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03.ΠΑΝΟΡΑΜΑ ∆ΑΛΜΑΤΙΑΣ 5ηµερες

04.ΠΑΝΟΡΑΜΑ ∆ΑΛΜΑΤΙΑΣ 4µερες

05.ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 6ηµερες

06.ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 5ηµερες 

07.ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1000 & 1 ΝΥΧΤΕΣ 5ηµερες

08.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 5ηµερες 

09.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 4ηµερες 

10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ 4ηµερες 

11.ΑΙΒΑΛΙ-ΣΜΥΡΝΗ 4ηµερες

12.Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 3ηµερες

13.ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι-ΝΟΒΙΣΑΝΤ 4ηµερες

14.ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι by NIGHT 4ηµερες

15.ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΟΡΗ 5ηµερες

16.ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΟΡΗ 4ηµερες

17.ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 4ηµερες

17.ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΠΟΥΠΟΛΗ 3ηµερες

18.ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙ∆Α 3ηµερες

π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Ο ∆ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ ∆ Ρ Ο Μ Ε Σ

Περιλαµβάνονται, ∆εν περιλαµβάνονται
ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ

Το γραφείο µας βραβεύεται επί σειρά ετών, ως κορυφαίο
απο τον Οργανισµό Εισερχόµενου Τουρισµού της Τουρκίας

Βρείτε µας στα Social Media 

Πρωτοπόροι με εμπειρία άνω των 17 ετών στα  Β Α Λ Κ Α Ν Ι Α

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Ο∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Περιλαµβάνονται: Μεταφορές - µετακινήσεις µε υπερυψωµένο 
λεωφορείο, διαµονή σε επιλεγµένα κεντρικά ξενοδοχεία 3* & 4* στην 
περιοχή Ταξίµ, πρωινό, έµπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου µας, 
ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ασφάλεια αστικής 
ευθύνης.

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων.

Σηµείωση: Το πρόγραµµα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και µε διαφορετική 
σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Ταξιδεύετε µε ταυτότητες 
νέου τύπου µε λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο µε εξάµηνη ισχύ.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Περιλαµβάνονται: Μεταφορές - µετακινήσεις µε υπερυψωµένο 
λεωφορείο, διαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία, επιλεγµένη διατροφή, 
συνοδός - αρχηγός του γραφείου µας, ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα, ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων

Σηµείωση: Ταξιδεύετε µε ταυτότητες νέου τύπου µε λατινικούς χαρακτήρες 
ή διαβατήριο µε εξάµηνη ισχύ.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Περιλαµβάνονται: Μεταφορές - µετακινήσεις µε υπερυψωµένο 
λεωφορείο, διαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία, επιλεγµένη διατροφή, 
συνοδός - αρχηγός του γραφείου µας, ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα, ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
κρουαζιέρες, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ’ ιδίων, ∆ηµοτικός Φόρος €, Check Points €, 
κατ’ άτοµο.

Σηµείωση: Ταξιδεύετε µε ταυτότητες νέου τύπου µε λατινικούς χαρακτήρες 
ή διαβατήριο µε εξάµηνη ισχύ.
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4 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

- 13/02, 28/02, 22/03, 25/03

3 ΗΜΕΡΕΣ
2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

14/02, 29/02, 23/03, 25/03, 27/03

1η  ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Σόφια (610 χλµ.)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο µας για τα σύνορα 
του Προµαχώνα. ∆ιέλευση συνόρων και συνεχίζουµε µε 
προορισµό το Μοναστήρι της Ρίλλας που βρίσκεται σε 
υψόµετρο 1147 µέτρων. Επίσκεψη στο µοναστήρι όπου 
θα δούµε την εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου,το 
παρεκκλήσι της Μεταµόρφωσης του Χριστού,τον 
µεσαιωνικό πύργο του Χρέλιο και κυρίως το 
κοµψοτέχνηµα του Σταυρού του Ραφαήλ. Το µοναστήρι 
στεγάζει επίσης µια πλούσια συλλογή από ανεκτίµητα 
έγγραφα, χειρόγραφα και εικόνες, µια εθνογραφική 
συλλογή κοσµηµάτων και χαλιών, καθώς και µια 
βιβλιοθήκη µε 16.000 βιβλία. Προαιρετικό γεύµα σε 
παραδοσιακή ταβέρνα. Συνεχίζοντας, φθάνουµε το 
απόγευµα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας και 
ελεύθερος χρόνος.

2η ηµέρα: Σόφια (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό  και η µέρα είναι αφιερωµένη στην περιήγηση 
και γνωριµία µε την πόλη. Θα δούµε τη Βουλή, το 
Προεδρικό Μέγαρο, την Όπερα, την Εκκλησία σύµβολο 
της πόλης του Αλεξάνδρου Νέφσκι µε τους χρυσούς 
θόλους της. Συνεχίζοντας θα δούµε την 
Πανεπιστηµιούπολη, το µνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη 
µε την άσβεστη φλόγα, το άγαλµα του Τσάρου 
ελευθερωτή, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Κυριακής, τις 
εκκλησίες της Αγίας Σοφίας, του Αγίου Γεωργίου 
(Ροτόντα) και το Θέατρο Ιβάν Βάζωφ. Χρόνος ελεύθερος 
στην πλούσια αγορά της πόλης, µε µια επίσκεψη σε ένα 
από τα πολλά πολυκαταστήµατα είτε µε την ευκαιρία να 
απολαύσετε έναν καφέ στην υπέροχη λεωφόρο Βίτοσα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, προαιρετική διασκέδαση, 
διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Φιλιππούπολη (130 + 130 χλµ.)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη. Κτισµένη 
στις όχθες του ποταµού Έβρου και ανάµεσα σε επτά λόφους 
είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας µε 
σηµαντική θέση στην οικονοµία, στο εµπόριο και στις 
επιστήµες. Θα επισκεφθούµε την εκκλησία των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, το λαογραφικό µουσείο 
Κουγιουµτζόγλου και το σπίτι του Λαµαρτίνου. Συνεχίζοντας 
προς τη νότια πλευρά της παλαιάς πόλης θα δούµε το 
Ρωµαϊκό Θέατρο µε την πανοραµική θεά προς την πόλη, τον 
λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού και το 
Ιµαρέτ τζαµί. Ελεύθερος χρόνος για µια γνωριµία µε την 
όµορφη πόλη και επιστροφή στη Σόφια. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση µε λαϊκό πρόγραµµα.

4η ηµέρα: Σόφια - Σαντάνσκι - Θεσσαλονίκη (310 χλµ.)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για µια τελευταία βόλτα στην 
αγορά της πόλης. Εναλλακτικά µπορείτε εξ’ ιδίων να 
επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας ή το Μουσείο Κρύπτη του Αλ. Νέφσκι.Το 
µεσηµέρι αναχώρηση για το Σαντάνσκι, ελεύθερος χρόνος 
στην αγορά της πόλης και το απόγευµα αναχωρούµε για 
Θεσσαλονίκη και άφιξη νωρίς το βράδυ.

Σηµείωση: Στην 3ήµερη εκδροµή η εκδροµή στη Φιλιππούπολη πραγµατοποιείται τη 2η ηµέρα, χωρίς να παραληφθεί τίποτα από το υπόλοιπο πρόγραµµα.
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Πανόραµα
∆αλµατίας

1η + 2η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Μπούντβα - Κότορ
Μπούντβα (581 χλµ.)
Συγκέντρωση το βράδυ στις 22:30 και αναχώρηση µέσω 
συνοριακών σταθµών Ελλάδας - Αλβανίας - 
Μαυροβουνίου και µε ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και 
φαγητό άφιξη στο µοναδικό θέρετρο της Μπούντβα το 
πρωί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η 
ξενάγηση στην Μπούντβα. Θα ξεκινήσουµε από την 
οµώνυµη µαρίνα που βρίσκονται δεµένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η µαρίνα είναι βόρεια της παλαιάς πόλης 
και από εκεί ξεκινά ο πεζόδροµος ΣλοβένσκαΟµπάλα. 
Από εκεί θα περάσουµε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούµε την 
Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο 
τµήµα της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών 
οχυρώσεων. Το φρούριο που άλλαξε σχήµα και µέγεθος 
πολλές φορές, στεγάζει τώρα το θέατρο της Μπούντβα. 
Έπειτα αναχώρηση για το µεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωµένο από ένα τείχος το οποίο 
ανοικοδοµήθηκε από τη Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία της 
Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική 
της παλιάς πόλης έχουν συµβάλει στην ανακήρυξή του 
ως µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς από 
την Unesco. Θα περιηγηθούµε στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στον ναό 
του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Μπούντβα - Ντουµπρόβνικ (ξενάγηση πόλης) 
(149 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδροµή στο Ντουµπρόβνικ. 
Θα επιβιβαστούµε σε Feryboat για να διασχίσουµε το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης. Άφιξη και ξεκινάµε την 
ξενάγηση στην πόλη του Ντουµπρόβνικ που φυλάσσεται για 
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισµένο από τα 
στιβαρά και καλοδιατηρηµένα τείχη. Βρίσκεται υπό την 
προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως µνηµείο 
φυσικής οµορφιάς και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα 
κυριότερα αξιοθέατα που θα δούµε µέσα στην παλιά πόλη 
είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο 
µητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου 
Βλασίου, µε τον µαρµάρινο οπλισµένο ιππότη στην πλατεία 
του, η µεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό 
µοναστήρι µε την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο 
φαρµακείο της πόλης από την εποχή της δηµοκρατίας της 
Ραγούζας. ∆εν θα παραλείψουµε να δούµε τον πύργο του 
Ρολογιού και τη µικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το 
Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούµε σηµεία που 
γυρίστηκε η πολύ επιτυχηµένη σειρά Games of Thrones. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευµα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: Μπούντβα - Μόσταρ (420 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ (παλιά γέφυρα - 
starimost). Πρόκειται για τη βασίλισσα του Νερέτβα, κτισµένη 
στις όχθες του οµώνυµου ποταµού, ενώ συνιστά πόλη 
µαρτυρική ανά τους αιώνες µε σύµβολά της τη Νέα Γέφυρα 
και τους Πύργους. Μόσταρ σηµαίνει ο φύλακας της γέφυρας 
και αναφέρεται στο διαχρονικό σύµβολο της πόλης, την Στάρι 
Μοστ. Η ξακουστή παλιά γέφυρα κατασκευάστηκε το 1557 
και µετά την καταστροφή της το 1993 ανοικοδοµήθηκε το 
2006. Το χρώµα της καµάρας αλλάζει ανάλογα µε το φως και 
την ώρα της ηµέρας, ενώ ένα από τα πιο διάσηµα σπορ της 
περιοχής είναι οι βουτιές από εκεί στα νερά του ποταµού. 
Έχει, επίσης, χαρακτηριστεί από την UNESCO ως µνηµείο 
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό και καφέ. Επιστροφή στη Μπούντβα και 
διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: Μπούντβα - Λίµνη Σκόνδρας - Τίρανα
Θεσσαλονίκη (581 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο της Λίµνη 
Σκόνδρας που θα µας εντυπωσιάσει µε την βιοποικιλία και τα 
νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι θέλουν προαιρετικά θα 
απολαύσουν µια mini κρουαζιέρα στη λίµνη µε το µοναδικής 
οµορφιάς τοπίο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τη 
πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα, τη µεγαλύτερη πόλη της 
∆ηµοκρατίας της Αλβανίας µε πληθώρα όµορφων εκκλησιών 
και κατάφυτων πάρκων και θα περιηγηθούµε στο κέντρο της 
πόλης, η οποία ιδρύθηκε το 1614, κοσµείται µε ορισµένα 
αρχιτεκτονικά µνηµεία της εποχής του Μουσολίνι, για να 
δούµε τα κυριότερα αξιοθέατα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη 
αργά το βράδυ.

