg και μια μικρή προσωπική τσάντα 40x20x25cm ανά άτομο).
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό ή ημιδιατροφή όπου αναγράφεται.
- Εκδρομές - περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Τις μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο του γραφείου μας.
- Έμπειρο αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Οδικές εκδρομές:
- Τις μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο του γραφείου μας.
- Εκδρομές - περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Έμπειρο αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό ή ημιδιατροφή όπου αναγράφεται.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
- Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά όπου απαιτείται είσοδος.
- Οι φόροι διαμονής των  ξενοδοχείων.
- Είσοδοι πόλεων (check point) όπου αναγράφεται.
- Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή ανάλογα με την 
επιλογή σας, πρωινό στα ξενοδοχεία, ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και μεταφορά από / προς το 
αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.

Όλες τις υπηρεσίες του ατομικού πακέτου και όλες τις 
εκδρομές προγράμματος όπως αυτές αναγράφονται 
στο έντυπο.(Εκτός προαιρετικών, εισόδων σε μουσεία, 
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται είσοδος).

*Για την υλοποίηση των προαιρετικών εκδρομών 
απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων.
*Η σειρά των εκδρομών δύναται να τροποποιηθεί 
χωρίς καμία παράλειψη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΤΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ (68 χλμ.) - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ (65χλμ.)
ΛΩΖΑΝΗ (165 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ελβετία. Άφιξη και μεταφορά 
στη Λουκέρνη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και την ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε, που 
απεικονίζει την  ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε 
ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο. Αναχώρηση 
για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν. Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ 
με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές 
ομορφιές της πόλης. Νωρίς το απόγευμα άφιξη στη Λωζάνη. Στην 
πανοραμική περιήγησή μας θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 13ου 
αιώνα, το Κάστρο Σεν Μερ, το Δημαρχείο και το Ναό του Αγίου Φραγκίσκου. 
Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

2η ΗΜΕΡΑ: ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ (70χλμ.) - ΑΝΝΕΣΥ (40 χλμ.) - ΛΩΖΑΝΗ (10 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γενεύη με το διάσημο και ψηλότερο σιντριβάνι 
της Ευρώπης, το Jet D’ eau. Στην ξενάγησή μας θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Πέτρου, την οικία Ταβέλ που λειτουργεί σαν Μουσείο και το Παλάτι 
των Εθνών.  Χρόνος ελεύθερος στη Γενεύη και στη συνέχεια για όσους το 
επιθυμούν προαιρετικά θα κάνουμε μια μοναδική εκδρομή στη “Βενετία της 
Γαλλίας”, το Αννεσύ. Μεταξύ άλλων θα επισκεφτούμε το ιστορικό μνημείο 
Palais de l’ile, που δεσπόζει στο κέντρο της, χτισμένο μέσα στο νερό και 
αποτελεί το σήμα κατατεθέν της πόλης. Επιστροφή στη Λωζάνη.

3η ΗΜΕΡΑ: ΛΩΖΑΝΗ - ΒΕΡΝΗ (108 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (120 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη παραμυθένια Βέρνη. Στην πανοραμική 
περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου, το 
Κυβερνητικό Μέγαρο , το επιβλητικό κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο, το 
σπίτι του Αϊνστάιν το φημισμένο αστρονομικό ρολόι και θα θαυμάσουμε τη 
πιο όμορφη θέα στον ποταμό Άαρ. Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε 
στα γραφικά στενά του ιστορικού κέντρου. Αναχώρηση για τη Ζυρίχη, με 
την άφιξη μας στην οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας  θα δούμε τη 
Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Φραουμίνστερ με τα περίφημα βιτρό, 
την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, το Δημαρχείο, την Όπερα και το μοντέρνο 
κτίριο Λε Κουρμουζιέ. Θα περπατήσουμε στη γραφική παλιά πόλη αλλά και 
στον μοντέρνο εμπορικό δρόμο της Μπάνχοφστράσε . Χρόνος ελεύθερος 
.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ΗΜΕΡΑ: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΟΥΡ (120 χλμ.) - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 
ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ & ΝΤΑΒΟΣ - ΖΥΡΙΧΗ (148 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα για όποιον επιθυμεί προαιρετικά θα πραγματοποιήσουμε  
μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σεντ 
Μόριτζ με τα γραφικά σαλέ και τα πολυτελή ξενοδοχεία. Μετά από μια 
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Με το Αλπικό τρένο express θα 
βρεθούμε στο ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σεντ Μόριτζ. Στη συνέχεια 
αναχώρηση με το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός. Χρόνος ελεύθερος. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

5η ΗΜΕΡΑ: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ (85 χλμ.) - ΒΑΝΤΟΥΖ/ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝΖ (65 χλμ.)
ΖΥΡΙΧΗ (120 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα για όποιον επιθυμεί προαιρετικά θα αναχωρήσουμε 
για μία πανέμορφη εκδρομή.  Ξεκινώντας από το Σεντ Γκάλεν , το οποίο 
είναι χτισμένο σε υψόμετρο 675 μ. και περιβαλλόμενο από τις επιβλητικές 
Άλπεις. Υπήρξε κάποτε η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας και φημίζεται 
για το διάσημο μεσαιωνικό της Αββαείο. Στην συνέχεια μας περιμένει η 
γραφική Βαντούζ, πρωτεύουσα του λιλιπούτειου ανεξάρτητου κράτους 
του Λιχτενστάϊν. Η Βαντούζ, κτισμένη σε μία όμορφη κοιλάδα κατά μήκος 
του Ρήνου και με πληθυσμό μόλις 5.500 κατοίκων, θυμίζει περισσότερο μία 
γραφική, ήσυχη κωμόπολη παρά πρωτεύουσα κράτους. Η περιήγησή μας 
θα μας γνωρίσει τα ενδιαφέροντα δημόσια κτίρια όπως το κοινοβούλιο και 
το ανώτατο δικαστήριο καθώς και το κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

6η ΗΜΕΡΑ:ΖΥΡΙΧΗ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του προγράμματος

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

5 ημέρες

6 ημέρες

02/01 - 06/01

28/12 - 02/01

24/12 -28/12

ΖΥΡΙΧΗ / ΛΟΥΚΕΡΝΗ / ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ / ΛΩΖΑΝΗ
ΓΕΝΕΥΗ / ΑΝΝΕΣΥ / ΒΕΡΝΗ / ΚΟΥΡ / ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ / ΝΤΑΒΟΣ / ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ / ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ

12.00 - 13.30

09.45 - 11.15

05.15 - 06.45

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΖΥΡΙΧΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

14.30 - 17.45

14.30 - 17.50

12.15 - 15.30
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ EARLY BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ
1ο ΠΑΙΔΙ 

(2-12 ΕΤΩΝ)
ΕΠΙΒ. 

ΜΟΝΟΚΛ.

24/12 - 28/12 499 € 585 € 305 € 239 €

28/12 - 02/01 485 € 569 € 265 € 285 €

02/01 - 06/01 469 € 555 € 285 € 239 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+160 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Αλπικό Τρένο: 
80 € Ενήλικας / 60 € Παιδί (Εισιτήριο & Μεταφορά)

Ανεσί: 
25 € Ενήλικας / 15 € Παιδί

Σαίντ Γκάλεν - Βαντούζ / Λίχτενσταϊν: 
40 € Ενήλικας / 25 € Παιδί

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής
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Züri by Fassbind 4*
Heinrichstrasse 254/56, Escher Wyss, 8005 Ζυρίχη

Το Züri by Fassbind άνοιξε το 2017 και προσφέρει μοντέρνα δωμάτια 50μ. Από 
το Escher Wyss Platz και 6 λεπτά με το τραμ από τον κεντρικό σιδηροδρομικό 
σταθμό της Ζυρίχης και το Bahnhofstrasse. Παρέχεται δωρεάν WiFi σε όλους 
τους χώρους.

Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με μεγάλα ηχομονωτικά παράθυρα, 
κλιματισμό, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, παροχές για καφέ και τσάι, σίδερο και 
σιδερώστρα, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών 
και δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Agora Swiss Night by Fassbind 4*
Av. du Rond-Point 9, 1006 Λωζάνη, Ελβετία

Το Agora Swiss Night βρίσκεται σε μια ήσυχη και καταπράσινη περιοχή 
της Λωζάνης και προσφέρει ένα σύγχρονο σπα και γυμναστήριο. Απέχει 3 
λεπτά με τα πόδια από το σιδηροδρομικό σταθμό και 1χλμ. από τη λίμνη της 
Γενεύης. Παρέχει επίσης δωρεάν Wi-Fi.

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μεγάλα παράθυρα με θέα στον κήπο, 
παροχές για καφέ και τσάι και τηλεόραση επίπεδης οθόνης με 200 διεθνή 
κανάλια. Το μίνι μπαρ είναι εφοδιασμένο με ποτά και ελβετικές σοκολάτες.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Γυμναστήριο
• Μπαρ
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

ΖΥΡΙΧΗ / ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ / ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ 
 ΛΟΥΚΕΡΝΗ / ΒΕΡΝΗ / ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ/ ΚΟΥΡ

ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ / ΝΤΑΒΟΣ / ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ / ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ  ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ελβετία. Άφιξη και θα δούμε 
τη Γοτθική Εκκλησία Φραουμίνστερ, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, το 
Δημαρχείο, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ. Στη συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Xρόνος ελεύθερος.

2η ΗΜΕΡΑ: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ / ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ (55 χλμ.)
ΛΟΥΚΕΡΝΗ (45 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (70 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τους καταρράκτες του Ρήνου, τους πιο 
εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Λουκέρνη με την ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 
Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες 
ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό 
κέντρο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε την παραμυθένια πόλη . 
Επιστροφή στη Ζυρίχη.

3η ΗΜΕΡΑ: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ (120 χλμ.) - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ (60 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (55 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βέρνη, χτισμένη στην καμπή του ποταμού 
Άαρ. Στην περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο και το Δημαρχείο. Λίγος χρόνος 
ελεύθερος στα γραφικά στενά του ιστορικού κέντρου. Αναχώρηση για το 
κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν. Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ με τις 
καρυδιές και τις ινδικές καστανιές. Επιστροφή στη Ζυρίχη.

4η ΗΜΕΡΑ: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΟΥΡ (120 χλμ.) - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ & ΝΤΑΒΟΣ - ΖΥΡΙΧΗ (148 χλμ.)
Πρωινό και για όποιον το επιθυμεί προαιρετικά θα  αναχωρήσουμε για μία  
ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σεντ Μόριτζ 
με τα γραφικά σαλέ και τα πολυτελή ξενοδοχεία. Μετά από μια θαυμάσια 
διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Με το Αλπικό τρένο express φθάνουμε στο 
Σεντ Μόριτζ. Στη συνέχεια αναχώρηση με το τρένο για το κοσμοπολίτικο 
Νταβός. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

5η ΗΜΕΡΑ: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ (85 χλμ.) - ΒΑΝΤΟΥΖ/ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝΖ (65 χλμ.) 
ΖΥΡΙΧΗ (120 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα για όποιον επιθυμεί προαιρετικά θα αναχωρήσουμε 
για μία πανέμορφη εκδρομή.  Ξεκινώντας από το Σεντ Γκάλεν , το οποίο 
είναι χτισμένο σε υψόμετρο 675 μ. και περιβαλλόμενο από τις επιβλητικές 
Άλπεις. Υπήρξε κάποτε η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας και φημίζεται 
για το διάσημο μεσαιωνικό της Αββαείο. Στην συνέχεια μας περιμένει η 
γραφική Βαντούζ, πρωτεύουσα του λιλιπούτειου ανεξάρτητου κράτους 
του Λιχτενστάϊν. Η Βαντούζ, κτισμένη σε μία όμορφη κοιλάδα κατά μήκος 
του Ρήνου και με πληθυσμό μόλις 5.500 κατοίκων, θυμίζει περισσότερο μία 
γραφική, ήσυχη κωμόπολη παρά πρωτεύουσα κράτους. Η περιήγησή μας 
θα μας γνωρίσει τα ενδιαφέροντα δημόσια κτίρια όπως το κοινοβούλιο και 
το ανώτατο δικαστήριο καθώς και το κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

6η ΗΜΕΡΑ:ΖΥΡΙΧΗ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του προγράμματος.

5 ημέρες

6 ημέρες

02/01 - 06/01

28/12 - 02/01

24/12 -28/12
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ

12.00 - 13.30

09.45 - 11.15

05.15 - 06.45

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΖΥΡΙΧΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

14.30 - 17.45

14.30 - 17.50

12.15 - 15.30
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ
1ο ΠΑΙΔΙ 

(2-12 ΕΤΩΝ)
ΕΠΙΒ. 

ΜΟΝΟΚΛ.

24/12 - 28/12

Zuri By 
Fassbind 4*

505 € 609 € 335 € 280 €

Kameha 5* 579 € 675 € 335 € 250 €

28/12 - 02/01

Zuri By 
Fassbind 4*

499 € 599 € 310 € 345 €

Kameha 5* 589 € 685 € 310 € 300 €

02/01 - 06/01

Zuri By 
Fassbind 4*

479 € 575 € 315 € 275 €

Kameha 5* 549 € 639 € 315 € 250 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+160 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Αλπικό Τρένο: 
80 € Ενήλικας / 60 € Παιδί (Εισιτήριο & Μεταφορά)

Σαίντ Γκάλεν - Βαντούζ / Λίχτενσταϊν: 
40 € Ενήλικας / 25 € Παιδί

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής
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Kameha Grand Zurich
Autograph Collection 5*
Dufaux-Strasse 1, 8152 Glattbrugg

Το Kameha Grand Zurich είναι ένα ξενοδοχείο διεθνούς εμβέλειας που άνοιξε 
τις πύλες του μόλις το 2015. Χαρακτηρίζεται από σύγχρονη εντυπωσιακή 
αρχιτεκτονική και νεομπαρόκ εσωτερικούς χώρους με την υπογραφή του 
παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Marcel Wanders. 

Η κατοικία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με κομψά δωμάτια και 
σουίτες, αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 960 ατόμων και μεγάλο 
συνεδριακό κέντρο.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Züri by Fassbind 4*
Heinrichstrasse 254/56, Escher Wyss, 8005 Ζυρίχη

Το Züri by Fassbind άνοιξε το 2017 και προσφέρει μοντέρνα δωμάτια 50μ. Από το 
Escher Wyss Platz και 6 λεπτά με το τραμ από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό 
της Ζυρίχης και το Bahnhofstrasse. Παρέχεται δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους.

Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με μεγάλα ηχομονωτικά παράθυρα, κλιματισμό, 
μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, παροχές για καφέ και τσάι, σίδερο και σιδερώστρα, 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης και μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ
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1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ (50 χλμ.) - ΛΟΥΚΕΡΝΗ (100 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ελβετία. Άφιξη και 
αναχώρηση για την περιήγηση στη Ζυρίχη, κατά τη διάρκεια της  οποίας  
θα  δούμε  μεταξύ  άλλων  τη  διεθνούς  φήμης  λεωφόρο  με τις μεγάλες 
τράπεζες και τα μοντέρνα καταστήματα, τη Μπανχοφστράσσε, τον 
Καθεδρικό Ναό, το ναό Φράουμυνστερ με τα βιτρώ του Σαγκάλ, το 
Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου   με τον μεγαλύτερο δίσκο 
ρολογιού στην Ευρώπη (με διάμετρο 8,7 m!), την πλατεία Μυνστερχόφεν, 
με τα διακοσμημένα σπίτια των συντεχνιών και το Λίντερχοφ. Στη 
συνέχεια θα εξορμήσουμε προς το Σαφχάουζεν (σύνορα Ελβετίας-
Γερμανίας) για να απολαύσουμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού 
καταρράκτες της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε 
το τοπίο, στη συνέχεια αναχώρηση για την πιο γραφική Ελβετική πόλη 
την παραμυθένια Λουκέρνη. τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για τη πρώτη γνωριμία με τη πόλη.

2η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΟΡΟΣ  ΠΙΛΑΤΟΥΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε  την πόλη 
με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια 
και τις μικρές πλατείες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέατο της 
Λουκέρνης είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε 
που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε   120 πίνακες ζωγραφισμένους 
σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν 
στην πόλη μια παραμυθένια  χροιά . Ελεύθερος χρόνος στην πανέμορφη 
πόλη . Για όσους αντέχουν τις έντονες προκλήσεις και φυσικά… τα 
ύψη, προτείνουμε να απολαύσουν μια απίστευτη θέα προς τη λίμνη 
της Λουκέρνης και τα γύρω βουνά από τη κορυφή του όρους Πιλάτους 
το οποίο είναι επισκέψιμο μέσω τελεφερίκ ή μέσω του πιο απότομου 
οδοντωτού σιδηρόδρομου στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάστηκε το 
1898 και λειτουργεί στις ίδιες γραμμές! Απολαύστε την εκπληκτική θέα 
προς τη λίμνη της Λουκέρνης και τα γύρω βουνά των Ελβετικών  Άλπεων, 
που σου κόβει την ανάσα. Χρόνος για καφέ και φωτογραφίες. επιστροφή 
στη Λουκέρνη το απόγευμα.

3η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΚΟΥΡ (ΑΛΠΙΚΟ  ΤΡΕΝΟ)  (140+140 χλμ.)
Πρόγευμα και για όποιον το επιθυμεί προαιρετικά,  θα  μεταφερθούμε  
στον  σταθμό  του τρένου στο Chur για να επιβιβαστούμε στον τοπικό 
Αλπικό Σιδηρόδρομο .Ο συρμός αυτός περνά από γκρεμούς, χαράδρες, 
πάλλευκες χιονισμένες πλαγιές και μεγαλοπρεπή γεφύρια, ώσπου μας 
φέρνει στο λαμπερό διαμάντι Σεντ Μόριτζ, ένα ακόμα διάσημο θέρετρο 
χειμερινών διακοπών, που θεωρείται το πιο«in» χιονοδρομικό κέντρο 
της Ευρώπης. Η ηλιοφάνεια στην περιοχή διαρκεί 322 ημέρες τον χρόνο, 
αυτό όμως δεν εμποδίζει τη μικρή και κομψή αυτή πόλη- χωριό να είναι 
ντυμένη στα λευκά για πάρα πολλές ημέρες. Το Σεντ Μόριτζ δεν απέκτησε 
τυχαία το όνομα «Κορυφή του κόσμου». Γιατί μπορεί να μην είναι η 
πιο υψηλή κορυφή της γης, είναι όμως σίγουρα η πιο κοσμαγάπητη, 
χάρη στην υπέροχη φύση των Άλπειων που την αγκαλιάζει. Χρόνος 
ελεύθερος στο μαγευτικό Σεντ Μόριτζ και στη συνέχεια πάλι με το 
τρένο θα συνεχίσουμε για το διάσημο Αλπικό θέρετρο του Νταβός το 
«μαγικό βουνό» του Τόμας Μαν, φημισμένο για τα συνέδρια υψηλών 
προσκεκλημένων και τον ακριβό χειμερινό τουρισμό. Επιστροφή στη 
Λουκέρνη.

4η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ (65 χλμ.) - ΒΕΡΝΗ (55 χλμ.) 
ΛΟΥΚΕΡΝΗ (110 χλμ.)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο θέρετρο 
Ιντερλάκεν, χτισμένο στη συμβολή δύο λιμνών. Ανθοστόλιστα πάρκα, 
επιβλητικά ξενοδοχεία και ολόγυρα οι πανύψηλες βουνοκορφές του 
Jungfraujof. Συνεχίζουμε διασχίζοντας την πανέμορφη Ελβετική 
ύπαιθρο για να φτάσουμε στη Βέρνη.  Η πόλη είναι κτισμένη σε μια 
απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ, με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική 
του 16ου αιώνα, με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγησή μας 
θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγ. Βικεντίου, την κεντρική αρτηρία 
Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη από ψηφιδωτές στοές, τον περίφημο πύργο 
των Ρολογιών κ.α. χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουμε μια από τις 
ομορφότερες ευρωπαικές πρωτεύουσες. Επιστροφή στη Λουκέρνη .

5η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΚΕΡΝΗ- ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ (140 χλμ.) - ΒΑΝΤΟΥΖ/ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝΖ (65 χλμ.)
ΛΟΥΚΕΡΝΗ (120 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα για όποιον επιθυμεί προαιρετικά θα αναχωρήσουμε 
για μία πανέμορφη εκδρομή.  Ξεκινώντας από το Σεντ Γκάλεν , το οποίο 
είναι χτισμένο σε υψόμετρο 675 μ. και περιβαλλόμενο από τις επιβλητικές 
Άλπεις. Υπήρξε κάποτε η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας και φημίζεται 
για το διάσημο μεσαιωνικό της Αββαείο. Στην συνέχεια μας περιμένει 
η γραφική Βαντούζ, πρωτεύουσα του λιλιπούτειου ανεξάρτητου 
κράτους του Λιχτενστάϊν. Η Βαντούζ, κτισμένη σε μία όμορφη κοιλάδα 
κατά μήκος του Ρήνου και με πληθυσμό μόλις 5.500 κατοίκων, θυμίζει 
περισσότερο μία γραφική, ήσυχη κωμόπολη παρά πρωτεύουσα κράτους. 
Η περιήγησή μας θα μας γνωρίσει τα ενδιαφέροντα δημόσια κτίρια όπως 
το κοινοβούλιο και το ανώτατο δικαστήριο καθώς και το κέντρο της 
πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

6η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του 
προγράμματος.

ΕΛΒΕΤΙΑ
ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ

ΖΥΡΙΧΗ / ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ / ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ 
ΛΟΥΚΕΡΝΗ / ΟΡΟΣ ΠΙΛΑΤΟΥΣ / ΚΟΥΡ / ΣΕΝΤ ΜΟΡΤΙΖ

ΝΤΑΒΟΣ / ΒΑΣΙΛΕΙΑ / ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ 
ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ / ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ / ΒΕΡΝΗ 

ΛΟΥΚΕΡΝΗ / ΒΑΣΙΛΕΙΑ

5 ημέρες

6 ημέρες

02/01 - 06/01

28/12 - 02/01

24/12 -28/12
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ

12.00 - 13.30

09.45 - 11.15

05.15 - 06.45

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΖΥΡΙΧΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

14.30 - 17.45

14.30 - 17.50

12.15 - 15.30
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ΕΛΒΕΤΙΑ
ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ
1ο ΠΑΙΔΙ 

(2-12 ΕΤΩΝ)
ΕΠΙΒ. 

ΜΟΝΟΚΛ.

24/12 - 28/12
Continental 4* 515 € 625 € 320 € 180 €

Astoria 4* 525 € 635 € 325 € 170 €

28/12 - 02/01
Continental 4* 565 € 685 € 305 € 170 €

Astoria 4* 525 € 635 € 290 € 205 €

02/01 - 06/01
Continental 4* 485 € 589 € 295 € 180 €

Astoria 4* 499 € 609 € 299 € 170 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+160 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής
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Hotel Astoria 4*
Pilatusstrasse 29, 6002 Λουκέρνη, Ελβετία

Το Hotel Astoria βρίσκεται στην καρδιά της Λουκέρνης, σε 
απόσταση μόλις 5 λεπτών με τα πόδια από το Πολιτιστικό και 
Συνεδριακό Κέντρο, τον παραλίμνιο δρόμο περιπάτου, τη διάσημη 
γέφυρα Chapel και τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Τα δωμάτια έχουν σχεδιαστεί από τους διάσημους αρχιτέκτονες 
Herzog & de Meuron, συνδυάζοντας τη μέγιστη άνεση με παροχές 
τελευταίας τεχνολογίας.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Continental Park 4*
Murbacherstrasse 4, 6002 Λουκέρνη, Ελβετία

Η οικογενειακή επιχείρηση Continental-Park Hotel Lucerne απέχει 100μ. από τον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λουκέρνης και προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους 
του καταλύματος, υπόγειο χώρο στάθμευσης στις εγκαταστάσεις και κλιματιζόμενα 
δωμάτια με τηλεόραση LCD. 
Θα βρείτε μίνι μπαρ, ομπρέλα, δωρεάν προϊόντα περιποίησης και παντόφλες σε όλα 
τα δωμάτια. Οι περισσότερες μονάδες διαθέτουν θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού 
υπολογιστή με πρίζα.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ
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1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ (50 χλμ.)
ΜΟΝΑΧΟ (280 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για τη Ζυρίχη . ‘Αφιξη 
και άμεση αναχώρηση προς το Σαφχάουζεν (σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας) 
για να απολαύσουμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες 
της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε το τοπίο, στη 
συνέχεια αναχώρηση για το Μόναχο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για τη πρώτη γνωριμία με τη Βαυαρική πρωτεύουσα. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ - ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΑΙΝ (109 χλμ.) - ΜΟΝΑΧΟ (109 χλμ.)
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα αναχωρήσουμε για το παραμυθένιο 
κάστρο Νόισβανστάιν, το πιο φημισμένο επίτευγμα του Βαυαρού βασιλιά 
Λουδοβίκου Β’. Το κάστρο δεσπόζει στο μέσο ενός επιβλητικού τοπίου σε 
υψόμετρο 965 μ. και καθηλώνει με την πολυτέλεια και τη μεγαλοπρέπεια 
των εσωτερικών του χώρων. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στο κάστρο 
εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Επιστροφή στο Μόναχο όπου 
θα απολαύσουμε μια πεζή περιήγηση στο ιστορικό κέντρο του Μονάχου. 
Η καρδιά της πόλης είναι η Μάριενπλατς που στολίζεται με το νέο και το 
ιστορικό δημαρχείο, όπως και με την εκκλησία Peterskirche, την πιο παλιά 
εκκλησία του ιστορικού κέντρου, ενώ λίγο πιο πέρα βρίσκεται φυσικά η 
εκκλησία Frauenkirche με τους πράσινους κρανοφόρους πύργους της. 
Αποτελεί το έμβλημα της πόλης, όχι μόνο οπτικά αλλά και ακουστικά.
Η κωδωνοκρουσία της είναι ένας μοναδικός, ενθουσιώδης, διάχυτος ήχος. 
Θα δούμε ακόμη πολλά ιστορικά μπαρόκ κτίρια ενώ στη διαδρομή μας 
μπορούμε να δοκιμάσουμε και το παραδοσιακό γλυκό ζεστό κρασί. Για το 
βράδυ προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποια από τις φημισμένες τοπικές 
μπυραρίες που σερβίρουν εξαίσια μπύρα και γευστικά πιάτα συνοδεία 
μουσικής από ντόπιους μουσικούς με παραδοσιακές φορεσιές.

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ - ΣΑΛΤΖΜΠΟΥΡΚ (145 χλμ.) - ΒΙΕΝΝΗ (300 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Η περιήγηση 
μας θα ξεκινήσει από την παλιά πόλη του Σάλτσμπουργκ, όπου θα δούμε το 
παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους του, τον επιβλητικό Καθεδρικό 
ναό, την μικρή όπερα, το σπίτι-μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά την οδό 
Γκετράιντε-γκάσσε, με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, και τέλος τον 
Πύργο Γκλόκενσπιλ με τις 35 καμπάνες. Αναχώρηση για πρωτεύουσα της 
Αυστρίας την αριστοκρατική Βιέννη. Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας όπου Θα δούμε 
την περίφημη Ρινγκστράσσε,  με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα 
σημαντικότερα κτίρια του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία 
Καλών τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με 
το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο,  
το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την 
πλατεία Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι - 
ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους 
Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο 
περίφημο Σένμπρουν , το θερινό ανάκτορο των Αψβούργων όπου και θα 
περιηγηθούμε . Χρόνος ελεύθερος στους κήπους του παλατιού , επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση . 

5η ΗΜΈΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και σήμερα η μέρα είναι ελεύθερη για να κάνετε τις βόλτες σας στο 
κέντρο της πόλης όπου μεταξύ άλλων θα πραγματοποιήσετε τις τελευταίες 
σας αναμνηστικές αγορές. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφή μας στη Θεσσαλονίκη.

ΚΑΣΤΡΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
ΑΥΣΤΡΙΑ

5 ημέρες

02/01 - 06/01

ΖΥΡΙΧΗ / ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ / ΜΟΝΑΧΟ 
ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΑΙΝ /ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ / ΒΙΕΝΝΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ
12.00 - 13.30

ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
19.55 - 23.40

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Arcotel Kaisserwasser 4* 
&

Leonardo Hotel Munich City East 4*
399 € 469 € 235 € 160 €

Φόροι Αεροδρομίων & Επίναυλοι καυσίμων: 160 €

ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΣΤΡΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
ΑΥΣΤΡΙΑ

ARCOTEL Kaiserwasser 
Superior 4*
Wagramer Straße 8, 22. Donaustadt, 1220 Βιέννη, Αυστρία

Το ARCOTEL Kaiserwasser Superior είναι κατάλυμα 4 
αστέρων και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την έδρα 
των Ηνωμένων Εθνών της Βιέννης και το Αυστριακό 
Κέντρο Βιέννης, δίπλα στη λίμνη Kaiserwasser με την 
προβλήτα.

Τα δωμάτια προσφέρουν θέα στο σύγχρονο ορίζοντα του 
Donau City ή στο χώρο αναψυχής Kaiserwasser. Επίσης 
περιλαμβάνουν τηλεόραση με καλωδιακά κανάλια και 
DVD player.

• Στάση Μετρό Kaisermuhlen-Vienna International 0,1χλμ.
• Καθερδρικός Ναός Αγίου Στεφάνου  4,2χλμ.
• Graben     4,3χλμ.
• Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας   4,7χλμ.
• Μουσείο Albertina    4,7χλμ.
• Κρατική Όπερα Βιέννης    4,8χλμ.
• Ανάκτορο Μπελβεντέρε    5,2χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής
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Leonardo Hotel 
Munich City East 4*
39 Carl-Wery-Straße, Ramersdorf - Perlach, 81739 Μόναχο, Γερμανία

Το Leonardo Hotel Munich City East βρίσκεται στο Μόναχο, σε 
απόσταση 8χλμ. από το Νέο Εκθεσιακό Κέντρο - ICM του Μονάχου, 
και προσφέρει γυμναστήριο και βεράντα. Διαθέτει επίσης εστιατόριο, 
24ωρη ρεσεψιόν, επιχειρηματικό κέντρο και δωρεάν WiFi. Το κατάλυμα 
απέχει 9χλμ. από το Hofbräuhaus.

Όλες οι μονάδες περιλαμβάνουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης 
με δορυφορικά κανάλια, ψυγείο, βραστήρα, ντους και επιφάνεια 
εργασίας. Κάθε δωμάτιο έχει ιδιωτικό μπάνιο με δωρεάν προϊόντα 
περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών.επιφάνεια εργασίας και μπάνιο 
με στεγνωτήρα μαλλιών.

• Σταθμός Μετρό Neuperlach Sud                     0,2χλμ.
• Γερμανικό Μουσείο    6,6χλμ.
• Viktualienmarkt                                                   7,4χλμ.
• Εθνικό Μουσείο Βαυαρίας   7,4χλμ.
• Hofbrauhaus                                                    7,4χλμ.
• Κρατική Όπερα Βαυαρίας   7,6χλμ.
• Αγγλικός Κήπος    9,3χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (323 χλμ.) - ΑΝΚΟΝΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι 
της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (440 χλμ.)
Άφιξη στην Ανκόνα, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το Μιλάνο. 
Στη περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε το περίφημο καθεδρικό 
ναό της πόλης, χτισμένο στα πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14ου 
αιώνα, και θα περπατήσουμε στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με τις 
πολυτελείς μπουτίκ και τα σικ εστιατόρια, αφιερωμένη στον πρώτο βασιλιά της 
ομόσπονδης Ιταλίας. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην ξακουστή Σκάλα του 
Μιλάνο ίσως το θέατρο με την καλύτερη ακουστική στον κόσμο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ - ΜΟΝΤΡΕ(308 χλμ.) - ΕΒΙΑΝ (37 χλμ.) - ΑΝΕΜΑΣ (42 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρώτη μας γνωριμία με την πανέμορφη 
Ελβετία. Περνώντας από τα σύνορα Ιταλίας Ελβετίας μέσα στις Άλπεις, άφιξη 
στο Μοντρέ. Το Μοντρέ, χτισμένο στις όχθες της λίμνης Λεμάν, είναι ένα 
πολυτελές θέρετρο φημισμένο 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 Άντερς. Συνεχίζουμε στην Γαλλική πλευρά της λίμνης για το 
ξακουστό και πανέμορφο Εβιάν, παγκοσμίως γνωστή για το μεταλλικό νερό 
«Evian», η πόλη των σπα φιλοξενεί την περίφημη πηγή Cachat. Η πηγή Cachat, 
παλαιότερα γνωστή ως κρήνη της Αγίας Αικατερίνης, είναι η πιο διάσημη απ’ 
όλες τις φυσικές πηγές στο Evian. Χτισμένη το 1903, την ίδια περίοδο με την 
αντλία απέναντι, η πηγή τρέχει όλο το χρόνο σε σταθερή θερμοκρασία 11,6 
βαθμών Κελσίου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και περιήγηση στη παλιά πόλη. 
Αναχώρηση για το Ανεμάς, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΕΜΑΣ - ΓΕΝΕΥΗ (9 χλμ.) - ΛΩΖΑΝΗ (66 χλμ.) - ΑΝΕΜΑΣ (72 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Γενεύη, ακολουθώντας τον 
παραλίμνιο δρόμο δίπλα στη λίμνη Λεμάν. Η Γενεύη αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πόλη της γαλλόφωνης περιοχής. Στην περιήγηση της πόλης, θα δούμε το κτίριο 
των Ηνωμένων Εθνών, το Μνημείο της Μεταρρύθμισης, τον Καθεδρικό Ναό 
του Σαν Πιερ, την Όπερα, το Δημαρχείο, την οικία Ταβέλ, το σιντριβάνι Ζετ ντ’ 
Ο, την προμεντάντ Μον Blanc. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στη λίμνη και στη 
παλιά πόλη. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη της Λωζάνης, όπου έχουν 
την έδρα τους το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο και η Διεθνής Ολυμπιακή 
Επιτροπή. Θα δούμε το Μπελ Ερ Μέτροπολ, το πρώτο πολυώροφο κτίριο της 
Ελβετίας, την Εκκλησία του Αγ. Λαυρεντίου, την πλατεία ντε λα Παλί με το 
Δημαρχείο και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ, το ναό 
του Αγίου Φραγκίσκου. Επιστροφή στο Ανεμάς. Διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΕΜΑΣ - ΒΕΡΝΗ (180 χλμ.) - ΛΟΥΚΕΡΝΗ (112 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (52 χλμ.)
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την ομοσπονδιακή έδρα 
της κυβέρνησης, την κομψή Βέρνη. Η πόλη είναι κτισμένη σε μια καμπή 
του ποταμού Άαρ, με φόντο τις μεγαλοπρεπείς Άλπεις. Το ιστορικό κέντρο 
της πόλης είναι ένα σπάνιο δείγμα αυτούσια διατηρημένης μεσαιωνικής 
αρχιτεκτονικής. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα δούμε μεταξύ άλλων 
τον Πύργο του Ρολογιού, που φιλοξενεί το περίφημο μεσαιωνικό αστρονομικό 
ρολόι, τον Καθεδρικό Ναό, το σπίτι στο οποίο διέμενε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, 
που ανακάλυψε τη θεωρία της σχετικότητας όταν δούλευε ως υπάλληλος στο 
γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Βέρνης κ.ά. Χρόνος ελεύθερος και 
αναχώρηση για τη Λουκέρνη. Άφιξη στην πόλη που απλώνεται στις όχθες της 
λίμνης της Λουκέρνης (Vierwaldstättersee),  όπου θα δούμε μεταξύ άλλων την 
παλαιότερη σκεπαστή ξύλινη γέφυρα της Ευρώπης, το παλιό Δημαρχείο και θα 
περπατήσουμε το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο. Ο τελικός μας προορισμός είναι 
η Ζυρίχη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, Διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΟΥΡ (120 χλμ.) - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ & ΝΤΑΒΟΣ - ΖΥΡΙΧΗ (148 χλμ.)
Πρόγευμα και νωρίς το πρωί θα μεταφερθούμε στον σταθμό του τρένου 
στο Chur για να επιβιβαστούμε στον τοπικό Αλπικό Σιδηρόδρομο .Ο συρμός 
αυτός περνά από γκρεμούς, χαράδρες, πάλλευκες χιονισμένες πλαγιές και 
μεγαλοπρεπή γεφύρια, ώσπου μας φέρνει στο λαμπερό διαμάντι Σαιν Μόριτς, 
ένα   ακόμα διάσημο θέρετρο χειμερινών διακοπών, που θεωρείται το πιο «in» 
χιονοδρομικό κέντρο της Ευρώπης. Η ηλιοφάνεια στην περιοχή διαρκεί 322 
ημέρες τον χρόνο, αυτό όμως δεν εμποδίζει τη μικρή και κομψή αυτή πόλη-
χωριό να είναι ντυμένη στα λευκά για πάρα πολλές ημέρες. Το Σαιν Μόριτς δεν 
απέκτησε τυχαία το όνομα«Κορυφή του κόσμου». Γιατί μπορεί να μην είναι 
η πιο υψηλή κορυφή της γης, είναι όμως σίγουρα η πιο κοσμαγάπητη, χάρη 
στην υπέροχη φύση των Άλπειων που την αγκαλιάζει. Χρόνος ελεύθερος στο 
μαγευτικό Σαιντ Μόριτς και στη συνέχεια πάλι με το τρένο θα συνεχίσουμε 
για το διάσημο Αλπικό θέρετρο του Νταβός το «μαγικό βουνό» του Τόμας 
Μαν, φημισμένο για τα συνέδρια υψηλών προσκεκλημένων και τον ακριβό 
χειμερινό τουρισμό. Επιστροφή στη Ζυρίχη, στην περιήγηση μας θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, τη διεθνούς φήμης λεωφόρο με τις μεγάλες τράπεζες και τα 
μοντέρνα καταστήματα, τη Μπανχοφστράσσε, τον Καθεδρικό Ναό, το ναό 
Φράουμυνστερ με τα βιτρώ του Σαγκάλ, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου με τον μεγαλύτερο δίσκο ρολογιού στην Ευρώπη (με διάμετρο 8,7 μ.), 
την πλατεία Μυνστερχόφεν, με τα διακοσμημένα σπίτια των συντεχνιών και το 
Λίντερχοφ, την ιστορική τοποθεσία του ρωμαϊκού και μεσαιωνικού κάστρου με 
τον περίφημο τάφο, στον οποίο αναγράφεται η λέξη Turicum, που λέγεται ότι 
μετεξελίχθηκε σε Zurich (Ζυρίχη). Διανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΖΥΡΙΧΗ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

7 ημέρες

22/12 - 28/12

ΜΙΛΑΝΟ/ ΜΟΝΤΡΕ / ΕΒΙΑΝ /ΛΩΖΑΝΗ / ΓΕΝΕΥΗ  
ΒΕΡΝΗ / ΛΟΥΚΕΡΝΗ / ΖΥΡΙΧΗ / ΚΟΥΡ / ΝΤΑΒΟΣ 

ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
12.15 - 15.30

ΔΩΡΟ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ EARLY BOOKING ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 

(2-12 ΕΤΩΝ) ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛ.