5 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
 27/2, 21/3, 25/3

Σηµείωση: ∆υνατότητα επιλογής και πακέτου διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιµοκατάλογο. Check Points 10€. ∆ηµοτικοί φόροι 5€ 3*htl. & 10€ 4*htl.
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Πανόραµα
∆αλµατίας

1η + 2η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Μπούντβα - Κότορ
Μπούντβα (581 χλµ.)
Συγκέντρωση το βράδυ στις 22:30 και αναχώρηση µέσω 
συνοριακών σταθµών Ελλάδας - Αλβανίας - 
Μαυροβουνίου και µε ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και 
φαγητό άφιξη στο µοναδικό θέρετρο της Μπούντβα το 
πρωί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η 
ξενάγηση στην Μπούντβα. Θα ξεκινήσουµε από την 
οµώνυµη µαρίνα που βρίσκονται δεµένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η µαρίνα είναι βόρεια της παλαιάς πόλης 
και από εκεί ξεκινά ο πεζόδροµος ΣλοβένσκαΟµπάλα. 
Από εκεί θα περάσουµε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούµε την 
Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο 
τµήµα της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών 
οχυρώσεων. Το φρούριο που άλλαξε σχήµα και µέγεθος 
πολλές φορές, στεγάζει τώρα το θέατρο της Μπούντβα. 
Έπειτα αναχώρηση για το µεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωµένο από ένα τείχος το οποίο 
ανοικοδοµήθηκε από τη Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία της 
Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική 
της παλιάς πόλης έχουν συµβάλει στην ανακήρυξή του 
ως µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς από 
την Unesco. Θα περιηγηθούµε στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στον ναό 
του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Μπούντβα - Ντουµπρόβνικ (ξενάγηση πόλης) 
(149 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδροµή στο Ντουµπρόβνικ. 
Θα επιβιβαστούµε σε Feryboat για να διασχίσουµε το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης. Άφιξη και ξεκινάµε την 
ξενάγηση στην πόλη του Ντουµπρόβνικ που φυλάσσεται για 
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισµένο από τα 
στιβαρά και καλοδιατηρηµένα τείχη. Βρίσκεται υπό την 
προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως µνηµείο 
φυσικής οµορφιάς και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα 
κυριότερα αξιοθέατα που θα δούµε µέσα στην παλιά πόλη 
είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο 
µητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου 
Βλασίου, µε τον µαρµάρινο οπλισµένο ιππότη στην πλατεία 
του, η µεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό 
µοναστήρι µε την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο 
φαρµακείο της πόλης από την εποχή της δηµοκρατίας της 
Ραγούζας. ∆εν θα παραλείψουµε να δούµε τον πύργο του 
Ρολογιού και τη µικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το 
Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούµε σηµεία που 
γυρίστηκε η πολύ επιτυχηµένη σειρά Games of Thrones. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευµα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: Μπούντβα - Μόσταρ (420 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ (παλιά γέφυρα - 
starimost). Πρόκειται για τη βασίλισσα του Νερέτβα, κτισµένη 
στις όχθες του οµώνυµου ποταµού, ενώ συνιστά πόλη 
µαρτυρική ανά τους αιώνες µε σύµβολά της τη Νέα Γέφυρα 
και τους Πύργους. Μόσταρ σηµαίνει ο φύλακας της γέφυρας 
και αναφέρεται στο διαχρονικό σύµβολο της πόλης, την Στάρι 
Μοστ. Η ξακουστή παλιά γέφυρα κατασκευάστηκε το 1557 
και µετά την καταστροφή της το 1993 ανοικοδοµήθηκε το 
2006. Το χρώµα της καµάρας αλλάζει ανάλογα µε το φως και 
την ώρα της ηµέρας, ενώ ένα από τα πιο διάσηµα σπορ της 
περιοχής είναι οι βουτιές από εκεί στα νερά του ποταµού. 
Έχει, επίσης, χαρακτηριστεί από την UNESCO ως µνηµείο 
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό και καφέ. Επιστροφή στη Μπούντβα και 
διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: Μπούντβα - Λίµνη Σκόνδρας - Τίρανα
Θεσσαλονίκη (581 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο της Λίµνη 
Σκόνδρας που θα µας εντυπωσιάσει µε την βιοποικιλία και τα 
νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι θέλουν προαιρετικά θα 
απολαύσουν µια mini κρουαζιέρα στη λίµνη µε το µοναδικής 
οµορφιάς τοπίο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τη 
πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα, τη µεγαλύτερη πόλη της 
∆ηµοκρατίας της Αλβανίας µε πληθώρα όµορφων εκκλησιών 
και κατάφυτων πάρκων και θα περιηγηθούµε στο κέντρο της 
πόλης, η οποία ιδρύθηκε το 1614, κοσµείται µε ορισµένα 
αρχιτεκτονικά µνηµεία της εποχής του Μουσολίνι, για να 
δούµε τα κυριότερα αξιοθέατα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη 
αργά το βράδυ.

5 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
 27/2, 21/3, 25/3

Σηµείωση: ∆υνατότητα επιλογής και πακέτου διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιµοκατάλογο. Check Points 10€. ∆ηµοτικοί φόροι 5€ 3*htl. & 10€ 4*htl.

Πανόραµα
∆αλµατίας

1η + 2η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Μπούντβα - Κότορ
Μπούντβα (581 χλµ.)
Συγκέντρωση το βράδυ στις 22:30 και αναχώρηση µέσω 
συνοριακών σταθµών Ελλάδας - Αλβανίας - 
Μαυροβουνίου και µε ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και 
φαγητό άφιξη στο µοναδικό θέρετρο της Μπούντβα το 
πρωί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η 
ξενάγηση στην Μπούντβα. Θα ξεκινήσουµε από την 
οµώνυµη µαρίνα που βρίσκονται δεµένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η µαρίνα είναι βόρεια της παλαιάς πόλης 
και από εκεί ξεκινά ο πεζόδροµος ΣλοβένσκαΟµπάλα. 
Από εκεί θα περάσουµε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούµε την 
Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο 
τµήµα της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών 
οχυρώσεων. Το φρούριο που άλλαξε σχήµα και µέγεθος 
πολλές φορές, στεγάζει τώρα το θέατρο της Μπούντβα. 
Έπειτα αναχώρηση για το µεσαιωνικό Κότορ που είναι 
περικυκλωµένο από ένα τείχος το οποίο 
ανοικοδοµήθηκε από τη Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία της 
Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική 
της παλιάς πόλης έχουν συµβάλει στην ανακήρυξή του 
ως µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς από 
την Unesco. Θα περιηγηθούµε στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στον ναό 
του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Μπούντβα - Ντουµπρόβνικ (ξενάγηση πόλης) 
(149 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδροµή στο Ντουµπρόβνικ. 
Θα επιβιβαστούµε σε Feryboat για να διασχίσουµε το 
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης. Άφιξη και ξεκινάµε την 
ξενάγηση στην πόλη του Ντουµπρόβνικ που φυλάσσεται για 
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισµένο από τα 
στιβαρά και καλοδιατηρηµένα τείχη. Βρίσκεται υπό την 
προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως µνηµείο 
φυσικής οµορφιάς και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα 
κυριότερα αξιοθέατα που θα δούµε µέσα στην παλιά πόλη 
είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο 
µητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου 
Βλασίου, µε τον µαρµάρινο οπλισµένο ιππότη στην πλατεία 
του, η µεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό 
µοναστήρι µε την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο 
φαρµακείο της πόλης από την εποχή της δηµοκρατίας της 
Ραγούζας. ∆εν θα παραλείψουµε να δούµε τον πύργο του 
Ρολογιού και τη µικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το 
Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούµε σηµεία που 
γυρίστηκε η πολύ επιτυχηµένη σειρά Games of Thrones. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευµα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: Μπούντβα - Λίµνη Σκόνδρας - Τίρανα
Θεσσαλονίκη (581 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο της Λίµνη 
Σκόνδρας που θα µας εντυπωσιάσει µε την βιοποικιλία και τα 
νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι θέλουν προαιρετικά θα 
απολαύσουν µια mini κρουαζιέρα στη λίµνη µε το µοναδικής 
οµορφιάς τοπίο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τη 
πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα, τη µεγαλύτερη πόλη της 
∆ηµοκρατίας της Αλβανίας µε πληθώρα όµορφων εκκλησιών 
και κατάφυτων πάρκων και θα περιηγηθούµε στο κέντρο της 
πόλης, η οποία ιδρύθηκε το 1614, κοσµείται µε ορισµένα 
αρχιτεκτονικά µνηµεία της εποχής του Μουσολίνι, για να 
δούµε τα κυριότερα αξιοθέατα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη 
αργά το βράδυ.

4 ΗΜΕΡΕΣ
2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
 28/2, 22/3, 26/3

Σηµείωση: ∆υνατότητα επιλογής και πακέτου διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιµοκατάλογο. Check Points 10€. ∆ηµοτικοί φόροι 3€ 3*htl. & 7€ 4*htl.
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Μαγευτικό
Ντουµπρόβνικ

1η & 2η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Λίµνη Σκόδρας - Κότορ 
Ντουµπρόβνικ (960 χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 
21:00. Άφιξη το πρωί στο Εθνικό Πάρκο της Λίµνη 
Σκόνδρας που θα µας εντυπωσιάσει µε την βιοποικιλία 
και τα νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι θέλουν προαιρετικά 
θα απολαύσουν µια mini κρουαζιέρα στη λίµνη µε το 
µοναδικής οµορφιάς τοπίο. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
το µεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωµένο από ένα 
τείχος το οποίο ανοικοδοµήθηκε από τη Γαληνοτάτη 
∆ηµοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του 
Κότορ που είναι το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά 
και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συµβάλει 
στην ανακήρυξή του ως µνηµείο παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς από την Unesco. Θα 
περιηγηθούµε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος 
του 12ου αιώνα, καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου, 
συγκέντρωση και αναχώρηση για το Ντουµπρόβνικ. 
Άφιξη αργά το απόγευµα στο Ντουµπρόβνικ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και µια πρώτη γνωριµία µε τη µοναδική 
καστρούπολη. ∆είπνο και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Ντουµπρόβνικ (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευµα και ξεκινάµε την ξενάγηση στην πόλη του 
Ντουµπρόβνικ όπου φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 
χρόνια, περιτριγυρισµένο από τα στιβαρά και 
καλοδιατηρηµένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της 
Unesco και χαρακτηρίζεται ως µνηµείο φυσικής οµορφιάς 
και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που 
θα δούµε µέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας 
αρχιτεκτονικής, όπως ο µητροπολιτικός ναός του προστάτη 
της πόλης, Αγίου Βλασίου, µε τον µαρµάρινο οπλισµένο 
ιππότη στην πλατεία του, η µεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το 
φραγκισκανό µοναστήριµε την εκκλησία του Σωτήρος και το 
παλαιότερο φαρµακείο της πόλης από την εποχή της 
δηµοκρατίας της Ραγούζας. ∆εν θα παραλείψουµε να δούµε 
τον πύργο του Ρολογιού και τη µικρή κρήνη του Ονοφρίου, 
καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούµε 
σηµεία που γυρίστηκε η πολύ επιτυχηµένη σειρά Games of 
Thrones. Ακολουθεί µια πολύ ενδιαφέρουσα προαιρετική 
κρουαζιέρα, για να γνωρίσουµε το θαλάσσιο µέτωπο της 
πόλης και να πάρουµε µια γεύση από τα καταπράσινα νησιά 
που βρίσκονται κατά µήκος των ∆αλµατικών ακτών. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευµα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και σας προτείνουµε 
βραδινή διασκέδαση σε jazz bar στη καστρούπολη σε ένα 
µοναδικό µεσαιωνικό περιβάλλον. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα:Ντουµπρόβνικ - Σπλίτ (440 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Σπλίτ, το µεγαλύτερο 
τουριστικό θέρετρο της ∆αλµατίας. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησής στην πόλη, θα επισκεφθούµε το περίφηµο 
ανάκτορο του αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού, το οποίο είναι το 
σηµαντικότερο και καλύτερα διατηρηµένο ρωµαϊκό κτίριο 
στην Κροατία. Θα έχουµε, επίσης, την ευκαιρία να 
θαυµάσουµε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό ∆ηµαρχείο και 
τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος 
στην πανέµορφη προκυµαία της πόλης, τη διάσηµη Ρίβα, για 
καφέ. Επιστροφή στο Ντουµπρόβνικ δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: Ντουµπρόβνικ - Μόσταρ (260 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ (παλιά γέφυρα - 
starimost). Πρόκειται για τη βασίλισσα του Νερέτβα, κτισµένη 
στις όχθες του οµώνυµου ποταµού, ενώ συνιστά πόλη 
µαρτυρική ανά τους αιώνες µε σύµβολά της τη Νέα Γέφυρα 
και τους Πύργους. Μόσταρ σηµαίνει ο φύλακας της γέφυρας 
και αναφέρεται στο διαχρονικό σύµβολο της πόλης, την Στάρι 
Μοστ. Η ξακουστή παλιά γέφυρα κατασκευάστηκε το 1557 
και µετά την καταστροφή της το 1993 ανοικοδοµήθηκε το 
2006. Το χρώµα της καµάρας αλλάζει ανάλογα µε το φως και 
την ώρα της ηµέρας, ενώ ένα από τα πιο διάσηµα σπορ της 
περιοχής είναι οι βουτιές από εκεί στα νερά του ποταµού. 
Έχει, επίσης, χαρακτηριστεί από την UNESCO ως µνηµείο 
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό και καφέ. Επιστροφή στον Ντουµπρόβνικ και 
διανυκτέρευση.

6η ηµέρα: Ντουµπρόβνικ - Μπούντβα - Τίρανα
Θεσσαλονίκη (670 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το µοναδικό θέρετρο της 
Μπούντβα θα δούµε την ξακουστή µαρίνα, τον πεζόδροµο 
Σλοβένσκα Οµπάλα, την πύλη των Βενετσιάνικων τοιχών και 
την Ακρόπολη που χτίστηκε τον 15ο αιώνα στην παλιά πόλη. 
Συνεχίζουµε για την πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα, τη 
µεγαλύτερη πόλη της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας µε πληθώρα 
όµορφων εκκλησιών και κατάφυτων πάρκων και θα 
περιηγηθούµε στο κέντρο της πόλης, η οποία ιδρύθηκε το 
1614, κοσµείται µε ορισµένα αρχιτεκτονικά µνηµεία της 
εποχής του Μουσολίνι, για να δούµε τα κυριότερα αξιοθέατα. 
Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ.

6 ΗΜΕΡΕΣ
4 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
 26/2, 20/3, 24/3

Σηµείωση: ∆υνατότητα επιλογής και πακέτου διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιµοκατάλογο. Check Points 12€. ∆ηµοτικοί φόροι 10€ 



Μαγευτικό
Ντουµπρόβνικ

1η & 2η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Λίµνη Σκόδρας - Κότορ - Ντουµπρόβνικ (960 χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 21:00. Άφιξη το πρωί στο Εθνικό 
Πάρκο της Λίµνη Σκόνδρας που θα µας εντυπωσιάσει µε την βιοποικιλία και τα νούφαρα 
που επιπλέουν. Όσοι θέλουν προαιρετικά θα απολαύσουν µια mini κρουαζιέρα στη λίµνη 
µε το µοναδικής οµορφιάς τοπίο. Στη συνέχεια αναχώρηση για το µεσαιωνικό Κότορ που 
είναι περικυκλωµένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδοµήθηκε από τη Γαληνοτάτη 
∆ηµοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συµβάλει στην 
ανακήρυξή του ως µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς από την Unesco. Θα 
περιηγη-θούµε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και 
στον ναό του Αγίου Νικολάου, συγκέντρωση και αναχώρηση για το Ντουµπρόβνικ. Άφιξη 
αργά το απόγευµα στο Ντουµπρόβνικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και µια πρώτη 
γνωριµία µε τη µοναδική καστρούπολη. ∆είπνο και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Ντουµπρόβνικ (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευµα και ξεκινάµε την ξενάγηση στην πόλη του Ντουµπρόβνικ που φυλάσσεται για 
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισµένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρηµένα 
τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως µνηµείο φυσικής 
οµορφιάς και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούµε µέσα 
στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο µητροπολιτικός ναός 
του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, µε τον µαρµάρινο οπλισµένο ιππότη στην 
πλατεία του, η µεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό µοναστήριµε την εκκλησία 
του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρµακείο της πόλης από την εποχή της δηµοκρατίας της 
Ραγούζας. ∆εν θα παραλείψουµε να δούµε τον πύργο του Ρολογιού και τη µικρή κρήνη 
του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούµε σηµεία που 
γυρίστηκε η πολύ επιτυχηµένη σειρά Games of Thrones. Ακολουθεί µια πολύ 
ενδιαφέρουσα προαιρετική κρουαζιέρα, για να γνωρίσουµε το θαλάσσιο µέτωπο της 
πόλης και να πάρουµε µια γεύση από τα καταπράσινα νησιά που βρίσκονται κατά µήκος 
των ∆αλµατικών ακτών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευµα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και σας προτείνουµε βραδινή διασκέδαση σε jazz bar
στη καστρούπολη σε ένα µοναδικό µεσαιωνικό περιβάλλον. ∆ιανυκτέρευση.

5 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
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 27/2, 21/3, 25/3

4η ηµέρα:Ντουµπρόβνικ - Σπλίτ (440 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρησηγια το Σπλίτ, το µεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της ∆αλµατίας. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής στην πόλη, θα επισκεφθούµε το περίφηµο ανάκτορο 
του αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού, το οποίο είναι το σηµαντικότερο και καλύτερα 
διατηρηµένο ρωµαϊκό κτίριο στην Κροατία. Θα έχουµε, επίσης, την ευκαιρία να 
θαυµάσουµε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό ∆ηµαρχείο και τον αναγεννησιακό Πύργο 
του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέµορφη προκυµαία της πόλης, τη διάσηµη 
Ρίβα, για καφέ. Επιστροφή στο Ντουµπρόβνικ δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: Ντουµπρόβνικ - Μπούντβα - Τίρανα - Θεσσαλονίκη (670 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το µοναδικό θέρετρο της Μπούντβα θα δούµε την 
ξακουστή µαρίνα, τον πεζόδροµο Σλοβένσκα Οµπάλα, την πύλη των Βενετσιάνικων 
τοιχών και την Ακρόπολη που χτίστηκε τον 15ο αιώνα στην παλιά πόλη. Συνεχίζουµε 
για την πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα, τη µεγαλύτερη πόλη της ∆ηµοκρατίας της 
Αλβανίας µε πληθώρα όµορφων εκκλησιών και κατάφυτων πάρκων και θα 
περιηγηθούµε στο κέντρο της πόλης, η οποία ιδρύθηκε το 1614, κοσµείται µε 
ορισµένα αρχιτεκτονικά µνηµεία της εποχής του Μουσολίνι, για να δούµε τα 
κυριότερα αξιοθέατα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ.

Σηµείωση: ∆υνατότητα επιλογής και πακέτου διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιµοκατάλογο. Check Points 10€. ∆ηµοτικοί φόροι 8€ 



08

Κωνσταντινούπολη
1000 & 1 Νύχτες

3η ηµέρα: Κρεµαστή Γέφυρα Του Βοσπόρου - Χαλκηδόνα
Χάλκη - Θεολογική Σχολή - Πρίγκηπος 
Μετά το πρωινό µας αναχωρούµε για την Χαλκηδόνα 
(σηµερινό Kadiköy) διασχίζοντας την πρώτη κρεµαστή 
γέφυρα του Βοσπόρου. Φτάνουµε στην Χαλκηδόνα και 
έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στα σοκάκια και 
επίσκεψη στον Ι.Ν.της Αγίας Ευφηµίας. Συνεχίζουµε την 
προαιρετική µας εκδροµή στα µαγευτικά και καταπράσινα 
Πριγκηπόνησα. Πρώτος σταθµός µας η Χάλκη σηµερινό ( 
Heybeli ada) για να επισκεφθούµε την περίφηµη Θεολογική 
σχολή της Χάλκης και τον ναό της Αγίας Τριάδας µε την 
θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας της Παυσολύπης. Στην 
συνέχεια αναχωρούµε για την Πρίγκηπο (σηµερινό Büyük 
ada) και εκεί θα έχουµε χρόνο ελεύθερο να κάνουµε τον 
γύρο του νησιού µε τις παραδοσιακές άµαξες µε τα άλογα, 
όπου θα θαυµάσουµε τις υπέροχες ξύλινες επαύλεις µε 
τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυµούν 
προτείνουµε την ανάβαση-προσκύνηµα στον θαυµατουργό 
Αι Γιώργη τον Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο 
σηµείο του νησιού µε υπέροχη θέα. Γεύµα ατοµικά στις 
παραθαλάσσιες ταβέρνες του νησιού και επιστροφή το 
απόγευµα στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

4η ηµέρα: Οικουµενικό Πατριαρχείο - Αγίασµα Της 
Παναγίας Των Βλαχερνών - Μονή Της Χώρας
Ι.Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Θεοδοσιανά Τείχη -Λέβεντ
Ουρανοξύστης Sapphire
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο 
το οποίο στεγάζεται από το 1601 στην εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου στο Φανάρι, όπου θα έχουµε την δυνατότητα, εκτός 
από την ξενάγησή µας στον ιερό χώρο, να δούµε το 
καταπληκτικό έργο του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου ∆ηµάδη 
που στεγάζει την Μεγάλη Πατριαρχική του Γένους Σχολή και 
να περπατήσουµε στα στενά πανέµορφα δροµάκια της 
περιοχής, όπου κάποτε µεγαλουργούσε ο Ελληνισµός. 
Ακολούθως επισκεπτόµαστε το Αγίασµα και τον ιερό Ναό  της 
Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλλει για πρώτη φορά ο 
Ακάθιστος Ύµνος το 626 µ. Χ. Συνεχίζοντας παράλληλα µε τα 
Θεοδοσιανά τείχη θα επισκεφθούµε την Ιερά Σταυροπηγιακή 
Μονή της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), µε τους τάφους των 
Πατριαρχών, και το ιερό Αγίασµα, όπου σύµφωνα µε τον 
θρύλο έγινε το θαύµα µε τα ψάρια την ηµέρα της άλωσης. 
Μετά πηγαίνουµε στην ιστορική Μονή της Χώρας, µε τα 
υπέροχα ψηφιδωτά, το καλύτερο δείγµα της βυζαντινής 
αγιογραφίας του 14ου αιώνα. Και η διαδροµή µας θα 
συνδέσει το ιστορικό παρελθόν της πόλης µε την σύγχρονη 
εικόνα της. καθώς θα καταλήξουµε στο Λεβέντ (το Μανχάταν 
της Κωνσταντινούπολης) µε τους ουρανοξύστες και τα 
υπερσύγχρονα εµπορικά κέντρα. Επίσκεψη στον δεύτερο 
ψηλότερο ουρανοξύστη της Τουρκίας τον Sapphire, όπου 
πληρώνουµε εισιτήριο για να µεταφερθούµε σε ένα λεπτό 
κυριολεκτικά στην ταράτσα του µε την εκπληκτική θέα σε όλη 
την Πόλη µέχρι τον Εύξεινο Πόντο και να ανεβάσουµε την 
αδρεναλίνη στα ύψη µε την είσοδο µας δια µέσου 
προσοµοιωτή ελικοπτέρου, στα κυριότερα µνηµεία της 
Κωνσταντινούπολης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
προαιρετικό γλέντι σε νυχτερινό κέντρο µε οριεντάλ µουσική 
και παραδοσιακούς χορούς. ∆ιανυκτέρευση. 

5η µέρα: Istanbul Forum - Ενυδρείο - Θεσσαλονίκη 
Μετά το πρωινό, θα κατευθυνθούµε στο IstanbulForum, ένα 
από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της 
Κωνσταντινούπολης, για να επισκεφθούµε το Aquarium 
(Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά 
είδη θαλασσινών και ψαριών. Άφιξη στα σύνορα, 
τελωνειακός έλεγχος και µε  ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, 
άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 

1η ηµέρα : Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (630 χλµ.)
Αναχώρηση στις 06.00πµ από τα γραφεία µας και µε τις 
απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος 
διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα 
είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω 
από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας 
παράλληλα µε την ακτή της Θάλασσας του Μαρµαρά. 
Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το απόγευµα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το 
απόγευµα µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη περπατώντας 
στα όµορφα και γραφικά στενά του πεζόδροµου του 
Πέραν, θα σας ενθουσιάσει.

2η ηµέρα: Κρουαζιέρα Βοσπόρου - Ντολµά Μπαξέ
Αγ. Σοφία- Βασιλική ∆εξαµενή - Ιππόδροµος
Σκεπαστή Αγορά 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί η προαιρετική µας 
βαρκάδα στα στενά του χιλιοτραγουδισµένου Βοσπόρου, 
όπου, από θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά χωριά 
αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, 
φτάνοντας µέχρι την δεύτερη κρεµαστή γέφυρα, για να 
επιστρέψουµε πλέοντας παράλληλα της ασιατικής ακτής 
στο σηµείο από όπου ξεκινήσαµε. Συνεχίζουµε µε την 
επίσκεψη-ξενάγηση στο ανάκτορο Ντολµά Μπαξέ, την 
τελευταία κατοικία των Οθωµανών σουλτάνων, µε την 
πρωτοφανή χλιδή του, χτισµένο στην ακτή του Βοσπόρου. 
Ακολούθως πηγαίνουµε στο ιστορικό κέντρο όπου θα 
ξεναγηθούµε στην του Θεού Αγ. Σοφία και στην υπόγεια 
Βασιλική ∆εξαµενή του Ιουστινιανού. Θα δούµε επίσης το 
Μίλιον, τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ), το Μπλε 
τζαµί, τον Βυζαντινό Ιππόδροµο µε τον Αιγυπτιακό 
Οβελίσκο, την στήλη του Τρικάρηνουόφεως, την στήλη 
του Κωνσταντίνου και την Γερµανική Κρήνη του 1898. 
Ακολουθεί η επίσκεψή µας στην Σκεπαστή Αγορά της 
Πόλης, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο να κάνουµε τις 
αγορές µας µε το απαραίτητο φυσικά "παζάρι". 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και για το 
βράδυ προτείνουµε προαιρετικό δείπνο στις 
ψαροταβέρνες του Κουµ Καπί µε βιολιά και λαούτα. 
∆ιανυκτέρευση. 