Movenpick Regensdorf 
Zurich 4*

&
Barcelo Milan 4*

&
ibis Saint Juliens 3*

489 € 575 € 320 € 330 €

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

Barceló Milan 4*
Via Giorgio Stephenson, 55, 20157 Μιλάνο, Ιταλία

Το Barcelò Milan είναι ένα καινούριο ξενοδοχείο, το 
οποίο έχει σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Simone 
Micheli και περιλαμβάνει έναν εντυπωσιακό πύργο 
και γυάλινη πρόσοψη.

Κάθε δωμάτιο προσφέρει κλιματισμό, τηλεόραση 
LCD με δορυφορικά κανάλια και δωρεάν WiFi. 
Επιπλέον, διαθέτει κομψό στυλ με παρκέ δάπεδο 
και έπιπλα σχεδιαστών.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Αλπικό Τρένο: 80 € Ενήλικας / 60 € Παιδί (Εισιτήριο & Μεταφορά)

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+85 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Διανυκτέρευση εν πλω σε 
καμπίνες ΑΒ4 

επιβάρυνση σε ΑΒ2
50 € κατ’ άτομο

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής



23

Mövenpick Hotel 
Zürich-Regensdorf 4*
Im Zentrum 2, 8105 Regensdorf Ζυρίχη, Ελβετία

Το Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf βρίσκεται σε απόσταση 9χλμ. 
δυτικά από το Αεροδρόμιο της Ζυρίχης και προσφέρει σύγχρονες 
μονάδες με δωρεάν Wi-Fi.

Όλα τα δωμάτια στο Mövenpick Hotel περιλαμβάνουν αυτόνομο 
κλιματισμό και θέρμανση, τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά 
κανάλια, ιδιωτικό μπάνιο και μίνι μπαρ.

ibis Styles Saint Julien 
en Genevois Vitam 4*
500 Route Des Envignes, 74160 Neydens Ανεμάς, Γαλλία

Αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται ανάμεσα στη λίμνη της Γενεύης και τη 
λίμνη του Ανεσί, σε απόσταση 15 λεπτών οδικώς από το αεροδρόμιο 
της Γενεύης. Βρίσκεται στην καρδιά του κέντρου αναψυχής Vitam και 
οι επισκέπτες δικαιούνται 1 δωρεάν είσοδο σε ένα από τα τμήματα του 
κέντρου, όπως το υδάτινο πάρκο, το γυμναστήριο ή τον εσωτερικό 
τοίχο αναρρίχησης.

Κάθε δωμάτιο του ibis Styles Saint Julien en Genevois Vitam είναι 
εξοπλισμένο με δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό και καλωδιακή τηλεόραση. 
Όλα εξυπηρετούνται από ανελκυστήρα και έχουν ιδιωτικό μπάνιο.
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (210 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ελβετία. Άφιξη και μεταφορά 
στη Ζυρίχη. Περιήγηση πόλης, όπου θα δούμε τη Γοτθική Εκκλησία 
Φραουμίνστερ, την εκκλησίατου Αγίου Πέτρου, το Δημαρχείο, την Όπερα 
και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το 
Στρασβούργο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη «Μικρή 
Γαλλία», όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός της Παναγίας. Στην πλατεία 
Σατό δίπλα στον καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν, που σήμερα 
στεγάζει το μουσείο Καλών Τεχνών, το μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και 
Αρχαιολογίας. Για το μεσημέρι προτείνουμε κρουαζιέρα στα κανάλια της 
πόλης. Για το βράδυ προτείνουμε βόλτα στους πεζόδρομους και δείπνο στα 
εξαιρετικά αλσατικά εστιατόρια.

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ (73 χλμ.) - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (50 χλμ.) 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (90 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Κολμάρ, που φημίζεται για τα κρασιά του. 
Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον 
Καθεδρικό Ναό και τις μικρές πανέμορφες πλατείες με τις υπαίθριες αγορές. 
Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, τη «Μικρή 
Βενετία», με τα κανάλια, τις περίτεχνες γέφυρες, τα αριστοκρατικά καφέ και 
εστιατόρια. Επόμενος προορισμός το Φράιμπουργκ, στον Μέλανα Δρυμό. 
Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον εντυπωσιακό 
Καθεδρικό Ναό. Θα δούμε το ιστορικό Κάουφχαους, που θυμίζει πως η πόλη 
στο παρελθόν υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο και την Πλατεία του 
Δημαρχείου. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο.

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ (60 χλμ.) - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ (90 χλμ.) 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (135 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη. Στη διαδρομή μας θα 
συναντήσουμε το Μπάντεν Μπάντεν, φημισμένη λουτρόπολη. Θα έχουμε 
την ευκαιρία να επισκεφθούμε εξωτερικά τα λουτρά Καρακάλλα και θα 
περπατήσουμε στη Λιχτεντάλερ Αλέ, στις όχθες του ποταμού. Άφιξη στη 
Χαϊδελβέργη. Περιήγηση στην παραμυθένια πόλη, χτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Νέκαρ. Στην περιήγησή μας θα δούμε τις πλατείες Κommarkt, 
Μarktplats και την πλατεία του Πανεπιστημίου, όπου το carousel σας 
περιμένει για να σας ταξιδέψει στο χρόνο. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή 
στο Στρασβούργο.

5η ΗΜΕΡΑ: ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ EUROPA PARK (50+50 χλμ.)
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν, προαιρετικά μεταφορά στο πάρκο 
Europa Park. Σήμερα θα απολαύσετε μια μέρα γεμάτη ανακαλύψεις και 
περιπέτεια σε ένα από τα καλύτερα θεματικά πάρκα της Ευρώπης. Στο 
Europa Park το όραμα της ενωμένης Ευρώπης έχει πραγματοποιηθεί εδώ 
και πολύ καιρό. Ανακαλύψτε τις πιο όμορφες Ευρωπαϊκές πόλεις από πρώτο 
χέρι, οι οποίες δεν είναι απλά ένα σημείο στο χάρτη αλλά ζωντανεύουν στις 
καρδιές των επισκεπτών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. 

6η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Βασιλείας για την πτήση της 
επιστροφής.

Σημειώσεις:
Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα.

Προαιρετικές Δραστηριότητες:
Εκδρομή στο Europa Park:  25 € Ενήλικας / 15 € Παιδί
(Η μεταφορά χωρίς το εισιτήριο).

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ

ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ
ΚΟΛΜΑΡ / ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ / ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ / ΖΥΡΙΧΗ

5 ημέρες

6 ημέρες

02/01 - 06/01

28/12 - 02/01

24/12 -28/12
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ

12.00 - 13.30

09.45 - 11.15

05.15 - 06.45

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΖΥΡΙΧΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

14.30 - 17.45

14.30 - 17.50

12.15 - 15.30
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Lagrance Aprt 4* 445 € 525 € - 199 €

ibis Petit France 4* 489 € 579 € - 195 €

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ

ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

24/12 - 28/12 28/12 - 02/01 02/01 - 06/01

Lagrange Apart’Hotel 
Strasbourg Wilson 4*
5C Boulevard du Président Wilson, 67000 Στρασβούργο, Γαλλία

Το Lagrange Apart’Hotel Strasbourg Wilson βρίσκεται σε απόσταση 
5 λεπτών με τα πόδια από τον σιδηροδρομικό σταθμό του 
Στρασβούργου και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μια εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα.

Όλα τα διαμερίσματα και τα στούντιο περιλαμβάνουν κλιματισμό, 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, καθιστικό και μπάνιο με μπανιέρα. Η 
μικρή κουζίνα είναι εξοπλισμένη με εστίες μαγειρέματος, πλυντήριο 
πιάτων και φούρνο μικροκυμάτων.

• Place des Halles Shopping Centre   0,3χλμ.
• Σταθμός Τρένου Στρασβούργου   0,4χλμ.
• Πλατεία Haguenau    0,6χλμ.
• La Petite France    0,8χλμ.
• Καθεδρικός Ναός Στρασβούργου   1,2χλμ.
• Ιστορικό Μουσείο Στρασβούργου   1,2χλμ.
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   2,5χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

445 € 535 € - 240 €

499 € 599 € - 225 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

369 € 429 € - 199 €

349 € 409 € - 189 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+160 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής
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ibis Strasbourg Centre 
Petite France 3*
18 rue du Faubourg National, 67000 Στρασβούργο, Γαλλία

Το ξενοδοχείο ibis Strasbourg Centre Petite France βρίσκεται 
στην συνοικία Petite France του Στρασβούργου, σε απόσταση 
μόλις 450μ. από το σιδηροδρομικό σταθμό του Στρασβούργου. Το 
κλιματιζόμενο ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και ένα μπαρ 
στις εγκαταστάσεις.

Τα δωμάτια του ibis Strasbourg Centre Petite France διαθέτουν 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης με καλωδιακά και δορυφορικά 
κανάλια. Όλα περιλαμβάνουν τηλέφωνο, επιφάνεια εργασίας και 
μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών.

• Faubourg National Tram Stop                       0,0χλμ.
• National School of Administration   0,2χλμ.
• Strasbourg Museum of Modern  Art                                               0,3χλμ.
• The Covered Bridges Strasbourg   0,3χλμ.
• La Petite France                                                   0,3χλμ.
• Σταθμός Τρένου Στρασβούργου   0,4χλμ.
• Strasbourg National School of Architecture  0,4χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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1η ΗΜΕΡΑ:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (217 χλμ.)
Συγκέντρωση  στο  αεροδρόμιο  και  πτήση για τη  Φρανκφούρτη. Άφιξη, 
επιβίβαση  στο  λεωφορείο  και αναχώρηση για το Στρασβούργο. Άφιξη 
μεταφορά και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για 
μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.   

2η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του 
Ευρωκοινοβουλίου που είναι  κτισμένη στην δυτική όχθη του Ρήνου και 
διασχίζεται από τον ποταμό Ιλ. Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό  κέντρο  της 
πόλης όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός με ύψος 142 μ. που 
είναι ένας από τους  6 υψηλότερους   στον κόσμο, με το Αστρονομικό Ρολόι 
στο εσωτερικό του. Θα περιπλανηθούμε  στην περιοχή με τα γραφικά στενά 
που είναι  γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα 
γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ & ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ (69 + 69 χλμ.)
Πρωινό  στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα 
χωριά της Αλσατίας  όπως το  Ribeauville, Riquewihr και  Eguisheim και 
φυσικά το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας που βρίσκεται στο δρόμο του 
κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε  στο ιστορικό 
του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις 
όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε  το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό 
αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες 
πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος  στο πιο 
όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται 
από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. 
Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ 
που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα γερμανικής 
αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στο  Στρασβούργο.  Διανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΟΝΑΧΟ (373 χλμ.)
Πρωινό  στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μόναχο πρωτεύουσα του 
oμόσπονδου κράτους της Βαυαρίας. Είναι χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, 
ενός από τους μεγαλύτερους παραποτάμους του επάνω ρου του Δούναβη. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας 
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.   

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ     
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας περιήγηση από την 
κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό 
Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό 
άγαλμα.  Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που είναι 
και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε  
ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού 
κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από  εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η 
ακριβότερη οδός της πόλης με καταστήματα, γκαλερί έργων τέχνης, καφέ 
και εστιατόρια και θα συνεχίσουμε με τη Χοφμπροιχάους, μια από τις 
γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου. Τελειώνουμε την ξενάγηση στην 
πλατεία Μαριενπλάτς απ’ όπου ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι 
ελεύθερο για να απολαύσετε τον περίπατο σας στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. Διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ (171 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την  Νυρεμβέργη την πόλη που 
συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν 
γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι περίφημοι 
ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» και πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα 
ναζιστικά εγκλήματα πολέμου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούμε 
το ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά 
κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε το 
κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης».  Το απόγευμα  
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ (80 χλμ.) - ΒΥΡΤΖΜΠΟΥΡΓΚ (60 χλμ.)
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (168 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το γραφικό Ρότενμπουργκ 
ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις 
στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό 
προορισμό. Επόμενη επίσκεψη το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ στον 
ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση 
στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι 
Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το 
γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το 
Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο-έδρα των πριγκίπων επισκόπων. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε στη  δυναμική  αλλά και μεγαλοπρεπή  
πόλη της  Φρανκφούρτης  τη πόλη των μεγάλων αντιθέσεων. Από 
τη μία οι υπερσύχρονοι γυάλινοι  ουρανοξύστες  με τα  πανίσχυρα 
τραπεζικά ιδρύματα και  από την άλλη, η γενέτειρα του Γκαίτε με το 
όμορφο μεσαιωνικό κέντρο, τη μποέμικη συνοικία Σάχζενχάουζεν  με τα   
δαιδαλώδη σοκάκια αλλά  και  η πόλη των  μουσείων, των εντυπωσιακών 
πάρκων και της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης πολλών εθνικοτήτων.  
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την  πτήση της 
επιστροφής μας.  

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΑΛΣΑΤΙΑ

8 ημέρες

22/12 - 29/12

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ / ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ / ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ 
ΚΟΛΜΑΡ / ΜΟΝΑΧΟ / ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ / ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΡΟΤΕΝΚΜΠΟΥΡΓΚ / ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΕΡ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΦΡΑΝ/ΤΗ
14.10 - 15.50

ΦΡΑΝ/ΤΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
09.55 - 13.20
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΙΜΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

Hotel Kyriad Strasbourg Nord Palaic De Congres 3* Sup
&

Holiday Inn Munich Leuchtenbergring 4*
&

Novotel Messe Zentrum 4*
&

Novotel Francfurt City 4*

EARLY BOOKING 585 € 795 € 485 €

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 635 € 845 € 535 €

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΑΛΣΑΤΙΑ

Kyriad Strasbourg Nord - Palais des Congrès Schiltigheim 3*
6 Avenue Pierre Mendes France, 67300 Schiltigheim, Γαλλία

Holiday Inn Munich - Leuchtenbergring 4*
Leuchtenbergring 20, Au-Haidhausen, 81677 Μόναχο, Γερμανία

Novotel Nürnberg am Messezentrum 4*
Münchener Str. 340, Südoststadt, 90471 Νυρεμβέργη, Γερμανία

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+175 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής
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Novotel Frankfurt City 4*
Lise-Meitner-Str. 2, Bockenheim, 60486 Φρανκφούρτη στον Μάιν, Γερμανία

Hilton Strasbourg 4*
1 Avenue Herrenschmidt, 67000 Στρασβούργο, Γαλλία

Four Points by Sheraton München Central 4*
Schwanthaler Str. 111, Schwanthalerhöhe, 80339 Μόναχο, Γερμανία

Holiday Inn Nürnberg City Centre 4*
Engelhardsgasse 12, Mitte, 90402 Νυρεμβέργη, Γερμανία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΙΜΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

Hilton Strasbourg 4* sup.
&

4 Points By Sheraton Mumchen Central 4* sup.
&

Holiday Inn Nurenberg City Center 4* sup.
&

Novotel Francfurt City 4*

EARLY BOOKING 645 € 895 € 545 €

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 695 € 945 € 595 €
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1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για τη 
Γαλλική πρωτεύουσα. Άφιξη και γνωριμία με  την πόλη. Θα ξεκινήσουμε 
από την Παναγία των Παρισίων, το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης, 
το Πάνθεον. Θα θαυμάσουμε τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, τον Άγιο 
Σουλπίκιο και θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ 
ντε Μαγκό και ντε  Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου Γερμανού. Θα περάσουμε 
από το μουσείο Ορσαί, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα 
Α’, κατευθυνόμενοι στον Πύργο του Άιφελ. Θα δούμε ακόμα την Αψίδα του 
θριάμβου, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ 
Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού. Θα περάσουμε από 
το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε για 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για να δοκιμάσετε την 
περίφημη γαλλική κουζίνα.

2η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ - ΛΟΥΒΡΟ  
PARIS BY NIGHT 
Πρωινό στο ξενοδοχείο, στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την πλατεία 
της Βαστίλης, σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης. Θα 
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί και θα καταλήξουμε 
στη συνοικία των Λατίνων. Ακολουθεί ξενάγηση στο μοναδικό μουσείο 
του Λούβρου. Για το απόγευμα προαιρετική συμμετοχή στο Paris By Night 
Τour για να θαυμάσουμε φωταγωγημένο το Παρίσι. Θα απολαύσουμε μια 
μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα, θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα 
και θα ανακαλύψουμε τη βραδινή ατμόσφαιρα της εορταστικής πόλης. 
Ανάβαση στο λόφο της Μονμάρτης για να δούμε ένα τμήμα της πόλης που 
δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEYLAND (32 + 32 χλμ.)
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τη Disneyland. Ζήστε για λίγο στην 
εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε 
το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς. Επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο 
της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 νάνων, του Πινόκιο και του 
Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετική 
διασκέδαση σε ένα από τα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο ή Μουλέν Ρουζ.

4η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (ΝΤΟΒΙΛ - ΤΡΟΥΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ) (240 + 240 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη 
Νορμανδία. Πρώτος σταθμός η παραμυθένια πόλη της Ντοβίλ και στη 
συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τα πιο γνωστά παραθεριστικά θέρετρα στη 
Μάγχη. Συνεχίζοντας, μέσα από  μια πανέμορφη διαδρομή, θα φθάσουμε 
στο παλιό ψαράδικο χωριό των Βίκινγκς, την Ονφλέρ. Χρόνος ελεύθερος για 
αγορές, φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι.

5η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και απολαύστε την ελεύθερη ημέρα σας στο Παρίσι. Επισκεφθείτε 
το μουσείο Πικάσο, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης, Φόρουμ 
ντες Αλ, τον Άγιο Ευστάθιο και τη Βασιλική πλατεία. Προτείνουμε να 
γευματίσετε στο εστιατόριο Κονγκ ή στο παραδοσιακό εστιατόριο λε 
Μπουκρές. Συνιστούμε επίσης να κινηθείτε στην περιοχή της Όπερας, 
με τα πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ και Πρεντάμπ. Μετάβαση στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Σημειώσεις :
-Στην αναχώρηση 02-06/01, γίνετε σύμπτυξη της 1ης & της 2ης ημέρας.

-Οι πτήσεις της  Ellinair πραγματοποιούνται από/προς το αεροδρόμιο 
Μποβέ (Beauvais).

-Οι πτήσεις της  Aegean Airlines πραγματοποιούνται από/προς το 
αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ (Charles de Gaulle).

ΠΑΡΙΣΙ
“All Time Classic”

5 ημέρες

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ / ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ / ΛΟΥΒΡΟ 
DISNEYLAND / ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ

20/12 - 24/12

24/12 - 28/12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ
11.30 - 13.30

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
15.05 - 17.00

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ
12.00 - 14.05

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20.00 - 23.55

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ
17.00 - 19.05

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
14.25 - 18.10

02/01 - 07/01

02/01 - 06/01
20.00 - 23.55
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1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για 
τη Γαλλική πρωτεύουσα  Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο μας όπου 
καθοδόν για το ξενοδοχείο μας θα πάρουμε μία πρώτη εικόνα από την 
μαγεία του φωταγωγημένου Παρισιού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και σήμερα θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας 
από την Παναγία των Παρισίων, το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης, 
το Πάνθεον. Θα θαυμάσουμε τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, τον Άγιο 
Σουλπίκιο και θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ 
ντε Μαγκό και ντε  Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου Γερμανού. Θα περάσουμε 
από το μουσείο Ορσαί, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα 
Α’, κατευθυνόμενοι στον Πύργο του Άιφελ. Θα δούμε ακόμα την Αψίδα του 
θριάμβου, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ 
Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού. Θα περάσουμε από το 
Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της 
Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, αγορές αλλά 
και για να δοκιμάσετε την περίφημη γαλλική κουζίνα.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ –ΛΟΥΒΡΟ  
-  PARIS BY NIGHT 
Πρωινό στο ξενοδοχείο, στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την πλατεία 
της Βαστίλης, σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης. Θα 
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί και θα καταλήξουμε 
στη συνοικία των Λατίνων. Ακολουθεί ξενάγηση στο μοναδικό μουσείο 
του Λούβρου. Για το απόγευμα προαιρετική συμμετοχή στο Paris By Night 
Τour για να θαυμάσουμε φωταγωγημένο το Παρίσι. Θα απολαύσουμε μια 
μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα, θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα 
και θα ανακαλύψουμε τη βραδινή ατμόσφαιρα της εορταστικής πόλης. 
Ανάβαση στο λόφο της Μονμάρτης για να δούμε ένα τμήμα της πόλης που 
δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEYLAND (32 + 32 ΧΛΜ.)
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τη Disneyland. Ζήστε για λίγο στην 
εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε 
το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς. Επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο 
της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 νάνων, του Πινόκιο και του 
Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετική 
διασκέδαση σε ένα από τα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο ή Μουλέν Ρουζ.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (ΝΤΟΒΙΛ - ΤΡΟΥΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ) (240 + 240 ΧΛΜ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη 
Νορμανδία. Πρώτος σταθμός η παραμυθένια πόλη της Ντοβίλ και στη 
συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τα πιο γνωστά παραθεριστικά θέρετρα στη 
Μάγχη. Συνεχίζοντας, μέσα από  μια πανέμορφη διαδρομή, θα φθάσουμε 
στο παλιό ψαράδικο χωριό των Βίκινγκς, την Ονφλέρ. Χρόνος ελεύθερος για 
αγορές, φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι.

6Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και απολαύστε την ελεύθερη ημέρα σας στο Παρίσι. Επισκεφθείτε 
το μουσείο Πικάσο, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης, Φόρουμ 
ντες Αλ, τον Άγιο Ευστάθιο και τη Βασιλική πλατεία. Προτείνουμε να 
γευματίσετε στο εστιατόριο Κονγκ ή στο παραδοσιακό εστιατόριο λε 
Μπουκρές. Συνιστούμε επίσης να κινηθείτε στην περιοχή της Όπερας, 
με τα πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ και Πρεντάμπ. Μετάβαση στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Σημειώσεις

-Στο πρόγραμμα 6+1 ημέρες με αναχώρηση 22-28/12, πραγματοιείται μία 
επιπλέον διανυκτέρευση (ελεύθερη ημέρα),

-H πτήση αναχώρησης της  Transavia στις 22/12  είναι για το αεροδρόμιο 
Ορλί (Orly).

-H πτήση επιστροφής της Ryanair στις 07/01 είναι από το αεροδρόμιο 
Μποβέ (Beauvais).

ΠΑΡΙΣΙ
“All Time Classic”

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ / ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ / ΛΟΥΒΡΟ 
DISNEYLAND / ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ
17.00 - 19.05

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20.00 - 23.55

02/01 - 07/01

28/12 - 02/01

6 + 1 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ
17.00 - 19.05

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
11.55 - 15.45

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ
18.45 - 20.50

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20.00 - 23.55

22/12 - 28/12

    6 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
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ΑΤΟΜΙΚΟ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

+160 €
Φόροι 

Αεροδρομίου

ΠΑΡΙΣΙ
“All Time Classic”

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

ibis 17 Clichy 3*  299 € 325 € 95 € 245 € 155 €

Best Western Ronceray 3* 359 € 399 € - - 175 €

Holiday Inn Clichy 4* 365 € 399 € 95 € 305 € 189 €

Holiday Inn Opera 4* 455 € 509 € 109 € - 279 €

Crowne Plaza Republique 4* 499 € 579 € 95 € - 229 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

479 € 569 € 259 € 499 € 95 €

599 € 729 € - - 55 €

579 € 685 € 239 € 619 € 99 €

695 € 825 € 225 € - 135 €

799 € 955 € 249 € - 59 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

ibis 17 Clichy 3* 209 € 225 € 55 € 175 € 155 €

Best Western Ronceray 4* 269 € 299 € - - 175 €

Holiday Inn Clichy 4* 275 € 299 € 55 € 239 € 189 €

Holiday Inn Opera 4* 365 € 409 € 55 € - 279 €

Crowne Plaza Republique 4* 415 € 479 € 95 € - 229 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

375 € 349€ 145€ 395€ 95 €

509 € 609 € - - 55 €

485 € 559 € 129 € 529 € 99 €

605 € 719 € 125 € - 135 €

699 € 829 € 125 € - 59 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
Paris by Night: 35 € Ενήλικας / 30 € Παιδί
Νορμανδία: 50 € Ενήλικας / 35 € Παιδί
Εισιτήρια Λούβρου με ξενάγηση και ακουστικά: 
25 € Ενήλικας / 20 € Παιδί έως 25 ετών

20/12 - 24/12

02/01 - 07/01

22/12 - 28/12

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

ibis 17 Clichy 3* 419 € 525 € 215 € 429 € 109 €

Best Western Ronceray 3* 515 € 645 € - - 109 €

Holiday Inn Clichy 4* 499 € 619 € 215 € 525 € 149 €

Holiday Inn Opera 4* 605 € 755 € 225 € - 205 €

Crowne Plaza Republique 4* 685 € 855 € 215 € - 139 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

315 € 379 € 99 € 325 € 109 €

415 € 499 € - - 199 €

395 € 475 € 99 € 425 € 149 €

509 € 609 € 99 € - 205 €

589 € 709 € 99 € - 139 €

ΑΤΟΜΙΚΟΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

ibis 17 Clichy 3* 395 € 460 € 225 € 425 € 155 €

Best Western Ronceray 3* 459 € 535 € - - 175 €

Holiday Inn Clichy 4* 465 € 535 € 225 € 489 € 199 €

Holiday Inn Opera 4* 549 € 639 € 235 € - 269 €

Crowne Plaza Republique 4* 599 € 715 € 229 € - 225 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

369 € 409 € 189 € 389 € 155 €

435 € 485 € - - 165 €

439 € 485 € 185 € 475 € 189 €

509 € 599 € 175 € - 279 €

599 € 669 € 179 € - 259 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

ibis 17 Clichy 3* 329 € 375 € 165 € 345 € 155 €

Best Western Ronceray 3* 389€ 449 € - - 175 €

Holiday Inn Clichy 4* 395€ 455 € 155 € 415 € 199 €

Holiday Inn Opera 4* 479 € 559€ 155 € - 269 €

Crowne Plaza Republique 4* 529€ 629 € 155 € - 209 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

349 € 399 € 85 € 365 € 189 €

529 € 639 € - - 365 €

429 € 519 € 85€ 485 € 279 €

575 € 669€ 99 € - 399 €

625 € 719€ 99 € - 399€

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

265 € 289 € 85 € 285 € 155 €

329 € 369 € - - 165 €

335 € 375 € 95 € 375 € 189 €

409 € 495 € 75 € - 279 €

499 € 555 € 169 € - 259 €

ibis Paris 17 
Clichy-Batignolles 3*
10 rue Bernard Buffet, 17ο διαμ., 75017 Παρίσι, Γαλλία

Το ibis Paris Berthier 17ème βρίσκεται στην περιοχή Batignolles του 
Παρισιού. Προσφέρει δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, γυμναστήριο και 3 
εστιατόρια στις εγκαταστάσεις.
Όλα τα δωμάτια του ibis Paris Berthier 17ème διαθέτουν επιφάνεια 
εργασίας, δορυφορική τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα 
ή ντους.

• Σταθμός Μετρό Place de Clichy  0,3χλμ.
• Batignolles Square   0,4χλμ.
• Όπερα Γκαρνιέ   2,5χλμ.
• Μουσείο του Λούβρου   3,8χλμ.
• Παναγία των Παρισίων   5,0χλμ.
• Όπερα της Βαστίλλης   5,9χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

24/12 - 28/12 02/01 - 06/0128/12 - 02/01
EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

369 € 485 € 155 € 435 € 189 €

599 € 729 € - - 365 €

499 € 609 € 155 € 565 € 279 €

649 € 755€ 165 € - 399 €

699 € 799 € 169 € - 399 €
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Best Western 
Ronceray Opéra 3*
10 Boulevard Montmartre, 9ο διαμ., 75009 Παρίσι, Γαλλία

Το Best Western Ronceray Opéra βρίσκεται σε κεντρική 
τοποθεσία, κοντά στην Όπερα Garnier και σε κοντινή 
απόσταση με τα πόδια από το χωριό της Μονμάρτρης. 
Το ξενοδοχείο προσφέρει δωμάτια με θέα στην εκκλησία 
Sacre Coeur και δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση στο internet.

Αυτό το κτήριο του 19ου αιώνα προσφέρει ηχομονωμένα 
και κλιματιζόμενα δωμάτια. Μερικά δωμάτια διαθέτουν 
μπαλκόνι.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

• Σταθμός Μετρό Richelieu Drouot   0,2χλμ.
• Φολί Μπερζέρ     0,3χλμ.
• Όπερα Γκαρνιέ    0,7χλμ.
• Μουσείο του Λούβρου    1,3χλμ.
• Παναγία των Παρισίων    2,1χλμ.
• Όπερα της Βαστίλλης    3,0χλμ.

Holiday Inn Paris - 
Porte De Clichy 4*
2 Rue Du 08 Mai 1945, 92110 Clichy, Γαλλία

Αυτό το 4 αστέρων Holiday Inn βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του 
Παρισιού, σε απόσταση μόλις 500μ. από τον σταθμό Porte de 
Clichy του μετρό. Προσφέρει μονάδες με ηχομόνωση, κλιματισμό 
και πρόσβαση στο γυμναστήριο.

Όλα τα δωμάτια στο Holiday Inn Paris - Porte De Clichy διαθέτουν 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά και αθλητικά 
κανάλια beIN. Περιλαμβάνουν επίσης ηλεκτρικό βραστήρα και 
θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή. Παρέχεται 
δωρεάν WiFi έως και 100Mb.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

• Σταθμός Μετρό Place de Clichy   0,4χλμ.
• Δημαρχείο του Clichy    07χλμ.
• Όπερα Γκαρνιέ    3,3χλμ.
• Μουσείο του Λούβρου    4,6χλμ.
• Παναγία των Παρισίων    5,7χλμ.
• Όπερα της Βαστίλλης    6,6χλμ.
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Holiday Inn Paris Opéra 
Grands Boulevards 4*
30/32 Boulevard Poissonnière, 9ο διαμ., 75009 Παρίσι, Γαλλία

Το Holiday Inn Paris Opéra Grands Boulevards βρίσκεται στο 9ο 
διαμέρισμα του Παρισιού, δίπλα στο σταθμό Grands Boulevards 
του μετρό και σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από την Όπερα 
Garnier και το πολυκατάστημα Galeries Lafayette.

Τα δωμάτια σε αυτό το Holiday Inn διαθέτουν ντιζάιν διακόσμηση 
και ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους. Προσφέρουν θέα 
στη λεωφόρο ή στην ιδιωτική αυλή του ξενοδοχείου. Όλα 
εξυπηρετούνται από ανελκυστήρα.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

• Σταθμός Μετρό Grands Boulevards  0,1χλμ.
• Φολί Μπερζέρ     0,3χλμ.
• Όπερα Γκαρνιέ    0,9χλμ.
• Μουσείο του Λούβρου    1,3χλμ.
• Παναγία των Παρισίων    2,1χλμ.
• Όπερα της Βαστίλλης    2,9χλμ.

Crowne Plaza Paris 
République 4*
10, Place De La République, 11ο διαμ., 75011 Παρίσι, Γαλλία

Το 4 αστέρων Crowne Plaza Paris République στεγάζεται 
σε ένα κτήριο του 19ου αιώνα με εντυπωσιακή πρόσοψη, 
στην πλατεία Place de la République.

Οι μονάδες είναι ευρύχωρες και έχουν μοντέρνο στυλ. 
Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες περιλαμβάνουν σύγχρονο 
ιδιωτικό μπάνιο και τηλεόραση επίπεδης οθόνης.

• Σταθμός Μετρό Republique   0,1χλμ.
• Όπερα της Βαστίλλης    1,7χλμ.
• Παναγία των Παρισίων    2,0χλμ.
• Μουσείο του Λούβρου    2,2χλμ.
• Όπερα Γκαρνιέ    2,5χλμ.
• Βασιλική της Ιερής Καρδιάς   2,7χλμ.
• Αψίδα του Θριάμβου    5,2χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND (32 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Παρίσι . Άφιξη και αναχώρηση 
για τον μαγικό κόσμο των παιχνιδιών, τα πάρκα της Disneyland. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο της περιοχής και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε τα μοναδικά πάρκα της DISNEYLAND. 

(Στην αναχώρηση 28/12 λόγω της ώρας άφιξης έχουμε μόνο τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.)

2η ΗΜΕΡΑ: DISNEYLAND 
Ελεύθερη ημέρα στα μοναδικά πάρκα της Disneyland. Το Disneyland Park 
που εγκαινιάστηκε το 1992,  διαθέτει 4 μαγικούς ‘κόσμους’, την Χώρα της 
Φαντασίας, την Χώρα της Ανακάλυψης, την Χώρα της Περιπέτειας και τη 
Χώρα των Συνόρων, όλα γεμάτα διασκεδαστικά θεάματα! Το δεύτερο πάρκο 
Walt Disney Studios εγκαινιάστηκε το 2002 και προφέρει θεάματα σχετικά 
με τις κινηματογραφικές ταινίες. Τα 2 αυτά πάρκα δημιουργήθηκαν σ’ ένα 
απέραντο χώρο με λίμνες, δάση και κανάλια, σε λιγότερο από μια ώρα από το 
Παρίσι. Εντυπωσιακές παρελάσεις, παραμυθένια παλάτια και ολοζώντανες 
φιγούρες του Ντίσνεϋ σας μεταφέρουν στον κόσμο της φαντασίας. 
Ταξιδέψτε με τους Πειρατές της Καραϊβικής ή τον Ιντιάνα Τζόουνς στην 
‘Χώρα της Περιπέτειας’, χαθείτε στο άπειρο μ’ ένα διαστημόπλοιο στο 
‘Βουνό του Διαστήματος’. Ανεβείτε στα άλογα του ‘Καρουσέλ του Λάνσελοτ’, 
συναντήστε τον Πινόκιο, το Ντάμπο το ελεφαντάκι, τη Χιονάτη και τους 
εφτά νάνους στη ‘Χώρα της Φαντασίας’. Για κάτι πιο ενδιαφέρον για τους 
μεγαλύτερους, προτείνουμε τα θεάματα μέσα στη ‘Χώρα της Ανακάλυψης’. 
Πάρα πολλά τα καφέ, τα εστιατόρια και τα σινεμά για να γευματίσετε και να 
περάσετε το βράδυ σας.