5 ΗΜΕΡΕΣ
4 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
 27/2, 21/3, 25/3
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Κωνσταντινούπολη
Πριγκηπόνησα 

1η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (630 χλµ.)  
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 22:00µµ. Με τις απαραίτητες 
στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα των Κήπων για τελωνειακό έλεγχο και ελεύθερο χρόνο 
στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω από την 
Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα µε την ακτή της Θάλασσας του 
Μαρµαρά.  Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη νωρίς το πρωί. 

2η ηµέρα: Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Καπαλί Τσαρσί 
Φτάνουµε νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη και θα επισκεφτούµε την Ι. Μονή της 
Ζωοδόχου Πηγής, όπου σύµφωνα µε τον θρύλο έγινε το θαύµα µε τα ψάρια, την ηµέρα 
της Άλωσης. Συνεχίζουµε στην σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί µε τα 4.000 
καταστήµατα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για αγορές, χωρίς να παραλείψουµε το 
απαραίτητο παραδοσιακό "παζάρι". Στον χρόνο αυτό έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε την 
βόλτα µας και στην Αιγυπτιακή αγορά (Μισίρ τσαρσί). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Το απόγευµα προτείνουµε µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη, 
περπατώντας στα γραφικά και πολύβουα σοκάκια της λεωφόρου Ιστικλάλ, θα 
ενθουσιαστείτε.

3η ηµέρα: Βόσπορος - Ανάκτορα Ντολµά Μπαξέ - Αγ. Σοφία - Βασιλική ∆εξαµενή
Βυζαντινός Ιππόδροµος 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η µέρα µας αρχίζει µε την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά 
του χιλιοτραγουδισµένου Βοσπόρου όπου, από θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά 
χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας µέχρι την δεύτερη 
κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Αµέσως µετά θα επισκεφτούµε το ανάκτορο Ντολµά 
Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των Οθωµανών Σουλτάνων, µε τη πρωτοφανή χλιδή του, 
χτισµένο στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα µεταβούµε στο ιστορικό κέντρο,  για 
να θαυµάσουµε  και να ξεναγηθούµε στο θαύµα της αρχιτεκτονικής µέχρι και σήµερα την 
Του Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική ∆εξαµενή του Ιουστινιανού µε το 
ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόµη θα δούµε το Μπλε τζαµί, το Βυζαντινό 
Ιππόδροµο µε τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των ∆ελφών, τη στήλη του 
Κωνσταντίνου, την Γερµανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης 
(Χιουρέµ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό 
κέντρο µε Οριεντάλ µουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.
 

4η ηµέρα: Γέφυρα Του Βοσπόρου - Χαλκηδόνα - Αγ. Ευφηµία - Πριγκηπόνησα 
Μετά το πρωινό περνάµε την πρώτη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου, αλλάζοντας 
ήπειρο φτάνουµε στην Χαλκηδόνα, την πόλη των "τυφλών"... Ελεύθερος χρόνος στην 
µεγάλη αγορά της, και επίσκεψη-προσκύνηµα στον Ι. Ναό της Αγ. Ευφηµίας, γνωστής 
από το θαύµα της στην 4η Οικουµενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας. Συνεχίζουµε για το 
λιµάνι του Μπόσταντζı,  από όπου θα πάρουµε το καράβι της ιδιωτικής γραµµής για 
την εκδροµή, στην µαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο. Άφιξη στο νησί και χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα µε τις άµαξες, όπου θα θαυµάσουµε τις αρχοντικές ξύλινες 
επαύλεις µε τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυµούν προτείνουµε την 
ανάβαση-προσκύνηµα στο µοναστήρι του θαυµατουργού σε Χριστιανούς και 
Μουσουλµάνους, Αι-Γιώργη του Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σηµείο του 
νησιού, από όπου θα έχουµε την υπέροχη θέα όλων των νησιών. Γεύµα σε 
παραθαλάσσια ψαροταβέρνα εξ ιδίων. Επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη 
µε το κρατικό πλοίο της γραµµής, και πάνω από το πλοίο θα έχουµε την ευκαιρία να 
δούµε τα τρία υπόλοιπα νησιά, και να αντικρίσουµε πλησιάζοντας, την ολόφωτη 
νυχτερινή πόλη µε τα υπέροχα φωτισµένα µνηµεία της. Μετάβαση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. 

5η ηµέρα: Κωνσταντινούπολη - Οικουµενικό Πατριαρχείο - Παναγιά Βλαχερνών
Ενυδρείο - Θεσσαλονίκη (630χλµ.) 
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο 
Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 
'Ύµνος το 626 µ.Χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο IstanbulForum, ένα από τα 
πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το 
Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη 
θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε 
ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

09

5 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
27/2, 21/3, 25/3

Σηµείωση : Το check in γίνεται µετά τις 14:00µ.µ.



Κωνσταντινούπολη
Πριγκηπόνησα 

1η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (630 χλµ.)  
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 22:00µµ. Με τις απαραίτητες 
στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα των Κήπων για τελωνειακό έλεγχο και ελεύθερο χρόνο 
στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω από την 
Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα µε την ακτή της Θάλασσας του 
Μαρµαρά.  Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη νωρίς το πρωί. 

2η ηµέρα: Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Καπαλί Τσαρσί 
Φτάνουµε νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη και θα επισκεφτούµε την Ι. Μονή της 
Ζωοδόχου Πηγής, όπου σύµφωνα µε τον θρύλο έγινε το θαύµα µε τα ψάρια, την ηµέρα 
της Άλωσης. Συνεχίζουµε στην σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί µε τα 4.000 
καταστήµατα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για αγορές, χωρίς να παραλείψουµε το 
απαραίτητο παραδοσιακό "παζάρι". Στον χρόνο αυτό έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε την 
βόλτα µας και στην Αιγυπτιακή αγορά (Μισίρ τσαρσί). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Το απόγευµα προτείνουµε µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη, 
περπατώντας στα γραφικά και πολύβουα σοκάκια της λεωφόρου Ιστικλάλ, θα 
ενθουσιαστείτε.

3η ηµέρα: Βόσπορος - Ανάκτορα Ντολµά Μπαξέ - Αγ. Σοφία - Βασιλική ∆εξαµενή
Βυζαντινός Ιππόδροµος 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η µέρα µας αρχίζει µε την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά 
του χιλιοτραγουδισµένου Βοσπόρου όπου, από θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά 
χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας µέχρι την δεύτερη 
κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Αµέσως µετά θα επισκεφτούµε το ανάκτορο Ντολµά 
Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των Οθωµανών Σουλτάνων, µε τη πρωτοφανή χλιδή του, 
χτισµένο στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα µεταβούµε στο ιστορικό κέντρο,  για 
να θαυµάσουµε  και να ξεναγηθούµε στο θαύµα της αρχιτεκτονικής µέχρι και σήµερα την 
Του Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική ∆εξαµενή του Ιουστινιανού µε το 
ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόµη θα δούµε το Μπλε τζαµί, το Βυζαντινό 
Ιππόδροµο µε τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των ∆ελφών, τη στήλη του 
Κωνσταντίνου, την Γερµανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης 
(Χιουρέµ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό 
κέντρο µε Οριεντάλ µουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.
 

4η ηµέρα: Γέφυρα Του Βοσπόρου - Χαλκηδόνα - Αγ. Ευφηµία - Πριγκηπόνησα 
Μετά το πρωινό περνάµε την πρώτη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου, αλλάζοντας 
ήπειρο φτάνουµε στην Χαλκηδόνα, την πόλη των "τυφλών"... Ελεύθερος χρόνος στην 
µεγάλη αγορά της, και επίσκεψη-προσκύνηµα στον Ι. Ναό της Αγ. Ευφηµίας, γνωστής 
από το θαύµα της στην 4η Οικουµενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας. Συνεχίζουµε για το 
λιµάνι του Μπόσταντζı,  από όπου θα πάρουµε το καράβι της ιδιωτικής γραµµής για 
την εκδροµή, στην µαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο. Άφιξη στο νησί και χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα µε τις άµαξες, όπου θα θαυµάσουµε τις αρχοντικές ξύλινες 
επαύλεις µε τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυµούν προτείνουµε την 
ανάβαση-προσκύνηµα στο µοναστήρι του θαυµατουργού σε Χριστιανούς και 
Μουσουλµάνους, Αι-Γιώργη του Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σηµείο του 
νησιού, από όπου θα έχουµε την υπέροχη θέα όλων των νησιών. Γεύµα σε 
παραθαλάσσια ψαροταβέρνα εξ ιδίων. Επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη 
µε το κρατικό πλοίο της γραµµής, και πάνω από το πλοίο θα έχουµε την ευκαιρία να 
δούµε τα τρία υπόλοιπα νησιά, και να αντικρίσουµε πλησιάζοντας, την ολόφωτη 
νυχτερινή πόλη µε τα υπέροχα φωτισµένα µνηµεία της. Μετάβαση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. 

5η ηµέρα: Κωνσταντινούπολη - Οικουµενικό Πατριαρχείο - Παναγιά Βλαχερνών
Ενυδρείο - Θεσσαλονίκη (630χλµ.) 
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο 
Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 
'Ύµνος το 626 µ.Χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο IstanbulForum, ένα από τα 
πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το 
Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη 
θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε 
ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

09

5 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
27/2, 21/3, 25/3

Σηµείωση : Το check in γίνεται µετά τις 14:00µ.µ.
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Κωνσταντινούπολη
Πριγκηπόνησα

4η ηµέρα: Κωνσταντινούπολη - Οικουµενικό Πατριαρχείο
Παναγιά Βλαχερνών - Ενυδρείο - Θεσσαλονίκη (630χλµ) 
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο 
στο Φανάρι και στο Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών, 
όπου εψάλλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 'Ύµνος το 626 µ.χ. 
Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα 
από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της 
Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium 
(ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 
διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα 
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε ενδιάµεσες στάσεις 
καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

4 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 28/2,
5/3, 12/3, 19/3, 22/3, 26/3

1η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (630 χλµ)  
Αναχώρηση στις 06.00 πµ από τα γραφεία µας και µε τις 
απαραίτητες στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος 
διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα 
είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω 
από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας 
παράλληλα µε την ακτή της Θάλασσας του Μαρµαρά. 
Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το απόγευµα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το 
απόγευµα µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη περπατώντας 
στα γραφικά και πολύβουα  στενά του πεζόδροµου του 
Πέραν, θα σας ενθουσιάσει.

2η ηµέρα: Ι. Μονή Ζωοδόχου - Θεοδοσιανά Τείχη
Καπαλί Τσαρσί - Ασιατική Ακτή - Πρίγκηπος 
Μετά το πρωινό µας θα επισκεφθούµε το Αγίασµα της 
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύµφωνα µε το 
θρύλο, έγινε το θαύµα µε τα ψάρια την ηµέρα της 
Άλωσης. Συνεχίζουµε παράλληλα µε τα Θεοδοσιανά τείχη 
στη µεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί 
µε τα 4.000 καταστήµατα για ψώνια σε δερµάτινα είδη, 
αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς 
να παραλείψουµε το απαραίτητο "παζάρι". Στη συνέχεια 
θα περάσουµε µε το λεωφορείο πάνω από την πρώτη 
κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου, και αφού διασχίσουµε 
ένα µεγάλο κοµµάτι της Ασιατικής Κωνσταντινούπολης 
θα φτάσουµε στο λιµάνι Μπόσταντζι, από όπου θα 
πάρουµε το καράβι ιδιωτικής γραµµής για την εκδροµή, 
στην µαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο.  Άφιξη στην 
Πρίγκηπο και χρόνος ελεύθερος να κάνουµε τον γύρο 
του νησιού µε τις παραδοσιακές άµαξες µε τα άλογα, για 
να θαυµάσουµε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις µε τους 
ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυµούν προτείνουµε 
την ανάβαση-προσκύνηµα στο µοναστήρι του  Άι Γιώργη 
του Κουδουνά, µε τα χιλιάδες θαύµατα σε Χριστιανούς 
και Μουσουλµάνους. Γεύµα ατοµικά σε παραθαλάσσια 
ψαροταβέρνα. Επιστροφή µε το κρατικό πλοίο της 
γραµµής στην Ευρωπαϊκή ακτή στο Eminönü, έχοντας την 
ευκαιρία πάνω από το καράβι να δούµε τα τρία υπόλοιπα 
νησιά, και να αντικρίσουµε καθώς πλησιάζουµε την 
υπέροχα φωτισµένη πόλη, µε τα µνηµεία της. Μετάβαση 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. 