3η ΗΜΕΡΑ: DISNEYLAND - ΠΑΡΙΣΙ (32 χλμ.)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Συνεχίστε σήμερα την περιπλάνηση στη 
μαγική Ντίσνεϋλαντ απολαμβάνοντας τα θεάματα και τα παιχνίδια που 
δεν προλάβατε την προηγουμένη. Δείτε το πιο καινούργιο Πάρκο, το Walt 
Disney Studios, όπου μεταξύ άλλων θα ανεβείτε στο θεαματικό σταθμό του 
Διαστήματος, στο ταχύτατο τρένο Rock & Roller Coaster, κ.ά. Αγοράστε 
αναμνηστικά δώρα, γευματίστε σ’ ένα από τα πολλά καφέ-εστιατόρια και 
πιτσαρίες και το βράδυ αποχαιρετήστε τη χώρα του παραμυθιού και της 
φαντασίας στην παραδοσιακή Αμερικάνικη ντίσκο ‘Hurricane’. To απόγευμα 
μεταφορά στο Παρίσι και διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση πόλης) - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - KΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 
PARIS BY NIGHT TOUR 
Πρωινό και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την πόλη. Θα ξεκινήσουμε από την 
Παναγία των Παρισίων, το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης, το Πάνθεον. 
Θα θαυμάσουμε τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου και θα οδηγηθούμε στη 
γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά 
και το ναό του Αγίου Γερμανού. Θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί, το 
Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’, κατευθυνόμενοι 
στον Πύργο του Άιφελ. Θα δούμε ακόμα την Αψίδα του θριάμβου, το 
Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του 
Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού. Θα περάσουμε από το Ναό της Αγίας 
Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της Μουσικής 
και την Πλατεία Βαντόμ. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου 
και θα ξεναγηθούμε. Για το απόγευμα προαιρετική συμμετοχή στο Paris By 
Night Τour για να θαυμάσουμε φωταγωγημένο το Παρίσι. Θα απολαύσουμε 
μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα, θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα 
και θα ανακαλύψουμε τη βραδινή ατμόσφαιρα της εορταστικής πόλης. 
Ανάβαση στο λόφο της Μονμάρτης για να δούμε ένα τμήμα της πόλης που 
δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΦΕΛ - AQUARIUMDEPARIS (ENYΔΡΕΙΟ)
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά θα αναχωρήσουμε για 
το σύμβολο της πόλης του Παρισιού , τον μοναδικό Πύργο Άιφελ  . Χρόνος 
ελεύθερος για να ανεβούμε στον πύργο και για βόλτα στο Πεδίο του Άρεως 
(Champs De Mars). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναδικό Aquarium 
του Παρισιού. Ανακαλύψτε με τα παιδιά σας τον θαυμαστό κόσμο του βυθού. 
Στην καρδιά του Παρισιού, στους κήπους του Trocadero, ακριβώς απέναντι 
από τον Πύργο του Άιφελ, το Aquarium de Paris φιλοξενεί 43 ενυδρεία με 
περισσότερα από 10.000 ψάρια, συμπεριλαμβανομένων 25 καρχαριών. Στα 
συν η πισίνα αφής, τα δύο σινεμά, τα ποικίλα θεάματα και οι εκδηλώσεις 
ενημερωτικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.   
(Η δραστηριότητα πραγματοποιείται με τα ΜΜΜ του Παρισιού)

6η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ      
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά  αναχώρηση για το μοναδικό 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού . Χιλιάδες εκθέματα ζώων, μέσα σε 
αυτό το μουσείο τα οποία θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους , αλλά 
σίγουρα αυτό που κόβει την ανάσα είναι οι Δεινόσαυροι.  Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Παρισιού για την πτήση της επιστροφής 
μας.

Σημειώσεις : 
Περιλαμβάνονται, Εισιτήρια στα πάρκα της Disneyland για 3 ημέρες στις 
αναχωρήσεις 20,24/12 και για 2 ημέρες στην αναχώρηση 28/12
•Στην 5η ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του προγράμματος.
•Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται να αλλάξει για 
καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.

ΠΑΡΙΣΙ
FAMILY

5 ημέρες

6 ημέρες

DISNEYLAND / ΛΟΥΒΡΟ 

20/12 - 25/12

24/12 - 28/12

28/12 - 02/01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ
12.45 - 14.50

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
15.05 - 19.00

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ
12.00 - 14.05

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20.00 - 23.55

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ
17.00 - 19.05

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20.00 - 23.55
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

Vienna House Magic Circus 4* / Novotel Paris Est 4*

EARLY BOOKING ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ) ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛ.

895 € 935 € 545 € 495 € -
EARLY BOOKING ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 

(2-12 ΕΤΩΝ)
2ο ΠΑΙΔΙ 

(2-12 ΕΤΩΝ) ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛ.

1150 € 1200 € 795 € 695 € -
EARLY BOOKING ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 

(2-12 ΕΤΩΝ)
2ο ΠΑΙΔΙ 

(2-12 ΕΤΩΝ) ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛ.

1190 € 1230 € 845 € 745 € -
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

+160 €
Φόροι 

Αεροδρομίου

ΠΑΡΙΣΙ
FAMILY

20/12
24/12
28/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

5 ΗΜΕΡΕΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

Vienna House Magic 
Circus Marne La vallee 4*
20 Avenue De La Fosse Des Pressoirs, 77703 Magny-le-Hongre, Γαλλία

Το Vienna House Magic Circus at Disneyland® Paris απέχει μόλις 
10 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη Ντίσνεϋλαντ του Παρισιού και 
4χλμ. από το εμπορικό κέντρο και το σιδηροδρομικό σταθμό Val 
d’Europe του RER. Προσφέρει πισίνα, γυμναστήριο, αίθουσα με 
βιντεοπαιχνίδια και δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους.

Τα δωμάτια διαθέτουν διακόσμηση εμπνευσμένη από το τσίρκο και 
έχουν θέα στην εξοχή, το πάρκο ή τη λίμνη. Περιλαμβάνουν μίνι 
μπαρ, καλωδιακή τηλεόραση με παιδικά κανάλια και παροχές για 
τσάι και καφέ. Σε όλα τα δωμάτια υπάρχει ιδιωτικό μπάνιο.

• Disneyland Paris Golf Club   1,9χλμ
• Ντίσνεϋλαντ Παρίσι    2,1χλμ.
• Σταθμός Val d’Europe του RER   3,1χλμ.
• Γήπεδο γκολφ     7,7χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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Novotel Paris Est 4*

1 Avenue De La Republique, 93177 Bagnolet, Γαλλία

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Το Novotel Paris Est είναι ένα μοντέρνο ξενοδοχείο που 
βρίσκεται στο Bagnolet, μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το 
σταθμό Gallieni του μετρό. Προσφέρει εστιατόριο και μπαρ. Οι 
επισκέπτες έχουν δωρεάν πρόσβαση στο γυμναστήριο και το 
χαμάμ, ενώ υπάρχει επίσης 24ωρο σνακ μπαρ.

Τα ευρύχωρα δωμάτια διαθέτουν ηχομόνωση, τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και δωρεάν WiFi. Κάθε ιδιωτικό μπάνιο 
είναι εξοπλισμένο με μπανιέρα ή ντους και δωρεάν προϊόντα 
περιποίησης.

• Σταθμός Μετρό Gallieni    0,1χλμ.
• La Campagne A Paris    0,8χλμ.
• Όπερα της Βαστίλλης    3,5χλμ.
• Παναγία των Παρισίων    5,0χλμ.
• Μουσείο του Λούβρου    5,7χλμ.
• Όπερα Γκαρνιέ    6,2χλμ.
• Αψίδα του Θριάμβου    8,9χλμ.
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1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ (ΜΠΩΒΑΙ) - PARIS BY NIGHT 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για τη γαλλική 
πρωτεύουσα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για όσους επιθυμούν 
προαιρετικά, μπορούν να συμμετέχουν στο Paris By Night Τour για να θαυμάσουμε τη 
μοναδική πόλη, φωταγωγημένη. Θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα 
όπου θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης και θα ανακαλύψουμε τη μυστηριακή 
ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι. Στη συνέχεια διασχίζοντας την φωταγωγημένη 
λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων θα κατευθυνθούμε για την ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό 
σημείο της πόλης, το λόφο της Μονμάρτρης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία 
των υπαίθριων ζωγράφων και η οικία του Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας ένα μέρος της 
νυχτερινής ζωής της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και θα αρχίσουμε την πανοραμική μας περιήγηση από τη δυτική αριστοκρατική 
πλευρά της πόλης και φυσικά από το πιο αντιπροσωπευτικό της αξιοθέατο, τη σιδηρά 
κυρία, la dame de fer όπως την αποκαλούν οι Γάλλοι. Πύργος του Άιφελ λοιπόν και ευκαιρία 
να βγάλουμε τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες κάνοντας  τη στάση μας στην πλατεία 
του Τροκαντερό. Θα περάσουμε από την πλατεία του αστέρα (place étoile), στο μέσο της 
οποίας φιλοξενείται η Αψίδα του θριάμβου (arc de Triomphe) και αποτελεί αφετηρία της 
πολυτραγουδισμένης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων (Champs Élysées). Θα δούμε  το 
μικρό και μεγάλο παλάτι (Petit et Grand Palais), θα διασχίσουμε την πιο εντυπωσιακή 
γέφυρα του Παρισιού, αυτή του Αλέξανδρου του Γ’ (Pont Alexandre III),θα θαυμάσουμε το 
μνημείο των απoμάχων και τον τάφο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Φτάνοντας στην πλατεία 
Ομονοίας  (place de la Concorde) θα δούμε τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ φοντάνες 
του Bernini, τον κήπο του Κεραμεικού και το γαλλικό κοινοβούλιο. Προσεγγίζοντας το 
εμπορικό κέντρο της πόλης θα περάσουμε από το ναό της Μαρίας της Μαγδαληνής, την 
όπερα Garnier, την πλατεία Βαντόμ (Vendôme), έχοντας πάρει μόνο μια μικρή γεύση της 
απερίγραπτης ομορφιάς της πόλης. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε τον προαύλιο χώρο του 
περίφημου μουσείου του Λούβρου, θαυμάζοντας τόσο την αρχιτεκτονική του κτιρίου όσο 
και την εντυπωσιακή πυραμίδα του αρχιτέκτονα Ming Pei. Ακολουθώντας τον ποταμό 
Σηκουάνα (la Seine) θα οδηγηθούμε προς το νησάκι της πόλης (île de la cité), πόλο έλξης για 
τους απανταχού επισκέπτες, αφού εκεί φιλοξενείται η λαβωμένη, αλλά πάντα επιβλητική 
Παναγία των Παρισίων (Notre Dame), ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της 
γοτθικής αρχιτεκτονικής. Θα συνεχίσουμε με το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να 
φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων, όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, 
ο Εμίλ Ζολά και το ζεύγος Κιουρί. Ακολούθως θα θαυμάσουμε τους κήπους, αγαπημένο 
σημείο των καλλιτεχνών και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, χτισμένα στα πρότυπα της 
ιταλικής αναγέννησης, όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας καθώς επίσης τον ναό του 
Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο 
θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη 
και τις τρεις κιονοστοιχίες να συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη συνολική αισθητική. 
Έπειτα θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό (deux 
Magots) και ντε Φλορ (de flore) , αλλά και το ναό του Αγίου Γερμανού και θα καταλήξουμε σε 
ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίριο, το μουσείο Ορσαί (Orsay), με την πλουσιότερη συλλογή 
έργων της περιόδου του Ιμπρεσιονισμού.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η ΗΜΕΡΑ : ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΝΑΡ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ
Πρωινό και αναχώρηση για τη ξενάγηση μας στο μουσείο του Λούβρου. Σε ένα από τα 
μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε μοναδικά 
εκθέματα από διαφορετικές περιόδους και πολιτισμούς. Αφροδίτη της Μήλου, Νίκη της 
Σαμοθράκης και Μόνα Λίζα μπορεί να αποτελούν τρία από τα πιο ηχηρά ονόματα του 
μουσείου, αλλά ακόμα 35.000 εκθέματα έχουν την τιμητική τους μέσα στον υπέροχο αυτό 
χώρο, μεταξύ των οποίων μοναδικοί πίνακες από την αναγέννηση, το νεοκλασικισμό και 
την περίοδο του ρομαντισμού. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μουσείο-εργαστήριο 
αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard), που στεγάζεται σε ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της 
«Πόλης του Φωτός» και στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει μεγάλες προσωπικότητες, όπως η 
Μαρία Κάλλας. Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε την όσφρησή 
σας για τις αγορές σας. Στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση 
μας για το Λονδίνο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.

4η ΗΜΕΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - LONDON BY NIGHT
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την Βρετανική πρωτεύουσα από το 
αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον, όπου θα θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά 
μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου. Θα δούμε το μνημείο 
αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Στη συνέχεια θα περάσουμε 
από το Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα Χάροντς και Χάρβεϊ Νίκολς. 
Διασχίζοντας την Park Lane, θα δούμε την Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair. 
Συνεχίζουμε προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής οικογένειας, τα ανάκτορα του 
Μπάκιγχαμ, και περνάμε από το Ουέστμινστερ με την πλατεία Κοινοβουλίου, όπου 
δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το κτίριο του Κοινοβουλίου και το Αβαείο. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο, όπου θα επισκευτούμε την πτέρυγα με τα περίφημα 
και μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα. Στην συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της 
πόλης & μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση 
διάρκειας 4 ωρών στο νυχτερινό Λονδίνο (έξοδα ατομικά). Θα περπατήσουμε στο κέντρο 
της νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου και θα δούμε το West End με τα υπέροχα musical, 
το Soho με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, την China Town, την Leicester Square, την 
πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών κλπ. Στη 
συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση στον Τάμεση με 
στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης, όπως τα London Eye, Big Ben, 
Millennium Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge, Shard. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΞΦΟΡΔΗ (90 χλμ.) & ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ (86 χλμ.) - ΛΟΝΔΙΝΟ (150χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και για όποιον επιθυμεί προαιρετικά θα αναχωρήσουμε για 
την κομητεία του Μπακιγχαμσάιρ. Πρώτος μας σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη 
πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης και σκέψης. Θα 
επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol, που από το 1263 έχει τη φήμη των πιο πολιτικά 
ενεργών φοιτητών, έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch 
College. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, το χαρακτηριστικότερο δείγμα 
της Αγγλικής επαρχίας, στην περιοχή των Μidlands, θα φτάσουμε στο πανέμορφο και 
γραφικό Στράτφορντ άπον Έιβον, κτισμένο στις όχθες του Έιβον, την πόλη που γεννήθηκε 
ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Οι γραφικές όχθες του ποταμού, τα βικτωριανά σοκάκια, τα 
ξυλόγλυπτα σπίτια που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, η εκκλησία της Αγίας Τριάδας 
όπου έχει ταφεί ο Σαίξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς της επίσκεψης μας. Αξίζει 
ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη στο 
γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Στην συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας.

6η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μία τελευταία βόλτα. Στην συνέχεια αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής για Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ

6 ημέρες

02/01 - 07/01

ΛΟΥΒΡΟ / ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ / ΟΞΦΟΡΔΗ / 
ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ (Μπωβαί)
17.00 - 19.05

ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

20.40 - 20.45

16.05 - 21.25

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY BOOKING ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ) ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛ.

ibis Clichy 17 Batignolles 3* 
&

Royal National London 3*
599 € 669 € 315 € 240 €

Holiday Inn Clichy 4* 
&

Holiday Inn Kensington Forum 4*
679 € 765 € 315 € 290 €

ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Paris by Night: 35 € Ενήλικας / 30 € Παιδί
Οξφόρδη & Στράτφορντ απόν Έιβον : £ 65 ενήλικας, £ 40 παιδί
London by Night: £ 40 ενήλικας / £  20 παιδί

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επιτρεπτά όρια αποσκευών 
20kg/ανά επιβάτη & μια μικρή χειραποσκευή

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+160 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής
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Holiday Inn London Kensington Forum 4*
97 Cromwell Road, Κένσινγκτον και Τσέλσι, Λονδίνο, SW7 4DN, Ηνωμένο Βασίλειο

ibis Paris 17 Clichy-Batignolles 3* Royal National London 3*
10 rue Bernard Buffet, 17ο διαμ., 75017 Παρίσι, Γαλλία 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, Λονδίνο WC1H 0DG , Ηνωμένο Βασίλειο

Holiday Inn Paris - Porte De Clichy 4*
2 Rue Du 08 Mai 1945, 92110 Clichy Παρίσι, Γαλλία
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ (ΜΠΩΒΑΙ) - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (285 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπωβαί. Με την άφιξή μας 
αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ (60 χλμ.) - ΜΠΡΥΖ (40 χλμ.) - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  (90 χλμ.)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την γραφική Γάνδη, μία 
από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της Επαρχίας 
της Ανατολικής Φλάνδρας. Θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Βονιφάτη. Εκεί θα δούμε έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το 
υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε το 
κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον 
μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την 
περιήγησή μας στην πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, 
μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα 
δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην 
Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους 
Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο και 
το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι της πόλης . Στην συνέχεια αργά το 
απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΤΕΡΛΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (200 χλμ.) - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - (200 χλμ.)
Πρόγευμα & αναχωρούμε για το μνημείο του Βατερλό στο σημείο που έγινε 
η τελευταία μάχη του Ναπολέοντα Α΄ στις 18 Ιουνίου 1815 και αποτελεί 
ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δουκάτο 
του Λουξεμβούργου, θα διασχίσουμε τις Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, 
τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα.. Στη περιήγηση μας 
θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς, 
την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της πόλης των τραπεζών. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην ξενάγηση που ακολουθεί  θα δούμε το 
δικαστικό Μέγαρο, τον Καθεδρικό Ναό, το Παλάτι, το συγκρότημα των 
κτιρίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την επιβλητική Γκράν Πλατς με τα 
μεγαλόπρεπα Γοτθικά και Μπαρόκ κτίρια και με το ιστορικό Δημαρχείο. Στη 
συνέχεια ακολουθεί επίσκεψη στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που έχει σαν σκοπό να δείξει στους επισκέπτες την ιστορία και την 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο 
Σενκαντενέρ και τέλος το Ατόμιουμ  σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών που 
είναι κατασκευασμένο για την Παγκόσμια Έκθεση των Βρυξελλών (Expo 
‘58), Το ύψους 103 μέτρων μνημείο Ατόμιουμ (Atomium) αναπαριστά την 
κυψελίδα ενός κρυστάλλου σιδήρου, μεγεθυμένη κατά 165 δισεκατομμύρια 
φορές, με κάθετο σώμα διαγώνια, σωλήνες κατά μήκος των 12 άκρων του 
κύβου και από τις 8 κορυφές προς το κέντρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση 

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στην πόλη και 
τις τελευταίες μας αγορές. Στην συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο του 
Σαρλερουά για την πτήση επιστροφής μας.

ΒΕΛΓΙΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

5 ημέρες

02/01 - 06/01

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΓΑΝΔΗ / ΜΠΡΥΖ / ΒΑΤΕΡΛΟ  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ (Μπoβέ)
17.00 - 19.05

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
15.55 - 19.40

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Novotel Brussels Centre Midi 4* 439 € 515 € 340 € 180 €

Φόροι Αεροδρομίων & Επίναυλοι καυσίμων: 160 €

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επιτρεπτά όρια αποσκευών 20kg/ανά επιβάτη & μια μικρή χειραποσκευή 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής.
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ (ΜΠΩΒΑΙ) - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (285 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπωβαί. Με την άφιξή μας 
αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ (60 χλμ.) - ΜΠΡΥΖ (40 χλμ.) - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  (90 χλμ.)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την γραφική Γάνδη, μία 
από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της Επαρχίας 
της Ανατολικής Φλάνδρας. Θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Βονιφάτη. Εκεί θα δούμε έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το 
υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε το 
κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον 
μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την 
περιήγησή μας στην πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, 
μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα 
δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην 
Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους 
Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο και 
το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι της πόλης . Στην συνέχεια αργά το 
απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΤΕΡΛΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (200 χλμ.) - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - (200 χλμ.)
Πρόγευμα & αναχωρούμε για το μνημείο του Βατερλό στο σημείο που έγινε 
η τελευταία μάχη του Ναπολέοντα Α΄ στις 18 Ιουνίου 1815 και αποτελεί 
ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δουκάτο 
του Λουξεμβούργου, θα διασχίσουμε τις Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, 
τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα.. Στη περιήγηση μας 
θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς, 
την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της πόλης των τραπεζών. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ (150 χλμ.) - ΧΑΓΗ (25 χλμ.)
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (65 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην ξενάγηση που ακολουθεί  θα δούμε το δικαστικό 
Μέγαρο, τον Καθεδρικό Ναό, το Παλάτι, το συγκρότημα των κτιρίων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την επιβλητική Γκράν Πλατς με τα μεγαλόπρεπα 
Γοτθικά και Μπαρόκ κτίρια και με το ιστορικό Δημαρχείο. Στη συνέχεια 
ακολουθεί επίσκεψη στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει 
σαν σκοπό να δείξει στους επισκέπτες την ιστορία και την λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναχώρηση για την Ολλανδία. Πρώτος σταθμός μας 
το Ρότερνταμ,στις εκβολές του ποταμού Ρήνου,  το μεγαλύτερο εμπορικό 
λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem 
& Erasmus. Έπειτα συνεχίζουμε για την πόλη της «Ειρήνης», Χάγη, έδρα του 
Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο 
«Παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία 
και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο κομψή, Άφιξη το απόγευμα στο 
Άμστερνταμ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ( ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΦΟΛΕΝΤΑΜ (20 χλμ.) 
ΜΑΡΚΕΝ (10 χλμ.) - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (20 χλμ.)
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης που 
«επιπλέει», στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο 
Αρένα», το επιβλητικό “Rijksmuseum”, η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», 
το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» και ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός. Θα 
θαυμάσουμε επίσης την πλατεία Νταμ με τα βασιλικά ανάκτορα και την 
Νέα Εκκλησία, τις πλατείες Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό 
κτίριο του πλωτού σιδηροδρομικού σταθμού. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα 
γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Φόλενταμ & Μάρκεν. Κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής, θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου 
«Η Μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει 
πώς παρασκευάζουν τα περίφημα ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την 
ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Για το ελεύθερο απόγευμα, σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε στο Ρέικσμουζεουμ (Εθνικό Μουσείο) ή το 
Μουσείο Βαν Γκογκ, ή να κάνετε μια βόλτα στην Αγορά του Άλμπερτ Κάουπ, 
που είναι και η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά στην Ευρώπη. Διανυκτέρευση. 

6η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ -  ΑΙΝΤΧΟΒΕΝ (120 χλμ.) ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος στην πόλη για τις τελευταίες 
αγορές. Αναχώρηση για το Αιντχόβεν όπου θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο 
και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής 
μας.

BENELUX

6 ημέρες

02/01 - 07/01

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΓΑΝΔΗ / ΜΠΡΥΖ / ΒΑΤΕΡΛΟ 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ / ΧΑΓΗ 

 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ / ΦΟΛΕΝΤΑΜ / ΜΑΡΚΕΝ 
 ΑΪΧΝΤΧΟΦΕΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ (Μποβέ)
17.00 - 19.05

ΑΪΝΤΧΟΒΕΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
19.40 - 23.30

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Novotel Brussels Centre Midi 4*
(Βρυξέλλες)

&
Holiday Inn Express Arena 

Towers  3*
(Άμστερνταμ)

499 € 585 € 310 € 220 €

Φόροι Αεροδρομίων & Επίναυλοι καυσίμων: 160 €

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επιτρεπτά όρια αποσκευών 20kg/ανά επιβάτη & μια μικρή χειραποσκευή 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής.



51



52

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για Λονδίνο. Φθάνοντας, 
θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την Βρετανική πρωτεύουσα από το 
αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον, όπου θα θαυμάσουμε τα 
ογκώδη, επιβλητικά μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και 
Αλβέρτου, θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το 
Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Νάιτσμπριντζ με 
τα καλόγουστα πολυκαταστήματα Χάροντς και Χάρβεϊ Νίκολς. Διασχίζοντας 
την Park Lane, θα δούμε την Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair. 
Συνεχίζουμε προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής οικογένειας, τα 
ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, και περνάμε από το Ουέστμινστερ με την πλατεία 
Κοινοβουλίου, όπου δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το κτίριο 
του Κοινοβουλίου και το Αβαείο. Τέλος, θα επισκεφθούμε το Βρετανικό 
Μουσείο, όπου θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά 
γλυπτά του Παρθενώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά 
ξενοδοχεία AMBA MARBLE ARCH 4* sup. (www.amba-hotel.com) ή στο 
HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.com) σε απόσταση 
περιπάτου από την Oxford Street ή στο CROWNE PLAZA KINGS CROSS 4* 
(www.crowneplaza.com). Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ)
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από 
τα δεκάδες πανέμορφα πάρκα του Λονδίνου, όπως τα Saint James Park, 
Kensington Gardens, Green Park και κυρίως το Hyde Park, που τις γιορτές 
«ντύνεται στα λευκά». Εδώ, στο WONDERLAND, βρίσκεται η χαρά για μικρούς 
και μεγάλους με παιχνίδια, μαγαζάκια και παγοδρόμιο. Το απόγευμα σας 
προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών στο νυχτερινό 
Λονδίνο (έξοδα ατομικά). Θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής 
διασκέδασης του Λονδίνου και θα δούμε το West End με τα υπέροχα musical, 
το Soho με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, την China Town, την Leicester 
Square, την πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών 
υπερπαραγωγών κλπ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για 
μια νυχτερινή περιήγηση στον Τάμεση με στάσεις για φωτογραφίες στα 
ωραιότερα ορόσημα της πόλης, όπως τα London Eye, Big Ben, Millennium 
Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge, Shard. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΞΦΟΡΔΗ (90 χλμ.) & ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ (86 χλμ.) 
ΛΟΝΔΙΝΟ (150χλμ)
Προαιρετικά: Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester Outlet Village
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης, επισκέψεις σε μουσεία, 
πινακοθήκες κλπ. Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) στην 
ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτη μας επίσκεψη η 
περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς 
οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα 
παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και αγορές. Επόμενή μας επίσκεψη, η 
κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον (Stratford-upon-Avon), η γενέτειρα ενός 
από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές του κόσμου, 
του Γουίλιαμ Σαίξπηρ (William Shakespeare). Προαιρετική επίσκεψη στο 
σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε ο «Βάρδος του Στράτφορντ» και ελεύθερος 
χρόνος για μεσημεριανό γεύμα και βόλτα στις όχθες του ποταμού Έιβον. 
Τελευταία μας στάση, το εκπτωτικό χωριό Bicester Outlet Village, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία για αγορές από διάφορες μπουτίκ σε τιμές κόστους. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΓΟΡΕΣ 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και αγορές. Για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές 
σας μπορείτε να ξεκινήσετε από την Όξφορντ Στριτ, τον πιο εμπορικό 
δρόμο της Ευρώπης, την πανέμορφη Ρίντζεντ Στριτ, τα αμέτρητα 
καταστήματα με όλα τα brand names της Μποντ Στριτ και την Κάρναμπι 
Στριτ, που είναι ο παράδεισος των fashionistas. Οι φίλοι της τέχνης και 
των επιστημών μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δεκάδες μουσεία της 
πόλης, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τα 80.000.000 εκθέματα, το 
Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου, το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών 
τεχνών του κόσμου, το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο, την γκαλερί 
μοντέρνας τέχνης Τέιτ, το περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της 
Μαντάμ Τυσσό - το καλύτερο στο είδος του για να «γνωρίσετε από κοντά» 
μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και του 
αθλητισμού. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ (39 + 39 ΧΛΜ.) - ΑΘΗΝΑ
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι αναχωρούμε για την εκδρομή μας 
στο Γουίντσορ, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το ομώνυμο 
κάστρο-κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου 
του Κατακτητή (προαιρετική είσοδος). Θα επισκεφθούμε τα επίσημα 
διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας και το παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε μια βόλτα στα 
γραφικά σοκάκια της πόλης. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το 
αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την Αθήνα.

Σημειώσεις: 
•Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Το 4ήμερο πρόγραμμα έχει 
μία λιγότερη ελεύθερη μέρα και το 6ήμερο μία επιπλέον ελεύθερη μέρα • 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΛΟΝΔΙΝΟ

4 ημέρες
27/12, 03/01

ΟΞΦΟΡΔΗ / ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ / ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:

5 ημέρες
22/12, 23/12 
24/12, 26/12
27/12, 02/01
29/12, 30/12

31/12 

6 ημέρες
21/12, 22/12
23/12, 24/12
28/12, 29/12

30/12
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ΛΟΝΔΙΝΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Holiday Inn Regents Park 4* Crowne Plaza Kings Cross 4* Amba Marble Arch 4* sup.

Τιμή κατ’ άτομο 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Δίκλινο 545 € 595 € 645 € 625 € 695 € 765 € 675 € 765 € 855 €

3ο άτομο έως 12 ετών 395 € 395 € 395 € 445 € 475 € 495 € 495 € 515 € 545 €

3ο & 4ο άτομο έως 12 ετών σε 
executive room - - - 445 € 475 € 495 € 535 € 565 € 595 €

Μονόκλινο 695 795 895 835 985 1125 925 1095 1275

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Holiday Inn Regents Park 4* Crowne Plaza Kings Cross 4* Amba Marble Arch 4* sup.

Τιμή κατ’ άτομο 5 ημέρες 6 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες

Δίκλινο 645 € 695 € 755 € 815 € 815 € 895 €

3ο άτομο έως 12 ετών 445 € 445 € 535 € 555 € 565 € 595 €

3ο & 4ο άτομο έως 12 ετών σε 
executive room - - 535 € 555 € 615 € 645 €

Μονόκλινο 845 € 945 € 1055 € 1115 € 1155 € 1325 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ

27/12, 03/01 22/12, 23/12, 24/12
26/12, 27/12, 02/01 21/12, 22/12 23/12, 24/12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ

29/12, 30/12, 31/12 28/12, 29/12, 30/12

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+175 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Επιβάρυνση από 
Θεσ/νίκη: € 70 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Carburton Street, Γουεστμίνστερ, Λονδίνο, W1W 5EE, Ηνωμένο Βασίλειο

1 Kings Cross Road, Ίσλινγκτον, Λονδίνο, WC1X 9HX, Ηνωμένο Βασίλειο

Amba Hotel Marble Arch 4*
Bryanston Street, Marble Arch, Γουεστμίνστερ, Λονδίνο, W1H 7EH, Ηνωμένο Βασίλειο

Crowne Plaza London Kings Cross 4*

Holiday Inn London Regent’s Park 4*ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

21/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 09:05 - 11:10 26/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 16:35 - 22:20

21/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 13:25 - 15:30 26/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50

22/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 09:05 - 11:10 26/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50

22/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 13:25 - 15:30 27/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50

23/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 09:05 - 11:10 27/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 16:35 - 22:20

23/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 13:25 - 15:30 28/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50

24/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 08:40 - 10:30 28/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 16:35 - 22:20

24/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 13:25 - 15:30 29/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50

26/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 08:40 - 10:30 30/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 16:35 - 22:20

26/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 08:40 - 10:30 30/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50

26/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 13:25 - 15:30 30/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 16:35 - 22:20

27/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 08:40 - 10:30 30/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50

27/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 08:40 - 10:30 31/12 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 11:30 - 17:10

28/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 09:05 - 11:10 02/01 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 16:35 - 22:20

29/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 09:05 - 11:10 02/01 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50

29/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 13:25 - 15:30 03/01 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50

30/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 09:05 - 11:10 03/01 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 16:35 - 22:20

30/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 13:25 - 15:30 04/01 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50

31/12 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 08:40 - 10:30 04/01 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 16:35 - 22:20

02/01 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 08:40 - 10:30 06/01 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 16:35 - 22:20

03/01 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 08:40 - 10:30 06/01 ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 22:15 - 03:50
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακδεονία και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Τσεχιας. Άφιξη στην Πράγα και μεταφερόμαστε για ξενάγηση στην περίφημη 
καστρούπολη της Πράγας. Ξεκινάμε στο μοναδικό μοναστήρι του Στράχοφ και 
συνεχίζουμε την ξενάγησή μας προς το κάστρο της Πράγας. Στη διαδρομή μας 
θα δούμε το παλάτι Τσέρνιν, το φημισμένο Λορέτο, το παλάτι Σβάρτσενμπεργκ, 
την Αρχιεπισκοπή, το κάστρο της Πράγας και έδρα του προέδρου της Τσέχικης 
Δημοκρατίας, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Άγιου Βίτου και τον ναό του Αγίου 
Γεωργίου. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε προς την μικρή πόλη, τη γραφική «Mala 
Strana», και την περίφημη γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα αγίων, την οποία 
θα περάσουμε για να καταλήξουμε στην Παλιά Πόλη. Θα δούμε τον επιβλητικό μπαρόκ 
ναό του Αγίου Νικολάου, το Κλεμεντίνουμ, το ναό του Σωτήρος και το ναό του Αγίου 
Φραγκίσκου. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας στη καρδιά της Πράγας ξεκινώντας από 
την Πλατεία Δημοκρατίας με το Αρτ-Νουβό Δημοτικό Μέγαρο και τον γοτθικό Πύργο 
της πυρίτιδας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς τη φημισμένη πλατεία του Αγίου 
Βάτσλαβ με το Εθνικό Μουσείο και μια σειρά από σημαντικά ιστορικά κτίρια. Καθ΄ 
οδόν προς την πλατεία της Παλιάς Πόλης θα συναντήσουμε το επιβλητικό Θέατρο των 
Τάξεων, όπου για πρώτη φορά παρουσίασε ο Μότσαρτ την όπερά του, Don Giovanni. 
Στην πλατεία της παλιάς πόλης θα θαυμάσουμε το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι της 
Πράγας, το ναό της Παναγίας Τυν με τους πύργους του Αδάμ και της Εύας, το ναό του 
Αγίου Νικολάου και το ιστορικό μεσαιωνικό δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό 
και για να απολαύσετε την χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία, πίνοντας έναν καφέ 
ή ένα ποτήρι ζεστό κρασί! Στη συνέχεια, συναντιόμαστε για να περπατήσουμε προς 
το λεωφορείο μας, διασχίζοντας την ακριβότερη οδό της Πράγας, την οδό Παρισίων. 
Στη διαδρομή μας περνάμε μέσα από την γνωστή εβραϊκή συνοικία όπου θα δούμε 
την Παλιά-Νέα συναγωγή. Προαιρετικά σας προτείνουμε μια δίωρη ρομαντική βόλτα 
με φαγητό σε ποταμόπλοιο πάνω στον ποταμό που περνάει μέσα από την Πράγα, τον 
Μολδάβα.  Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και ψώνια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
 
2η ΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ ΔΡΕΣΔΗ (150 + 150 χλμ.) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, στη συνέχεια αναχωρούμε για την ολοήμερη εκδρομή στην 
ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, την αποκαλούμενη και «Φλωρεντία του βορρά» 
λόγω της αναγεννησιακής της αύρας, του πολιτισμού και των μνημείων της, χτισμένη 
στις όχθες του Έλβα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β’ 
Παγκόσμιου πόλεμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της μορφή, 
χάρη στο ενδιαφέρον των κατοίκων της που επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη 
όπως ήταν στο παρελθόν. Μερικά από τα εντυπωσιακότερα σημεία ενδιαφέροντος 
είναι η όπερα Semperoper, το περίφημο Zwinger, το ανάκτορο της Δρέσδης, η 
εκκλησία Frauenkirche και ο περίφημος τοίχος μήκους 102 μέτρων, όπου βρίσκονται 
απεικονισμένοι οι άρχοντες της δυναστείας Βετίν. Επιστροφή στην Πράγα. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟ CHYSE & ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (130 + 130 χλμ.)  & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στη λουτρόπολη του Καρόλου, 
το Κάρλοβυ Βάρυ.  Μερικά χιλιόμετρα πριν από την πόλη του Κάρλοβυ Βάρυ θα 
επισκεφθούμε ένα από τα ομορφότερα νεογοτθικά κάστρα της Βοημίας, το κάστρο 
CHYSE. Η πανέμορφη αρχιτεκτονική και η μαγευτική ατμόσφαιρα της περιοχής 
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για έναν από τους σημαντικότερους Τσέχους 
συγγραφείς, του Κάρελ Τσάπεκ, παγκόσμια γνωστός για τα έργα του «Τα ρομπότ» 
(R.U.R) και «Υπόθεση Μακρόπουλος». Δίπλα στο κάστρο λειτουργεί ζυθοποιείο 
όπου μπορούμε να δοκιμάσουμε ή να αγοράσουμε εκπληκτικές μπύρες, που 
παρασκευάζονται σύμφωνα με αυθεντικές, παλιές τσέχικες συνταγές. Στη συνέχεια, 
αναχωρούμε για τη λουτρόπολη του Κάρλοβυ Βάρυ. Χτισμένο κατά μήκος του ποταμού 
Τέπλα, αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων όπως ο Μεγάλος Πέτρος, 
η Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ. H πανέμορφη λουτρόπολη θα μας 
εντυπωσιάσει με τη φύση και τα υπέροχα κτίριά της, τα οποία συνθέτουν μια μοναδική 
εικόνα. Η περιήγησή μας είναι πεζή και διαρκεί περίπου μία ώρα, όπου μεταξύ άλλων 
θα θαυμάσουμε το θέατρο της πόλης, τα αυτοκρατορικά λουτρά, τις στοές και τα 
περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών τα οποία στεγάζουν τις θεραπευτικές 
πηγές και τον εντυπωσιακό φυσικό θερμοπίδακα. Στην συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για φαγητό και ψώνια. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Πράγα. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια υπέροχη παράσταση του φαντασμαγορικού 
Μαύρου θεάτρου της Πράγας.

4η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος και στην συνέχεια επιβίβαση στο 
λεωφορείο μας  και μετάβαση στο αεροδρόμιο της Πράγας.  Έλεγχος εισιτηρίων και 
αναχώρηση για την πτήση επιστροφή μας.

ΠΡΑΓΑ

4 ημέρες

26/12 - 29/12

ΔΡΕΣΔΗ / ΚΑΣΤΡΟ CHYSE / ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ
08.50 - 10.05

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
18.10 - 21.15

“ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ”

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Duo Hotel 4* 139 € 149 € 65 € 60 €

International Hotel 4* 159 € 169 € 65 € 75 €

ibis Wenceslas 3* 165 € 175 € - 85 €

ibis Old Town 3* 179 € 185 € - 90 €

Mamaison 4* 189 € 195 € 65 € 100 €

Botanique 4* 199 € 215 € 65 € 105 €

Novotel 4* 209 € 215 € 1ο 65 €
2ο 65 € 120 €

Adria Hotel 4* 229 € 259 € 65 € 160 €

Marriott 5* 249 € 260 € 65 € 160 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Duo Hotel 4* 179 € 185 € 95 € 60 €

International Hotel 4* 195 € 205 € 95 € 75 €

ibis Wenceslas 3* 199 € 215 € - 85 €

ibis Old Town 3* 215 € 219 € - 90 €

Mamaison 4* 225 € 235 € 95 € 100 €

Botanique 4* 239 € 249 € 95 € 105 €

Novotel 4* 245 € 255 € 1ο 95 €
2ο 95 € 120 €

Adria Hotel 4* 265 € 289 € 95 € 160 €

Marriott 5* 285 € 295 € 95 € 160 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Κρουαζιέρα στην Πράγα με φαγητό: 

25 € Ενήλικας / 20 € Παιδί

Μαύρο Θέατρο: 
22 € Ενήλικας / 20 € Παιδί

Δρέσδη:
40 € Ενήλικας / 30 € Παιδί

+145 €
Φόροι Αεροδρομίων & Επίναυλοι καυσίμων

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακδεονία και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Τσεχιας. Άφιξη στην Πράγα και πρώτη γνωριμία με τη «χρυσή πόλη». Η Πράγα, 
γνωστή και ως «η πόλη των 100 πύργων», δεν καταστράφηκε σχεδόν καθόλου 
από πολέμους και βομβαρδισμούς, γι’ αυτό και διατηρεί  τα ιστορικά της 
κτίρια σχεδόν ανέπαφα από το μεσαίωνα. Στην περιήγησή μας, θα δούμε από 
κοντά γιατί η Πράγα θεωρείται από πολλούς ως η ομορφότερη πρωτεύουσα 
της Ευρώπης. Ανάμεσα στα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης ανήκει το 
μεγαλύτερο κατοικήσιμο κάστρο στον κόσμο, το επιβλητικό κάστρο της 
Πράγας, η πλατεία της Παλιάς πόλης με το Αστρονομικό Ρολόι και φυσικά η 
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου.  Η ξενάγηση μας θα αρχίσει από την Πλατεία 
Δημοκρατίας με το Αρτ-Νουβό Δημοτικό Μέγαρο και τον γοτθικό Πύργο της 
πυρίτιδας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς τη φημισμένη πλατεία του 
Αγίου Βάτσλαβ με το Εθνικό Μουσείο και μια σειρά από σημαντικά ιστορικά 
κτίρια. Καθ΄ οδόν προς την πλατεία της Παλιάς Πόλης θα συναντήσουμε 
το επιβλητικό Θέατρο των Τάξεων, όπου για πρώτη φορά παρουσίασε ο 
Μότσαρτ την όπερά του, Don Giovanni. Στην πλατεία της παλιάς πόλης 
θα θαυμάσουμε το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας, το ναό της 
Παναγίας Τυν με τους πύργους του Αδάμ και της Εύας, το ναό του Αγίου 
Νικολάου και το ιστορικό μεσαιωνικό δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό και για να απολαύσετε την χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία, 
πίνοντας έναν καφέ ή ένα ποτήρι ζεστό κρασί! Στη συνέχεια, συναντιόμαστε 
για να περπατήσουμε προς το λεωφορείο μας, διασχίζοντας την ακριβότερη 
οδό της Πράγας, την οδό Παρισίων. Στη διαδρομή μας περνάμε μέσα από 
την γνωστή εβραϊκή συνοικία όπου θα δούμε την Παλιά-Νέα συναγωγή. 
Κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο μας για εγκατάσταση και ξεκούραση. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ & ΜΑΥΡΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Μετά το πρωινό, μεταφερόμαστε για ξενάγηση στην περίφημη καστρούπολη 
της Πράγας.  Ξεκινάμε στο μοναδικό μοναστήρι του Στράχοφ και συνεχίζουμε 
την ξενάγησή μας προς το κάστρο της Πράγας. Στη διαδρομή μας θα δούμε 
το παλάτι Τσέρνιν, το φημισμένο Λορέτο, το παλάτι Σβάρτσενμπεργκ, την 
Αρχιεπισκοπή, το κάστρο της Πράγας και έδρα του προέδρου της Τσέχικης 
Δημοκρατίας, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Άγιου Βίτου και τον ναό του 
Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε προς την μικρή πόλη, 
τη γραφική «Mala Strana», και την περίφημη γέφυρα του Καρόλου με τα 
30 αγάλματα αγίων, την οποία θα περάσουμε για να καταλήξουμε στην 
Παλιά Πόλη. Θα δούμε τον επιβλητικό μπαρόκ ναό του Αγίου Νικολάου, 
το Κλεμεντίνουμ, το ναό του Σωτήρος και το ναό του Αγίου Φραγκίσκου. 
Προαιρετικά σας προτείνουμε μια δίωρη ρομαντική βόλτα με φαγητό σε 
ποταμόπλοιο πάνω στον ποταμό που περνάει μέσα από την Πράγα, τον 
Μολδάβα.  Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και ψώνια. Το απόγευμα, επιβίβαση 
στο λεωφορείο και επιστροφή στα ξενοδοχεία. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
να παρακολουθήσετε μια υπέροχη παράσταση του φαντασμαγορικού 
Μαύρου θεάτρου της Πράγας.

3η ΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ ΔΡΕΣΔΗ (150 + 150 χλμ.) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, στη συνέχεια αναχωρούμε για την ολοήμερη 
εκδρομή στην ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, την αποκαλούμενη 
και «Φλωρεντία του βορρά» λόγω της αναγεννησιακής της αύρας, 
του πολιτισμού και των μνημείων της, χτισμένη στις όχθες του Έλβα. 
Καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκόσμιου 
πόλεμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της μορφή, χάρη 
στο ενδιαφέρον των κατοίκων της που επιθυμούν να διατηρήσουν την 
πόλη όπως ήταν στο παρελθόν. Μερικά από τα εντυπωσιακότερα σημεία 
ενδιαφέροντος είναι η όπερα Semperoper, το περίφημο Zwinger, το 
ανάκτορο της Δρέσδης, η εκκλησία Frauenkirche και ο περίφημος τοίχος 
μήκους 102 μέτρων, όπου βρίσκονται απεικονισμένοι οι άρχοντες της 
δυναστείας Βετίν. Επιστροφή στην Πράγα. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟ CHYSE & ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (130 + 130 χλμ.) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στη λουτρόπολη του 
Καρόλου, το Κάρλοβυ Βάρυ.  Μερικά χιλιόμετρα πριν από την πόλη του 
Κάρλοβυ Βάρυ θα επισκεφθούμε ένα από τα ομορφότερα νεογοτθικά κάστρα 
της Βοημίας, το κάστρο CHYSE. Η πανέμορφη αρχιτεκτονική και η μαγευτική 
ατμόσφαιρα της περιοχής αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για έναν από τους 
σημαντικότερους Τσέχους συγγραφείς, του Κάρελ Τσάπεκ, παγκόσμια 
γνωστός για τα έργα του «Τα ρομπότ» (R.U.R) και «Υπόθεση Μακρόπουλος». 
Δίπλα στο κάστρο λειτουργεί ζυθοποιείο όπου μπορούμε να δοκιμάσουμε 
ή να αγοράσουμε εκπληκτικές μπύρες, που παρασκευάζονται σύμφωνα με 
αυθεντικές, παλιές τσέχικες συνταγές. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για τη 
λουτρόπολη του Κάρλοβυ Βάρυ. Χτισμένο κατά μήκος του ποταμού Τέπλα, 
αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων όπως ο Μεγάλος 
Πέτρος, η Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ. H πανέμορφη 
λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με τη φύση και τα υπέροχα κτίριά της, 
τα οποία συνθέτουν μια μοναδική εικόνα. Η περιήγησή μας είναι πεζή και 
διαρκεί περίπου μία ώρα, όπου μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε το θέατρο 
της πόλης, τα αυτοκρατορικά λουτρά, τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων 
αρχιτεκτονικών ρυθμών τα οποία στεγάζουν τις θεραπευτικές πηγές και 
τον εντυπωσιακό φυσικό θερμοπίδακα. Στην συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για φαγητό και ψώνια. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Πράγα.

5η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος και στην συνέχεια επιβίβαση 
στο λεωφορείο μας  και μετάβαση στο αεροδρόμιο της Πράγας.  Έλεγχος 
εισιτηρίων και αναχώρηση για την πτήση επιστροφή μας.

5 ημέρες

ΔΡΕΣΔΗ / ΚΑΣΤΡΟ CHYSE / ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 

ΠΡΑΓΑ
“ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ”

18/12 - 22/12

22/12 - 26/12

29/12 - 02/01

02/01 - 06/01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ

05.00 - 06.10

05.10 - 06.20

08.50 - 10.05

08.50 - 10.05

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

14.00 - 17.05

18.05 - 21.10

11.05 - 14.10

13.40 - 16.45

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Κρουαζιέρα στην Πράγα με φαγητό: 

25 € Ενήλικας / 20 € Παιδί

Μαύρο Θέατρο: 
22 € Ενήλικας / 20 € Παιδί

Δρέσδη:
40 € Ενήλικας / 30 € Παιδί
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Duo Hotel 4* 169 € 179 € 55 € 65 €

International Hotel 4* 189 € 209 € 55 € 100 €

ibis Wenceslas 3* 199 € 219€ - 105 €

ibis Old Town 3* 215 € 229 € - 110 €

Mamaison 4* 229 € 249 € 55 € 125 €

Botanique 4* 229 € 269 € 55 € 130 €

Novotel 4* 245 € 275 € 1ο 55 €
2ο 55 € 140 €

Adria 4* - - - -

Grand Majestic 4* - - - -

Clarion Old Town 4* 265 € 289 € 55 € 170 €

Marriott 5* 319 € 335 € 55 € 190 €

ΠΡΑΓΑ
“ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ”

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

289 € 339 € 170 € 65 €

299 € 369 € 170 € 100 €

309 € 379 € - 105 €

335 € 395 € - 110 €
369 € 409 € 170 € 125 €

375 € 435 € 170 € 130 €

385 € 435 € 1ο 170 €
2ο 170 € 140 €

399 € 445 € 170 € -

409 € 449 € 170 € -

395 € 455€ 170 € 170 €

449 € 499 € 170 € 190 €

18/12 - 22/12

18/12 - 22/12

22/12 - 26/12

22/12 - 26/12

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Duo Hotel 4* 95 € 115 € 25 € 65 €

International Hotel 4* 135 € 149 € 25 € 100 €

ibis Wenceslas 3* 149 € 165 € - 105 €

ibis Old Town 3* 159 € 175 € - 110 €

Mamaison 4* 179 € 195 € 25 € 125 €

Botanique 4* 179 € 215 € 25 € 130 €

Novotel 4* 195 € 219 € 1ο 25 €
2ο 25 € 140 €

Adria 4* - - - -

Grand Majestic 4* - - - -

Clarion Old Town 4* 215 € 249 € 25 € 170 €

Marriott 5* 265 € 279 € 25 € 190 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

245 € 289 € 130 € 65 €

259 € 319 € 130 € 100 €

269 € 329 € - 105 €

289 € 339 € - 110 €
319 € 359 € 130 € 125 €

329 € 379 € 130 € 130 €

339 € 385 € 1ο 130 €
2ο 130 € 140 €

359 € 395 € 130 € 190 €

365 € 399 € 130 € 170 €

349 € 399 € 130 € 170 €

399 € 445 € 130 € 190 €
+145 €

Φόροι Αεροδρομίων
& 

Επίναυλοι καυσίμων
Στις τιμές δεν 

περιλαμβάνεται ο 
φόρος διαμονής
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Duo Hotel 4* 349 € 379 € 55 € 220 €

International Hotel 4* 329 € 355 € 55 € 200 €

ibis Wenceslas 3* 295 € 305 € - 180 €

ibis Old Town 3* 349 € 365 € - 220 €

Mamaison 4* 429 € 465 € 55 € 265 €
Botanique 4* 449 € 499 € 55 € 280 €

Novotel 4* 395 € 409 € 1ο 55 €
2ο 55 € 240 €

Holiday Inn Congress 4* 389 € 419 € 55 € 220 €

Marriott 5* - - - -

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Duo Hotel 4* 299 € 329 € ΔΩΡΕΑΝ 220 €

International Hotel 4* 279 € 299 € ΔΩΡΕΑΝ 200 €

ibis Wenceslas 3* 245 € 255 € - 180 €

ibis Old Town 3* 299 € 309 € - 220 €

Mamaison 4* 379 € 409 € ΔΩΡΕΑΝ 265 €

Botanique 4* 399 € 445 € ΔΩΡΕΑΝ 280 €

Novotel 4* 345 € 355 € 1ο ΔΩΡΕΑΝ
2ο ΔΩΡΕΑΝ 240 €

Holiday Inn Congress 4* 339 € 369 € ΔΩΡΕΑΝ 220 €

Marriott 5* - - - -

29/12 - 02/01

29/12 - 02/01

02/01 - 06/01

02/01 - 06/01
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ
EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Duo Hotel 4* 199 € 215 € 95 € 65 €

International Hotel 4* 215 € 235 € 95 € 100 €

ibis Wenceslas 3* 229 € 275 € - 105 €

ibis Old Town 3* 239 € 275 € - 110 €

Mamaison 4* 269 € 319 € 95 € 135 €

Botanique 4* 269 € 319 € 95 € 135 €

Novotel 4* 275 € 309 € 1ο 95 €
2ο 95 € 140 €

Penta Hotel 4* 259 € 279 € 95 € 140 €

Marriott 5* 329 € 355 € 95 € 195 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Duo Hotel 4* 149 € 165 € 55 € 65 €

International Hotel 4* 169 € 189 € 55 € 100 €

ibis Wenceslas 3* 185 € 215 € - 105 €

ibis Old Town 3* 195 € 209 € - 110 €

Mamaison 4* 225 € 265 € 55 € 135 €

Botanique 4* 225 € 265 € 55 € 135 €

Novotel 4* 229 € 249 € 1ο 55 €
2ο 55 € 140 €

Penta Hotel 4* 215 € 229 € 55 € 140 €

Marriott 5* 285 € 309 € 55 € 195 €
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και ξεκινάμε να 
γνωρίσουμε τη παλιά πόλη της Πράγας. Θα δούμε την πλατεία της παλιάς 
πόλης, το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της 
Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το 
Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ, 
την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής και θα περπατήσουμε 
στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου, στολισμένη με 30 αγάλματα των 
αγίων. Ελεύθερο απόγευμα. Για το βράδυ συνιστούμε μια παράσταση του 
ξακουστού Μαύρου Θεάτρου και στη συνέχεια χαλάρωση σε κάποιο από 
τα φημισμένα τζαζ κλαμπ με ζωντανή μουσική ή χαλάρωση με μια από τις 
εξαιρετικές τσεχικές μπύρες.
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
Μετά το πρωινό, μεταφερόμαστε για ξενάγηση στην περίφημη καστρούπολη 
της Πράγας.  Ξεκινάμε στο μοναδικό μοναστήρι του Στράχοφ και συνεχίζουμε 
την ξενάγησή μας προς το κάστρο της Πράγας. Στη διαδρομή μας θα δούμε 
το παλάτι Τσέρνιν, το φημισμένο Λορέτο, το παλάτι Σβάρτσενμπεργκ, την 
Αρχιεπισκοπή, το κάστρο της Πράγας και έδρα του προέδρου της Τσέχικης 
Δημοκρατίας, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Άγιου Βίτου και τον ναό του 
Αγίου Γεωργίου. Στο τέλος, θα επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής 
πλευράς» σε καραβάκι για μια 2ωρη κρουαζιέρα με γεύμα (προαιρετικά).
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ (308 χλμ.) - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (243 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη όπου θα δούμε την περίφημη 
Ρινγκστράσσε και με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα 
κτίρια του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το 
Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών 
τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με το Μουσείο 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Αυτοκρατορικό  Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία Σουηδίας. Θα 
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι - ποτέ Ελληνικής Παροικίας, 
θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα 
Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Στεφάνου. Στη συνέχεια αναχώρηση για Βουδαπέστη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.
 
4η ΗΜΕΡΑ:  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ  
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη πλατεία 
των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την 
ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες 
που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Aμέσως μετά θα περάσουμε στη 
Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την 
Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του 
Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση 
στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας 
και της Πέστης με τον Δούναβη . Για το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα 
στο Δούναβη για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή 
κτίρια του Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΟΔΙΚΩΣ  (990 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Διέλευση συνόρων και με 
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΑΓΑ ΒΙΕΝΝΗ 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

5 ημέρες

26/12 - 30/12

ΠΡΑΓΑ / ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ / ΒΙΕΝΝΗ / ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ
08.50 - 10.50

Duo Hotel 4*(Πράγα) 
  ibis Style Castle Hill 3* (Βουδαπέστη)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

26/12 - 30/12 219 € 239 € 130 € 100 €

18/12 - 22/12 189 € 225 € 120 € 100 €

02/01 - 06/01 229 € 255 € 140 € 100 €

Φόροι Αεροδρομίων & Επίναβλοι καυσίμων: 85 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με Φαγητό: 
25 € Ενήλικας / 20 € Παιδί
Μαύρο Θέατρο: 
22 € Ενήλικας / 20 € Παιδί

*18/12 - 22/12
*02/01 - 06/01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

*Στις συγκεκριμένες 
αναχωρησείς το πρόγραμμα 

πραγματοποιείται αντίστροφα

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
14.00 - 17.05

ΔΩΡΟ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Hotel Duo 4*
Teplicka 492, Πράγα, 19000, Τσεχία

Το Hotel Duo βρίσκεται σε απόσταση μόλις 200μ. από το σταθμό 
Střížkov του μετρό και διαθέτει μονάδες στην Πράγα για 
ταξιδιώτες επαγγελματίες και ταξιδιώτες αναψυχής.

Όλα τα ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια και οι σουίτες 
προσφέρουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά 
κανάλια, θυρίδα ασφαλείας, ηλεκτρικό βραστήρα, μίνι μπαρ και 
μπάνιο με μπανιέρα ή ντους.

• Κοντινότερη στάση Μετρό Strizkov  0,3χλμ.
• O2 Arena Πράγας    2,5χλμ.
• Ζωολογικός Κήπος της Πράγας   5,8χλμ.
• Πλατεία Παλιάς Πόλης    6,3χλμ.
• Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας   6,4χλμ.
• Πλατεία Wenceslas    6,5χλμ.
• Κάστρο της Πράγας    7,2χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ
• Πισίνα

Σημεία Ενδιαφέροντος

Ibis Praha Wenceslas 
Square 3*
Katerinska 36, Πράγα, 120 00, Τσεχία

Το Ibis Praha Wenceslas Square βρίσκεται στην καρδιά της 
επιχειρηματικής περιοχής της Πράγας, περίπου 5 λεπτά με τα 
πόδια από την πλατεία Wenceslass.

Όλα τα δωμάτια είναι φωτεινά και διαθέτουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση και ντους. Το κατάλυμα σερβίρει πλήρη 
μπουφέ πρωινού με γεύσεις της Βοημίας, κατόπιν αιτήματος στη 
ρεσεψιόν. Το μπαρ προσφέρει μεγάλη ποικιλία ποτών. Μπορείτε 
να προμηθευτείτε σνακ από τη ρεσεψιόν όλο το 24ωρο.

• Κοντινότερη στάση Μετρό I.P.Pavlova  0,2χλμ.
• Πλατεία Wenceslas    0,7χλμ.
• Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας   1,4χλμ.
• Πλατεία Παλιάς Πόλης    1,5χλμ.
• Κάστρο της Πράγας    2,5χλμ.
• Ζωολογικός Κήπος της Πράγας   4,8χλμ.
• O2 Arena Πράγας    5,8χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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Hotel International 
Prague 4*
Koulova 15, Πράγα, 160 45, Τσεχία

Το Hotel International Prague έχει αμερικανικό αρ ντεκό 
στυλ και βρίσκεται σε μια ήσυχη αστική περιοχή, ακριβώς 
απέναντι από τον σταθμό Podbaba του τραμ. Απέχει 2χλμ. 
από το κέντρο της Πράγας και 10 λεπτά με τα πόδια από το 
σταθμό Dejvická του μετρό.

Το ιστορικό κτήριο προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια 
με ψηλή οροφή και θέα στην Πράγα. Στις εγκαταστάσεις 
λειτουργεί γυμναστήριο.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Ibis Praha Old Town 3*
Na Porici 5, Πράγα, 110 00, Τσεχία

Το Ibis Praha Old Town βρίσκεται στην καρδιά της Πράγας, 
100μ. από την παλιά πόλη. Η κεντρική εμπορική οδός Na Porici 
βρίσκεται λίγα βήματα μακριά.

Όλα τα δωμάτια του Ibis Praha διαθέτουν κλιματισμό, ντους και 
τουαλέτα. Ορισμένα προσφέρουν επίσης τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης. Όλοι οι χώροι του καταλύματος είναι προσβάσιμοι από 
αναπηρικά αμαξίδια. Το ξενοδοχείο παρέχει δωμάτια με μπάνιο 
προσβάσιμο από ΑμεΑ, κατόπιν ειδικού αιτήματος.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

• Κοντινότερη στάση Μετρό Dejvicka  1,0χλμ.
• Ζωολογικός Κήπος της Πράγας   1,2χλμ.
• Κάστρο της Πράγας    2,1χλμ.
• Πλατεία Παλιάς Πόλης    3,1χλμ.
• Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας   3,2χλμ.
• Πλατεία Wenceslas    3,9χλμ.
• O2 Arena Πράγας    7,2χλμ.

• Κοντινότερη στάση Μετρό Namesti Republiky 0,1χλμ.
• Πλατεία Παλιάς Πόλης    0,7χλμ.
• Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας   0,8χλμ.
• Πλατεία Wenceslas    0,9χλμ.
• Κάστρο της Πράγας    2,1χλμ.
• Ζωολογικός Κήπος της Πράγας   3,5χλμ.
• O2 Arena Πράγας    4,8χλμ.
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Mamaison Residence 
Downtown Prague 4*
Na Rybníčku 5, Πράγα, 12000, Τσεχία

Το Mamaison Residence Downtown Prague βρίσκεται σε μια 
ήσυχη τοποθεσία στο κέντρο της πόλης, μόλις 450μ. μακριά από 
την Πλατεία Wenceslas.

Τα διαμερίσματα με υπηρεσία καθαριότητας στο Mamaison 
Residence είναι ευρύχωρα και προσφέρουν υπηρεσία καμαριέρας 
2 φορές την εβδομάδα και 24ωρη υπηρεσία ασφάλειας και 
θυρωρείου, Όλα διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένη μικρή κουζίνα. 
Τα δωμάτια στους επάνω ορόφους έχουν επίσης μπαλκόνι και 
βεράντα με θέα στο Κάστρο της Πράγας. 

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Novotel Praha 
Wenceslas Square 4*
Katerinska 38, Πράγα, 120 00, Τσεχία

Το Novotel Praha Wenceslas Square βρίσκεται στην καρδιά 
της Πράγας, σε απόσταση 100μ. από τον κόμβο I.P. Pavlova 
των δημόσιων συγκοινωνιών. Η πλατεία Wenceslas είναι 
προσβάσιμη σε μόλις 5 λεπτά με τα πόδια. Το κάπνισμα 
απαγορεύεται στους χώρους του ξενοδοχείου.

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, κλιματισμό, 
παροχές για τσάι/καφέ και καναπέ-κρεβάτι.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ
• Πισίνα

Σημεία Ενδιαφέροντος

• Κοντινότερη στάση Μετρό I.P.Pavlova  0,4χλμ.
• Πλατεία Wenceslas    0,4χλμ.
• Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας   1,3χλμ.
• Πλατεία Παλιάς Πόλης    1,3χλμ.
• Κάστρο της Πράγας    2,4χλμ.
• Ζωολογικός Κήπος της Πράγας   4,7χλμ.
• O2 Arena Πράγας    5,5χλμ.

• Κοντινότερη στάση Μετρό I.P.Pavlova  0,2χλμ.
• Πλατεία Wenceslas    0,7χλμ.
• Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας   1,4χλμ.
• Πλατεία Παλιάς Πόλης    1,5χλμ.
• Κάστρο της Πράγας    2,5χλμ.
• Ζωολογικός Κήπος της Πράγας   4,8χλμ.
• O2 Arena Πράγας    5,8χλμ.
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Botanique 
Hotel Prague 4*
Sokolovská 11, Πράγα, 18600, Τσεχία

Το Botanique Hotel Prague είναι ένα ξενοδοχείο σύγχρονου 
στυλ που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση των επισκεπτών. 
Βρίσκεται στην περιοχή Florenc στο Κέντρο της Πράγας, πολύ 
κοντά με τα πόδια στην Παλιά Πόλη.

Τα ευρύχωρα δωμάτια είναι μοντέρνα, άνετα και φωτεινά και 
περιλαμβάνουν αναπαυτικά κρεβάτια, smart τηλεόραση full 
HD, δωρεάν γρήγορο Wi-Fi και όλες τις απαραίτητες ανέσεις.

• Κοντινότερη στάση Μετρό Florenc  0,1χλμ.
• Πλατεία Wenceslas    1,4χλμ.
• Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας   1,4χλμ.
• Πλατεία Παλιάς Πόλης    1,4χλμ.
• Κάστρο της Πράγας    2,7χλμ.
• Ζωολογικός Κήπος της Πράγας   3,6χλμ.
• O2 Arena Πράγας    6,0χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Prague 
Marriott Hotel 5*
V Celnici 8, Πράγα, 11121, Τσεχία

Το Prague Marriott Hotel βρίσκεται στην καρδιά της Πράγας, 
δίπλα στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης και σε σημαντικά 
τουριστικά αξιοθέατα. Το κατάλυμα είναι σε κοντινή απόσταση 
με τα πόδια από την κύρια εμπορική περιοχή Palladium Mall και 
τον εμπορικό δρόμο Na Příkopě.

Το ξενοδοχείο φημίζεται για την υψηλής ποιότητας 
εξυπηρέτηση που προσφέρει και τα ευρύχωρα δωμάτιά του. 
Οι μονάδες περιλαμβάνουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης, 
καθιστικό και πολυτελή, επώνυμα κλινοσκεπάσματα Marriott.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
• Κοντινότερη στάση Μετρό Namesti Republiky 0,1χλμ.
• Πλατεία Wenceslas    0,8χλμ.
• Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας   0,8χλμ.
• Πλατεία Παλιάς Πόλης    0,7χλμ.
• Κάστρο της Πράγας    2,1χλμ.
• Ζωολογικός Κήπος της Πράγας   3,6χλμ.
• O2 Arena Πράγας    4,8χλμ.
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Grand 
Majestic Plaza 4*
Truhlářská 16, Πράγα, 110 00, Τσεχία

Το Grand Majestic Plaza προσφέρει ευρύχωρα δωμάτια με 
δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν παροχές για καφέ/τσάι. Βρίσκεται 
σε απόσταση μόλις 500μ. από την Πύλη της Πυρίτιδας και το 
Δημαρχείο.

Τα μοντέρνα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μίνι μπαρ, θυρίδα 
ασφαλείας, επιφάνεια εργασίας και δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης.

• Κοντινότερη στάση Μετρό Palladium  0,2χλμ.
• Πλατεία Wenceslas    1,0χλμ.
• Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας   0,8χλμ.
• Πλατεία Παλιάς Πόλης    0,7χλμ.
• Κάστρο της Πράγας    2,0χλμ.
• Ζωολογικός Κήπος της Πράγας   3,3χλμ.
• O2 Arena Πράγας    4,8χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Adria Hotel 
Prague 4*
Vaclavske namesti 26, Πράγα, 11000, Τσεχία 

Το Adria Hotel Prague βρίσκεται στην πλατεία Wenceslas, στην 
καρδιά του πολιτιστικού, ιστορικού και εμπορικού κέντρου της 
Πράγας
Αυτό το κλασικό ξενοδοχείο συνδυάζει τη νοσταλγική ομορφιά 
της Παλιάς Πράγας με τις ανέσεις ενός σύγχρονου ξενοδοχείου 
4 αστέρων. Διαθέτει πλήρως κλιματιζόμενα δωμάτια με 
δορυφορική τηλεόραση και μίνι μπαρ, καθώς και ένα δωμάτιο 
για επισκέπτες με κινητικά προβλήματα. Όλα τα δωμάτια είναι 
μη καπνιζόντων.

• Duplex Club     0,1χλμ.
• Σταθμός Μετρό Mustek    0.1χλμ.
• Langhans Gallery    0,1χλμ.
• Lucerna     0,2χλμ.
• Μουσείο Mucha    0,3χλμ.
• Θέατρο Estates    3,3χλμ.
• Σταθμός Μετρό Narodni    0,4χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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Clarion Hotel
Prague Old Town 4*
Hradebni 9, Πράγα, 110 00, Τσεχία

Το καλαίσθητο Clarion Hotel απέχει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια 
από την πλατεία της παλιάς πόλης στο ιστορικό κέντρο της 
Πράγας. Διαθέτει καλαίσθητα κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν 
σύνδεση στο Internet.
Κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου περιλαμβάνει καλωδιακή 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, θυρίδα ασφαλείας για φορητούς 
υπολογιστές, πρέσα παντελονιών, καθώς και παροχές για τσάι 
και καφέ.Ορισμένα δωμάτια προσφέρουν θέα στον ποταμό 
Μολδάβα και το Κάστρο της Πράγας.

• Roxy Club     0,2χλμ.
• Speculum Alchemiae    0,3χλμ.
• Kotva Department Store   0,3χλμ.
• Εμπορικό Κέντρο Palladium   0,4χλμ.
• Jewish Museum in Prague   0,4χλμ.
• Spanish Synagogue Prague   0,4χλμ.
• Náměstí republiky    0,5χλμ.

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Holiday Inn 
Congress 4*
Na Pankraci 15/1684, Πράγα, 140 21, Τσεχία

Το Holiday Inn Prague βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία, λίγα 
βήματα μακριά από το κάστρο και πάρκο Vysehrad. Ο σταθμός 
Vysehrad του μετρό απέχει μόλις 150 μέτρα. Όλα τα δωμάτια 
είναι κλιματιζόμενα.

Τα δωμάτια διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και 
θυρίδα ασφαλείας. Το ξενοδοχείο παρέχει επίσης επιλογή 
μαξιλαριού και υποαλλεργικά κλινοσκεπάσματα.

• Σταθμός Μετρό Vysehrad       0,4χλμ.
• Βίσεχραντ     0,7χλμ.
• Σταθμός Μετρό Prazskeho Povstani  0,7χλμ.
• Βοτανικός Κήπος    1,2χλμ.
• Smíchovské Nádraží Subway Station  1,3χλμ.
• Σταθμός Μετρό Pankrac    1,4χλμ.
• Praha - Vrsovice    1,6χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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1η HΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ (330 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπρατισλάβα. Άφιξη και 
αναχώρηση για την Πράγα, πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η HΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ 
ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την παλιά πόλη της Πράγας. Θα δούμε 
την πλατεία της παλιάς πόλης, το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό 
ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο 
της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την 
πλατεία Βενσεσλάβ, την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής και 
θα περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου, στολισμένη με 30 
αγάλματα αγίων. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε την Καστρούπολη και 
το Κάστρο. Θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, 
το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή, το Προεδρικό μέγαρο, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου. Στο τέλος, θα 
επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι για μια 
2ωρη κρουαζιέρα με γεύμα (προαιρετικά).

3η HΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΒΙΕΝΝΗ (310 χλμ.)
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τελευταίες βόλτες στη πόλη. Μπορείτε να 
γευθείτε το γνωστό γλύκισμα trdelnik ή να απολαύσετε μια μπύρα σε μία 
από τις παραδοσιακές μπυραρίες της πόλης.  Στη συνέχεια μεταφορά στη 
Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η HΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στη πόλη. Θα δούμε την περίφημη 
Ρινγκστράσσε και με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα 
κτίρια του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το 
Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών 
τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας με το Μουσείο 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία Σουηδίας. Θα 
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι – ποτέ Ελληνικής Παροικίας, 
θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του 
Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε και θα 
ολοκληρώσουμε με την ξενάγηση στο περίφημο Σένμπρουν. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό 
κέντρο περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη 
Αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν 
και την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το 
θρυλικό Demmel. 

5η HΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (67 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Έπειτα ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες 
αγορές και στη συνέχεια αναχώρηση προς Μπρατισλάβα για την πτήση της 
επιστροφής.

ΠΡΑΓΑ
ΒΙΕΝΝΗ

5 ημέρες

23/12 - 27/12

ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ 
ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ / ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
05.10 - 06.00

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13.20 - 16.10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

 Arcotel Donauzentrum 4* 
(Βιέννη)

Duo Hotel 4*
(Πράγα)

369 € 429 € 215 € - 100€

Φόροι Αεροδρομίου: 145 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα 

με φαγητό: 
25 € Ενήλικας / 20 € Παιδί

Μαύρο Θέατρο: 
22 € Ενήλικας / 20 € Παιδί
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΠΡΑΓΑ
ΒΙΕΝΝΗ

ARCOTEL 
Donauzentrum  4*
Wagramer Strasse 83-85, 22. Donaustadt, 1220 Βιέννη, Αυστρία

Το ARCOTEL Donauzentrum λειτουργεί από τον Αύγουστο 
του 2017 και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σταθμό 
Kagran του υπόγειου σιδηρόδρομου (γραμμή U1). Το 
κατάλυμα απέχει 10 λεπτά οδικώς από το κέντρο της πόλης, 
ενώ αποτελεί τμήμα του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου 
της Βιέννης.

Όλα τα δωμάτια του νεόδμητου ARCOTEL διαθέτουν 
τηλεόραση Smart επίπεδης οθόνης 40 ιντσών με λειτουργίες 
Apple Airplay και Miracast.

• Donau Zentrum                                                      0,1χλμ.
• Σταθμός Μετρό Kagraner Platz  1,0χλμ.
• Υπηρεσία Ηνωμένων Εθνών Βιέννης 1,6χλμ.
• Λίμνη Kaiserwasser                           1,7χλμ.
• Danube Park Vienna           1,8χλμ.
• Πύργος του Δούναβη   1,8χλμ.
• Νησί Donauinsel    2,5χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Hotel Duo 4*
Teplicka 492, Πράγα, 19000, Τσεχία

Το Hotel Duo βρίσκεται σε απόσταση μόλις 200μ. από το σταθμό 
Střížkov του μετρό και διαθέτει μονάδες στην Πράγα για 
ταξιδιώτες επαγγελματίες και ταξιδιώτες αναψυχής.