3η ηµέρα: Βόσπορος - Ανάκτορα Ντολµά Μπαξέ
Αγία Σοφία - Βασιλική ∆εξαµενή - Βυζαντινός Ιππόδροµος 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η µέρα µας αρχίζει µε την 
προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του 
χιλιοτραγουδισµένου Βοσπόρου όπου, από θαλάσσης, θα 
θαυµάσουµε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες 
αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας µέχρι την δεύτερη 
κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου, για να επιστρέψουµε 
πλέοντας παράλληλα της ασιατικής ακτής, στο σηµείο από 
όπου ξεκινήσαµε. Αµέσως µετά θα επισκεφτούµε το 
ανάκτορο Ντολµά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των 
Οθωµανών Σουλτάνων, µε τη πρωτοφανή χλιδή του, 
χτισµένο στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα 
µεταβούµε µε το λεωφορείο στο ιστορικό κέντρο, για να 
θαυµάσουµε  και να ξεναγηθούµε στο θαύµα της 
αρχιτεκτονικής µέχρι και σήµερα, την Του Θεού Αγία Σοφία, 
και την υπόγεια Βασιλική ∆εξαµενή του Ιουστινιανού µε το 
ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόµη θα δούµε το 
Μπλε τζαµί, το Βυζαντινό Ιππόδροµο µε τον Αιγυπτιακό 
Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των ∆ελφών, τη στήλη του 
Κωνσταντίνου, την Γερµανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και 
τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό 
κέντρο µε Οριεντάλ µουσική, παραδοσιακούς χορούς και 
τραγούδια. 

Σηµείωση:  Η εκδροµή στα Πριγκηπόνησα, πραγµατοποιείται αναλόγως των καιρικών συνθηκών.



Κωνσταντινούπολη
& Βόσπορος

1η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (630 χλµ.)  
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 22:00µµ. Με τις απαραίτητες 
στάσεις, φθάνουµε στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος διαβατηρίων και ελεύθερος  
χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάµε έξω από την 
Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα µε την ακτή της Θάλασσας του 
Μαρµαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη νωρίς το πρωί.

2η ηµέρα:Ι.Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Καπαλί Τσαρσί
Φτάνουµε νωρίς το πρωί στην Πόλη και θα επισκεφτούµε την Ι. Μονή της Ζωοδόχου 
Πηγής, (Μπαλουκλή), όπου σύµφωνα µε τον θρύλο έγινε το θαύµα µε τα ψάρια, την 
ηµέρα της Άλωσης. Συνεχίζουµε στην σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί µε 
τα 4.000 καταστήµατα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για αγορές, χωρίς να 
παραλείψουµε το απαραίτητο παραδοσιακό "παζάρι". Επιβίβαση στο λεωφορείο και 
µετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευµα 
προτείνουµε µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη, περπατώντας στα γραφικά και πολύβουα 
σοκάκια της λεωφόρου Ιστικλάλ, η οποία θα σας ενθουσιάσει.

3η ηµέρα: Βόσπορος - Ανάκτορα Ντολµά Μπαξέ - Αγ.Σοφία - Βασιλική ∆εξαµενή
Βυζαντινός Ιππόδροµος
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η µέρα αρχίζει µε την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά 
του χιλιοτραγουδισµένου Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, θα θαυµάσουµε τα παλαιά 
χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας µέχρι την 
δεύτερη κρεµαστή γέφυρα του Βοσπόρου, για να επιστρέψουµε πλέοντας παράλληλα 
της ασιατικής ακτής, στο σηµείο από όπου ξεκινήσαµε. Αµέσως µετά θα επισκεφτούµε 
το ανάκτορο Ντολµά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των Οθωµανών Σουλτάνων, µε τη 
πρωτοφανή χλιδή του, χτισµένο στην ακτή του Βοσπόρου.  Στη συνέχεια θα µεταβούµε 
στο ιστορικό κέντρο, για να θαυµάσουµε και να ξεναγηθούµε, στο θαύµα της 
αρχιτεκτονικής µέχρι και σήµερα την Του Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική 
∆εξαµενή του Ιουστινιανού µε το ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόµη θα 
δούµε το Μπλε τζαµί, τον  Βυζαντινό Ιππόδροµο µε τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την 
Ελικτή Στήλη των ∆ελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου, την Γερµανική κρήνη του 
1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέµ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο µε Οριεντάλ µουσική, 
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

4η ηµέρα: Κωνσταντινούπολη - Οικουµενικό Πατριαρχείο - Παναγία Βλαχερνών
Ενυδρείο - Θεσσαλονίκη (630χλµ) 
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο 
Αγίασµα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 
'Ύµνος το 626 µ.χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο Istanbul Forum, ένα από τα 
πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το 
Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη 
θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε 
ενδιάµεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.
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4 ΗΜΕΡΕΣ
2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 28/2
5/3, 12/3, 19/3, 22/3, 26/3

Σηµείωση : Το check in γίνεται µετά τις 14:00µ.µ.
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Στις µνήµες για το
Αϊβαλί και τη Σµύρνη

4 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

28/2, 12/3, 22/3, 26/3

1η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Αϊβαλί (690χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 
06.00πµ. Με ενδιάµεσες στάσεις καθοδόν, φθάνουµε 
στα σύνορα. Τελωνειακός και αστυνοµικός έλεγχος και 
σύντοµη στάση στο κατάστηµα αφορολογήτων ειδών. 
Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας 
έξωαπό την Κεσάνη, θα διασχίσουµε τα στενά του 
Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, µε το 
ferry-boat. ∆ια µέσου µιας πανέµορφης διαδροµής στις 
κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουµε για 
Αδραµύτιο όπου Θα φτάσουµε στο πανέµορφο Αϊβαλί, τις 
αλλοτινές Κυδωνιές, µέσα σε ένα απέραντο κάµπο από 
ελαιόδεντρα. Τακτοποίηση στο επιλεγµένο ξενοδοχείο, 
ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.  

2η ηµέρα: Αϊβαλί - Μοσχονήσια - Πέργαµος (60+60χλµ.) 
Πρωινό και αναχωρούµε για να επισκεφθούµε την 
Αρχαία Πέργαµο, από τις λαµπρότερες πόλεις της 
αρχαιότητας. Θα δούµε το Ασκληπιείο και την Βασιλική 
του Αγίου Ιωάννου. Επιστροφή στο Αϊβαλί χρόνος 
ελεύθερος για γεύµα εξ ιδίων και αργότερα, θα 
περιηγηθούµε στα γραφικά πέτρινα σοκάκια µε τις 
παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούµε τα παλιά χρωµατιστά 
ελληνικά αρχοντικά σπίτια µε τις λουλουδιασµένες αυλές 
τους, που σώζονται ακόµη και κοσµούν το Αϊβαλί. 
Επίσκεψη στην πάλαι ποτέ εκκλησία του Αγ Γεωργίου και 
στη συνέχεια θα πάµε στον λόφο ΣεϊΤαν Σοφρασιγια µια 
πανοραµική θέα της πόλης. Ακολουθεί βόλτα στο 
γραφικό λιµανάκι µε τις παραδοσιακές ταβέρνες και 
επίσκεψη στα πανέµορφα Μοσχονήσια, ένα σύµπλεγµα 
από 22 µικρά νησάκια διασκορπισµένα στο κόλπο του 
Αϊβαλιού. Επίσκεψη στον Ανακαινισµένο Ναό των 
Ταξιαρχών του 1890. Επιστροφή στο Αϊβαλί και 
διανυκτέρευση.  

3η ηµέρα: Αϊβαλί - Φώκαια - Σµύρνη (130+130χλµ.)  
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Φώκαια. Στάση στο 
γραφικό λιµάνι της µε τη µοναδική οµορφιά που δεν θα µας 
αφήσει ασυγκίνητους και στη συνέχεια διαµέσου 
Μενεµένης & Κορδελιού, φθάνουµε στην πολύπαθη 
Σµύρνη. Περιήγηση της πόλης όπου θα δούµε το ∆ιοικητήριο 
µε το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την 
ιστορική προκυµαία της, το γραφικό Κορντόν και τον παλαιό 
Σιδηροδροµικό Σταθµό. Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια 
αγορά της πόλης, το Κεµέραλτι. Επιστροφή αργά το 
απόγευµα στο Αϊβαλί, διανυκτέρευση.  

4η ηµέρα: Αϊβαλί - Τροία - Θεσσαλονίκη (690χλµ.)
Πρωινό και συνεχίζουµε µέσω Αδραµυτίου για Τσανάκκαλε. 
Επίσκεψη στις αρχαιότητες της µυθικής Τροίας, την πόλη του 
Πριάµου, όπου θα δούµε ερείπια από την παλιά πόλη και 
αντίγραφο του ∆ουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον 
αρχαιολογικό χώρο µε τα αλλεπάλληλα στρώµατα 
υπολειµµάτων από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. 
Θα διασχίσουµε τα στενά των ∆αρδανελίων, για να 
φθάσουµε στην Καλλίπολη, γενέτειρα της γνωστής Σοφίας 
Βέµπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και µε 
ενδιάµεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη αργά το βράδυ στη 
Θεσσαλονίκη.  
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Στις µνήµες για το
Αϊβαλί και τη Σµύρνη

4 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
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Αδριανούπολη
Αλεξανδρούπολη

1η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Αδριανούπολη (360 χλµ.)
Αναχώρηση στις 06:00 από τα γραφεία µας. Στάση για καφέ στη Μουσθένη και 
αναχώρηση για τα σύνορα. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και χρόνος για αγορές στα 
αφορολόγητα είδη (DutyFree). Συνεχίζουµε για την Αδριανούπολη. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και µια πρώτη γνωριµία στην πανέµορφη πόλη της Θράκης. Χρόνος 
ελεύθερος στην αγορά Αλή Πασά (το µεγαλύτερο τσαρσί της πόλης) αλλά και στους 
τριγύρω πολυσύχναστους δρόµους γύρω από τον πεζόδροµο (Saraclar), όπου έχετε τη 
δυνατότητα εκτός απότις αγορές σας να θαυµάσετε τα γραφικά σπίτια βγαλµένα από µια 
άλλη εποχή και να δοκιµάσετε την τουρκική παραδοσιακή κουζίνα. ∆ιανυκτέρευση. Σας 
προτείνουµε να επισκεφτείτε ένα παραδοσιακό τουρκικό χαµάµ που θα σας χαλαρώσει 
και θα σας γεµίσει ευεξία.

2η ηµέρα: Αδριανούπολη (Ξενάγηση πόλης)
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για να επισκεφτούµε το επιβλητικό Σελιµιγιέ Τζαµί, έργο 
του µεγάλου αρχιτέκτονα Μιµάρ Σινάν, καθώς επίσης και την 2η σκεπαστή αγορά (Arasta 
Bazar), που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Έπειτα θα επισκεφτούµε το ξακουστό Μουσείο 
Υγείας, το σπουδαιότερο κοινωφελές ίδρυµα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, όπου µε 
µεθόδους όπως η µουσική και η υδροθεραπεία θεράπευαν νοσήµατα της ψυχής και του 
σώµατος. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούµε στα 2 καινούργια εµπορικά κέντρα της πόλης, 
το Erasta και το Margi Outlet, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αγορές όλων των 
ειδών. Για το βράδυ προτείνουµε προαιρετική διασκέδαση µε µουσικό πρόγραµµα 
(Οριεντάλ) µε φαγητό και ποτό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Αδριανούπολη - Αλεξανδρούπολη - Θεσσαλονίκη (360 χλµ.)
Μετά το πρωινό, φορτώνουµε τις αποσκευές µας και αναχωρούµε για την Ελλάδα. 
Περνώντας από το προάστιο Κάραγατς (Παλιά Ορεστιάδα), όπου θα κάνουµε στάση για 
να επισκεφτούµε το Σιδηροδροµικό Σταθµό, όπου κάποτε περνούσε το θρυλικό Όριεντ 
Εξπρές (συρµός) και σήµερα στεγάζει τη Σχολή καλών τεχνών του Πανεπιστηµίου 
Trakya. Στην ίδια περιοχή υπάρχει το µνηµείο της Λοζάνης. Μετά από τον συνοριακό 
έλεγχο και µε στάσεις καθοδόν, άφιξη το µεσηµέρι στην Αλεξανδρούπολη για φαγητό. 
Ελεύθερος χρόνος στο λιµάνι µε τον επιβλητικό Φάρο - σύµβολο της πόλης και το 
µνηµείο της οικογένειας Βισβίζη, µία από της µεγάλες οικογένειες ευεργετών του 
γένους, που αφιέρωσαν την περιουσίας τους στην ελληνική επανάσταση. Αναχώρηση 
για τη Θεσσαλονίκη, άφιξη το βράδυ στην πόλη. 
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3 ΗΜΕΡΕΣ
2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
14/2, 29/2, 23/3, 27/3

SHOPPING
2020
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Βουκουρέστι
& Καρπάθια Όρη

5 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
27/2, 21/3, 25/3

1η & 2η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Βουκουρέστι 
(Γνωριµία πόλης ) (680 χλµ.)
Αναχώρηση στις 22:00 από το γραφείο µας. ∆ιασχίζοντας 
την πανέµορφη κοιλάδα του Στρυµόνα, και µε σύντοµη 
στάση έξω από τη Σόφια για φαγητό, συνεχίζουµε για τα 
Βουλγαρορουµανικά σύνορα. Μόλις περάσουµε τη 
«Γέφυρα της φιλίας» που ενώνει τη Βουλγαρία µε τη 
Ρουµανία πάνω από τον ∆ούναβη, µπαίνουµε στη 
Ρουµανία και αφού αφήσουµε πίσω µας το Τζιούρτζιου, 
φθάνουµε το πρωί στο Βουκουρέστι και ξεκινάει η 
ξενάγηση µας στην πανέµορφη πρωτεύουσα της 
Ρουµανίας, το “Παρίσι των Βαλκανίων” όπως 
χαρακτηριστικά ονοµάζεται. Επίσκεψη στο παλάτι του 
κοινοβουλίου, «το σπίτι του λαού», το δεύτερο 
µεγαλύτερο κτίριο στον κόσµο µετά το Αµερικάνικο 
Πεντάγωνο. Θα θαυµάσουµε το ωραιότερο κτήριο Αρτ 
Νουβό, «ναό της µουσικής» το περίφηµο Athenaeum (19
ος αι.), το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόµηµα του 
βασιλικού παλατιού που σήµερα στεγάζει το Εθνικό 
Μουσείο Τέχνης της Ρουµανίας, το παλάτι του Βασιλιά 
Κάρολου του 1ου, 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), την Αψίδα του Θριάµβου, την 
πατριαρχική εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, την 
Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστηµίου. Η ηµέρα µας θα 
κλείσει µε µια βόλτα στη παλιά πόλη, όπου θα δούµε της 
εκκλησία της Σταυρουπόλεως και θα έχουµε ελεύθερο 
χρόνο για ψώνια στα καταστήµατα.

3η ηµέρα: Βουκουρέστι - Καρπάθια (140 + 140 χλµ.)
Μετά το πρωινό, αναχωρούµε για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουµε την Κοιλάδα Πράχωβα, φθάνουµε στη 
Σινάϊα, όπου θα επισκεφθούµε το Ανάκτορο του Κάρολου Α, 
του πρώτου Βασιλιά της Ρουµανίας,γνωστό ως Πέλες. Οι 
συλλογές σπανίων αριστουργηµάτων που κοσµούν τα 
δωµάτια του Παλατιού, το καθιστούν ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα ανάκτορα της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα 
δούµε το οµώνυµο µοναστήρι, που χτίστηκε από τον 
Κατακουζηνό, πάνω σε µία πέτρα που έφερε από το Όρος 
Σινά, εξ’ ου και η ονοµασία της περιοχής. Συνεχίζουµε για το 
Κάστρο Μπράν, όπου θα επισκεφτούµε τον Πύργο µε το ίδιο 
όνοµα, γνωστό και σαν Πύργος του ∆ράκουλα. Από εκεί θα 
µεταβούµε στο Μπρασώβ, όπου θα θαυµάσουµε τα κτίσµατα 
του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την ΜπισέρικαΝεάγρα (Μαύρη 
Εκκλησιά), τη µεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού Ρυθµού από τη 
Βιέννη έως την Κωνσταντινούπολη, το ∆ηµαρχείο, τον 
Πύργο µε το Ρολόι, την Κεντρική Πλατεία. Επιστροφή στο 
Βουκουρέστι, διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: Βουκουρέστι - Λίµνη Χερστράου - Μουσείο 
χωριού
Πρωινό και θα επισκεφτούµε το Παλάτι της Άνοιξης, την 
Φαραωνικών διαστάσεων κατοικία της οικογένειας 
Τσαουσέσκου, το οποίο καταλαµβάνει µια έκταση 1400 
στρεµµάτων. Συνεχίζουµε για το «µουσείο του χωριού», 
που είναι µοναδικό στο είδος του, το οποίο θα 
επισκεφθούµε εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες 
τις περιοχές της Ρουµανίας που έχουν µεταφερθεί και 
συντηρούνται σε ένα µοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να 
αποκτήσει µια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή 
αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και το ∆ούναβη µέχρι τη 
Μαύρη Θάλασσα. Στη συνέχεια θα κάνουµε έναν µαγευτικό 
περίπατο στο πάρκο της λίµνης Herastrau, όπου µπορούµε 
να απολαύσουµε τον καφέ µας ή κάποια από τα γευστικά 
ροφήµατα και εδέσµατα του Hard rock café που βρίσκεται 
στο πάρκο και είναι ένα από τα πιο όµορφα της Ευρώπης 
Προαιρετικά, µπορείτε να κάνετε µία βόλτα στη λίµνη µε 
καραβάκι Για τη συνέχεια τι καλύτερο από µια επίσκεψη στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Από ελέφαντες µέχρι 
πεταλούδες και από καµηλοπαρδάλεις µέχρι ψάρια θα 
διευρύνουν τους ορίζοντες σας σχετικά µε τους 
συγκατοίκους µας στον πλανήτη Γη. Τα παιδιά και οι λάτρεις 
της φύσης θα καταγοητευτούν. Χρόνος ελεύθερος στην 
παλιά πόλη ή βόλτα στο µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο του 
Βουκουρεστίου Afi. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: Βουκουρέστι - Θεσσαλονίκη (680 χλµ.)
Η τελευταία ηµέρα της εκδροµής. Μετά το πρωινό ξεκινάµε 
για Τζιουρτζιού, Ρούσε, Πλέβεν, Σόφια, Κουλάτα, 
Προµαχώνα και το βράδυ, µετά τις καθορισµένες στάσεις 
για φαγητό και καφέ εξ’ ιδίων στα ίδια µε τα κατά την 
µετάβαση µας σηµεία, φτάνουµε στη Θεσσαλονίκη.

Σηµείωση: ∆υνατότητα επιλογής και πακέτου διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιµοκατάλογο. Check Points & ∆ηµοτικοί φόροι 10€.



Βουκουρέστι
& Καρπάθια Όρη

1η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Βουκουρέστι (680 χλµ.)
Αναχώρηση στις 06:00 π.µ. από το γραφείο µας. ∆ιασχίζοντας την πανέµορφη κοιλάδα 
του Στρυµόνα, και µε σύντοµη στάση έξω από τη Σόφια για φαγητό, συνεχίζουµε για τα 
Βουλγαρορουµανικά σύνορα. Μόλις περάσουµε τη «Γέφυρα της φιλίας» που ενώνει τη 
Βουλγαρία µε τη Ρουµανία πάνω από τον ∆ούναβη, µπαίνουµε στη Ρουµανία και αφού 
αφήσουµε πίσω µας το Τζιούρτζιου, φθάνουµε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Βουκουρέστι (Περιήγηση πόλης )
Πρωινό και ξεκινάει η ξενάγηση στην πανέµορφη πρωτεύουσα της Ρουµανίας, το 
“Παρίσι των Βαλκανίων” όπως χαρακτηριστικά ονοµάζεται. Επίσκεψη στο παλάτι του 
κοινοβουλίου, «το σπίτι του λαού», το δεύτερο µεγαλύτερο κτίριο στον κόσµο µετά το 
Αµερικάνικο Πεντάγωνο. Θα θαυµάσουµε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της 
µουσικής» το περίφηµο Athenaeum (19ος αι.), το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόµηµα 
του βασιλικού παλατιού που σήµερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουµανίας, 
το παλάτι του Βασιλιά Κάρολου του 1ου, 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), την Αψίδα του Θριάµβου, την 
πατριαρχική εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του 
Πανεπιστηµίου. Συνεχίζουµε για το «µουσείο του χωριού», που είναι µοναδικό στο είδος 
του, το οποίο θα επισκεφθούµε εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές 
της Ρουµανίας που έχουν µεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα µοναδικό τοπίο, ώστε ο 
επισκέπτης να αποκτήσει µια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, 
από τα Καρπάθια και το ∆ούναβη µέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζουµε µε µία 
επίσκεψη στο τεράστιο, πανέµορφο και καταπράσινο πάρκο Herastrau, που βρίσκεται 
δίπλα στην οµώνυµη τεχνητή λίµνη. Η ηµέρα µας θα κλείσει µε µια βόλτα στη παλιά 
πόλη, όπου θα δούµε της εκκλησία της Σταυρουπόλεως και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο 
για ψώνια στα καταστήµατα.

3η ηµέρα: Βουκουρέστι - Καρπάθια (140 + 140 χλµ.)
Μετά το πρωινό, αναχωρούµε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουµε την 
Κοιλάδα Πράχωβα, φθάνουµε στη Σινάϊα, όπου θα επισκεφθούµε το Ανάκτορο του 
Κάρολου Α, του πρώτου Βασιλιά της Ρουµανίας,γνωστό ως Πέλες. Οι συλλογές 
σπανίων αριστουργηµάτων που κοσµούν τα δωµάτια του Παλατιού, το καθιστούν ένα 
από τα πιο ενδιαφέροντα ανάκτορα της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα δούµε το οµώνυµο 
µοναστήρι, που χτίστηκε από τον Κατακουζηνό, πάνω σε µία πέτρα που έφερε από το 
Όρος Σινά, εξ’ ου και η ονοµασία της περιοχής. Συνεχίζουµε για το Κάστρο Μπράν, 
όπου θα επισκεφτούµε τον Πύργο µε το ίδιο όνοµα, γνωστό και σαν Πύργος του 
∆ράκουλα. Από εκεί θα µεταβούµε στο Μπρασώβ, όπου θα θαυµάσουµε τα κτίσµατα 
του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Μπισέρικα Νεάγρα (Μαύρη Εκκλησιά), τη 
µεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού Ρυθµού από τη Βιέννη έως την Κωνσταντινούπολη, το 
∆ηµαρχείο, τον Πύργο µε το Ρολόι, την Κεντρική Πλατεία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι, 
διανυκτέρευση.

4η ηµέρα: Βουκουρέστι - Θεσσαλονίκη (680 χλµ.)
Η τελευταία ηµέρα της εκδροµής. Μετά το πρωινό ξεκινάµε για Τζιουρτζιού, Ρούσε, 
Πλέβεν, Σόφια, Κουλάτα, Προµαχώνα και το βράδυ, µετά τις καθορισµένες στάσεις για 
φαγητό και καφέ εξ’ ιδίων στα ίδια µε τα κατά την µετάβαση µας σηµεία, φτάνουµε 
στη Θεσσαλονίκη.

15

4 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
 28/2, 22/3, 26/3

Σηµείωση: ∆υνατότητα επιλογής και πακέτου διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιµοκατάλογο. Check Points & ∆ηµοτικοί φόροι 10€.