Όλα τα ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια και οι σουίτες 
προσφέρουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά 
κανάλια, θυρίδα ασφαλείας, ηλεκτρικό βραστήρα, μίνι μπαρ και 
μπάνιο με μπανιέρα ή ντους.

• Κοντινότερη στάση Μετρό Strizkov  0,3χλμ.
• O2 Arena Πράγας    2,5χλμ.
• Ζωολογικός Κήπος της Πράγας   5,8χλμ.
• Πλατεία Παλιάς Πόλης    6,3χλμ.
• Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας   6,4χλμ.
• Πλατεία Wenceslas    6,5χλμ.
• Κάστρο της Πράγας    7,2χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ
• Πισίνα

Σημεία Ενδιαφέροντος
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1η ΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπρατισλάβα. Άφιξη και 
μεταφορά στη Βιέννη . Πρώτη γνωριμία με την αυτοκρατορική πόλη όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα σημαντικότερα σημεία της πόλης . 
Μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση.

2η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Θα δούμε την περίφημη 
Ρινγκστράσσε και με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια 
του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό 
Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, 
τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την 
πλατεία Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι – 
ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους 
Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε 
στο Μπελβεντέρε και θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας με επίσκεψη στο 
περίφημο Σένμπρουν. Το απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό 
κέντρο περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη 
Αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν 
και την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το 
θρυλικό Demmel.

3η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής .

ΒΙΕΝΝΗ
CITY BREAK

3 ημέρες

27/12 - 29/12

ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
11.30 - 12.20

ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13.15 - 16.00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hotel Doppio 4* 169 € 189 € - - 55 €

Hotel Ananas 4* 175 € 185 € 80 € - 55 €

Arcotel Kaiserwasser 4* 175 € 185 € 110 € 125 € 65 €

Roomz Hotel 4* 175 € 189 € 115 € 115 € 65 €

Best Western Amedia 4* 175 € 189 € 80 € 80 € 70 €
Intercontinental 5* 249 € 265 € 100 € - 140 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hotel Doppio 4* 129 € 145 € - - 55 €

Hotel Ananas 4* 135 € 145 € 55 € - 55 €

Arcotel Kaiserwasser 4* 135 € 145 € 85 € 95 € 65 €

Roomz Hotel 4* 135 € 145 € 85 € 85 € 65 €

Best Western Amedia 4* 135 € 145 € 55 € 55 € 70 €
Intercontinental 5* 209 € 225 € 70 € - 140 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ

+145 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται 

ο φόρος 
διαμονής
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και πρώτη 
γνωριμία με την αυτοκρατορική πόλη όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε τα σημαντικότερα σημεία της πόλης . Μετάβαση στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Θα δούμε την περίφημη 
Ρινγκστράσσε και με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια 
του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό 
Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, 
τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την 
πλατεία Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι – 
ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους 
Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε 
στο Μπελβεντέρε και θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας με ξενάγηση στο 
περίφημο Σένμπρουν. Το απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό 
κέντρο περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη 
Αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν 
και την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το 
θρυλικό Demmel.

3η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ (290 χλμ. + 290 χλμ.)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής 
ομορφιάς διαδρομή θα απολαύσουμε τις Αυστριακές Λίμνες Mondsee, 
Wolfgangsee, Fuschl am See και θα κάνουμε στάση στο παραμυθένιο 
χωριουδάκι Ζανκτ Γκίλγκεν. Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ, όπου θα θαυμάσουμε, 
μεταξύ άλλων, τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της 
γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, την κατοικία του Αμαντέους 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, την Εκκλησία 
του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον 
Καθεδρικό Ναό Ντομ, το Κλόκενσπιλ και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με 
το περίφημο τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για να πραγματοποιήσετε τις τελευταίες σας 
αναμνησικές αγορές και για μια τελευτάια βόλτα στο ιστορικό κέντρο. Στην 
συνέχεια  μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής 

SPECIAL
ΒΙΕΝΝΗ

ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ / ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ

4 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

**23/12 - 26/12

26/12 - 29/12

*27/12 - 30/12

**30/12 - 02/01***

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - BIENNH

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

05.10 - 06.00

08.25 - 09.15

11.30 - 12.20

06.20 - 07.10

ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΒΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

17.05 - 19.50

13.15 - 16.00

14.30 - 17.20

16.30 -19.20

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Σάλτσμπουργκ: 50 € Ενήλικας  / 30 € Παιδί

Σημειώσεις: 
*Η αναχώρηση 27/12 έχει πτήση από/προς Μπρατισλάβα.
**Η αναχώρηση 23/12 & 30/12 έχει πτήση προς Μπρατισλάβα και επιστροφή από Βιέννη.
***Στην  αναχώρηση 30/12  πτήση της επιστροφής πραγματοποιείται με την Aegean airlines.  
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AΤΟΜΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ

SPECIAL
ΒΙΕΝΝΗ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

175 € 205 € - - 80 €

179 € 215 € 55 € - 75 €

185 € 219 € 105 € 125 € 100 €

189 € 215 € 55 € 55 € 100 €

195 € 225 € 110 € 110 € 95 €

- - - - -

279 € 319 € 80 € - 195 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hotel Doppio 4* 295 € 339 € - - 90 €

Hotel Ananas 4* 299 € 349 € 160 € - 80 €

Arcotel Kaiserwasser 299 € 349 € 200 € 220 € 100 €

Best Western Amedia 4* 305 € 355 € 160 € 160 € 105 €

Roomz Hotel 4* 305 € 355 € 200 € 200 € 90 €

Savoyen Hotel 4* 335 € 389 € - - 115 €

Intercontinental 5* 415 € 449 € 190 € - 200 €

23/12 - 26/12 26/12 - 29/12

23/12 - 26/12 26/12 - 29/12

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

209 € 245 € - - 80 €

215 € 249 € 85 € - 75 €

219 € 259 € 135 € 150 € 100 €

225 € 255 € 85 € 85 € 100 €

229 € 265 € 135 € 135 € 95 €

- - - - -

315 € 355 € 115 € - 195 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hotel Doppio 4* 339 € 389 € - - 90 €

Hotel Ananas 4* 349 € 405 € 195 € - 80 €

Arcotel Kaiserwasser 
4*

349 € 405 € 240 € 260 € 100 €

Best Western Amedia 4* 355 € 409 € 200 € 200 € 105 €

Roomz Hotel 4* 355 € 409 € 240 € 240 € 90 €

Savoyen Hotel 4* 385 € 445 € - - 115 €

Intercontinental 5* 459 € 499 € 230 € - 200 €

+145 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής
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EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

269 € 310 € - - 165 €

- - - - -

345€ 390 € 165 € ΔΩΡΕΑΝ 250 €

289 € 325 € ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 140 €

309 € 345 € 145 € 145 € 210 €

615 € 695 € 55 € - 495 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hotel Doppio 4* 155 € 185 € - - 85 €

Hotel Ananas 4* 169 € 189 € 55 € - 75 €

Arcotel Kaiserwasser 175 € 199 € 95 € 110 € 100 €

Best Western Amedia 4* 185 € 199 € 55 € 55 € 105 €

Roomz Hotel 4* 185 € 210 € 95 € 95 € 90 €

Intercontinental 5* 269 € 295 € 70 € - 195 €

27/12 - 30/12 30/12 - 02/01

27/12 - 30/12 30/12 - 02/01
EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

305 € 345 € - - 165 €

- - - - -

379 € 429 € 195 € 55 € 250 €

319 € 365 € 55 € 55 € 140 €

339 € 385 € 175 € 175 € 210 €

649  € 729€ 65 € - 495 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hotel Doppio 4* 189 € 219 € - - 85 €

Hotel Ananas 4* 205 € 225 € 70 € - 75 €

Arcotel Kaiserwasser 
4*

209 € 235 € 120 € 135 € 100 €

Best Western Amedia 4* 219 € 235 € 70 € 70 € 105 €

Roomz Hotel 4* 219 € 239 € 120 € 120 € 90 €

Intercontinental 5* 299 € 330 € 95 € - 195 €
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και πρώτη 
γνωριμία με την αυτοκρατορική πόλη όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε τα σημαντικότερα σημεία της πόλης . Μετάβαση στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Θα δούμε την περίφημη 
Ρινγκστράσσε και με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια 
του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό 
Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, 
τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την 
πλατεία Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι – 
ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους 
Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε 
στο Μπελβεντέρε και θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας με επίσκεψη στο 
περίφημο Σένμπρουν. Το απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό 
κέντρο περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη 
Αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν 
και την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το 
θρυλικό Demmel.

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ (80 + 80 χλμ.)
Πρωινό και εκδρομή στο Βιεννέζικο Δάσος. Διαδοχικά θα επισκεφθούμε το 
Λίχτενστάινμπουργκ, έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς 
πύργους της Ευρώπης και το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού 
(Χαϊλιγκενκρόιτς), το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, 
γνωστό από τη θλιβερή ιστορία του διαδόχου του θρόνου Ροδόλφου με τη 
Μαρία Βετσέρα. Διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο 
Μπάντεν, μια από τις πιο διάσημες λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ (290 + 290 χλμ.)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής 
ομορφιάς διαδρομή θα απολαύσουμε τις Αυστριακές Λίμνες Mondsee, 
Wolfgangsee, Fuschl am See και θα κάνουμε στάση στο παραμυθένιο 
χωριουδάκι Ζανκτ Γκίλγκεν. Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ, όπου θα θαυμάσουμε, 
μεταξύ άλλων, τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της 
γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, την κατοικία του Αμαντέους 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, την Εκκλησία 
του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον 
Καθεδρικό Ναό Ντομ, το Κλόκενσπιλ και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με 
το περίφημο τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για να πραγματοποιήσετε τις τελευταίες σας 
αναμνησικές αγορές και για μια τελευτάια βόλτα στο ιστορικό κέντρο. Στην 
συνέχεια  μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής 

SPECIAL
ΒΙΕΝΝΗ

5 ημέρες

ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ / ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ / ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ / 
ΜΠΑΤΕΝ /  ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ

18/12 - 22/12 

23/12 - 27/12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

11.30 - 12.20

05.10 - 06.00

13.55 - 16.40

13.20 - 16.10

ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΙΕΝΝΗ 05.25 - 06.15
17.05 - 19.50ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΙΕΝΝΗ 08.25 - 09.15
14.30 - 17.20ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΙΕΝΝΗ 11.20 - 12.10
17.05 - 19.50ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΙΕΝΝΗ 15.15 - 16.05
19.55 - 23.40ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

22/12 - 26/12

26/12 - 30/12

29/12 - 02/01

02/01 - 06/01

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Σάλτσμπουργκ: 50 € Ενήλικας  / 30 € Παιδί
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EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

319 € 390 € - 105 €

329 € 399 € 155 € 100 €

335 € 399 € 1ο 220 €
2ο 255 € 120 €

349 € 405 € 1ο 225 €
2ο 225 € 110 €

349 € 405 € 1ο 155 €
2ο 155 € 130 €

375 € 450 € - 150 €

469 € 530 € 195 € 270 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

369 € 445 € - 105 €

375 € 459€ 195 € 100 €

385 € 459 € 1ο 270 €
2ο 290 € 120 €

399 € 465 € 1ο 265 €
2ο265 € 110 €

399 € 465 € 1ο 195 €
2ο 195 € 130 €

425 € 509 € - 150 €

519 € 585 € 235 € 270 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hotel Doppio 4* 135 € 149 € - 105 €

Hotel Ananas 4* 139 € 179 € ΔΩΡΕΑΝ 100 €

Arcotel 
Kaiserwasser 4*

149 € 179 € 1ο 75 €
2ο 100 € 120 €

Roomz Hotel 4* 159 € 185 € 1ο 70 € 
2ο 70 € 110 €

Best Western 
Amedia 4* 155 € 179 € 1ο&2ο

ΔΩΡΕΑΝ 130 €

Savoyen Hotel 4* - - - -
Intercontinental 5* 285 € 319 € 55 € 270 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hotel Doppio 4* 185 € 210 € - 105 €

Hotel Ananas 4* 189 € 235 € 75 € 100 €

Arcotel 
Kaiserwasser 4*

199 € 245 € 1ο 120 €
2ο 150 € 120 €

Roomz Hotel 4* 209 € 250 € 1ο 125 €
2ο 125 110 €

Best Western 
Amedia 4* 209 € 245 € 1ο 75 €

1ο 75 € 130 €

Savoyen Hotel 4* - - - -
Intercontinental 5* 335 € 380 € 95 € 270 €

SPECIAL
ΒΙΕΝΝΗ

18/12 - 22/12

18/12 - 22/12

22/12 - 26/12

22/12 - 26/12

23/12 - 27/12

23/12 - 27/12

AΤΟΜΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+145 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Πρωινό στα 
ξενοδοχεία

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

289 € 355 € - 105 €

299 € 365 € 130 € 100 €

309 € 365 € 1ο 195 €
2ο 220 € 120 €

319 € 375 € 1ο 195 €
2ο 195 € 110 €

319 € 375 € 1ο 130 €
2ο 130 € 130 €

349 € 419 € - 150 €

425 € 499 € 170 € 270 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

335 € 409 € - 105 €

345€ 425 € 170 € 100 €

355 € 425 € 1ο 235 €
2ο 235 € 120 €

369 € 429 € 1ο 235 €
2ο 235 € 110 €

369 € 429 € 1ο 170 €
2ο170 € 130 €

395 € 475 € - 150 €

469 € 550 € 210 € 270 €
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EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

295 € 345 € - 195 €

- - - -

369 € 425 € 1o 160 €
2o 55 € 280 €

339 € 395 € 1o 145 €
2o 145 € 230 €

319 € 359 € ΔΩΡΕΑΝ 170 €

- - - -

679 € 749 € 55 € 560 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

345 € 399 € - 195 €

- - - -

415€ 475 € 1ο 195 €
2ο 55€ 280 €

389 € 449 € 1ο 180 €
2ο 180 € 230 €

365 € 409 € 1ο 55 €
2ο 55 € 170 €

- - - -

725 € 799 € 85 € 560 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hotel Doppio 4* 219 € 239 € - 105 €

Hotel Ananas 4* 229 € 249 € 65 € 100 €

Arcotel 
Kaiserwasser 4*

229 € 249 € 1o 130 €
2o 155 € 125 €

Roomz Hotel 4* 235 € 255 € 1o 130 €
2o 130 € 110 €

Best Western 
Amedia 4* 235 € 255 € 1o 65 €

2o 65 € 130 €

Savoyen Hotel 4* - - - -
Intercontinental 5* 379 € 409 € 100 € 270 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hotel Doppio 4* 269 € 295 € - 105 €

Hotel Ananas 4* 279 € 309 € 100 € 100 €

Arcotel 
Kaiserwasser 4*

279 € 309 € 1ο 165 €
2ο 195 € 125 €

Roomz Hotel 4* 285 € 309 € 1ο 170 €
2ο 170 € 110 €

Best Western 
Amedia 4* 285 € 309 € 1ο 100 €

2ο 100 € 130 €

Savoyen Hotel 4* - - - -
Intercontinental 5* 429 € 465 € 145 € 270 €

23/12 - 27/12

26/12 - 30/12

26/12 - 30/12

29/12 - 02/12

29/12 - 02/12

02/01 - 06/01

02/01 - 06/01

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

215 € 250 € - 105 €

219 € 255 € 55 € 100 €

229 € 265 € 1o 120 €
2o150 € 125 €

245 € 269 € 1o 125 €
2o 125 € 110 €

239 € 269 € 1o 55 €
2o 55 € 130 €

279 € 315 € - 145 €

365 € 409 € 95 € 270 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

265 € 309 € - 105 €

269 € 309 € 85 € 100 €

279 € 319 € 1ο 155 €
2ο 185 € 125 €

295 € 325 € 1ο 160 €
2ο 160 € 110 €

289 € 325 € 1ο 85 €
2ο 85€ 130 €

329 € 375 € - 145 €

409 € 465 € 135 € 270 €
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Austria Trend Hotel 
Doppio Wien 4*
Rennweg 99 / Rinnboeckstrasse 1, 03. Landstraße, 1030 Βιέννη, Αυστρία

Το μοντέρνο Austria Trend Hotel Doppio Wien απέχει μόλις 
10 λεπτά με το τραμ από το Ανάκτορο Belvedere και το 
κέντρο της Βιέννης. Προσφέρει γυμναστήριο, δωρεάν 
internet σε όλο το κτήριο και φιλόξενο μπαρ.

Κάθε δωμάτιο είναι κλιματιζόμενο και εξοπλισμένο με 
ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή 
και τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια.

• Κοντινότερη στάση Μετρό Gasometer  0,9χλμ.
• Ανάκτορο Μπελβεντέρε    1,9χλμ.
• Κρατική Όπερα Βιέννης    3,3χλμ.
• Μουσείο Albertina    3,4χλμ.
• Καθερδρικός Ναός Αγίου Στεφάνου  3,5χλμ.
• Graben     3,6χλμ.
• Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας   3,6χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

ARCOTEL Kaiserwasser 
Superior 4*
Wagramer Straße 8, 22. Donaustadt, 1220 Βιέννη, Αυστρία

Το ARCOTEL Kaiserwasser Superior είναι κατάλυμα 4 
αστέρων και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την έδρα 
των Ηνωμένων Εθνών της Βιέννης και το Αυστριακό 
Κέντρο Βιέννης, δίπλα στη λίμνη Kaiserwasser με την 
προβλήτα.

Τα δωμάτια προσφέρουν θέα στο σύγχρονο ορίζοντα του 
Donau City ή στο χώρο αναψυχής Kaiserwasser. Επίσης 
περιλαμβάνουν τηλεόραση με καλωδιακά κανάλια και 
DVD player.

• Στάση Μετρό Kaisermuhlen-Vienna International 0,1χλμ.
• Καθερδρικός Ναός Αγίου Στεφάνου  4,2χλμ.
• Graben     4,3χλμ.
• Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας   4,7χλμ.
• Μουσείο Albertina    4,7χλμ.
• Κρατική Όπερα Βιέννης    4,8χλμ.
• Ανάκτορο Μπελβεντέρε    5,2χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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Austria Trend Hotel 
Ananas Wien 4*
Sonnenhofgasse 8-10, 05. Margareten, 1050 Βιέννη, Αυστρία

Το Austria Trend Hotel Ananas Wien απέχει 10 λεπτά με τα πόδια 
από τον Σταθμό Kettenbrückengasse του Υπόγειου Σιδηρόδρομου 
(U4) και μόλις 5 λεπτά με τις δημόσιες συγκοινωνίες από την 
Κρατική Όπερα στο κέντρο της Βιέννης. Διατίθενται δωρεάν Wi-
Fi.

Τα δωμάτια του Hotel Ananas Wien συνδυάζουν διακοσμητικά 
στοιχεία ροκοκό αισθητικής με σύγχρονες ανέσεις. Όλα 
περιλαμβάνουν κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, μίνι μπαρ 
και μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και καθρέφτη καλλωπισμού.

• Κοντινότερη στάση μετρό Kettenbruckengasse 0,7χλμ.
• Κρατική Όπερα Βιέννης    1,7χλμ.
• Μουσείο Albertina    1,8χλμ
• Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας   1,9χλμ.
• Ανάκτορο Μπελβεντέρε    2,0χλμ.
• Graben     2,2χλμ.
• Καθερδρικός Ναός Αγίου Στεφάνου  2,3χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

roomz Vienna 
Prater 4*
Rothschildplatz 2, 02. Leopoldstadt, 1020 Βιέννη, Αυστρία

Το roomz Vienna Prater άνοιξε πρόσφατα τον Ιούνιο του 2018 και 
βρίσκεται σε μια ιδανική τοποθεσία κοντά στο κέντρο της πόλης 
και στο πάρκο αναψυχής Prater της Βιέννης με την τεράστια 
ρόδα του λούνα παρκ, ενώ παρέχει εξαιρετικές συγκοινωνιακές 
συνδέσεις. Αυτό το νέο αστικό ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν WiFi 
και γυμναστήριο.

Τα δωμάτια του roomz Vienna Prater διαθέτουν επιφάνεια εργασίας, 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ιδιωτικό μπάνιο και κλιματισμό

• Κοντινότερη στάση Μετρό Praterstern  0,4χλμ.
• Ανάκτορο Μπελβεντέρε    3,6χλμ.
• Κρατική Όπερα Βιέννης    2,8χλμ.
• Μουσείο Albertina    2,7χλμ.
• Καθερδρικός Ναός Αγίου Στεφάνου  2,2χλμ.
• Graben     2,3χλμ.
• Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας   2,7χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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Best Western Plus 
Amedia Wien 4*
Landstraßer Hauptstraße 155, 03. Landstraße, 1030 Βιέννη, Αυστρία

Το μοντέρνο, 4 αστέρων BEST WESTERN PLUS Amedia Hotel 
Wien βρίσκεται στη ζωντανή επιχειρηματική περιοχή του 3ου 
διαμερίσματος της Βιέννης, 

Τα δωμάτια διαθέτουν τεχνολογία αιχμής, μοντέρνα διακόσμηση, 
αυτόνομο κλιματισμό, ηχομόνωση, δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης με διεθνή κανάλια και δωρεάν τηλεφωνικές 
κλήσεις προς 24 χώρες. Περιλαμβάνουν παροχές για τσάι/καφέ 
και ντιζάιν μπάνιο με γυάλινη καμπίνα ντους ή μπανιέρα.

• Κοντινότερη στάση Μετρό Gasometer  1,6χλμ.
• Ανάκτορο Μπελβεντέρε    1,4χλμ.
• Κρατική Όπερα Βιέννης    2,6χλμ.
• Μουσείο Albertina    2,6χλμ.
• Καθερδρικός Ναός Αγίου Στεφάνου  2,7χλμ.
• Graben     2,8χλμ.
• Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας   2,9χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Austria Trend Hotel 
Savoyen Vienna 4*
Rennweg 16, 03. Landstraße, 1030 Βιέννη, Αυστρία

Το Austria Trend Hotel Savoyen Vienna βρίσκεται δίπλα στο 
ανάκτορο Belvedere με τη διάσημη συλλογή από πίνακες των 
Klimt και Schiele. Αυτό το οικολογικά πιστοποιημένο ξενοδοχείο 
διαθέτει 6όροφο αίθριο, σύγχρονο σπα/γυμναστήριο, χώρο 
στάθμευσης σε γκαράζ και δωρεάν Wi-Fi.

Όλα τα δωμάτια του Hotel Savoyen Vienna έχουν επιφάνεια 
τουλάχιστον 32μ², ενώ περιλαμβάνουν αυτόνομο κλιματισμό και 
θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή. Το ευρύχωρο 
μπάνιο διαθέτει μπιντέ.

• Κοντινότερη στάση Μετρό Stadtpark Stop  0,9χλμ.
• Ανάκτορο Μπελβεντέρε    0,5χλμ.
• Κρατική Όπερα Βιέννης    1,4χλμ.
• Μουσείο Albertina    1,6χλμ.
• Καθερδρικός Ναός Αγίου Στεφάνου  1,8χλμ.
• Graben     1,8χλμ.
• Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας   1,8χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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InterContinental 
Wien 5*
Johannesgasse 28, 03. Landstraße, 1030 Βιέννη, Αυστρία

Το InterContinental Wien βρίσκεται στην καρδιά της Βιέννης, 
απέναντι από το πάρκο Stadtpark και είναι πολύ κοντά σε όλα 
τα αξιοθέατα της πόλης. Το κατάλυμα απέχει λίγα μόλις βήματα 
από τον σταθμό Stadtpark του μετρό.

Όλα τα δωμάτια στο Wien InterContinental έχουν υπερσύγχρονη 
τεχνολογία, όπως τηλεόραση επίπεδης οθόνης, internet υψηλής 
ταχύτητας και ψηφιακή τηλεόραση. Διατίθενται δωμάτια για 
επισκέπτες με κινητικά προβλήματα, κατόπιν αιτήματος.

• Κοντινότερη στάση Μετρό Stadtpark  0,1χλμ.
• Κρατική Όπερα Βιέννης    0,8χλμ.
• Μουσείο Albertina    0,8χλμ.
• Καθερδρικός Ναός Αγίου Στεφάνου  0,9χλμ.
• Graben     1,0χλμ.
• Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας   1,0χλμ.
• Ανάκτορο Μπελβεντέρε    1,2χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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1η ΜΕΡΑ : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (270  χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπρατισλάβα . Επιβίβαση στο 
λεωφορείο μας και αναχώρηση για τα πανέμορφα χωριά κατά μήκος του 
Δούναβη. Πρώτος μας σταθμός η παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το 
Έστεργκομ. Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Στεφάνου και στον εκκλησιαστικό 
θησαυρό των Ούγγρων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Άγιο Ανδρέα με 
την απαράμιλλη μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Αναχώρηση για την Βουδαπέστη . 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

2η ΜΕΡΑ : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ 
Πρωινό και ξεκινάμε τη περιήγησή μας στην πόλη. Θα δούμε τη μνημειώδη 
πλατεία των Ηρώων, το ιδιαίτερο κάστρο Βαϊνταχουνιάντ, το επιβλητικό κτίριο 
του Κοινοβουλίου, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την Όπερα, τον 
ιστορικό ναό του Αγ. Ματία, τον πύργο των Ψαράδων. Στη συνέχεια, μετάβαση 
στον λόφο Γκέλλερτ, απ’όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας 
και της Πέστης με τον Δούναβη. Για το βράδυ προτείνουμε κρουαζιέρα στον 
Δούναβη για να δείτε φωταγωγημένη την πόλη.

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΒΟΥΔΑ) - ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ 
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε 
το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο 
των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι 
βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε 
την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη. Το υπόλοιπο 
της ημέρας στη διάθεσή σας, για να κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη Vaci 
Utca και να πιείτε τον καφέ σας στα φημισμένα καφέ Gerbaeud & New York. To 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε εστιατόριο με τσιγγάνικα βιολιά.
 
4η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (225 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Βιέννη . Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την 
αυτοκρατορική πόλη όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα 
σημαντικότερα σημεία της πόλης. Στην συνέχεια θα έχετε στην διάθεσή σας 
ελεύθερο χρόνο και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

5η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΕΜΠΡΟΥΝ 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας. Θα δούμε την περίφημη 
Ρινγκστράσσε και με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια 
του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, 
το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά 
Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης 
και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε 
στα γραφικά σοκάκια της πάλαι – ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε 
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα 
καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια, 
θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε και θα ολοκληρώσουμε με την επίσκεψη 
στο περίφημο Σένμπρουν. Το απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό 
κέντρο περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη 
Αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και 
την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης το θρυλικό 
Demmel. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ (325  χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Πράγα . Μετά από ενδιάμεσες στάσεις που θα 
πραγματοποιήσουμε θα φτάσουμε στην παραμυθένια Πράγα όπου θα έχουμε 
μία πρώτη γνωριμία με την πόλη και στην συνέχεια ελεύθερο χρόνο στο 
ιστορικό κέντρο αυτής. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για 
το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια υπέροχη παράσταση του 
φαντασμαγορικού Μαύρου θεάτρου της Πράγας.

7η ΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Μετά το πρωινό, μεταφερόμαστε για ξενάγηση στην περίφημη καστρούπολη 
της Πράγας.  Ξεκινάμε στο μοναδικό μοναστήρι του Στράχοφ και συνεχίζουμε 
την ξενάγησή μας προς το κάστρο της Πράγας. Στη διαδρομή μας θα δούμε 
το παλάτι Τσέρνιν, το φημισμένο Λορέτο, το παλάτι Σβάρτσενμπεργκ, την 
Αρχιεπισκοπή, το κάστρο της Πράγας και έδρα του προέδρου της Τσέχικης 
Δημοκρατίας, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Άγιου Βίτου και τον ναό του Αγίου 
Γεωργίου. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε προς την μικρή πόλη, τη γραφική 
«Mala Strana», και την περίφημη γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα 
αγίων, την οποία θα περάσουμε για να καταλήξουμε στην Παλιά Πόλη. Θα 
δούμε τον επιβλητικό μπαρόκ ναό του Αγίου Νικολάου, το Κλεμεντίνουμ, 
το ναό του Σωτήρος και το ναό του Αγίου Φραγκίσκου.  Στην συνέχεια θα 
περάσουμε από την Πλατεία Δημοκρατίας με το Αρτ-Νουβό Δημοτικό Μέγαρο 
και τον γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς 
τη φημισμένη πλατεία του Αγίου Βάτσλαβ με το Εθνικό Μουσείο και μια σειρά 
από σημαντικά ιστορικά κτίρια. Καθ΄ οδόν προς την πλατεία της Παλιάς Πόλης 
θα συναντήσουμε το επιβλητικό Θέατρο των Τάξεων, όπου για πρώτη φορά 
παρουσίασε ο Μότσαρτ την όπερά του, Don Giovanni. Στην πλατεία της παλιάς 
πόλης θα θαυμάσουμε το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας, το ναό 
της Παναγίας Τυν με τους πύργους του Αδάμ και της Εύας, το ναό του Αγίου 
Νικολάου και το ιστορικό μεσαιωνικό δημαρχείο. Προαιρετικά σας προτείνουμε 
μια δίωρη ρομαντική βόλτα με φαγητό σε ποταμόπλοιο πάνω στον ποταμό 
που περνάει μέσα από την Πράγα, τον Μολδάβα.  Στην συνέχεια μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας.

8η ΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην διάθεσή σας για μία τελευταία βόλτα και 
για τις αναμνηστικές σας αγορές. Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Πράγας και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μας για Θεσσαλονίκη.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ

8 ημέρες

30/12 - 06/01

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ  / ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
 ΒΙΕΝΝΗ / ΠΡΑΓΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
06.20 - 07.10

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13.40 - 16.45
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ EARLY BOOKING ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 

(2-12 ΕΤΩΝ) ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛ.

Novotel City 4*
&

Donauzentrum 4*
&

Duo 4*

499 € 569 € 285 € 255 €

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ

Novotel 
Budapest City 4*
 1123 Βουδαπέστη, Alkotás u. 63-67., Ουγγαρία

Αυτό το 4 αστέρων ξενοδοχείο απέχει μόλις 20 λεπτά με 
τα πόδια από τον πεζόδρομο Vaci utca στο κέντρο της 
Βουδαπέστης. Το Novotel Budapest City διαθέτει εσωτερική 
πισίνα, σάουνα και γυμναστήριο. Παρέχει δωρεάν Wi-Fi.

Τα ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια στο Novotel Budapest 
City είναι επιπλωμένα σε μοντέρνο στιλ και περιλαμβάνουν 
δορυφορική LCD τηλεόραση

Προαιρετικά:
Κρουαζιέρα στην Πράγα με Φαγητό: 25 € Ενήλικας / 20 € Παιδί
Μαύρο Θέατρο: 22 € Ενήλικας / 20 € Παιδί
Κρουαζιέρα στην Βουδαπέστη: 20 € Ενήλικας / 15 € Παιδί
Τσιγγάνικα Βιολιά: 60 € Ενήλικας / 35 € Παιδί

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+145 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής

Πρωινό στα ξενοδοχεία
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ARCOTEL 
Donauzentrum  4*
Wagramer Strasse 83-85, 22. Donaustadt, 1220 Βιέννη, Αυστρία

Το ARCOTEL Donauzentrum λειτουργεί από τον Αύγουστο του 
2017 και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σταθμό Kagran του 
υπόγειου σιδηρόδρομου (γραμμή U1). Το κατάλυμα απέχει 10 
λεπτά οδικώς από το κέντρο της πόλης, ενώ αποτελεί τμήμα του 
μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της Βιέννης.
Όλα τα δωμάτια του νεόδμητου ARCOTEL διαθέτουν τηλεόραση 
Smart επίπεδης οθόνης 40 ιντσών με λειτουργίες Apple Airplay και 
Miracast.

Hotel Duo 4*
Teplicka 492, Πράγα, 19000, Τσεχία

Το Hotel Duo βρίσκεται σε απόσταση μόλις 200μ. από το σταθμό 
Střížkov του μετρό και διαθέτει μονάδες στην Πράγα για 
ταξιδιώτες επαγγελματίες και ταξιδιώτες αναψυχής.

Όλα τα ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια και οι σουίτες 
προσφέρουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά 
κανάλια, θυρίδα ασφαλείας, ηλεκτρικό βραστήρα, μίνι μπαρ και 
μπάνιο με μπανιέρα ή ντους.
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1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (250 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπρατισλάβα . Άφιξη στη 
Σλοβάκικη πρωτεύουσα και άμεση αναχώρηση για την παλιά πρωτεύουσα 
των Μαγιάρων, το καθηλωτικό  Έστεργκομ . Η πόλη αποτελεί την 
εκκλησιαστική πρωτεύουσα της Ουγγαρίας , ενώ δεσπόζει η  Βασιλική 
του Έστεργκομ που είναι ο μεγαλύτερος και υψηλότερος ναός ολόκληρης 
της Ουγγαρίας, αλλά και γενικότερα το υψηλότερο κτήριο σε όλη τη χώρα, 
με μέγιστο ύψος 100 μέτρα ακριβώς. Στη συνέχεια , ακολουθώντας πορεία 
παράλληλη με τον Δούναβη ,περνάμε από το Βίσεγκραντ με τα ερείπια 
του παλιού κάστρου και φτάνουμε στον ‘Αγιο Ανδρέα με την απαράμιλλη 
μεσαιωνική ατμόσφαιρα , τη φημισμένη υπαίθρια αγορά και τις ξακουστές 
γκαλερί και καλλιτέχνες . Χρόνος ελεύθερος . Άφιξη στη Βουδαπέστη , 
τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για τη πρώτη γνωριμία με 
τη πόλη. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ
Πρωινό και ξεκινάμε τη περιήγησή μας στην πόλη. Θα δούμε τη μνημειώδη 
πλατεία των Ηρώων, το ιδιαίτερο κάστρο Βαϊνταχουνιάντ, το επιβλητικό 
κτίριο του Κοινοβουλίου, τον Καθεδρικόναό του Αγίου Στεφάνου, την Όπερα, 
τον ιστορικό ναό του Αγ. Ματία, τον πύργο των Ψαράδων. Στη συνέχεια 
μετάβαση στον λόφο Γκέλλερτ, απ’ όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα 
της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο 
της πόλης για καφέ και αγορές.  Για το βράδυ προτείνουμε κρουαζιέρα στον 
Δούναβη για να δείτε φωταγωγημένη την πόλη.

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΕΜΠΡΟΥΝ 
(243χλμ.)
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας όπου θα δούμε την περίφημη 
Ρινγκστράσσε και με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα 
κτίρια του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το 
Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών 
τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας με το Μουσείο 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία Σουηδίας. 
Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι - ποτέ Ελληνικής 
Παροικίας, θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το 
Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε 
και θα ολοκληρώσουμε με την επίσκεψη στο περίφημο Σένμπρουν. Το 
απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό κέντρο περίπου μιάμιση 
ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία του 
Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των Σκωτσέζων, το μοναδικό 
καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κόλμαρκτ με 
ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ (60 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκδρομή στα νότια Δάση της Βιέννης.
Διασχίζοντας την απερίγραπτης φυσικής ομορφιάς κοιλάδα Ελένενταλ θα 
φτάσουμε στην τοποθεσία του Μάγιερλινγκ γνωστή από το ειδύλλιο της 
Μαρίας Βετσέρα και του πρίγκιπα Ροδόλφου,με το κυνηγετικό περίπτερο 
των Αψβούργων. Συνεχίζουμε στη γραφική λουτρόπολη του Μπάντεν όπου 
ένα διάστημα έζησε και εργάστηκε εκεί ό Ludwig van Beethoven.Ελεύθερος 
χρόνος και το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.

5η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (67 χλμ.)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην διάθεση σας για μία τελευταία βόλτα.Στην 
συνέχεια αναχώρηση για τη Μπρατισλάβα για την πτήση της επιστροφής.

Σημειώσεις :
-Η αναχώρηση 26/12 έχει πτήση προς Βιέννη και επιστροφή από 
Μπρατισλάβα (Το πρόγραμμα εκτελείται αντίστροφα)
-Η αναχώρηση 02/01 έχει πτήση από/προς Βιέννη (Το πρόγραμμα εκτελείται 
αντίστροφα)

ΒΙΕΝΝΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

5 ημέρες

18/12 - 22/12

23/12 - 27/12

26/12  - 30/12

02/01  - 06/01

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ / ΒΙΕΝΝΗ / ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΙΕΝΝΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΙΕΝΝΗ

11.30 - 12.20

05.10 - 06.00

08.25 - 09.15

15.15 - 16.05

ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

13.55 - 16.40

13.20 - 16.10

14.30 - 17.20

19.55 - 23.40
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hungaria City Center 4*/
Arena 4*

&
Donauzentrum 4*

255 € 309 € 155 € 135 €

ΒΙΕΝΝΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

389 € 445 € 245 € 135 €

18/12 23/12

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Hungaria City Center 4*/
Arena 4*

&
Donauzentrum 4*

329 € 385 € 219€ 135 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

325 € 375 € 209 € 135 €

26/12 02/01

Hotel Hungaria City
Center  4*
1074 Βουδαπέστη, Rákóczi út 90., Ουγγαρία 

Το Hotel Hungaria City Center βρίσκεται σε κεντρική 
τοποθεσία, σε απόσταση 300μ. από το Σιδηροδρομικό Σταθμό 
Keleti. Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους 
χώρους.

Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και εξοπλισμένα με 
δορυφορική τηλεόραση. Τα περισσότερα από τα εξαιρετικά 
επιπλωμένα δωμάτια και σουίτες έχουν υπέροχη θέα στην 
πόλη.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

+145 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

                        Προαιρετικά:

Κρουαζιέρα στον Δούναβη: 
20 € Ενήλικας / 15 € Παιδί

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής
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ARCOTEL 
Donauzentrum  4*
Wagramer Strasse 83-85, 22. Donaustadt, 1220 Βιέννη, Αυστρία

Το ARCOTEL Donauzentrum λειτουργεί από τον Αύγουστο του 
2017 και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σταθμό Kagran του 
υπόγειου σιδηρόδρομου (γραμμή U1). Το κατάλυμα απέχει 10 
λεπτά οδικώς από το κέντρο της πόλης, ενώ αποτελεί τμήμα του 
μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της Βιέννης.
Όλα τα δωμάτια του νεόδμητου ARCOTEL διαθέτουν τηλεόραση 
Smart επίπεδης οθόνης 40 ιντσών με λειτουργίες Apple Airplay και 
Miracast.

Danubius Hotel 
Arena 4*
1148 Βουδαπέστη, Ifjúság útja 1-3., Ουγγαρία

Το Danubius Hotel Arena βρίσκεται δίπλα στο αθλητικό 
κέντρο Laszlo Papp Sport Arena, στο συνεδριακό κέντρο 
SYMA και στο περίφημο Στάδιο Puskás Ferenc.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά πρόσφατα 
ανακαινισμένα δωμάτια και να χρησιμοποιήσετε το 
εντυπωσιακό γυμναστήριο, τις συνεδριακές εγκαταστάσεις 
και την πισίνα του καταλύματος.
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1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ (310 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπρατισλάβα . Άφιξη και επιβίβαση στο 
λεωφορείο μας και αναχώρηση για την παραμυθένια Πράγα. Πρώτη γνωριμία με την 
πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη. Η Πράγα, γνωστή και ως «η 
πόλη των 100 πύργων», δεν καταστράφηκε σχεδόν καθόλου από πολέμους και 
βομβαρδισμούς, γι’ αυτό και διατηρεί  τα ιστορικά της κτίρια σχεδόν ανέπαφα από 
το μεσαίωνα. Στην περιήγησή μας, θα δούμε από κοντά γιατί η Πράγα θεωρείται από 
πολλούς ως η ομορφότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ανάμεσα στα πιο φημισμένα 
αξιοθέατα της πόλης ανήκει το μεγαλύτερο κατοικήσιμο κάστρο στον κόσμο, το 
επιβλητικό κάστρο της Πράγας, η πλατεία της Παλιάς πόλης με το Αστρονομικό 
Ρολόι και φυσικά η πέτρινη γέφυρα του Καρόλου.  Η ξενάγηση μας θα αρχίσει από την 
Πλατεία Δημοκρατίας με το Αρτ-Νουβό Δημοτικό Μέγαρο και τον γοτθικό Πύργο της 
πυρίτιδας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς τη φημισμένη πλατεία του Αγίου 
Βάτσλαβ με το Εθνικό Μουσείο και μια σειρά από σημαντικά ιστορικά κτίρια. Καθ΄ 
οδόν προς την πλατεία της Παλιάς Πόλης θα συναντήσουμε το επιβλητικό Θέατρο των 
Τάξεων, όπου για πρώτη φορά παρουσίασε ο Μότσαρτ την όπερά του, Don Giovanni. 
Στην πλατεία της παλιάς πόλης θα θαυμάσουμε το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι της 
Πράγας, το ναό της Παναγίας Τυν με τους πύργους του Αδάμ και της Εύας, το ναό του 
Αγίου Νικολάου και το ιστορικό μεσαιωνικό δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό 
και για να απολαύσετε την χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία, πίνοντας έναν καφέ 
ή ένα ποτήρι ζεστό κρασί! Στη συνέχεια, συναντιόμαστε για να περπατήσουμε προς το 
λεωφορείο μας, διασχίζοντας την ακριβότερη οδό της Πράγας, την οδό Παρισίων. Στη 
διαδρομή μας περνάμε μέσα από την γνωστή εβραϊκή συνοικία όπου θα δούμε την 
Παλιά-Νέα συναγωγή. Κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ & ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
Μετά το πρωινό, μεταφερόμαστε για ξενάγηση στην περίφημη καστρούπολη της 
Πράγας.  Ξεκινάμε στο μοναδικό μοναστήρι του Στράχοφ και συνεχίζουμε την ξενάγησή 
μας προς το κάστρο της Πράγας. Στη διαδρομή μας θα δούμε το παλάτι Τσέρνιν, το 
φημισμένο Λορέτο, το παλάτι Σβάρτσενμπεργκ, την Αρχιεπισκοπή, το κάστρο της 
Πράγας και έδρα του προέδρου της Τσέχικης Δημοκρατίας, τον γοτθικό καθεδρικό ναό 
του Άγιου Βίτου και τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε προς 
την μικρή πόλη, τη γραφική «Mala Strana», και την περίφημη γέφυρα του Καρόλου με 
τα 30 αγάλματα αγίων, την οποία θα περάσουμε για να καταλήξουμε στην Παλιά Πόλη. 
Θα δούμε τον επιβλητικό μπαρόκ ναό του Αγίου Νικολάου, το Κλεμεντίνουμ, το ναό 
του Σωτήρος και το ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Προαιρετικά σας προτείνουμε μια 
δίωρη ρομαντική βόλτα με φαγητό σε ποταμόπλοιο πάνω στον ποταμό που περνάει 
μέσα από την Πράγα, τον Μολδάβα. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και ψώνια. Το 
απόγευμα, επιβίβαση στο λεωφορείο και επιστροφή στα ξενοδοχεία. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια υπέροχη παράσταση του φαντασμαγορικού 
Μαύρου θεάτρου της Πράγας.

4η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (315 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την αυτοκρατορική 
πόλη όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα σημαντικότερα σημεία της 
πόλης. Στην συνέχεια ελεύθερος χρόνος και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΕΜΠΡΟΥΝ 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας. Θα δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και 
με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια του ιστορικού κέντρου: το 
Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, 
την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με 
το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία Σουηδίας. Θα 
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι – ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα 
περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και 
θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια, 
θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε και θα ολοκληρώσουμε με την επίσκεψη στο 
περίφημο Σένμπρουν. Το απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό κέντρο 
περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην 
πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των Σκωτσέζων, το μοναδικό 
καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κόλμαρκτ με ένα από τα 
καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης το θρυλικό Demmel. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ 
ΔΟΥΝΑΒΗ   (255 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και σήμερα θα γνωρίσουμε τα πανέμορφα χωριά κατά 
μήκος του Δούναβη. Πρώτος μας σταθμός η παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το 
Έστεργκομ. Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Στεφάνου και στον εκκλησιαστικό 
θησαυρό των Ούγγρων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Άγιο Ανδρέα με την 
απαράμιλλη μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Αναχώρηση για την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη για να 
θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και 
του Πύργου των Ψαράδων.

7η ΗΜΕΡΑ:  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ 
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το 
μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 
με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις 
γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Aμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα 
όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, 
τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι 
βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε την 
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη . To βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σε εστιατόριο με τσιγγάνικα βιολιά.

8η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   (980 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Μετά από ενδιάμεσες στάσεις που θα 
πραγματοποιήσουμε, άφιξη στον προορισμό μας.

ΠΡΑΓΑ ΒΙΕΝΝΗ 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

8 ημέρες

30/12 - 06/01

ΠΡΑΓΑ / ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ / ΒΙΕΝΝΗ / ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ / 
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
06.20 - 07.10

+85 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

2ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

International 4*
&

Donauzentrum 4*
&

ibis Styles 3*

499 € 579 € 315 € - 239 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κρουαζιέρα στην Πράγα με Φαγητό:                            

25 € Ενήλικας / 20 € Παιδί
Μαύρο Θέατρο: 22 € Ενήλικας / 20 € Παιδί

Κρουαζιέρα στο Δούναβη  : 20 € Ενήλικας / 15 
€ Παιδί

Τσιγγάνικα Βιολιά: 60 € Ενήλικα / 35 € Παιδί

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής
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EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

- - - -

- - - -

- - - -

309 € 339 € 199 € 195 €

389 € 419 € 245€ 215 €

469 € 509€ 285€ 305 €

1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (252 χλμ.)  
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας, επιβίβαση στο λεωφορείο μας 
και ξεκινάμε για μία εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά. Αναχώρηση για 
το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. 
Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Kovacs 
Margit, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των 
Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο 
Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και 
πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το επόμενο χωριό 
πάνω στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια 
κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Bella IV για την προστασία της περιοχής 
από τους Μογγόλους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι 
χτισμένο από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό 
Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία 
είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η 
υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.  Χρόνος 
ελεύθερος και στην συνέχεια αναχώρηση για την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στα ξενοδοχεία μας.

2η ΜΕΡΑ:  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ   
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη πλατεία 
των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την 
ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες 
που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Aμέσως μετά θα περάσουμε στη 
Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την 
Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του 
Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση 
στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας 
και της Πέστης με τον Δούναβη . Για το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα 
στο Δούναβη για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή 
κτίρια του Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ
Πρόγευμα και για σήμερα έχετε την ημέρα ελεύθερη για να πραγματοποιήσετε 
τις βόλτες σας και να κάνετε τις απαραίτητες ‘’αναμνηστικές αγορές’’ 
στα καταστήματα της πόλης. Η έμπειρη αρχηγός μας θα σας κατατοπίσει 
πλήρως ώστε να αξιοποιήσετε κάθε λεπτό κάνοντας βόλτες, πατινάζ, χαμάμ 
ή να επισκεφτείτε το περίφημο ζωολογικό κήπο κτλ. To βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σε εστιατόριο με τσιγγάνικα βιολιά.

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (202 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας. Μετά 
από ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο της Σλοβακίας και 
επιβίβαση στο αεροπλάνο για την απευθείας πτήση επιστροφής μας στη 
Θεσσαλονίκη.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ

4 ημέρες

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ / ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ / ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

27/12 - 30/12

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
11.30 - 12.20

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
14.30 - 17.20

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
06.20 - 07.10

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
18.50 - 21.20

30/12 - 02/01

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

ibis Styles 
Castle Hill 3* sup.

139 € 159 € 99 € 89 €

Hungaria City Center 4*/
Arena 4* 179 € 199 € 129 € 99 €

Courtyard By Marriott 4* 179 € 205 € 129 € 109 €

Novotel City 4* 209 € 249 € 139 € 125 €

Novotel Centrum 4* 279 € 399 € 179 € 285 €

Marriott 5* 289 € 309 € 179 € 295 €

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

- - - -

- - - -

- - - -

279 € 299 € 175 € 195 €

355 € 385 € 209 € 215 €

435 € 469 € 255 € 305 €

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ

Προαιρετικές Δραστηριότητες:
Κρουαζιέρα στον Δούναβη: 20 € Ενήλικας / 15 € Παιδί
Τσιγγάνικα βιολιά: 60 € Ενήλικας / 35 € Παιδί

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

ibis Styles 
Castle Hill 3* sup.

179 € 205 € 145 € 89 €

Hungaria City Center 4*/
Arena 4* 219 € 239 € 169 € 99 €

Courtyard By Marriott 4* 219  € 249 € 159 € 109 €

Novotel City 4* 249 € 289 € 175 € 125 €

Novotel Centrum 4* 315 € 445 € 209 € 285 €

Marriott 5* 325 € 349 € 209 € 295 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων: +145 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

27/12 30/12

Σημειώσεις :
Στην αναχώρηση 30/12 - 02/01, η πτήση επιστροφής πραγματοποιείται με 
την Aegean airlines. 

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής
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1η ΗΜΕΡΑ:ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - BOYΔΑΠΕΣΤΗ                  
(250 χλμ.)
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας, επιβίβαση στο λεωφορείο 
μας και αναχώρηση για τη Βιέννη όπου θα ακολουθήσει η γνωριμία με την 
αυστριακή πρωτεύουσα. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του 
Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως 
το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα Hofburg, 
την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, 
το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό 
Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, 
τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Χρόνος 
ελεύθερος και στην συνέχεια αναχώρηση για την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στα ξενοδοχεία μας.

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ  
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη πλατεία 
των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την 
ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες 
που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη συνέχεια σας προτείνουμε 
κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα 
μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΒΟΥΔΑ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ              
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε 
το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο 
των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι 
Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου 
θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον 
Δούναβη. Το υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας, για να κάνετε τη βόλτα 
σας στην περίφημη Vaci Utca και να πιείτε τον καφέ σας στα φημισμένα καφέ 
Gerbaeud & New York. To βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε εστιατόριο με 
τσιγγάνικα βιολιά.

4η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ (50 + 50 χλμ.)
Πρόγευμα και για σήμερα σας προτείνουμε μία εκδρομή στα Παραδουνάβια 
Χωριά. Αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα παραδοσιακό 
χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης 
της γλύπτριας Kovacs Margit, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. 
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε 
κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για 
το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα 
περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Bella 
IV για την προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο από τον Βασιλιά Λουδοβίκο 
Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε τα 
πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και 
ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το 
κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (205 χλμ.)  
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας. Μετά 
από ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο της Σλοβακίας και 
επιβίβαση στο αεροπλάνο για την απευθείας πτήση επιστροφής μας στη 
Θεσσαλονίκη.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ

5 ημέρες

23/12 - 27/12

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ / ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ                  
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ / ΒΙΕΝΝΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
05.10 - 06.00

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13.20 - 16.10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

ibis Styles Castle Hill 3* sup. 329 € 375 € 275 € 99€

Novotel City 4* 359€ 415 € 285 € 125 €

Hungaria City Center  / Arena 4* 369 € 425 € 295 € 125 €

Novotel Centrum 4* 375 € 430 € 295 € 129 €

Courtyard By Marriott 4* 379 € 435 € 285 € 139 €

Mercure Korona 4* 375 € 429 € 289 € 119 €

Marriott 5* 499 € 569 € 359 € 249 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

ibis Styles Castle Hill 3* sup. 275 € 315 € 155 € 99€

Novotel City 4* 309€ 355 € 239 € 125 €

Hungaria City Center / Arena 4* 315 € 365 € 245 € 109 €

Novotel Centrum 4* 319 € 369 € 245€  129 €

Courtyard By Marriott 4* 325 € 375 € 235 € 135 €

Mercure Korona 4* 319 € 375 € 239€ 119 €

Marriott 5* 445 € 509 € 295 € 249 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ

Προαιρετικά:
Εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά: 30 € Ενήλικας / 20 € Παιδί
Κρουαζιέρα στον Δούναβη: 20 € Ενήλικας / 15 € Παιδί
Τσιγγάνικα βιολιά: 60 € Ενήλικας / 35 € Παιδί

+145 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής
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1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (250 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπρατισλάβα . Άφιξη στη 
Σλοβάκικη πρωτεύουσα και άμεση αναχώρηση για την παλιά πρωτεύουσα 
των Μαγιάρων, το καθηλωτικό  Έστεργκομ . Η πόλη αποτελεί την 
εκκλησιαστική πρωτεύουσα της Ουγγαρίας , ενώ δεσπόζει η  Βασιλική 
του Έστεργκομ που είναι ο μεγαλύτερος και υψηλότερος ναός ολόκληρης 
της Ουγγαρίας, αλλά και γενικότερα το υψηλότερο κτήριο σε όλη τη χώρα, 
με μέγιστο ύψος 100 μέτρα ακριβώς. Στη συνέχεια , ακολουθώντας πορεία 
παράλληλη με τον Δούναβη ,περνάμε από το Βίσεγκραντ με τα ερείπια 
του παλιού κάστρου και φτάνουμε στον ‘Αγιο Ανδρέα με την απαράμιλλη 
μεσαιωνική ατμόσφαιρα , τη φημισμένη υπαίθρια αγορά και τις ξακουστές 
γκαλερί και καλλιτέχνες . Χρόνος ελεύθερος . Άφιξη στη Βουδαπέστη , 
τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για τη πρώτη γνωριμία με 
τη πόλη. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ  
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη πλατεία 
των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την 
ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες 
που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη συνέχεια σας προτείνουμε 
κρουαζιέρα στο Δούναβη για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα 
μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων.

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ (243 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση προαιρετικά για την Βιέννη. Άφιξη στην επιβλητική 
και μεγαλόπρεπη αυστριακή πρωτεύουσα  . Θα περιηγηθούμε την περίφημη 
λεωφόρου του Ρινγκ, από όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της Βιέννη, όπως το Δημοτικό πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των 
Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο , 
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάματος, 
την Φωτίφ Κίρχε. Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της Ελληνικής 
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος και στη επιστροφή στη Βουδαπέστη.

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΒΟΥΔΑ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ              
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε 
το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο 
των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι 
Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου 
θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον 
Δούναβη. Το υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας, για να κάνετε τη βόλτα 
σας στην περίφημη Vaci Utca και να πιείτε τον καφέ σας στα φημισμένα καφέ 
Gerbaeud & New York. To βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε εστιατόριο με 
τσιγγάνικα βιολιά.

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (990 χλμ.)
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Διέλευση συνόρων και με 
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Προαιρετικά:
Εκδρομή στη Βιέννη: 50 € Ενήλικας / 30 € Παιδί
Κρουαζιέρα στον Δούναβη: 20 € Ενήλικας / 15 € Παιδί
Τσιγγάνικα βιολιά: 60 € Ενήλικας / 35 € Παιδί

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

5 ημέρες

30/12 - 03/01

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ / ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ / ΒΙΕΝΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
06.20 - 07.10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Novotel City 4* 379 € 425 € 235 € 195 €

Courtyard Marriott 4* 445€ 499 € 265 € 145 €

+85€
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής
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Ibis Budapest Castle 
Hill 3*
1013 Βουδαπέστη, 41 43 Krisztina krt, Ουγγαρία

Το ibis Budapest Castle Hill βρίσκεται στη Βουδαπέστη και 
διαθέτει μπαρ και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.Το Ιστορικό 
Μουσείο είναι 1,2χλμ. μακριά. 

Αυτό το ξενοδοχείο 3 αστέρων περιλαμβάνει εστιατόριο 
και κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν WiFi και ιδιωτικό 
μπάνιο. Παρέχει επίσης 24ωρη ρεσεψιόν, επιχειρηματικό 
κέντρο και υπηρεσία συναλλάγματος.

• Σταθμός Τρένου Deli                                                    0,2χλμ.
• Trinity Square                             0,6χλμ.
• Ναός Ματθαίου    0,6χλμ.
• Προμαχώνας των Ψαράδων   0,6χλμ.
• Σταθμός Μετρό Szell Kalman Square  0,9χλμ.
• Buda Castle Tunnel    0,9χλμ.
• Castle Hill Funicular                                     0,9χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Novotel Budapest 
City 4*
 1123 Βουδαπέστη, Alkotás u. 63-67., Ουγγαρία

Αυτό το 4 αστέρων ξενοδοχείο απέχει μόλις 20 λεπτά 
με τα πόδια από τον πεζόδρομο Vaci utca στο κέντρο 
της Βουδαπέστης. Το Novotel Budapest City διαθέτει 
εσωτερική πισίνα, σάουνα και γυμναστήριο. Παρέχει 
δωρεάν Wi-Fi.

Τα ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια στο Novotel 
Budapest City είναι επιπλωμένα σε μοντέρνο στιλ και 
περιλαμβάνουν δορυφορική LCD τηλεόραση

• Σταθμός Τρένου Deli                                                 1,3χλμ.
• Hungarian National Gallery   1,5χλμ.
• Budapest History Museum   1,5χλμ.
• Κάστρο της Βούδας    1,5χλμ.
• Castle Garden Bazaar                                         1,6χλμ.
• Castle Hill Funicular                            1,6χλμ.
• Citadella                                                    1,6χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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Hotel Hungaria City
Center  4*
1074 Βουδαπέστη, Rákóczi út 90., Ουγγαρία 

Το Hotel Hungaria City Center βρίσκεται σε κεντρική 
τοποθεσία, σε απόσταση 300μ. από το Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Keleti. Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε 
όλους τους χώρους.

Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και εξοπλισμένα 
με δορυφορική τηλεόραση. Τα περισσότερα από τα 
εξαιρετικά επιπλωμένα δωμάτια και σουίτες έχουν 
υπέροχη θέα στην πόλη.

• Keleti Pályaudvar Metro Station                                           0,3χλμ.
• Σταθμός Τρένου Keleti                                            0,4χλμ.
• Σταθμός Μετρό Blaha Lujza Squa                                                   0,7χλμ.
• Madách Theatre                            0,8χλμ.
• Arena Plaza Mall                                                                            0,9χλμ.
• Uránia National Film Theatre    1,1χλμ.
• Franz Liszt Academy of Music                            1,1χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Danubius Hotel 
Arena 4*
1148 Βουδαπέστη, Ifjúság útja 1-3., Ουγγαρία

Το Danubius Hotel Arena βρίσκεται δίπλα στο αθλητικό 
κέντρο Laszlo Papp Sport Arena, στο συνεδριακό κέντρο 
SYMA και στο περίφημο Στάδιο Puskás Ferenc.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά πρόσφατα 
ανακαινισμένα δωμάτια και να χρησιμοποιήσετε 
το εντυπωσιακό γυμναστήριο, τις συνεδριακές 
εγκαταστάσεις και την πισίνα του καταλύματος.

• Σταθμός Μετρό Puskas Ferenc Stadion  0,2χλμ.
• Budapest Sports Arena            0,2χλμ.
• Στάδιο Puskás Ferenc    0,5χλμ.
• Arena Plaza Mall    1,0χλμ.
• Σταθμός Τρένου Keleti                                         1,5χλμ.
• Keleti Pályaudvar Metro Station                           1,7χλμ.
• City Park                                                2,2χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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Novotel Budapest 
Centrum 4*
1088 Βουδαπέστη, Rákóczi út 43-45., Ουγγαρία

Αυτό ξενοδοχείο ηλικίας 100 ετών σε στιλ αρ νουβό 
βρίσκεται δίπλα στο Εβραϊκό Μουσείο και το σταθμό 
Blaha Lujza Square του μετρό. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi 
και δωρεάν χρήση της σάουνας, του υδρομασάζ και του 
γυμναστηρίου.

Όλα τα δωμάτια του Novotel Budapest Centrum είναι 
κλιματιζόμενα και διαθέτουν παροχές για τσάι και καφέ. 
Περιλαμβάνουν τηλεόραση LCD με διεθνή κανάλια.

• Σταθμός Μετρό Blaha Lujza Square  0,1χλμ.
• Madách Theatre    0,5χλμ.
• Uránia National Film Theatre   3,3χλμ.
• Keleti Pályaudvar Metro Station                            0,8χλμ.
• Franz Liszt Academy of Music                 0,9χλμ.
• Συναγωγή Οδού Dohany    0,9χλμ.
• Σταθμός Μετρό Astoria              0,9χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Courtyard by Marriott  
Budapest City Center 4*
1085 Βουδαπέστη, Jozsef korut 5, Ουγγαρία

Το Courtyard Budapest City Center βρίσκεται σε βολική 
τοποθεσία στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Blaha 
Lujza με τις στάσεις του μετρό, του λεωφορείου και του 
τραμ.

Όλα τα δωμάτια του Courtyard Budapest City Centre 
έχουν ασύρματο internet υψηλής ταχύτητας, καλά 
φωτισμένη επιφάνεια εργασίας και εργονομική καρέκλα. 
Περιλαμβάνουν επίσης παροχές για τσάι και καφέ.

• Σταθμός Μετρό Blaha Lujza Square  0,1χλμ.
• Uránia National Film Theatre   0,4χλμ.
• Madách Theatre    0,6χλμ.
• Συναγωγή Οδού Dohany    0,8χλμ.
• Σταθμός Μετρό Astoria                                                      0,8χλμ.
• Εθνικό Μουσείο Ουγγαρίας   0,9χλμ.
• Károlyi Garden                                   0,9χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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Mercure Budapest 
Korona 4*
 1053 Βουδαπέστη, Kecskeméti utca 14., Ουγγαρία

Το Mercure Budapest Korona βρίσκεται στο κέντρο της 
Βουδαπέστης, κοντά στους τοπικούς αρχιτεκτονικούς 
θησαυρούς, όπως η Βασιλική του Αγίου Στεφάνου, το 
Κοινοβούλιο και η Κρατική Όπερα της Ουγγαρίας.

Κάθε δωμάτιο είναι κλιματιζόμενο και εξοπλισμένο με 
ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή 
και τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια.

• Σταθμός Μετρό Kalvin Ter                           0,1χλμ.
• Εθνικό Μουσείο Ουγγαρίας   0,1χλμ.
• Károlyi Garden                                     0,3χλμ.
• Πανεπιστήμιο Corvinus Βουδαπέστης  0,4χλμ.
• Κεντρική Αγορά                                                      0,4χλμ.
• Σταθμός Μετρό Astoria    0,5χλμ.
• Σταθμός Μετρό Fovam Square   0,5χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Budapest Marriott 
Hotel 5*
1052 Βουδαπέστη, Apaczai Csere Janos u. 4, Ουγγαρία

Το Budapest Marriott Hotel βρίσκεται σε προνομιακή 
τοποθεσία στην καρδιά της πόλης και είναι το μοναδικό 
ξενοδοχείο στη Βουδαπέστη που προσφέρει μαγευτική 
θέα στον Ποταμό Δούναβη από τα 364 δωμάτιά του.

Τα δωμάτια συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο το στυλ, 
την καινοτομία και την άνεση, ενώ διαθέτουν επώνυμη 
εργονομική επίπλωση.

• Vigado Ter Pier 7                             0,1χλμ.
• Vigadó Concert Hall                          0,2χλμ.
• Χριστουγεννιάτικη Αγορά   0,2χλμ.
• Σταθμός Μετρό Vorosmarty Ter   0,3χλμ.
• Castle Garden Bazaar                      3,5χλμ.
• Ιαματικά Λουτρά Rudas    0,6χλμ.
• Γέφυρα των Αλυσίδων                  0,7χλμ.

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος
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1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και πτήση για τη Νέα Υόρκη με τις κορυφαίες 
αεροπορικές εταιρίες που συνεργάζεται το γραφείο μας. Πτήση στο όνειρο, τη θρυλική «New 
York – New York», την πόλη με τα χίλια πρόσωπα που όλοι γνωρίζουμε από τις ταινίες στο 
σινεμά, την πόλη που συνδύασε το όνομά της με «το όνειρο» και την φαντασία του μοντέρνου 
ανθρώπου. Μετά την άφιξη μας, θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται στην 
καρδιά του Μανχάταν, όπου το γραφείο μας έχει μεριμνήσει για τη δική σας άνεση, αχθοφόροι να 
μεταφέρουν τις αποσκευές στα δωμάτια σας. Χρόνος για τακτοποίηση. Λίγο αργότερα, ανάλογα 
την ώρα άφιξης, θα ξεκινήσουμε έναν περίπατο με τον ξεναγό μας για μια πρώτη γνωριμία με την 
πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη.

2η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ - CENTRAL PARK - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ COLUMBIA
Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις στα αξιοθέατα για τα οποία φημίζεται 
η πόλη. Θα δούμε το άγαλμα του σημαντικότερου εξερευνητή, του Χριστόφορου Κολόμβου με 
τις καραβέλες του, το οποίο σήμερα αποτελεί σημείο μέτρησης όλων των αποστάσεων από τη 
Νέα Υόρκη. Έπειτα Θα περάσουμε από το Λίνκολν Σέντερ που φιλοξενεί τη Φιλαρμονική και τη 
Μετροπόλιταν Όπερα, ιδανικός χώρος για τους λάτρεις της κλασσικής μουσικής και όχι μόνο. 
Στην συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη στάση στο Σέντραλ Παρκ, στο σημείο όπου βρίσκεται το 
σπίτι του John Lennon και από το σημείο εκείνο θα εισέλθουμε στο πάρκο. Το Σέντραλ πάρκ είναι 
ένα από τα πιο δημοφιλή πάρκα του κόσμου, όπου χαλαρώνουν οι Νεοϋορκέζοι και αξιοποιούν 
τον ελεύθερο χρόνο τους. Ένα πάρκο γεμάτο από γραφικές λίμνες, υπέροχα σιντριβάνια, το 
γνωστό παγκάκι των ψιθύρων, τον κήπο του Σαίξπηρ αλλά και τον μικρό αλλά ιδιαίτερα δημοφιλή 
ζωολογικό κήπο. Συνεχίζουμε με  το Πανεπιστήμιο Columbia, το σημαντικότερο πανεπιστήμιο 
θεωρητικών επιστημών της Νέας Υόρκης, στην είσοδο του οποίου γίνεται μνεία σε αρχαίους 
έλληνες φιλοσόφους. Ακολουθεί η γειτονιά του Χάρλεμ, γνωστή στο παρελθόν ως η Μέκκα των 
αφροαμερικανών της Νέας Υόρκης όπου βρίσκεται το Apollo theater, στη σκηνή του οποίου 
έχουν ανέβει όλοι οι ημίθεοι της τζαζ αλλά και ο Michael Jackson. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται 
με την 5η λεωφόρο με τα διάσημα καταστήματα οίκων μόδας και το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα από τα 
μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του κόσμου που ανήκει στην ομώνυμη οικογένεια, ορόσημο 
της πόλης, το οποίο φιλοξενεί το παρατηρητήριο «Top of the Rock». Θα καταλήξουμε στην Τάιμς 
Σκουέρ, την πιο πολυσύχναστη και φωτογραφημένη πλατεία του κόσμου, όπου εκατομμύρια 
επισκέπτες θαμπώνονται από τους φωταγωγημένους ουρανοξύστες με τις πολύχρωμες 
πινακίδες «neon» που κάνουν πραγματικά τη νύχτα μέρα. Εκεί κοντά βρίσκεται το θαυμαστό 
Μπρόντγουεϊ, κέντρο βιομηχανίας της ψυχαγωγίας όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τις πιο 
φαντασμαγορικές παραστάσεις στον κόσμο, αλλά και η δημόσια βιβλιοθήκη, ένα πανέμορφο 
κτήριο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, όπου κυριαρχεί το μάρμαρο, οι τοιχογραφίες και τα 
ξύλινα έργα. Αξιοσημείωτο είναι πως η δημόσια βιβλιοθήκη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
ερευνητικές βιβλιοθήκες των ΗΠΑ.Για το βράδυ, προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία από τις 
φημισμένες παραστάσεις Μιούζικαλ στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ, ολοκληρώνοντας έτσι με τον 
καλύτερο τρόπο τη μέρα σας στη Νέα Υόρκη. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε από την Ελλάδα 
τα εισιτήρια σας, προκειμένου να επωφεληθείτε από τις ειδικά χαμηλές τιμές του γραφείου μας, 
γλυτώνοντας χρόνο σε ουρές!

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ- ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΝΟΤΙΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ, ΑΓΟΡΑ CHELSEA MARKET, ΒΟΛΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ SEX & THE 
CITY, ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ HUDSON YARDS, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Συγκέντρωση στο λόμπυ του ξενοδοχείου για το δεύτερο μέρος της ξενάγησης της πόλης 
στην οποία θα κατευθυνθούμε παράλληλα με τον ποταμό East περνώντας από τις προβλήτες 
του ανατολικού Μανχάτταν με θέα την κρεμαστή γέφυρα του Μπρούκλιν. H πρώτη μας στάση 
θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό κτήριο Flatiron Building, ένα πρωτοποριακό ουρανοξύστη 
μεγάλης αρχιτεκτονικής σημασίας. Μεταφερόμαστε στο Γκρίνουιτς Βίλατζ το οποίο αγαπήθηκε 
από καλλιτέχνες και συγγραφείς, σημείο αναφοράς η Washington square και το Πανεπιστήμιο 
της Νέας Υόρκης (N.Y.U). Συνεχίζουμε στα βήματα των βασικών πρωταγωνιστριών της διάσημης 
σειράς Sex and the City, Carrie, Samantha, Charlotte και Miranda. Πέρα από την 5η  λεωφόρο 
που οι 4 φίλες περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους ψωνίζοντας, θα επισκεφθούμε 
συγκεκριμένα το Magnolia Bakery όπου η διάσημη παρέα συνήθιζε να απολαμβάνει τα διάσημα 
cupcakes, αλλά και το σπίτι της Carrie όπου γινόντουσαν τα γυρίσματα της γνωστής σειράς. 
Ταυτόχρονα συνεχίζοντας την βόλτα μας στο West Village, όπου θα επισκεφθούμε το κτήριο  
που γινόντουσαν τα γυρίσματα της σειράς που γνώρισε τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα, “Τα 
φιλαράκια” ολοκληρώνοντας έτσι αυτή την ιδιαίτερη βόλτα μας ! Ακολουθούν το Ηστ Βίλατζ, το 
Σόχο που είναι γεμάτο με διάσημους οίκους μόδας, η Μικρή Ιταλία και η Τσάινα Τάουν, δύο από 
τις πιο ζωντανές συνοικίες της πολης όπου γίνεται αισθητή η πολυπολιτισμική ταυτότητα 
της Νέας Υόρκης. Κατευθυνόμαστε στη Γουώλ Στριτ, το κεντρο της παγκόσμιας οικονομίας με 
στάση για φωτογραφίες με το χάλκινο γλυπτό ταύρο (Charging Bull). Αμέσως μετά συναντάμε 
το Σημείο Μηδέν, όπου έχει δημιουργηθεί ένα μνημείο θυμίζοντας σε όλους την 11η Σεπτεμβρίου, 
ενώ δίπλα σε αυτό βρίσκεται το νέο Οικονομικό Κέντρο με την ονομασία One Word Trade Center. 
Στην ίδια περιοχή προβάλλει ο νέος πολυσυζητημένος Σταθμός, κατασκευής Καλατράβα, 
γνωστός ως Oculus, ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίσμα με κυρίαρχο το λευκό χρώμα, το 
οποίο εντυπωσιάζει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και μάλιστα θεωρείται ως ο ακριβότερος 
σταθμός στον κόσμο, με κόστος 4 δις δολάρια. Με τον ξεναγό μας θα μεταφερθούμε στη γέφυρα 
του Μπρούκλιν η οποία είναι μια από τις παλαιότερες κρεμαστές γέφυρες στις Ηνωμένες 
Πολιτείες (1883) και συνδέει τους δήμους της Νέας Υόρκης Μανχάταν και Μπρούκλιν περνώντας 
πάνω από τον ποταμό Ηστ Ρίβερ. Από τα εγκαίνια της κιόλας έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της 
Νέας Υόρκης και ορίστηκε ένα Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο το 1964 και Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο 
Πολιτικής Μηχανικής το 1972. Θα έχουμε την ευκαιρία να την περπατήσουμε και να βγάλουμε  τις 
πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες. Συνεχίζουμε στο Μπάτερυ Παρκ όπου θα δούμε από μακριά το 
Άγαλμα της Ελευθερίας, θα μπούμε στην περίφημη κλειστή αγορά Τσέλσι Μάρκετ, έδρα διάσημων 
γκουρμέ εστιατορίων της Νέας Υόρκης, όπου θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για αγορά τοπικών 
προϊόντων αλλά και για να δοκιμάσουμε περίφημα εδέσματα. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται 
με την κρουαζιέρα γύρω από το νησί του Μανχάταν, όπου μπορούμε να δούμε το ιστορικό Έλλις 
Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει στην είσοδο της πόλης, το Στέιτεν Άιλαντ και τη 
μεγάλη γέφυρα Βερενζάνο. Φυσικά θα περάσουμε κάτω από τις διάφορες μικρές και μεγαλύτερες 
παλαιές και νεότερες γέφυρες και πάνω από τα πολλά τούνελ που συνδέουν το Μανχάταν με την 
γύρω περιοχή και τη διπλανή Πολιτεία του Νew Jersey. Έτσι θα έχουμε πλέον μία πολύ καλή 
ευκαιρία να φωτογραφήσουμε από μακριά το εντυπωσιακό Μανχάταν με τους ουρανοξύστες. 
Μετά το πέρας της κρουαζιέρας θα επισκεφθούμε το Hudson Yards, την νεόκτιστη γειτονιά του 
Μανχάταν, η οποία βγήκε από ταινία επιστημονικής φαντασίας! Απλωμένη σε 14 στρέμματα 
περιλαμβάνει δεκάδες εμπορικά καταστήματα, κήπους, άλση, υπερπολυτελή καταστήματα, 
εστιατόρια διασήμων σεφ και το εντυπωσιακό αναρριχήσιμο έργο The Vessel το οποίο μοιάζει με 
τεράστια κυψέλη. Στην συνέχεια θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας με πούλμαν και θα έχουμε 
χρόνο να ετοιμαστούμε για τη βραδινή μας έξοδο. Έχουμε σχεδόν απεριόριστες επιλογές στην 
όχι τυχαία χαρακτηρισμένη «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ»:  Σε κάποιο ξεχωριστό cocktail bar ή 
εστιατόριο του Meatpacking District, σε ένα μπαρ στην κορυφή κτηρίου απολαμβάνοντας το 
φωτισμένο Μανχάταν ή στα κοντινά Soho, Little Italy, Tribecca, West & East Village, όλες περιοχές 
με πλούσια νυχτερινή ζωή. Ανάμεσα σε Νεοϋορκέζους που χαλαρώνουν με το ποτό ή το φαγητό 
τους μετά από μια κουραστική ημέρα, η Νέα Υόρκη είναι έτοιμη να σας δείξει το νυχτερινό της 
πρόσωπο!    Αν πάλι είμαστε τυχεροί και διεξάγεται κάποιος αγώνας μπάσκετ, προτείνουμε να 
βιώσετε από κοντά το φαντασμαγορικό και μαγικό κόσμο του ΝΒΑ στο Madison Square Garden 
με εισιτήρια εξασφαλισμένα από εμάς! Φυσικά, όσοι από εσάς θέλετε να πάρετε συγκεκριμένες 
και δοκιμασμένες προτάσεις από τον ξεναγό μας, μη διστάσετε να τον συμβουλευτείτε ανά πάσα 
στιγμή!