16

Βελιγράδι
& Νόβι Σαντ

4 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
 28/2, 22/3, 26/3

1η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (630 χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
όπου έπειτα θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για µια πρώτη 
γνωριµία µε την πόλη. Σας προτείνουµε µια βόλτα στον 
µεγάλο πεζόδροµο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, µε 
πάµπολλα καταστήµατα για φθηνές αλλά ποιοτικές 
αγορές.
2η ηµέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση πόλης) - Ζέµουν
Πρωινό και ξεκινάµε την γνωριµία µας µε το µαγευτικό 
Βελιγράδι. Θα επισκεφθούµε τον ναό του Αγίου Σάββα, 
που θεωρείται ο µεγαλύτερος χριστιανικός ναός των 
Βαλκανίων, αφιερωµένος στον ιδρυτή, Αρχιεπίσκοπο και 
πρώτο Άγιο της  Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Συνεχίζουµε µε την επίσκεψή µας στο µουσείο Τίτο, όπου 
βρίσκεται ο τάφος του Ηγέτη που σηµαδεψε την ιστορία 
της χωρας, το Κοινοβούλιο, που µέχρι τη διάλυση της 
χώρας ήταν το Κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το 
∆ηµαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τη νέα 
πόλη και θα καταλήξουµε στο Kalemegdan, το φρούριο– 
κάστρο της πόλης, που ξεκίνησε από τους Ρωµαίους και 
επεκτάθηκε από τους Οθωµανούς, χτισµένο σε υψόµετρο 
125 µέτρων. Πανοραµικά θα θαυµάσουµε το δέλτα των 
ποταµών ∆ούναβη και Σάβα, τη φυλακή Νεµπόισα, εκεί 
όπου φυλακίστηκε ο οραµατιστής των ενωµένων 
Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. Θα συνεχίσουµε µε τις 
εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή και θα 
περπατήσουµε στο κάστρο για να θαυµάσουµε το µνηµείο 
ευγνωµοσύνης προς τη Γαλλία και το µνηµείο του Νικητή. 
Θα καταλήξουµε στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ, πλησίον του οποίου βρίσκεται και το κτίσµα του 
Πατριαρχείου, αλλά και το παλάτι της πριγκίπισσας 
Ljubica, σε κλασσική βαλκανική αρχιτεκτονική. Έπειτα θα 
επισκεφθούµε το Ζέµουν η αλλιώς Σεµλινο, όπου τον 19ο 
αιώνα αποτέλεσε έδρα της Αυστροουγγαρίας και 
φιλοξένησε βασιλιάδες και ηγέτες. Αποτελεί µικρογραφία 
της αρχιτεκτονικής της Κεντρικής Ευρώπης και 
παραδουνάβιος οικισµός, στην περιοχή αυτή υπάρχει 
πλήθος από καταστήµατα για διασκέδαση. Επιστροφή και 
χρόνος ελεύθερος στον µεγάλο πεζόδροµο της οδού 
Κνεζ Μιχαήλοβα, µε πάµπολλα καταστήµατα για φθηνές 
αλλά ποιοτικές αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ σας προτείνουµε µια προαιρετική κρουαζιέρα µε 
φαγητό ή ποτό και µουσική στον ∆ούναβη, ιδανική για µια 
όµορφη βραδιά, όπου µπορούµε να θαυµάσουµε τα 
φωταγωγηµένα αξιοθέατα της πόλης από µία άλλη 
οπτική γωνία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Βελιγράδι - Φρούσκα Γκόρα - Νόβι Σαντ (90 χλµ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για µια υπέροχη 
εκδροµή στην περιοχή της Βοϊβοντίνα. Κατά τη διάρκεια της 
διαδροµής θα επισκεφθούµε τη Φρούσκα Γκόρα και στη 
συνέχεια την βγαλµένη από παραµύθι πόλη Σρέµσκι 
Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), όπου θα έχουµε την ευκαιρία 
να επισκεφθούµε το οινοποιείο της περιοχής µε το διάσηµο 
κρασί Bermet, κρασί όπου βρέθηκε και στον Τιτανικό. 
Κατόπιν, φτάνουµε στο Νόβι Σαντ, πρωτεύουσα της 
Βοϊβοντίνα, µια πόλη, που αποπνέει αέρα Αυστροουγγαρίας. 
Θα δούµε το κάστρο Petrovaradin, µε ωραία θέα στον 
ποταµό ∆ούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, 
το ∆ηµαρχείο και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό 
πεζόδροµο όπου µέχρι σήµερα δεσπόζει το κτίριο, όπου 
στέγαζε το αλλοτινό Ελληνικό σχολείο. Νωρίς το απόγευµα 
επιστροφή στο Βελιγράδι και το βράδυ προαιρετική έξοδος 
σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, µια περιοχή που 
θυµίζει την Πλάκα της Αθήνας και την Μονµάρτη στο Παρίσι. 
Μια γνωριµία µε το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους ήχους 
τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών.

4η ηµέρα: Βελιγράδι Νις - Θεσσαλονίκη (630 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση. Στάση στην πόλη του Νις για 
φαγητό και δια µέσω του αυτοκινητόδροµου Βελιγραδίου - 
Σκοπίων κατευθυνόµαστε για τα σύνορα των Ευζώνων µε 
καθ’ οδόν στάσεις, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Σηµείωση: Check Points & ∆ηµοτικοί φόροι 10€.
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Βελιγράδι
& Νόβι Σαντ

4 ΗΜΕΡΕΣ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
 28/2, 22/3, 26/3

1η ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (630 χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
όπου έπειτα θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για µια πρώτη 
γνωριµία µε την πόλη. Σας προτείνουµε µια βόλτα στον 
µεγάλο πεζόδροµο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, µε 
πάµπολλα καταστήµατα για φθηνές αλλά ποιοτικές 
αγορές.
2η ηµέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση πόλης) - Ζέµουν
Πρωινό και ξεκινάµε την γνωριµία µας µε το µαγευτικό 
Βελιγράδι. Θα επισκεφθούµε τον ναό του Αγίου Σάββα, 
που θεωρείται ο µεγαλύτερος χριστιανικός ναός των 
Βαλκανίων, αφιερωµένος στον ιδρυτή, Αρχιεπίσκοπο και 
πρώτο Άγιο της  Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Συνεχίζουµε µε την επίσκεψή µας στο µουσείο Τίτο, όπου 
βρίσκεται ο τάφος του Ηγέτη που σηµαδεψε την ιστορία 
της χωρας, το Κοινοβούλιο, που µέχρι τη διάλυση της 
χώρας ήταν το Κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το 
∆ηµαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τη νέα 
πόλη και θα καταλήξουµε στο Kalemegdan, το φρούριο– 
κάστρο της πόλης, που ξεκίνησε από τους Ρωµαίους και 
επεκτάθηκε από τους Οθωµανούς, χτισµένο σε υψόµετρο 
125 µέτρων. Πανοραµικά θα θαυµάσουµε το δέλτα των 
ποταµών ∆ούναβη και Σάβα, τη φυλακή Νεµπόισα, εκεί 
όπου φυλακίστηκε ο οραµατιστής των ενωµένων 
Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. Θα συνεχίσουµε µε τις 
εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή και θα 
περπατήσουµε στο κάστρο για να θαυµάσουµε το µνηµείο 
ευγνωµοσύνης προς τη Γαλλία και το µνηµείο του Νικητή. 
Θα καταλήξουµε στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ, πλησίον του οποίου βρίσκεται και το κτίσµα του 
Πατριαρχείου, αλλά και το παλάτι της πριγκίπισσας 
Ljubica, σε κλασσική βαλκανική αρχιτεκτονική. Έπειτα θα 
επισκεφθούµε το Ζέµουν η αλλιώς Σεµλινο, όπου τον 19ο 
αιώνα αποτέλεσε έδρα της Αυστροουγγαρίας και 
φιλοξένησε βασιλιάδες και ηγέτες. Αποτελεί µικρογραφία 
της αρχιτεκτονικής της Κεντρικής Ευρώπης και 
παραδουνάβιος οικισµός, στην περιοχή αυτή υπάρχει 
πλήθος από καταστήµατα για διασκέδαση. Επιστροφή και 
χρόνος ελεύθερος στον µεγάλο πεζόδροµο της οδού 
Κνεζ Μιχαήλοβα, µε πάµπολλα καταστήµατα για φθηνές 
αλλά ποιοτικές αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ σας προτείνουµε µια προαιρετική κρουαζιέρα µε 
φαγητό ή ποτό και µουσική στον ∆ούναβη, ιδανική για µια 
όµορφη βραδιά, όπου µπορούµε να θαυµάσουµε τα 
φωταγωγηµένα αξιοθέατα της πόλης από µία άλλη 
οπτική γωνία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Βελιγράδι - Φρούσκα Γκόρα - Νόβι Σαντ (90 χλµ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για µια υπέροχη 
εκδροµή στην περιοχή της Βοϊβοντίνα. Κατά τη διάρκεια της 
διαδροµής θα επισκεφθούµε τη Φρούσκα Γκόρα και στη 
συνέχεια την βγαλµένη από παραµύθι πόλη Σρέµσκι 
Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), όπου θα έχουµε την ευκαιρία 
να επισκεφθούµε το οινοποιείο της περιοχής µε το διάσηµο 
κρασί Bermet, κρασί όπου βρέθηκε και στον Τιτανικό. 
Κατόπιν, φτάνουµε στο Νόβι Σαντ, πρωτεύουσα της 
Βοϊβοντίνα, µια πόλη, που αποπνέει αέρα Αυστροουγγαρίας. 
Θα δούµε το κάστρο Petrovaradin, µε ωραία θέα στον 
ποταµό ∆ούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, 
το ∆ηµαρχείο και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό 
πεζόδροµο όπου µέχρι σήµερα δεσπόζει το κτίριο, όπου 
στέγαζε το αλλοτινό Ελληνικό σχολείο. Νωρίς το απόγευµα 
επιστροφή στο Βελιγράδι και το βράδυ προαιρετική έξοδος 
σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, µια περιοχή που 
θυµίζει την Πλάκα της Αθήνας και την Μονµάρτη στο Παρίσι. 
Μια γνωριµία µε το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους ήχους 
τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών.

4η ηµέρα: Βελιγράδι Νις - Θεσσαλονίκη (630 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση. Στάση στην πόλη του Νις για 
φαγητό και δια µέσω του αυτοκινητόδροµου Βελιγραδίου - 
Σκοπίων κατευθυνόµαστε για τα σύνορα των Ευζώνων µε 
καθ’ οδόν στάσεις, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Σηµείωση: Check Points & ∆ηµοτικοί φόροι 10€.

Βελιγράδι
« By night »

1η  ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (610 χλµ.)
Συγκέντρωση στις 22.00 και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη στα σύνορα των 
Ευζώνων, στάση στα αφορολόγητα για τις πιθανές σας αγορές. ∆ιέλευση των Σκοπιανών 
και Σέρβικων συνόρων και σε µια διαδροµή µέσω της Κλεισούρας, περνώντας 
περιφερειακά των Σκοπιών και Σερβίας φθάνουµε στο Βελιγράδι, το πρωί.
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Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τον ιστορικό Σιδηροδροµικό Σταθµό αλλά και 
κατεστραµµένα, ακόµα, κτίρια από τους νατοϊκούς βοµβαρδισµούς. Σας προτείνουµε να 
απολαύσετε το τοπικό κρασί ή την Σέρβικη µπύρα µε συνοδεία τοπικών γεύσεων, στην 
πιο παλιά ταβέρνα της πόλης σήµα κατατεθέν της Σέρβικης πρωτεύουσας. Ξενάγηση στο 
Μουσείο Τίτο, αφιερωµένο στον ηγέτη που σηµάδεψε την ιστορία της χώρας. 
Συνεχίζουµε για το Kalemegdan, το φρούριο - κάστρο της πόλης, που ξεκίνησε από τους 
Ρωµαίους και επεκτάθηκε από τους Οθωµανούς, χτισµένο σε υψόµετρο 125 µέτρων από 
όπου, πανοραµικά θα θαυµάσουµε το δέλτα των ποταµών ∆ούναβη και Σάββα, τη φυλακή 
Νεµπόισα, εκεί όπου φυλακίστηκε ο οραµατιστής των ενωµένων Βαλκανίων Ρήγας 
Φεραίος. Θα περπατήσουµε στο κάστρο για να θαυµάσουµε το µνηµείο ευγνωµοσύνης 
προς τη Γαλλία και το µνηµείο του Νικητή. Στη συνέχεια ,έχουµε την προαιρετική µας 
κρουαζιέρα στον ∆ούναβη όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυµάσετε το ατµοσφαιρικό 
και κινηµατογραφικό τοπίο που αγκαλιάζει το Βελιγράδι. Ελεύθερος χρόνος στον 
µεγάλο κοσµοπολίτικο πεζόδροµο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, µε πάµπολλα καταστήµατα 
για φθηνές αλλά ποιοτικές αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ µπορείτε να 
διασκεδάσετε σε ένα από τα παραποτάµια νυχτερινά κέντρα ή τα night clubs. 
Εναλλακτικά, µια κρουαζιέρα µε φαγητό ή ποτό και µουσική στον ∆ούναβη θα ήταν 
ιδανική για µια όµορφη βραδιά. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. 
Χρόνος ελεύθερος.