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ METROPOLITAN, GRAND CENTRAL STATION, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BRYAND PARK & ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η πρώτη στάση μας θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, την έδρα του 
οργανισμού ο οποίος έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης, την μελέτη των 
διεθνών οικονομικών τάσεων, θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους φυσικούς 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

8,9,10,11,12 ημέρες

20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
26/12

27/12
28/12
10/01
24/01
08/02
22/02

ΜΑΝΧΑΤΑΝ / CENTRAL PARK / MADISON SQUARE 
GARDEN / ΒΟΣΤΟΝΗ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
09.50 - 12.15

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
14.55 - 18.15

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
23.55 - 17.25(Επόμενη ημέρα)

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20.15 - 20.45

ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
09.50 - 12.15

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
(Άφιξη την επόμενη μέρα στην Αθήνα)

14.55 - 18.15
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πόρους κ.λπ. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τον Σταθμό Γκραντ Σέντραλ, πύλη και σύμβολο της πόλης, 
όπου τουλάχιστον 750.000 άνθρωποι διέρχονται καθημερινά από την μεγαλοπρεπή κεντρική 
αίθουσα.Στην συνέχεια μεταφερόμαστε  σε ένα από τα διασημότερα και πλουσιότερα μουσεία 
στον κόσμο το Metropolitan Museum of Art όπου είναι συγκεντρωμένα πολλά έργα ανεκτίμητης 
αξίας από κάθε πολιτισμό. Είναι το τρίτο σε επισκεψιμότητα μουσείο στον κόσμο, μετά το Λούβρο 
και το Βρετανικό μουσείο. Στις μόνιμες συλλογές του υπάρχουν έργα τέχνης από την κλασική 
αρχαιότητα, την αρχαία Αίγυπτο, βυζαντινής και ισλαμικής τέχνης, έργα ζωγραφικής και γλυπτά 
από σχεδόν όλους τους κορυφαίους Ζωγράφους, μια εκτεταμένη συλλογή της αμερικανικής και 
της σύγχρονης τέχνης αλλά και εκτεταμένες συλλογές της Αφρικής, της Ασίας, της Ωκεανίας, 
και πάρα πολλά ακόμα. Σίγουρα μία μόνο ημέρα δεν αρκεί ώστε να το εξερευνήσει κανείς 
ολόκληρο. Στην  ελληνόφωνη ξενάγηση μας, επιλέξαμε ο επίσημος ξεναγός του Μουσείου να μας 
παρουσιάσει κάποια από τα σημαντικότερα εκθέματα και να μας δώσει τις πληροφορίες που 
μόνο οι ειδικευμένοι γνώστες μπορούν έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε πολύτιμο χρόνο! Καθώς 
το μουσείο είναι ανεξάντλητο μετά το πέρας της ξενάγησης μας, ο ξεναγός θα σας κατευθύνει με 
βάση τα ενδιαφέροντα σας να περιπλανηθείτε ακόμα περισσότερο στη μαγεία της Τέχνης για όσο 
ακόμα επιθυμείτε. Διαφορετικά, χαλαρώστε με μια βόλτα στο Σέντραλ Παρκ, το απέραντο πάρκο με 
τις όμορφες λίμνες κάνοντας μια βαρκάδα, δείτε τους σκίουρους που κυκλοφορούν ανενόχλητοι 
και τους νεοϋορκέζους που χαλαρώνουν στον ήλιο ή να αθλούνται. Ο ιδανικότερος τρόπος 
για να περιηγηθείτε το πανέμορφο αυτό πάρκο, είναι να νοικιάσετε ποδήλατο. Στην συνέχεια 
μεταφερόμαστε με πούλμαν στο Christmas Village του πάρκου Bryant. Θα περιπλανηθούμε στα 
μικρά χριστουγεννιάτικα κιόσκια, δοκιμάζοντας εξαιρετικό φαγητό του δρόμου, αγοράζοντας 
σουβενίρ και απολαμβάνοντας κάποιο μουσικό γεγονός. Ένας από τους πιο ευχάριστους 
τρόπους να κλείσουμε τη μέρα μας στη στολισμένη πόλη!   Έπειτα θα επισκεφτούμε την δημόσια 
βιβλιοθήκη, ένα πανέμορφο κτήριο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, όπου κυριαρχεί το 
μάρμαρο, οι τοιχογραφίες, τα ξύλινα έργα, ήσυχοι χώροι για ανάγνωση και μελέτη. Αξιοσημείωτο 
είναι πως η δημόσια βιβλιοθήκη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές βιβλιοθήκες 
των ΗΠΑ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Όσοι δεν ακολουθήσουν την επίσκεψή μας, εναλλακτικά 
μπορούν να εκμεταλλευτούν την ημέρα στη στολισμένη Νέα Υόρκη, επισκεπτόμενοι το φημισμένο 
παγοδρόμιο και το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης. Επιπλέον μπορείτε να 
επισκεφτείτε ένα από τα διάσημα cocktail bar, εστιατόρια στο Meatpacking District ή στις κοντινές 
περιοχές Soho, Little Italy, Tribecca. Επιλέξτε bar που βρίσκονται στον υψηλότερο όροφο των 
κτιρίων όπου προσφέρουν μαγευτική θέα του φωτισμένου Μανχάταν. Αν θέλετε να γνωρίσετε 
καλύτερα τη νυχτερινή ζωή της πόλης, ο ξεναγός μας σας έχει έτοιμες προτάσεις με βάση τις δικές 
σας επιθυμίες! 

5η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “THE MILLS” JERSEY GARDENS (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ. 
Για όσους από εσάς οι πολύ φθηνές αγορές είναι ένας από τους λόγους που επισκέπτεστε τη Νέα 
Υόρκη, είναι απαραίτητη μια επίσκεψη στο πιο  οικονομικό, πιο πλουσιό και πιο  εντυπωσιακό 
εμπορικό κέντρο, το περίφημο “The Mills”. Μόλις μισή ώρα περίπου μακριά από το Μανχάταν, 
υπάρχουν όλα τα επώνυμα είδη σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας έχει προνοήσει, τους 
χειμερινούς μήνες προκειμένου να προστατεύονται οι ταξιδιώτες από τα καιρικά φαινόμενα και 
το κρύο, να επιλέξει κλειστό εμπορικό κέντρο. Οι τιμές είναι πραγματικά εξαιρετικές καθώς τα 
προϊόντα περιλαμβάνουν το μικρότερο φόρο από οποιοδήποτε άλλο εμπορικό χωριό στην Νέα 
Υόρκη. Διακόσια είκοσι και πλέον ονόματα της μόδας θα βρεθούν στη διάθεση σας. Δεν είναι τυχαίο 
που το μεγαλύτερο ποσοστό των Αμερικανών, επιλέγουν το συγκεκριμένο μέρος για τις αγορές 
τους. Με καταστήματα όπως Michael Kors, Gucci, Guess, Dolce&Gabbana, Ugg, Nike, Ralph Lauren, 
Calvin Klein, Timberland, Brooks Brothers, Tommy Hilfiger και πολλά άλλα σε απίστευτη ποικιλία 
και σε τιμές έως και τέσσερις φορές οικονομικότερα απ’ ότι στην Ελλάδα. Επίσης, θα σας βοηθήσει 
να εξοικονομήσετε χρόνο στο Μανχάταν, καθώς έχετε ολοκληρώσει τα ψώνια σας σε μία ημέρα. Ο 
ξεναγός μας θα σας δώσει τις απαραίτητες συμβουλές ώστε να δείτε όσο το δυνατόν περισσότερα 
καταστήματα, αξιοποιώντας κατάλληλα το χρόνο σας σύμφωνα με το αγοραστικό σας ενδιαφέρον. 
Μαζί με τη συμμετοχή σας, παίρνετε και το VIP Coupons Book αξίας 10$, για επιπλέον προνόμια και 
εκπτώσεις καθώς και ένα χάρτη για να σημειώστε τα τοπ καταστήματα που σας ενδιαφέρουν. Αν 
πάλι τα ψώνια δεν είναι το φόρτε σας, προτείνουμε μια βόλτα στο Soho, στο Chelsea με την τοπική 
του αγορά και στο East village, όπου μέχρι το 1900 κατοικούσε η υψηλή κοινωνία, στη συνέχεια 
κατοικήθηκε από μετανάστες και από την δεκαετία του ‘50 και μετά η περιοχή έγινε η Μέκκα για 
την γενιά των Μπιτλς, των χίπις και των πανκ. Το East village μετατράπηκε σε ένα εργαστήριο 
πειραματισμού και νέων τάσεων.

6η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ DC (427 + 427 χλμ.) ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟ 160€ ΜΟΝΟ 45€ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ! ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ. 
Προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στη Ουάσιγκτον DC, την πόλη που επιλέχθηκε να είναι η 
πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας. Η Ουάσιγκτον είναι κάτι παραπάνω από μια απλή πρωτεύουσα 
κράτους, είναι εκεί που συνοψίζεται το χθες το σήμερα και το αύριο των Η.Π.Α. Είναι μια σύγχρονη 
αυτοκρατορική Ρώμη όπου πίσω από τις ερμητικά κλειστές πόρτες των αμερικανικών ανακτόρων 
(Λευκός Οίκος), λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του Πλανήτη. Τρία είναι τα 
στοιχεία που καθορίζουν σήμερα την ταυτότητα της αμερικανικής μητρόπολης: η πολυφυλετική 
ανθρώπινη παρουσία, η υποδειγματική αστική οργάνωση και κυρίως οι ανοικτοί ορίζοντες. Στη 
Ουάσιγκτον δεν κυριαρχούν οι ουρανοξύστες εφόσον κανένα κτίριο δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει 
σε ύψος το Καπιτώλιο (μοναδική εξαίρεση αποτελεί το μνημείο του Οβελίσκου). Θα δούμε τα 
μνημεία των Αμερικανών προέδρων, Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, αλλά και του Λίνκολν, μνημείο 
όπου είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο καθώς ο Παρθενώνας χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο. Θα 
συναντήσουμε την πισίνα αντανάκλασης με τον διάσημο Οβελίσκο, την πλατεία Λαφαγιέτ, αλλά 
και τον Λευκό Οίκο που θεωρείται η πιο διάσημη κατοικία ολόκληρου του πλανήτη. Εδώ η ισχυρή 
αστυνομική δύναμη είναι εμφανής από παντού και οι εικόνες ιδιαίτερα γνώριμες από τις ταινίες 
του Hollywood. Επίσης θα δούμε το Καπιτώλιο, την έδρα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ 
το οποίο με ύψος 88 μέτρα είναι το ψηλότερο κτήριο της πόλης και αποτελεί το κέντρο της. Στην 
συνέχεια θα συναντήσουμε  το Ανώτατο Δικαστήριο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου που είναι η 
μεγαλύτερη και πλουσιότερη παγκοσμίως με αρκετές επιρροές από τον Ελληνικό πολιτισμό, 
την Εθνική Πινακοθήκη, το Μέγαρο των Εθνικών Αρχείων (σε ειδική προθήκη το Πρωτότυπο του 
Αμερικανικού Συντάγματος και της Διακηρύξεως της Ανεξαρτησίας) και το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, 
το μεγαλύτερο συγκρότημα μουσείων στον κόσμο. Τέλος θα επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο 
Αεροναυτικής και διαστήματος, όπου θα θαυμάσουμε σύγχρονα εκθέματα διαστημικών σκαφών 
που έγραψαν ιστορία. Ακόμα θα περάσουμε από τα σημαντικότερα Υπουργεία, Μουσεία, Τράπεζες, 
έδρες διεθνών οργανισμών, αλλά και ξενοδοχεία, θέατρα, τα κεντρικά γραφεία του FBI αλλά και 
τον πολύβουο σταθμό των τρένων, τον Union Station, το εσωτερικό του οποίου είναι εκπληκτικό 
με πολλά καταστήματα  και εστιατόρια για να διαλέξει κανείς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

7η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ (346 + 346 χλμ.) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 
Για σήμερα σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη Βοστόνη την έδρα των διάσημων 
Πανεπιστημίων της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Στην ελληνόφωνη ξενάγηση μας θα δούμε 
αξιοθέατα, όπως το Old State House, την εκκλησία Old North και άλλα που συνδέονται με την πρώιμη 
αμερικανική ιστορία. Ακόμη, θα δούμε το Government Center, την πλατεία Copley και τον πύργο 
Prudential, και να θαυμάσουμε τα κτίρια βικτωριανού ύφους. Θα περάσουμε και από το Symphony 
Hall με την πασίγνωστη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα 
παγκοσμίου φήμης Πανεπιστήμια, όπως το Harvard University και το MIT. Ελεύθερος χρόνος για 
βόλτα, φαγητό και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.Σε περίπτωση που επιλέξετε να 
μείνετε στο Μανχάταν, προτείνουμε επίσκεψη σε ένα ή περισσότερα από τα μουσεία του. Αρχικά 
το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MOMA), θεωρείται πως κατέχει σήμερα μία από τις σημαντικότερες 
συλλογές έργων στον κόσμο, των σπουδαιότερων σύγχρονων καλλιτεχνών όπως μεταξύ άλλων 
Πάμπλο Πικάσσο, Ανρί Ματίς, Βίνσεντ βαν Γκογκ, Σεζάν, Νταλί και Τζάκσον Πόλοκ. Επίσης το 
Μουσειο Φυσικής Ιστορίας (το οποίο μπορεί να επισκεφθεί κανείς ατομικά με εισιτήριο εισόδου 
μόλις 1$) ενδείκνυται για τους μικρούς μας φίλους. Είναι το μεγαλύτερο Μουσείο του είδους του 
στον κόσμο, διαθέτει περισσότερα από 36 εκατομμύρια εκθέματα και 45 μόνιμες εκθέσεις, οι πιο 
αξιόλογες από τις οποίες είναι η έκθεση με τους Δεινοσαύρους και τα απολιθώματα, η οποία 

είναι και η πιο διάσημη, η αίθουσα με τους μετεωρίτες, η αίθουσα με την ωκεάνια ζωή. Ακόμη το 
μουσείο Guggenheim, το εξωτερικό του οποίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά 
επιτεύγματα του 20ου αιώνα. Ιδανικη ημέρα και για shopping, μια επίσκεψη στα πολυκαταστήματα 
Bloomingdales, Saks Fifth Avenue, στο διάσημο κατάστημα σπορ ρούχων Abercrombie & Fitch 
καθώς και στο αντίστοιχο εκπτωτικό κατάστημα -το οποίο θα σας υποδείξει ο ξεναγός σας- ή 
συνδυάστε τα ψώνια σας στο Macy’s με μια επίσκεψη στο Empire State Building. Αν θέλετε να δείτε 
τη Νέα Υόρκη από ψηλά, υπάρχουν συνολικά 3 παρατηρητήρια στο Μανχάταν, το Empire State 
Building, το Top of the Rock και το One World Observatory. Μην ξεχάσετε να δοκιμάστε τουλάχιστον 
ένα από τα hot dog που θα βρείτε σε κάθε γωνιά της πόλης με τις χαρακτηριστικές ομπρελίτσες 
«NIKAS», ή κάποια από τις διάσημες καντίνες Halal Guys με  πολύ καλή ποιότητα street food.

8η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ. 
Οι λάτρεις του βόρειου Μανχάταν, μπορούν να επισκεφθούν το Σέντραλ Παρκ, το απέραντο πάρκο 
με τις όμορφες λίμνες κάνοντας μια βαρκάδα, εκεί θα έχουν την ευκαιρία να δούν από κοντά 
σκίουρους που κυκλοφορούν ανενόχλητοι ανάμεσα στους νεοϋορκέζους που χαλαρώνουν στον 
ήλιο ή αθλούνται. Ο ιδανικότερος τρόπος για να περιηγηθείτε στο πανέμορφο αυτό πάρκο, είναι 
–καιρού επιτρέποντος- να νοικιάσετε ποδήλατο. Στην συνέχεια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
την Times Square  και την πιο διάσημη και πολυσύχναστη λεωφόρο της Νέας Υόρκης, την 5η 
λεωφόρο. Εδώ θα βρείτε πολυτελή και επώνυμα καταστήματα στον πιο ακριβό δρόμου του 
κόσμου, μην χάσετε την ευκαιρία να βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες στις πιο ξεχωριστές και 
εντυπωσιακές βιτρίνες των μεγαλύτερων εμπορικών επωνυμιών . Έπειτα περπατήστε έως το 
πανέμορφο και γαλλικού αέρα Bryant Park με το παγοδρόμιο και την πανέμορφη Χριστουγεννιάτικη 
αγορά με τα ξύλινα σπιτάκια, τα οποία έχουν εκπληκτικό Street Food και μαγαζιά για την αγορά 
αναμνηστικών.

9η - 10η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Λόγω του ότι η πτήση μας είναι το βράδυ, την τελευταία μας ημέρα μπορούμε να την αξιοποιήσουμε 
με βόλτες και δραστηριότητες. Όσους ενθουσίασε περισσότερο το Νότιο Μανχάταν, προτείνουμε 
μια βόλτα στο Greenwich Village ή μία περιπλάνηση στα σοκάκια της Little Italy χαλαρώνοντας 
και απολαμβάνοντας έναν εσπρέσο ή μια λαχταριστή πίτσα φτιαγμένη με παραδοσιακή ιταλική 
συνταγή στην πρώτη πιτσαρία που άνοιξε στις ΗΠΑ – ρωτήστε τον ξεναγό σας -. Μπορείτε 
ακόμα να επισκεφθείτε την ιδιαίτερη συνοικία της China Town και να αγοράσετε τα τελευταία 
σας αναμνηστικά. Τέλος σας προτείνουμε μια βόλτα στην γέφυρα του Brooklyn για τις τελευταίες 
αναμνηστικές σας φωτογραφίες αλλά και μια επίσκεψη στην διάσημη Ιταλική αγορά “Eataly” 
όπου μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα ή ακόμα και να γευματίσετε σε ένα από τα πολύ γευστικά 
εστιατόρια που βρίσκονται μέσα στην αγορά. Για τους λάτρεις των γλυκών θα ενημερωθείτε για 
τα πιο γνωστά ζαχαροπλαστεία, όπως κάποια που σερβίρουν σφηνάκι γάλατος με ποτήρι από 
μπισκότο, η και το cronut ένα υπέροχο μοντέρνο γλυκό που αγαπούν πολύ οι Αμερικάνοι. Πάντα 
έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να ξαναέρθουμε γιατί οι μέρες ποτέ δεν φθάνουν και σίγουρα κάτι 
ακόμη θα έχουμε αφήσει για την επόμενη φορά! Αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Αφού περάσουμε 
τους ελέγχους και εφόσον υπάρχει ακόμη χρόνος για κάποια σύντομη βόλτα στα καταστήματα των 
duty free, αναχωρούμε για το ταξίδι της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη από την οποία ξεκινήσαμε, 
με πλούσιες εμπειρίες από την πιο διάσημη Μεγαλούπολη!

•Το πρόγραμμα 8 ημερών δεν περιλαμβάνει την ελεύθερη ημέρα με την προαιρετική ολοήμερη 
εκδρομή στη Βοστώνη (7η ημέρα του ανωτέρω προγράμματος) και την 8η ημέρα του ανωτέρω 
προγράμματος
•Το πρόγραμμα 9 ημερών δεν περιλαμβάνει την 8η ημέρα του ανωτέρω προγράμματος
•Tα προγράμματα των 11 & 12 ημερών περιλαμβάνουν 1 και 2 επιπλέον ελεύθερες ημέρες αντίστοιχα
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Νέα Υόρκη με πτήσεις Emirates

Οι τιμές είναι υπολογισμένες με έκπτωση 200 € ανά άτομο για έγκαρη κράτηση
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΜΗ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ
ΤΙΜΗ ΣΕ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ
ΤΙΜΗ ΣΕ 

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ
ΦΟΡΟΙ -ESTA 

ΤΑΞ. ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ 

ΑΧΘΟΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΒ.ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

20/12 9 1.299 € 1.229 € 1.184 € 495 € $50 720 € Mela Hotel Times Square 4*

21, 22/12 9

1.389 € 1.299 € 1.254 €

495 € $50

770 € The Lexington by Marriott 4*

1.449 € 1.349 € 1.304 € 790 € New York Marriott East Side 4*

1.529 € 1.449 € 1.404 € 920 € Intercontinental NY Barclay 5*

21/12 10

1.499 € 1.389 € 1.314 €

495 € $50

880 € The Lexington by Marriott 4*

1.559 € 1.439 € 1.364 € 890 € New York Marriott East Side 4*

1.659 € 1.529 € 1.484 € 990 € Intercontinental NY Barclay 5*

22,23/12 8

1.279 € 1.189 € 1.134 €

495 € $50

680 € The Lexington by Marriott 4*

1.339 € 1.249 € 1.194 € 690 € New York Marriott East Side 4*

1.429 € 1.349 € 1.294 € 760 € Intercontinental NY Barclay 5*

Στις παρακάτω αναχωρήσεις (με διαμονή την Πρωτοχρονιά), περιλαμβάνεται η ολοήμερη εκδρομή στην 
Ουάσινγκτον με ελληνόφωνο ξεναγό με συμμετοχή 45 € κατ’ άτομο!

22/12 12
1.719 € 1.594 € 1.544 €

495 € $50
1.120 € The Lexington by Marriott 4*

1.789 € 1.664 € 1.614 € 1.190 € New York Marriott East Side 4*

23,24/12 11
1.599 € 1.479 € 1.399 €

495 € $50
970 € The Lexington by Marriott 4*

1.659 € 1.519 € 1.449 € 985 € New York Marriott East Side 4*

24/12 10
1.509 € 1.379 € 1.314 €

495 € $50
880 € The Lexington by Marriott 4*

1.559 € 1.429 € 1.364 € 890 € New York Marriott East Side 4*

26,27,28/12 9
1.399 € 1.299 € 1.254 €

495 € $50
770 € The Lexington by Marriott 4*

1.449 € 1.349 € 1.304 € 780 € New York Marriott East Side 4*

27/12 10
1.499 € 1.409 € 1.364 €

495 € $50
910 € The Lexington by Marriott 4*

1.559 € 1.469 € 1.424 € 960 € New York Marriott East Side 4*

28/12 8 1.299 € 1.209 € 1.154 € 495 € $50 680 € The Lexington by Marriott 4*

10,24/01
8 869 € 789 € 749 € 495 € $50 495 €

New York Marriott East Side 4*

08,22/02 4* Κεντρικότατο ξενοδοχείο

Νέα Υόρκη από Θεσ/νίκη με Turkish Airlines

24/12 10
1.579 € 1.449 € 1.384 €

495 € $50
880 € The Lexington by Marriott 4*

1.629 € 1.499 € 1.434 € 890 € New York Marriott East Side 4*
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Όλα τα εορταστικά προγράμματα της Νέας Υόρκης περιλαμβάνουν:

-Πτήσεις με την EMIRATES (απευθείας πτήσεις , δύο αποσκευές ανά άτομο) 
-Διαμονή σε κεντρικότατα 4* επιλεγμένα ξενοδοχεία στην καρδιά του Μανχάταν 
-Ξεναγήσεις και περιηγήσεις κάθε μέρα από τους εξειδικευμένους ξεναγούς και συνοδούς μας
-Εξασφάλιση συμμετοχής στα φημισμένα εορταστικά ρεβεγιόν του γραφείου μας με εκπλήξεις και δώρα
-Eισιτήρια για επιλεγμένα Jazz Bar στη Νέα Υόρκη, παρατηρητήρια (Empire State Building κ.α.) & πτήση με ελικόπτερο!
-Προκρατημένα εισιτήρια για φαντασμαγορικούς αγώνες NBA με NY Knicks & Brooklyn Nets!
-Κορυφαίες παραστάσεις Broadway σε προνομιακές τιμές!
-Κρατήσεις σε επιλεγμένα εστιατόρια του Μανχάταν!
-Ξενάγηση στις γειτονιές διάσημων σειρών “Sex and the City” και “Φιλαράκια”
-Tαξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης – Η.Π.Α.
-Ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσινγκτον με €45 από €160 (αφόρα αναχωρήσεις που διαμένουν Πρωτοχρονιά, στις υπόλοιπες παραμένει η αρχική τιμή)
-Κρουαζιέρα στο άγαλμα της Ελευθερίας (νησί Έλλις) 
-Γραπτώς εγγυημένη αναχώρηση με διασφάλιση τελικής τιμής ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχής
-Ελληνας αρχηγός – ξεναγός καθημερινά
-Επιπλέον 2 συνοδοί από το γραφείο μας υπεύθυνοι του τμήματος Αμερικής για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης & εμπειρίας σας στη Νέα Υόρκη!
-Είσοδος και ελληνόφωνη ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan
-Επίσκεψη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη, το Christmas Market, τη νέα συνοικία Hudson Yards
-Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλιν και το Μπρούκλιν  Χάιτς 
-Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής
-Εκπτωτικές κάρτες στα πολυκατάστημα Macy’s & Mills Outlet(VIP Booklet) 
-Ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια AIG & άδεια εισόδου στις ΗΠΑ (ESTA)
-Προαιρετικές εκδρομές σε “The Mills Outlet” και Βοστώνη
-3ωρες Jazz βραδιές στο Lexington Marriott (καθημερινά 24/12 έως 1/1)
-20$ πίστωση για το bar του ξενοδοχείου για όσους διαμένουν στο Lexington Marriott Hotel

**Επιπλέον παιδική έκπτωση (2-12 ετών) με διαμονή σε δωμάτιο με δύο ενήλικες - €50 από την τιμή τρικλίνου/τετρακλίνου**

Σημειώσεις :
1)Τα αχθοφορικά και φιλοδωρήματα στις ΗΠΑ καταβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. 2) Τα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια στα ξενοδοχεία της Αμερικής 
διαθέτουν δύο διπλά κρεβάτια (full size) και δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης έξτρα κρεβατιού. 3) Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα  να αλλάξει (χωρίς 
να παραλείψει) την σειρά του προγράμματος  για την καλύτερη διεξαγωγή του. 4) Οι τιμές έχουν υπολογισθεί κατ’ άτομο.  Φόροι και επίναυλοι καυσίμων  
οριστικοποιούνται 12 ημέρες προ της αναχώρησης 5) Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα) η 
οποία διεκπεραιώνεται από το γραφείο μας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. 6) Το πρωινό στις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου. 7) 
Δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι στα θεματικά πάρκα (Disney-Universal-Epcot κτλ.)
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1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΕΛΣΙΝΚΙ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ελσίνκι. Άφιξη και περιήγηση 
της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την κεντρική πλατεία της 
Γερουσίας, τον λουθηρανικό Καθεδρικό ναό, το Πανεπιστήμιο, την Εθνική 
Βιβλιοθήκη, την περίφημη Εκκλησία των Βράχων, το μνημείο του μεγάλου 
μουσουργού της Φινλανδίας Σιμπέλιους, το νέο κτίριο της Όπερας και το 
Ολυμπιακό Στάδιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SCANDIC MEILAHTI 4* 
(www.scandichotel.com). Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΣΙΝΚΙ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΑΛΙΝ (90 χλμ.)
Πρωινή μετάβαση το λιμάνι, απ΄ όπου θα μεταβούμε με Ferry στο Ταλίν. 
Φθάνοντας, αρχίζουμε την ξενάγησή μας από τον λόφο Τουμπέα για να δούμε 
το κτισμένο από τους Ιππότες της Τιμής κάστρο, το οποίο μετατράπηκε σε 
μπαρόκ παλάτι από τη Μεγάλη Αικατερίνη (νυν Κοινοβούλιο), τον έξοχα 
διατηρημένο Καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα και τον μεγαλοπρεπή Ρωσικό 
ορθόδοξο ναό. Κατηφορίζουμε πεζοί προς την κεντρική πλατεία της Κάτω 
Πόλης - ένα «μουσείο» μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής - όπου βρίσκεται το 
Δημαρχείο με το χαρακτηριστικό καμπαναριό του, καθώς και το παλαιότερο 
φαρμακείο της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στην πόλη και 
για ψώνια (κεραμικά, μάλλινα, κεχριμπάρι, ξυλόγλυπτα). Επιστροφή το 
απόγευμα στο Ελσίνκι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΣΙΝΚΙ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ / ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ (823 χλμ.)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ροβανιέμι. Φθάνοντας, θα 
επισκεφθούμε το πιο μαγικό χωριό του κόσμου, το χωριό του Άγιου Βασίλη, 
και θα γνωρίσουμε τον ίδιο και τα ξωτικά του στο γραφείο του! Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SCANDIC POHJANHOVI 4* (www.
scandichotels.com). Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ, ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ SNOWMOBILES ΚΑΙ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΕΛΚΗΘΡΟ ΧΑΣΚΙΣ 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Ραϊτόλα, απ΄ όπου θα ξεκινήσουμε 
το σαφάρι μας με snowmobiles (μηχανοκίνητα σκούτερ χιονιού) πάνω 
από παγωμένες λίμνες και ποτάμια μέσα στο δάσος, καθώς και βόλτα με 
έλκηθρο που το σέρνουν χάσκις (συνολική διάρκεια: 3,5 ώρες). Επιστροφή 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΚΕΜΙ/SNOW CASTLE - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ - 
ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ
Άλλη μια συναρπαστική μέρα μας περιμένει σήμερα! Αρχικά θα 
επισκεφθούμε το περίφημο Κάστρο από πάγο (Snow Castle) στο Κέμι, το 
μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη, το οποίο ανακατασκευάζεται 
κάθε χρόνο με διαφορετική αρχιτεκτονική. Εδώ θα ξεναγηθούμε και θα 
απολαύσουμε και ένα ζεστό ρόφημα - δώρο του Γραφείου μας. Στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στο λιμάνι Axelsviksvägen, από όπου θα επιβιβαστούμε στο 
παγοθραυστικό Polar Explorer και θα ξεκινήσουμε μια εκπληκτική 3ωρη 
κρουαζιέρα στον Βοθνικό κόλπο. Ειδικές θερμικές στολές διατίθενται σε 
όλους όσους επιθυμούν να βουτήξουν στα παγωμένα νερά κατά την στάση 
που θα πραγματοποιήσει το πλοίο - μια εμπειρία από μόνη της! Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας και εορταστικό δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΡΑΝΟΥΑ, ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΕΛΚΗΘΡΟ ΤΑΡΑΝΔΩΝ 
(82 + 82 χλμ.)
Σήμερα το πρωί θα έχουμε την εκπληκτική εμπειρία μιας βόλτας με έλκηθρο 
που το σέρνουν τάρανδοι! Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Πάρκο Άγριας 
Ζωής που βρίσκεται στην Ράνουα και είναι το βορειότερο του είδους του 
παγκοσμίως. Το πάρκο αυτό φιλοξενεί 50 διαφορετικά είδη ζώων στο σύνολο 
των περίπου 200, όπως λύγκες, αρκούδες, λύκους, άλκες, ελάφια κλπ., που 
ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή 
επίσκεψη θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΕΛΣΙΝΚΙ
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και 
θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για το Ελσίνκι. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο SCANDIC MEILAHTI 4* (www.scandichotel.com). Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι και πτήση .

ΛΑΠΩΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

8 ημέρες

20/12 - 27/12
27/12 - 03/01

ΕΛΣΙΝΚΙ / ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ / ΤΑΛΙΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ - ΕΛΣΙΝΚΙ
08.55 - 12.40

ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ
13.25 - 17.00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Scandic Meilahti 4*
Scanfic Pohjanhovi 4*

20/12 2565 € 2065 € 3265 €

27/12 2465 € 1965 € 3165 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

+350 €
Φόροι Αεροδρομίου

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ
06.25 - 07.15

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
18.10 - 19.05

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (310 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη 
Ρώμη. Άφιξη, Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την 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, 
ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την 
Ιταλία. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Φλωρεντία, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την 
πόλη.  Διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ:  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στη γενέτειρα της ιταλικής 
Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην 
πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, 
τη 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, (εξωτερική 
επίσκεψη) 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 
επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την 
πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελέυθερο. Διανυκτέρευση. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ - ΡΩΜΗ (448 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση   για τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα 
του Τζιάκομο Πουτσίνι. Πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρος της 
και αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη 
και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού 
Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί 
με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Αργά το 
απόγευμα άφιξη στην Ρώμη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ:  ΡΩΜΗ  (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο.. Η ξενάγησή μας στην «Αιώνια Πόλη» θ’ αρχίσει με 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 
κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό 
των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε 
στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης 
Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη 
φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε από  το Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του 
κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη εκκλησία 
της χριστιανοσύνης. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και  απόγευμα  
ελεύθερο.  Διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, 
για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που 
περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, 
όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, 
έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους 
περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών 
Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε 
στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ 
Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο 
του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του 
Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, 
έργο του Μπερνίνι.  Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο της Ρώμης για την πτήση της επιστροφής μας  στην Αθήνα.

ΡΩΜΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

5 ημέρες

23/12 - 27/12 
28/12 - 01/01
02/01 - 06/01

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ / ΣΙΕΝΑ / ΠΙΖΑ / ΛΟΥΚΑ / ΡΩΜΗ 
ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ
08.45 - 09.50

ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ
17.25 - 20.25

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Albani Hotel 4*
&

Grand Hotel Mediterraneo 4*
495 € 425 € 140 €

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

495 € 425 € 140 €

23/12,02/01 28/12

Σημειώσεις:
Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με την Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν 
με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: 
Από/προς Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής

+145 €
Φόροι Αεροδρομίων

& 
Επίναυλοι καυσίμων
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1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για  την οικονομική πρωτεύουσα  
της  Ιταλίας  το Μιλάνο. Άφιξη , επιβίβαση  στο λεωφορείο και αναχώρηση  
για τη κοσμοπολίτικη Νίκαια.  Στη  πανοραμική μας  περιήγηση  Θα 
διασχίσουμε την  Προμενάντ Ντες Αγκλαίς (λεωφόρος των Άγγλων) τον  
διάσημο παραλιακό  δρόμο της πόλης, με τα υπέροχα  κτίρια της Μπέλ επόκ 
όπως το Νεγκρέσκο ,το  Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ ,θα δούμε την πλατεία  
Mασενά , την βιβλιοθήκη της πόλης (το τετράγωνο  κεφάλι),  το  Ακρόπολις( 
το συνεδριακό κέντρο της πόλης)  και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ 
εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία  της πόλης. Στην διαδρομή μας θα περάσουμε 
από την αριστοκρατική συνοικία Σιμιέζ  με τα υπέροχα  αρχοντικά  του 19ου 
αιώνα  ανάμεσα στα οποία και το παλάτι  Regina  κατοικία της βασίλισσας 
της Αγγλίας   Βικτόρια. Στον λόφο θα επισκεφτούμε  την εκκλησία και τους 
κήπους του Φραγκισκανού Μοναστηριού. Στην συνέχεια  μεταφορά  και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Το βράδυ θα κάνουμε την βόλτα μας  στην παλιά 
πόλη όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την Όπερα ,το Δημαρχείο, το Δικαστικό 
Μέγαρο,   το παλάτι Ρούσκα, και τον Καθεδρικό  Ναό. Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ - KANNEΣ - ΣΑΙΝΤ ΠΩΛ  ΝΤΕΒΑΝΣ (60 χλμ.) 
Πρωινό  στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” 
της Κυανής Ακτής τις Κάννες με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους 
πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και τα 
υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ 
Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια της  
διαδρομής μας  αναχώρηση για το Σαιντ Πωλ Ντε Βανς  το πιο διάσημο  
μεσαιωνικό χωριό της Κυανής Ακτής  περιτριγυρισμένο από τα τείχη του 
Φραγκίσκου  του Πρώτου, όπου και αυτό αποτελεί  καταφύγιο πολλών 
ζωγράφων και καλλιτεχνών.  Επιστροφή  στην Νίκαια  νωρίς το απόγευμα. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά  έξοδο στο κοσμοπολίτικο  
Μόντε  Κάρλο .  Διανυκτέρευση . 

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ FRAGONARD/ΕΖ - MONAKO (22 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ, για να 
επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη 
επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο 
πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί του αποκαλούνται 
Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το παλάτι των 
Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της 
βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι  από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό 
Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ 
Κουστό, και θα έχουμε  την ευκαιρία  να γνωρίσουμε περισσότερα από 4.000 
είδη ψαριών.  Χρόνος ελεύθερος στο  κέντρο της πόλης. Επιστροφή  αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ:  NIKAIA - ΛΑΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ - ΜΙΛΑΝΟ (471 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο .Σήμερα  θα επισκεφθούμε  τη Λάγκο Ματζόρε 
(Μεγάλη Λίμνη), σημαντικός τουριστικός προορισμός που  στις όχθες της  
βρίσκονται αρκετά τουριστικά θέρετρα. Βρίσκεται στις νότιες Άλπεις, στα 
σύνορα Ιταλίας και Ελβετίας. Η λίμνη βρίσκεται στην Ιταλία στις περιφέρειες 
Πεδεμόντιο και Λομβαρδία και στο Ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, με το  νησάκι 
Ίζολα Μπέλα, και το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής 
οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των 
Ψαράδων). Αργά το απόγευμα  μεταφορά στο  ξενοδοχείο μας  στο Μιλάνο.  
Διανυκτέρευση. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - SHOPPING) - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο.  Στη  πανοραμική περιήγηση μας στη πόλης  της  
μόδας   Θα  δούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία 
την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του 
Μιλάνου , την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από 
τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας και την  Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η 
Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου 
και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την 
Αγία Μαρία Ντέλα Σκάλα .  H μαγευτική  Γκαλερία  Βιτόριο Εμμανουέλε που  
δεν είναι τυχαία γνωστή ως το «σαλόνι του Μιλάνου», με την  εντυπωσιακή 
θολωτή στοά, αποτελεί σήμα κατατεθέν του shopping, με καταστήματα 
μεγάλων οίκων αλλά κι εστιατόρια και cafe. Επίσης, ο πεζόδρομος Κόρσο 
Βιτόριο Εμμανουέλε  είναι ιδανικός  για shopping για όλα βαλάντια. Χρόνος 
ελεύθερος ως την ώρα  που θα  μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση 
επιστροφής μας στην Αθήνα. 

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΙΚΑΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΙΤΑΛΙΑΣ

5 ημέρες

24/12 - 28/12
29/12 - 02/01

ΝΙΚΑΙΑ / ΣΑΙΝΤ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ FRAGONARD
ΜΟΝΑΚΟ / ΚΑΝΝΕΣ / ΛΙΜΝΗ ΛΑΚΟ ΜΑΤΖΙΟΡΕ

ΜΙΛΑΝΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ

ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ
18.00 - 21.30

08.35 - 10.10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Aston La Scala 4* sup.
&

Hotel Barcelo Milan
545 € 425 € 170 €

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

545 € 425 € 170 €

24/12 29/12

Σημειώσεις:
Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με την Aegean Airlines και επιθυμούν να 
ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: 
Από/προς Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€.

+150 €
Φόροι 

Αεροδρομίου

+20 €
Checkpoint
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1η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (990 χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων. 
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι, Νόβι Σαντ. Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας 
φθάνουμε στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ΗΜΕΡΑ:  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ   
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη πλατεία 
των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την 
ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες 
που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Aμέσως μετά θα περάσουμε στη 
Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την 
Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του 
Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση 
στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας 
και της Πέστης με τον Δούναβη . Για το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα 
στο Δούναβη για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα μεγαλοπρεπή 
κτίρια του Κοινοβουλίου και του Πύργου των Ψαράδων. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ (243 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας θα 
θαυμάσουμε τα τους κήπους των θερινών ανακτόρων της Μαρίας Θηρεσίας, 
το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε 
εξωτερικά το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη 
λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, 
όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη 
του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό 
θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. 
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και 
θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος 
ελεύθερος . Στην συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα στην Βουδαπέστη.

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ (50 + 50 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα 
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής 
τέχνης της γλύπτριας Margit Kovacs, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. 
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε 
κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για 
το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα 
περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Béla 
IV για την προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο από τον Βασιλιά Λουδοβίκο 
Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε τα 
πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και 
ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το 
κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (990 χλμ.)
Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση νωρίς το ταξίδι της επιστροφής 
μας. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
ΒΙΕΝΝΗ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ 
ΒΙΕΝΝΗ / ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

ibis Castle Hill 3* 225 € 275 € 135 € 105 €

Hungaria / Arena 4* 255 € 310 € 145 € 134 €

5 ημέρες

22/12 - 26/12
02/01 - 06/01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ibis Budapest Castle Hill 3*
1013 Βουδαπέστη, 41 43 Krisztina krt, Ουγγαρία

Hotel Hungaria City
Center  4*
1074 Βουδαπέστη, Rákóczi út 90., Ουγγαρία 

Danubius Hotel 
Arena 4*
1148 Βουδαπέστη, Ifjúság útja 1-3., Ουγγαρία

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής
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1η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (634 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση για το Βελιγράδι. 
Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε τον μεγάλο πεζόδρομο 
της οδού Knez Mihailova, όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα 
για πιθανές σας αγορές.

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο Βελιγράδι, το οποίο είναι μια πόλη 
με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη δική της μεγάλη ιστορία, την οποία θα 
ακούσουμε από τον ξεναγό μας. Θα δούμε τα κατεστραμμένα ακόμη κτίρια 
από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά 
περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι της κράτησαν 78 ολόκληρες 
μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, 
τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε 
θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν 
αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους 
συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την 
προτομή του σε περίοπτη θέση, απέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν, 
ονόμασαν δε το δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την ξενάγησή μας, 
χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την 
προαιρετική βραδινή έξοδο στο νυχτερινό Βελιγράδι και την μίνι κρουαζιέρα 
στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα 
θαυμάσουμε φωτισμένα τα βασικά αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το 
μοναδικό κάστρο αυτής. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε προαιρετικά 
στα ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου θα δούμε την πόλη 
από μια άλλη οπτική γωνία. Η κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Zemun (παλιά 
περιοχή του Βελιγραδίου).

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ (93 + 93 χλμ.)
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη του Νόβι Σαντ. Φθάνουμε στην 
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από 
το κάστρο Petrovaradin, με την πανέμορφη θέα στον ποταμό Δούναβη. 
Συνεχίζουμε με την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το δημαρχείο. 
Χρόνος ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (634 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου γεννήθηκε ο 
Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και συνεχίζουμε για τα 
σύνορα Ευζώνων με καθοδόν στάσεις, άφιξη στην Θεσσαλονίκη.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ / ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ / ΝΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Ημιδιατροή

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Mr. President 4* / Queen’s Astoria 4* 205 € 245 € 95 € 69 €

Hotel Prag 4* 209 € 249 € 95 € 69 €

Constantine The Great 4* 215 € 255€ 95 € 69 €

4 ημέρες

23/12 - 26/12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Hotel Constantine 
Τhe Great 4*
27. Marta 12, Palilula, 11000 Βελιγράδι, Σερβία

Hotel Prag 4*
Kraljice Natalije 27, Stari Grad, 11000 Βελιγράδι, Σερβία

Mr. President 4*
Kraljice Natalije 27, Stari Grad, 11000 Βελιγράδι, Σερβία

Queen’s Astoria 4*
Milovana Milovanovica 1, Savski Venac, 11000 Βελιγράδι, Σερβία

26/12 - 29/12

03/01 - 06/01

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Ημιδιατροή

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Mr. President 4* / Queen’s Astoria 4* 205 € 245 € 95 € 69 €

Hotel Prag 4* 209 € 249 € 95 € 69 €

Constantine The Great 4* 215 € 255€ 95 € 69 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Ημιδιατροή

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Mr. President 4* / Queen’s Astoria 4* 205 € 245 € 95 € 69 €

Hotel Prag 4* 209 € 249 € 95 € 69 €

Constantine The Great 4* 215 € 255€ 95 € 69 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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1η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (650 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε για Λόβετς Ρούσε. Άφιξη 
το βράδυ στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με το ωραιότερο κτήριο 
Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής», το Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό 
νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει 
το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, το παλάτι του βασιλιά Κάρολου 
Α’, που σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την 
πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία 
του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής 
Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το τελευταίο «απόκτημα», 
πριν από την πτώση της δικτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό 
μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα ονομάζεται 
Παλάτι του κοινοβουλίου, το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά 
το Πεντάγωνο. Επίσης θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική 
εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτίριο του Πανεπιστημίου. 
Ελεύθερος χρόνος στη φημισμένη οδό Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό 
χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή 
του Βλαντ Τσέπες. Έπειτα θα επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η 
οικογένεια Τσαουσέσκου Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον ορθόδοξο 
ναό Σταυρουπόλεως.

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΜΠΡΑΣΟΒ  
(218 + 218 χλμ.)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε 
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στη Σινάια, το μαργαριτάρι 
των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία 
του βασιλιά Καρόλου Α’, βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε 
καθ’ οδόν το μοναστήρι της Σινάια και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα 
επισκεφτούμε τον πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος 
κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές 
επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια ξενάγηση στο Μπρασόβ, όπου θα δούμε 
την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. 
Προαιρετική διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο.

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (650 χλμ.)
Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα ακολουθήσει ξενάγηση στην 
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας 
Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, 
τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων. 
Αναχώρηση για Θεσ/νίκη.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
ΣΙΝΑΙΑ ΜΠΡΑΣΟΒ

4 ημέρες

23/12 - 26/12

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ / ΚΑΡΠΑΘΙΑ / ΣΙΝΑΪΑ / ΜΠΡΑΝ 
 ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ / ΜΠΡΑΣΟΒ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΩΙΝΟ

EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Golden Tulip Viktoria Bucharest 4* 199 € 239 € 129 € 119 €

Golden Tulip Victoria 
Bucharest 4*
166 Calea Victoriei, Sector 1, 010096 Βουκουρέστι, Ρουμανία

Το Golden Tulip Victoria Bucharest βρίσκεται στο κέντρο του Βουκουρεστίου, 
στην ιστορική οδό Calea Victoriei. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και ενσύρματο 
internet σε κάθε δωμάτιο.

Τα δωμάτια διαθέτουν επιφάνεια εργασίας, αυτόνομο κλιματισμό, μίνι μπαρ και 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Θα βρείτε επίσης θυρίδα ασφαλείας 
μεγέθους φορητού υπολογιστή και δωρεάν καφετιέρα/τσαγιέρα. Τα παράθυρα 
των δωματίων ανοίγουν, για μεγαλύτερη άνεση.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής

26/12 - 29/12
03/01 - 06/01
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              ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (Π.Δ 7/2018)

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας 
προσφέρονται αποτελεί πακέτο κατά την έννοια της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων 
που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα .Η εταιρεία 
HERODOTUS TOURS έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή 
εκτέλεση του πακέτου συνολικά . Η εταιρεία HERODOTUS TOURS 
διαθέτει προστασία προκειμένου να σας επιστρέψει τα ποσά 
που καταβάλλατε  και αν η μεταφορά σας περιλαμβάνεται στο 
πακέτο διασφαλίζει τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση που 
καταστεί αφερέγγυα. Στο παρόν κείμενο αναγράφονται όλες 
οι βασικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο που επιλέξατε, 
τις οποίες παρακαλούμε να διαβάσετε πριν την σύναψη της 
σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Σας ενημερώνουμε ότι η 
εταιρεία HERODOTUS TOURS έχει συνάψει σύμβαση προστασίας 
κατά της αφερεγγυότητας και προς διασφάλιση της επιστροφής 
των καταβληθέντων καθώς και του επαναπατρισμού εφόσον η 
μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, αριθμός ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου 11599407. Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία είναι  
η  GENERALI  HELLAS Insurance Company  SA που εδρεύει  στην 
Aθήνα οδός Ηλία Ηλιού & Πυθέου 35-37 τηλ. επικοινωνίας   +30 
210 8096400 fax  +30 210 8096367, Γραφεία  Βορείου  Ελλάδος 
38-40 26ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη  τηλ. +30 2310 551144 fax  
+30 2310 552281 email info@generali.gr Σε περίπτωση ανάγκης 
μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας HERODOTUS 
TOURS Μηητροπόλεως 20 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54624 Τηλ. +30 2310 
288 300  Fax  +30 2310 288238 email info@herodotustours.gr. 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής ρυθμίζουν τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις αφενός του Πελάτη ( στην συνέχεια Ταξιδιώτης) 
και αφετέρου της Εταιρείας HERODOTUS TOURS (στην 
συνέχεια Εταιρεία.) Ως Πελάτης εννοούνται στο εξής και οι 
φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, 
εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους 
και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση 
και αποδοχή των πιο κάτω όρων.
Ο κάθε ταξιδιώτης και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν 
οικονομικά από οποιονδήποτε φορέα, καθώς και οι 
συμμετέχοντες μέσω Εταιρειών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών 
και άλλων φορέων, δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους 
και τους πιο κάτω όρους τους οποίους ο εκάστοτε φορέας 
έθεσε υπόψη τους προς ανάγνωση και των οποίων η αποδοχή 
τεκμαίρεται με την ολοκλήρωση της κράτησης από τον φορέα. 
Σημειώνεται ότι ως «οργανωμένο ταξίδι»  νοείται ο 
προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των 
ακόλουθων στοιχείων: μεταφορά, διαμονή, άλλες τουριστικές 
υπηρεσίες μη σχετιζόμενες και συμπληρωματικές της 
μεταφοράς ή διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα 
του οργανωμένο ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει 
τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται 
έναντι συνολικής τιμής. Η κράτηση μίας μόνο παρεχόμενης 
υπηρεσίες (ενδεικτικά μόνο διαμονής) σε καμία περίπτωση δεν 
εντάσσεται στην έννοια του οργανωμένου ταξιδιού. 
Σε “ειδικά ταξίδια”, όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά 
ταξίδια, Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, 
Αθλητικών Διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών 
ναυλώσεων(Charters) και άλλων που περιγράφονται στα 
συγκεκριμένα ταξίδια, οι ταξιδιώτες δεσμεύονται με τους 
ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν. 
Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 
100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων 
είναι πολύ πιο σύντομες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα 
του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο ταξιδιώτης και 
περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη 
πληρωμής (σύμβασης). Κρατήσεις θέσεων: Για να είναι έγκυρη 
η κράτηση θέσεων στην εκδρομή  πρέπει να καταβληθεί 30% της 
τιμής συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις 
δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει θέσεις αν δεν 
συνοδεύονται από την καταβολή του 30% της τιμής συμμετοχής. 
Οι κρατήσεις γίνονται με  την έκδοση του προγράμματος και 
τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Η εξόφληση του 
υπολοίπου γίνεται 10 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής. 
Σε περίπτωση που το αίτημα για κράτηση υποβληθεί εντός 10 
ημερών πριν την αναχώρηση της εκδρομής το συνολικό τίμημα 
πρέπει να εξοφληθεί κατά την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. 
Οι πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω 
διατραπεζικής συναλλαγής, είτε με την χρέωση πιστωτικών και 
χρεωστικών καρτών.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η 
Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες 
μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που 
παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι (μεταφορέων, 
ξενοδόχων, πρακτόρων κτλ). Η Εταιρεία έχει την πλήρη ευθύνη 
για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά .Η Εταιρεία δεν 
ευθύνεται για τις έκτακτες και αναπόφευκτες  καταστάσεις 
(ανωτέρα βία) όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές 
δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, 
πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.) που δεν οφείλονται σε πράξεις 
ή παραλείψεις της. Επίσης δεν ευθύνεται κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, 
αποσκευών καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα 
ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών 
συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, για 
τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, 
τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών 
συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων 
συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων. Η Εταιρεία δεν 
ευθύνεται έναντι του Ταξιδιώτη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας 
του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης 
της σύμβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα ή αν 
άλλως ορίζεται στον νόμο. Αν έχετε λόγο να παραπονεθείτε, ενώ 
βρίσκεστε σε ένα ταξίδι θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε άμεσα  
στον τυχόν αρχηγό του ταξιδιού (στα οργανωμένα ταξίδια) ή 
στον τοπικό αντιπρόσωπο μας ή στο ξενοδοχείο. Η Εταιρεία 
είναι υποχρεωμένη να παρέχει κατόπιν σύμφωνης γνώμης και 
αποδοχής του Ταξιδιώτη κάθε πρόσφορη εναλλακτική λύση. Η 
Εταιρεία και ο Ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή 
πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση 
διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα 
Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ.
 Ο Ταξιδιώτης ευθύνεται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο 
της δήλωσης του τουριστικού ή άλλου  είδους συναλλάγματος 
στις ελληνικές ή ξένες τελωνειακές αρχές καθώς και άλλες 
αξίες ή αντικείμενα που μεταφέρει μαζί του. Στην περίπτωση 
που οι αρμόδιες αρχές του κράτους αναχώρησης ή του κράτους 
προορισμού  δεν επιτρέψουν την είσοδο/έξοδο  του Ταξιδιώτη 
από το κράτος αυτό, ενδεικτικά λόγω μη ακριβούς δηλώσεως 
του συναλλάγματος ή υπάρχει εισαγγελική απαγόρευση, τότε 
ο Ταξιδιώτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Υποχρέωση 
του Ταξιδιώτη είναι να μελετήσει λεπτομερώς το πρόγραμμα 
ταξιδιού στο οποίο τυχόν θα συμμετέχει καθώς και τους όρους 
συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι αποδέχονται 
τους όρους συμμετοχής αυτόματα ,είτε με την υπογραφή της 
συμβάσεως, είτε με την καταβολή με οποιοδήποτε τρόπο 
οποιουδήποτε χρηματικού ποσού έναντι της αξίας  του πακέτου. 
Η έγκαιρη προσέλευση κατά την αναχώρηση του ταξιδιού (τόσο 
στην έναρξη όσο και στη λήξη αυτού) καθώς επίσης και η έγκαιρη 
άφιξη και αναχώρηση στο Ξενοδοχείο είναι αποκλειστική 
ευθύνη του Ταξιδιώτη. Σε περίπτωση κατά την οποία Ταξιδιώτης 
απωλέσει υπηρεσία που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο 
και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του ( καθυστέρηση, μη 
συμμόρφωση με το πρόγραμμα) ουδεμίας αποζημίωσης 
δικαιούται από την Εταιρεία. Ο Ταξιδιώτης πρέπει να 
επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του μέριμνα και έξοδα. Στη 
περίπτωση που ο Ταξιδιώτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική 
του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται 
καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα 
έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ίδιο. Ο Ταξιδιώτης είναι υπόχρεος με κάθε 
έξτρα δαπάνη /κατανάλωση που πραγματοποιεί σε χώρους των 
καταλυμάτων και οι οποίες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται 
στην τιμή του πακέτου. Επίσης ευθύνεται προσωπικά για 
κάθε φθορά και βλάβη που προκαλεί με υπαιτιότητα του στους 
χώρους που διαμένει και χρησιμοποιεί. Τον Ταξιδιώτη βαρύνει το 
κόστος του φόρου διανυκτέρευσης σε όποια καταλύματα τυχόν 
επιβάλλεται. Ο Ταξιδιώτης μπορεί αφού προειδοποιήσει έγκαιρα 
Την Εταιρεία σε σταθερό μέσο και το αργότερο επτά (7) ημέρες 
πριν από την έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει την σύμβαση 

οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους 
όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω σύμβαση. Τυχόν δαπάνες 
που προκύπτουν από την εκχώρηση βαρύνουν εις ολόκληρον τον 
εκχωρητή και τον εκδοχέα. 
3. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ.
 Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση 
και φύλαξη ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το 
ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικό εμβολιασμών, 
άδεια αποδημίας, βίζα κλπ.). Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε 
κράτησης ο Ταξιδιώτης υποχρεούται όπως απευθυνθεί στην 
Εταιρεία αναφορικά με την παροχή γενικών πληροφοριών για 
τα απαιτούμενα για την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα 
(ενδεικτικά διαβατήριο, θεωρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές 
εξετάσεις). Η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτωση 
καθυστέρησης ή αδυναμίας έκδοσης των απαραίτητων 
εγγράφων. Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες 
εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος 
διαβατηρίου. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) 
υπολογίζεται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε 
κάθε περίπτωση ο Ταξιδιώτης υποχρεούται στην πληροφόρηση 
μέσω των αρμοδίων ελληνικών ή προξενικών αρχών. Τυχόν 
υγειονομικές διατυπώσεις, αν και εφόσον απαιτούνται 
περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι 
οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών 
διαβατηρίων μόνο. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη 
ΣΕΓΚΕΝ μπορείτε να ταξιδέψετε και με την αστυνομική σας 
ταυτότητα εάν δεν είναι παλαιότερη των δέκα ετών και δεν 
είναι κομμένη λόγω γάμου. Η ισχύς δε όλων των προσωπικών 
ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη 
του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι 
ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με 
ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων 
πρέπει να ειδοποιούν την Εταιρία. Να ελέγχουν επίσης με τις 
πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για 
τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων 
των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν 
σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της Εταιρίας για την 
απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές 
των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων 
VISA, αδειών εργασίας, κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του 
Ταξιδιώτη και ως εκ τούτου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
ακυρωτικά. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των 
παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να εποπτεύουν ανελλιπώς 
σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. 
4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων 
των εκδρομέων. Απρόβλεπτες όμως καταστάσεις είναι δυνατό 
να καταστήσουν επιβεβλημένη την διαφοροποίηση του 
προγράμματος πριν την αναχώρηση ή κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού. Πριν την αναχώρηση του ταξιδιού η Εταιρεία μας 
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της 
εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση 
αυτή ο Ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να 
του επιστραφούν όσα χρήματα είχε προκαταβάλει.. Η Εταιρεία 
μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους 
που κρίνει σκόπιμους (αντικειμενικές δυσκολίες, περιορισμένη 
συμμετοχή, ) χωρίς υποχρέωση αποζημιώσεως πέραν της 
επιστροφής εισπραχθέντων χρημάτων. Σε περίπτωση που η 
ακύρωση οφείλεται σε μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, από 
τον ελάχιστο που ορίζεται στην εκάστοτε εκδρομή, η Εταιρεία 
δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση αζημίως εντός 20 
ημερών πριν την έναρξη του πακέτου για ταξίδια που διαρκούν 
περισσότερο από 6 ημέρες, εντός 7 ημερών πριν την έναρξη του 
πακέτου για ταξίδια που διαρκούν μεταξύ 2 και 6 ημερών, και 
εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση 
ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από 2 ημέρες. Σε περίπτωση 
καταγγελίας από την Εταιρεία οι επιστροφές των καταβληθέντων 
πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών από την καταγγελία.  Στην 
διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να επιφέρει 
τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο 
γεγονός ή ανωτέρα βία. Αν λοιπόν για κάποιον από τους 
παραπάνω λόγους ανώτερης βίας, διακοπεί η εκδρομή στην 
εξέλιξη της και επαναπατριστούν οι εκδρομείς, το γραφείο μας 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του 
αντίτιμου των υπηρεσιών οι οποίες δεν παρασχέθηκαν από 
τους δικαιούχους (ξενοδοχεία, μεταφορές). Υπηρεσίες που δεν 
εκτελέστηκαν σύμφωνα με την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού 
αποκαθίστανται, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ανωτέρας 
βίας ή συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες λαμβανομένης υπόψη 
της έκτασης μη συμμόρφωσης και της αξίας της ταξιδιωτικής 
υπηρεσίας που θίγεται. Ως αποκατάσταση νοείται η πρόταση 
στον Ταξιδιώτη κατάλληλου εναλλακτικού διακανονισμού ή αν 
αυτό είναι αδύνατο ανάλογη μείωση της τιμής. Ο Ταξιδιώτης 
δύναται να απορρίψει τους προτεινόμενους διακανονισμούς 
μόνο αν αυτοί δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε. 
Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισιτήρια 
οικονομικής θέσεως και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που 
προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, 
(που διαφέρει κατά προορισμό) και υπόκειται σε περιορισμούς 
παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες 
μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων 
καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία 
προηγούμενη προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγή σε ώρες πτήσεων ή 
οδικών δρομολογίων δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. 
5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
α. Αεροπορικά εισιτήρια Οι αεροπορικές μετακινήσεις 
πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσεως και 
βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν 
συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, (που διαφέρει 
κατά προορισμό) και υπόκειται σε περιορισμούς παραμονής 
και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να 
τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται 
οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη 
προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν μπορεί 
να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρεία ώστε να περιορίσει 
τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και τον χρόνο αναμονής 
για τις ανταποκρίσεις. β. Ξενοδοχεία/Καταλύματα Oλα τα 
χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη 
νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται 
με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, 
σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την 
κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε 
εκδρομής. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που αναφέρονται 
(πολυτελείας Α. κατ. κλπ) είναι σύμφωνη με τον τουριστικό 
οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν 
υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη 
αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα 
ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Δεν 
υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά 
έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση των αστέρων: 2* = Τουριστική, 3* = Β΄ 
κατηγορία, 4* = Α΄ κατηγορία, 5* = Πολυτελείας. Τα δωμάτια των 
περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για 
να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια 
είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Ορισμένα 
ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν 
οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά 
περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια παραδίδονται στις 14.00 
την ημέρα άφιξης  και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 
10.00 της ημέρας αναχώρησης. Η σημείωση στην εντολή προς 
παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωματίων γίνεται ανάλογα 
με τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιμές 
για κάθε τύπο δωματίων. Αλλιώς το ξενοδοχείο δικαιούται να σας 
δώσει δωμάτιο ανάλογα με την πληρότητά του την εποχή της 
παραμονής σας. Η Εταιρεία, βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια 
για να παρατείνει το όριο παραμονής ώστε να εξυπηρετούνται οι 
εκδρομείς που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. 
Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωμάτια δεν 
έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση 
καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα 
της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε 
ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει 
και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Τα ποτά, 
εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή 
της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε 
πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν 
προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λ.π.). 
Σε ουδεμία περίπτωση η Εταιρεία θα δεχθεί να πληρώσει 
προσωπικούς λογαριασμούς πελατών. Τα καταλύματα σε πολλές 
χώρες είναι υποχρεωμένα να επιβάλλουν φόρο διανυκτέρευσης 
κατά δωμάτιο. Ο φόρος  αυτός επιβάλλεται  απ΄ ευθείας από το 
κατάλυμα προς τον Πελάτη εκδιδομένης σχετικής αποδείξεως 
και  θα  σας  ζητηθεί  κατά  την  αποχώρηση ή  κατά  την άφιξη 

ανάλογα  την πολιτική του εκάστοτε καταλύματος .Επίσης 
κάποια καταλύματα πιθανόν να σας ζητήσουν ένα ελάχιστο 
χρηματικό ποσό ή πιστωτική κάρτα για χρέωση πιθανόν 
εξτρά καταναλώσεων. Το ποσό αυτό αφαιρουμένων τυχόν 
καταναλώσεων θα σας επιστραφεί κατά την αναχώρηση σας.  
ε. Αποσκευές Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, 
θαλάσσιο ή με πούλμαν) η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μεταφορά 
αποσκευών κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για 
κάθε Ταξιδιώτη, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται. Εκτός από τις 
βασικές αποσκευές, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις 
μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της 
οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53Χ26Χ23 εκατοστά (μήκος/
ύψος/πλάτος αντίστοιχα). Περιπτώσεις που ο Ταξιδιώτης 
έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί να 
επιφέρει από την αεροπορική εταιρεία ή τα καταλύματα διαμονής 
επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο Ταξιδιώτης. 
Σε περίπτωση φθοράς η απώλειας αποσκευής, η ευθύνη του 
αερομεταφορέα για την καταστροφή, την απώλεια ή τη ζημία 
αποσκευών περιορίζεται στα 1.000 ΕΤΔ (βάσει ισοτιμίας περίπου 
1.227€).  Δι’ αυτό το λόγο μην τοποθετείτε είδη μεγάλης αξίας στις 
αποσκευές. 
6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 7/2018) 
το γραφείο μας έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής 
του ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης της σύμβασης εκ 
μέρους του καθώς και την επιστροφή των καταβληθέντων και τον 
επαναπατρισμό στην περίπτωση πτώχευσης. Για τα παραπάνω, 
για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δικαιώματα 
σας, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τους κατά τόπους 
συνεργάτες μας. Τα στοιχεία της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής 
εταιρείας αναγράφονται  στο κεφ. Α Γενικές Πληροφορίες. Η 
Εταιρία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής 
ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και 
επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους 
περιορισμένες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σημειώνουμε 
ότι η ασφάλιση δεν καλύπτει βλάβες, ζημίες και περιπτώσεις 
οφειλόμενες σε ενέργειες του ταξιδιώτη ή αποσιώπηση 
περιστατικών προς το γραφείο, όπως: αναληθείς ή ψευδείς 
δηλώσεις ή αποσιωπήσεις περιστατικών, χρήση τοξικών, 
ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή 
τοκετού, διανοητικές διαταραχές, προϋπάρχουν φυσικό ή 
διανοητικό ελάττωμα ή αναπηρία, σκόπιμος αυτοτραυματισμός, 
αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, μέθη, παθήσεις μόνιμες 
και χρόνιες, όπως επίσης τις ηλικίες μικρότερες των 12 μηνών 
ή μεγαλύτερες των 70 ετών. Η Εταιρία συνιστά έντονα στους 
ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που 
θα καλύπτει τους πιο πάνω κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι 
επιθυμούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την 
περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, 
ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν 
τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρίας από τους προμηθευτές της.  
7. ΤΙΜΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. 
Οι τιμές των κρατήσεων υπολογίζονται την ημέρα που 
αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια 
των υπηρεσιών κάθε κράτησης, τους ισχύοντες ναύλους, 
φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε 
σχέση με το EYΡΩ, τον τυχόν προβλεπόμενο από το πρόγραμμα 
οργανωμένου ταξιδιού αριθμό ελάχιστων συμμετεχόντων, τις 
τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου 
παράγοντα κόστους. Η Εταιρία εξαντλεί κάθε δυνατότητα 
πρόβλεψης αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν 
οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες 
πριν την αναχώρηση. Εάν κατά το τελευταίο 20ήμερο πριν την 
αναχώρηση προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, 
καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο Ταξιδιώτης  έχει δικαίωμα να αποδεχθεί 
την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη 
συμμετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 8% της αξίας 
του ταξιδιού. Αντίστοιχα ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει 
μείωση της τιμής του πακέτου ανάλογη προς οποιαδήποτε 
μείωση της τιμής κόστους καυσίμων, φόρων και τελών τρίτων , 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα 
να ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση: α) για 
λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις 
ξένες προς της βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, β) εάν 
προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, 
που υπερβαίνουν κατά πολύ το 8% της αξίας του ταξιδιού (στην 
περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει 
καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής . Αντίθετα 
όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκύψουν αναπόφευκτες 
και έκτακτες περιστάσεις, τα τυχόν έκτακτα έξοδα, πλην 
αυτών του επαναπατρισμού, βαρύνουν τους ταξιδιώτες. Τυχόν 
προσωρινή κάλυψη των εκτάκτων εξόδων από την Εταιρεία, 
δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, 
αλλά προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με 
υποχρέωση του την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την 
επιστροφή τους.
8. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ.
Ο Ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει την κράτησή του με 
έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρείας, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις, 
κατ΄άτομο και σε  σχέση με τον χρόνο δηλώσεως της ακύρωσης . 
Μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση χωρίς επιβάρυνση. Από 
29-25 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 30% της 
τιμής του ταξιδιού. Από 24 - 19 ημέρες πριν την αναχώρηση με 
παρακράτηση 50% της τιμής του ταξιδιού. Από 18-15  ημέρες  
παρακράτηση 75% της τιμής του ταξιδιού και από 14 ημέρες   και 
μέχρι την αναχώρηση, 100% της τιμής του ταξιδιού.  Σε περίπτωση 
που προβλέπεται κάποια ειδική ακυρωτική πολιτική (ενδεικτικά 
αναφέρεται ειδική ακυρωτική πολιτική κάποιου ξενοδοχείου, του 
αερομεταφορέα κτλ) αυτή υπερισχύει των παραπάνω γενικών 
ακυρωτικών όρων. Επίσης ο Ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα 
έξοδα που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για λογαριασμό 
του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών, 
αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση ταξιδιωτικών 
εγγράφων κτλ). Η πολιτική ακυρωτικών ισχύει και στη 
περίπτωση που προηγουμένως είχε γνωστοποιηθεί αλλαγή στην 
ώρα πτήσεων (ενδεικτικά από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο), 
η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και 
ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις 
αλλαγές στο πρόγραμμα και που δεν μεταβάλλουν σημαντικά 
τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού, ακόμη η ασθένεια, οι ιατρικές 
επεμβάσεις και τα ατυχήματα του Ταξιδιώτη. Ο Ταξιδιώτης με την 
επιφύλαξη της παραπάνω ακυρωτικής πολιτικής  έχει δικαίωμα 
να καταγγείλει την σύμβαση πριν την έναρξη του πακέτου, χωρίς 
χρέωση καταγγελίας  σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστατικών στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σ΄αυτόν, τα 
οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του πακέτου. Για την εκτίμηση 
της ύπαρξης ή μη έκτακτων καταστάσεων και την σοβαρότητα 
αυτών, λαμβάνονται υπόψη τυχόν ταξιδιωτικές οδηγίες ή άλλες 
ανακοινώσεις επίσημων κρατικών  ημεδαπών Αρχών ή Αρχών του 
τόπου προορισμού. 
9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ. 
Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που 
αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο 
συνδυασμό με αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, 
διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν 
όλους τους ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του προγράμματος 
και τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που ο Ταξιδιώτης 
αποδέχεται και παραλαμβάνει με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, λίγες 
μέρες πριν την αναχώρηση.
Οι παραπάνω Γενικοί όροι Συμμετοχής υπάρχουν σε έντυπη 
και σε ηλεκτρονική μορφή και  αποτελούν αναπόσπαστο και 
ενιαίο κείμενο με την κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
οργανωμένου ταξιδιού, θεωρείται  δε ότι έγιναν αποδεκτοί με 
την καθ΄οιονδήποτε τρόπο σύναψη της συμβάσεως . Η κύρια 
σύμβαση  υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και το 
περιεχόμενο της γίνεται αποδεκτό ανάλογα, δηλαδή είτε  με  
την υπογραφή του εντύπου, είτε με την ηλεκτρονική αποδοχή 
του περιεχομένου της. Ως σύναψη της συμβάσεως μεταξύ της 
Εταιρείας και  του Ταξιδιώτη θεωρείται πλην της υπογραφής 
αυτής, η καθ΄οιονδήποτε τρόπο καταβολή προς την Εταιρεία 
ή Συνεργάτες της, οποιουδήποτε ποσού έναντι της  τιμής του 
ταξιδιού.

Καλό Ταξίδι.   
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