3η ηµέρα: Βελιγράδι - Νόβι Σαντ (90 χλµ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για µια υπέροχη εκδροµή στην περιοχή της 
Βοϊβοντίνα. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής θα επισκεφθούµε τη Φρούσκα Γκόρα και στη 
συνέχεια την βγαλµένη από παραµύθι πόλη Σρέµσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), όπου 
θα έχουµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε το οινοποιείο της περιοχής µε το διάσηµο 
κρασί Bermet, κρασί όπου βρέθηκε και στον Τιτανικό. Κατόπιν, φτάνουµε στο Νόβι 
Σαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, µια πόλη, που αποπνέει αέρα Αυστροουγγαρίας. Θα 
δούµε το κάστρο Petrovaradin, µε ωραία θέα στον ποταµό ∆ούναβη, την πλατεία 
Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το ∆ηµαρχείο και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο στον 
κεντρικό πεζόδροµο όπου µέχρι σήµερα δεσπόζει το κτίριο, όπου στέγαζε το αλλοτινό 
Ελληνικό σχολείο. Νωρίς το απόγευµα επιστροφή στο Βελιγράδι και το βράδυ 
προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, µια περιοχή που 
θυµίζει την Πλάκα της Αθήνας και την Μονµάρτη στο Παρίσι. Μια γνωριµία µε το 
νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών.

4η ηµέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη (610 χλµ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση και µέσω Νις και Σκοπίων, άφιξη αργά το βράδυ 
στην Θεσσαλονίκη.

4 ΗΜΕΡΕΣ
2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

(ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
 28/2, 22/3, 26/3

Σηµείωση: ∆υνατότητα επιλογής και πακέτου διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιµοκατάλογο. Check Points & ∆ηµοτικοί φόροι 10€.
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Βυζαντινή Οχρίδα

1η  ηµέρα: Θεσσαλονίκη - Μπίτολα - Οχρίδα
Αναχώρηση στις 07.30 από τα γραφεία µας και µέσω Αµύνταιου Φλώρινας, µε στάσεις 
για καφέ, άφιξη στο φυλάκιο Νίκης. Πρώτος σταθµός µας το γνωστό µοναστηράκι 
(Μπίτολα). Γνωριµία µε την πόλη και προαιρετικό γεύµα. Στη συνέχεια, αναχωρούµε για 
την Οχρίδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Το απόγευµα θα 
επισκεφθούµε την πόλη της Οχρίδας και τις οµορφιές της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Οχρίδα - Όσιος Ναούµ (80 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση. Περνώντας από τα γραφικά χωριά Λαγκαδίν, Πεστάνι και 
Τρεπγίτσα που βρίσκονται στην ανατολική όχθη της λίµνης και θα καταλήξουµε στο 
µοναστήρι του Οσίου Ναούµ. Θα επισκεφθούµε την εκκλησία του και τον τάφο του, όπως 
επίσης και την εκκλησία της Άγιας Παρασκευής (εκκλησία των βράχων µε  Αγίασµα). 
Χρόνος ελεύθερος για να ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης και κοσµήµατα φτιαγµένα από 
λέπια ψαριών. Στη συνέχεια, θα δούµε το Μουσείο Νερού. Επιστρέφουµε στην Οχρίδα 
όπου θα δούµε το άγαλµα των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου και την εκκλησία της 
Αγίας Σοφίας, η οποία σήµερα λειτουργεί σαν µουσείο. Επίσης, θα επισκεφθούµε το 
αρχαίο θέατρο και τα κάστρα της πόλης για να απολαύσουµε την πανοραµική θέα και θα 
κάνουµε βόλτα στα καλντερίµια της παλιάς πόλης. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο για 
γεύµα και ξεκούραση. Το απόγευµα µια βόλτα στην όµορφη Στρούγκα, το τουριστικό 
θέρετρο στη δυτική όχθη της λίµνης, θα ολοκληρώσει τη µέρα µας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Οχρίδα - Θεσσαλονίκη (235 χλµ.)  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήµερα µια υπέροχη κρουαζιέρα (προαιρετική) στη λίµνη θα 
ολοκληρώσει το πρόγραµµα µας. Μετά το γεύµα στο ξενοδοχείο παίρνουµε τον δρόµο 
της επιστροφής. Με ενδιάµεσες στάσεις άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.
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Σηµείωση: Το πρόγραµµα περιλαµβάνει πλήρη διατροφή.

3 ΗΜΕΡΕΣ
2 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
14/02, 29/2, 23/3, 27/3
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Απόκριες
στην Ελλάδα

Αθήνα - Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη
Ιτέα - Άµφισα, Αµφιλοχία, Καλαµπάκα,

Κέρκυρα, Λαµία - Καρπενήσι,
Λευκάδα, Ορεινή Κορινθία,

Πρέβεζα, Χαλκίδα
ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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 DIESEL 
TRAVEL MIKE έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά . Η εταιρεία DIESEL TRAVEL MIKE 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 DIESEL TRAVEL MIKE 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 11766226/07-03-2019. Συνεργαζόµενη ασφαλιστική 
εταιρεία είναι  η  GENERALI  HELLAS Insurance Company  SA που εδρεύει  στην Aθήνα οδός Ηλία Ηλιού & Πυθέου 35-37 
τηλ. επικοινωνίας   +302108096400 fax  +30 2108096367, Γραφεία  Βορείου  Ελλάδος 38-40 26ης Οκτωβρίου 
Θεσσαλονίκη  τηλ. +302310551144 fax  +30 2310 552281 email info@generali.gr
Σε περίπτωση ανάγκης µπορείτε να επικοινωνείτε µε την εταιρεία µας DIESEL TRAVEL MIKE Ελευθερίου Βενιζέλου 2 
Θεσσαλονίκη ΤΚ 54624 Τηλ. +30 2310288488 email Info@dieseltravel.gr.
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Γενικοί Όροι Συµµετοχής ρυθµίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις αφενός του Πελάτη (κατά την έννοια του παρόντος, 
Πελάτης είναι είτε ο ταξιδιώτης είτε το ενδιάµεσο Τουριστικό Πρακτορείο που λειτουργεί ως πωλητής του πακέτου) και 
αφετέρου της Εταιρείας DIESEL TRAVEL MIKE -στη συνέχεια καλούµενης και Εταιρείας. 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, δεσµεύονται µε τους παρόντες όρους και για το λόγο 
αυτό δέον όπως αναζητούνται είτε από την DIESEL TRAVEL MIKE , είτε από τον εκάστοτε πωλητή-τουριστικό πρακτορείο, το 
οποίο πωλάει το πακέτο. Κατά συνέπεια ο κάθε ταξιδιώτης δέχεται αυτόµατα µε τη συµµετοχή του και τους πιο κάτω όρους, των 
οποίων η αποδοχή τεκµαίρεται µε την ολοκλήρωση της κράτησης από τον εκάστοτε µεµονωµένο ταξιδιώτη ή/και φορέα.
Σηµειώνεται ότι ως «οργανωµένο ταξίδι», στο οποίο τυγχάνουν εφαρµογής οι παρόντες όροι,  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 
∆ιοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων(Charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριµένα ταξίδια, 
ο Πελάτης δεσµεύεται 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 Πελάτης 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. ∆ιευκρινίζεται 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, εκτός αν άλλως ειδικώς ορίζεται. 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 το σύνολο του οργανωµένου 
ταξιδιού που διαθέτει στους Πελάτες, είτε αυτοί είναι οι άµεσοι ταξιδιώτες, είτε ενδιάµεσα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία 
µεταπωλούν το ταξίδι στον τελικό ταξιδιώτη. 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 Πελάτη 
ή/και ταξιδιώτη, ( στη περίπτωση που ο τελευταίος δεν είναι άµεσος πελάτης της) 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 Πελάτης ή/και ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει. Σε 
περίπτωση διαφωνίας, εφαρµοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρµόδια τα ∆ικαστήρια Θεσσαλονίκης. 
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ. 
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 θα συµµετέχει καθώς και τους όρους συµµετοχής, των οποίων η µέριµνα εφοδιασµού στον εκάστοτε 
ταξιδιώτη, σε περίπτωση που πωλητής του πακέτου δεν είναι η Εταιρεία, ανήκει στον Πελάτη. Οι συµµετέχοντες ταξιδιώτες 
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 ο ταξιδιώτης απωλέσει υπηρεσία που 
συµπεριλαµβάνεται στο πακέτο και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του ( καθυστέρηση, µη συµµόρφωση µε το πρόγραµµα) 
ουδεµία αποζηµίωση 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 -όπου το ταξίδι εκτελείται στο 
πλαίσιο περισσότερων συµµετεχόντων ταξιδιωτών- 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 µε 
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. ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. 
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 ή στον εκάστοτε πωλητή του πακέτου του αν 
δεν είναι απευθείας η 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. Ωστόσο και δεδοµένου ότι αυτό διαφέρει ανάλογα τον προορισµό, 
συνιστάται πριν την κράτηση του εκάστοτε ταξιδιού να γίνεται επικοινωνία µε την εκάστοτε αρµόδια ελληνική ή προξενική αρχή 
του Κράτους υποδοχής προκειµένου να διαπιστωθεί ή κατοχή των απαιτούµενων ταξιδιωτικών εγγράφων και η εγκυρότητα 
αυτών καθώς και ο ακριβής χρόνος θεωρήσεων των ταξιδιωτικών εγγράφου και εισόδου στη χώρα υποδοχής.  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, οπότε 
και αποτελεί υποχρέωση του φέροντα την επιµέλεια του ανηλίκου, η µέριµνα για τον εφοδιασµό των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών και εγγράφων που επιτρέπουν τη συµµετοχή του ανηλίκου στο ταξίδι. Τυχόν συνδροµή της Εταιρείας στον 
έλεγχο ή και στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σηµαίνει την παροχή 
εγγύησης για τη δυνατότητα συµµετοχής στο ταξίδι ή/και ακόµη την ανάληψη ευθύνης 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 ταξιδίων 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, η Εταιρεία 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. Τυχόν αλλαγή σε ώρες πτήσεων ή οδικών δροµολογίων δεν 
θεωρείται αλλαγή προγράµµατος. 
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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 Όλα 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 αναφέρεται εκάστοτε είναι σύµφωνα µε τον 
τουριστικό οργανισµό της χώρας στην οποία ανήκουν και τις εκεί προδιαγραφές. 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. ∆εν 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.λπ.). 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 ταξιδιώτη, 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.  
γ. Αποσκευές Ανεξαρτήτως 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 σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις εκάστοτε εφαρµοστέες ∆ιεθνείς Συµβάσεις ή/και Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται για τον λόγο 
αυτό να µην τοποθετείτε είδη µεγάλης αξίας στις αποσκευές. 
6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ 
Σε συµµόρφωση µε την νοµοθεσία, κοινοτική (Οδηγία 2015/2302), αλλά και ελληνική  (Π.∆. 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 ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ. 
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 προς την 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. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η λήψη από τον 
εκάστοτε ταξιδιώτη του προγράµµατος του ταξιδιού. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης έχει προµηθευτεί το ταξίδι του από τρίτο 
πωλητή (τουριστικό πρακτορείο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο σηµείο πώλησης) και όχι άµεσα από την Εταιρεία, επιβάλλεται ο 
εφοδιασµός από τον εκάστοτε πωλητή του προγράµµατος του ταξιδιού και σε περίπτωση που αυτό δεν έχει χορηγηθεί ο 
ταξιδιώτης µπορεί να το απαιτήσει, δεδοµένου ότι το οριστικό πρόγραµµα, το οποίο και κατά τα ανωτέρω αποδέχεται δια της 
συµµετοχής του, αποτελεί τη συµφωνία στην οποία ο ταξιδιώτης προσχώρησε για το συγκεκριµένο ταξίδι. 
10. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 
∆εδοµένης της εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Κανονισµού αριθ.679/20176 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδοµένων αυτών, τα Μέρη ρητά δεσµεύονται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από το παρόν 
συµφωνητικό, να συµµορφώνονται µε το ισχύον ∆ίκαιο Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. Η εταιρία δεσµεύεται ότι η 
συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, που λαµβάνει από τον πελάτη, πραγµατοποιείται µε µοναδικό στόχο 
την εκπλήρωση του σκοπού, όπως περιγράφεται στο παρόν και σε ουδεµία άλλη χρήση-επεξεργασία αυτών θα προβεί χωρίς 
την προγενέστερη ενηµέρωση του πελάτη. Η εταιρία, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του πελάτη, αναλαµβάνει να παρέχει 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικές µε την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων, καθώς και σχετικών µε τα 
δικαιώµατα του, που απορρέουν από την εφαρµογή του ως άνω Κανονισµού, µέσω σχετικής επικοινωνίας µε τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dieseltravel.gr. Επίσης, η εταιρία 
παρέχει στη διάθεση των πελατών της και ο πελάτης δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την πολιτική απορρήτου 
της εταιρίας καθώς και των σχετικών µε τις υπηρεσίες της πληροφοριών, όπως αναλύονται στο παρακάτω link, που είναι 
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της, https://dieseltravel.gr/privacy-policy/.

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  
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