Οδικές εκδρομές σελ. 18-19

Ελβετία || σελ. 1-3

Στρασβούργο || σελ. 4-5

Παρίσι || σελ. 6-7

ΕΛΒΕΤΙΚΗ

εκδρομικό πρόγραμμα
|| 5 ημέρες ||23/12 - 27/12 Χριστούγεννα

μαγεία-αλπικό τρένο

01 Πτήση για Μόναχο – Λιντάου
Ημέρα

(183χλμ.)–Σαφχάουζεν(109χλμ.)
Ζυρίχη(50χλμ.)

Ημέρα

Βέρνη ( 60 χλμ.)-Ζυρίχη (120 χλμ.)

Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν την
πόλη μεταξύ των λιμνών όπως σημαίνει το όνομα του. Θα
περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις
ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές
της πόλης. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχωρούμε για
την πρωτεύουσα της Ελβετίας τη Βέρνη, χτισμένη στην καμπή
του ποταμό Ααρ με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου
αιώνα. Στην περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο το επιβλητικό
κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο. Στο κέντρο σχεδόν της πόλης
δεσπόζει ο Πύργος του Ρολογιού, ένα από τα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης. Το περίτεχνο αστρονομικό ρολόι του 13ου
αιώνα, με τις μορφές που κινούνται στην αλλαγή της ώρας
κατασκευάστηκε το 1530 και χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο
ρολόι της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων και για
να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του ιστορικού κέντρου,
όπου σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το σπίτι που διέμεινε ο
Αινστάιν. Στη συνέχεια επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

04

Ημέρα

Ζυρίχη–Κουρ
(120χλμ.)
Διαδρομή με το μοναδικό αλπικό
τρένο-Σαιν Μόριτζ & Νταβός-Ζυρίχη
(148 χλμ.)

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε.
Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου
φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο
σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία
για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό
τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο
Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και

Züri by
Fassbind 4*

529 €

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

559 € 499 €

209 €

609 €

229 €

-

Züri by Fassbind 4*

€

Heinrichstrasse 254/56, Escher Wyss, 8005 Ζυρίχη

Το Züri by Fassbind άνοιξε το 2017 και προσφέρει
μοντέρνα δωμάτια 50μ. Από το Escher Wyss
Platz και 6 λεπτά με το τραμ από τον κεντρικό
σιδηροδρομικό σταθμό της Ζυρίχης και το
Bahnhofstrasse. Παρέχεται δωρεάν WiFi σε όλους
τους χώρους. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα
με μεγάλα ηχομονωτικά παράθυρα, κλιματισμό,
μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, παροχές για καφέ και
τσάι, σίδερο και σιδερώστρα, τηλεόραση επίπεδης
οθόνης και μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και
δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

Ημέρα

03 Ζυρίχη – Ιντερλάκεν ( 119 χλμ.)

Early
Booking

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +160

Ζυρίχη περιήγηση πόλης
Λουκέρνη(55χλμ.) – Ζυρίχη(55χλμ.)
Μετά το πρωινό θα περιηγηθούμε στην πόλη της Ζυρίχης όπου
θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Φραουμνίστερ
με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με τη
μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο,
την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο
προστασίας περιβάλλοντος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για τη μοναδική Λουκέρνη. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να
κάνουμε μια πλήρη περιήγηση στην εντυπωσιακή παλιά πόλη
με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα
δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες.
Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική
γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης
σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο
και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια
παραμυθένια χροιά. Θα δούμε επίσης το ναό των Ιησουιτών με
το χαρακτηριστικό τρούλο και το κήπο των Παγετώνων με το
Λιοντάρι της Λουκέρνης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ΄ιδίων.
Στη συνέχεια επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Kameha
579 €
Grand Zurich 5*

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόναχο. Άφιξη και
επιβίβαση στο λεωφορείο μας όπου θα αναχωρήσουμε για μία
από τις γραφικότερες λιμναίες χερσονήσους της Γερμανίας,
το Βαυαρικό Λιντάου, που βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων
στις όχθες της λίμνης Μπόντενζεε (Bodensee) ή Κωνστάντζας
(Κόνσταντς, Konstanz), την οποία η Γερμανία μοιράζεται με την
Αυστρία και την Ελβετία. Θα περπατήσουμε στα σοκάκια της
και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στη διάθεση μας. Συνεχίζουμε
για το Σαφχάουζεν, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί
καταρράκτες που δημιουργεί ο γνωστός ποταμός Ρήνος, λίγο
μετά την έξοδό του από τη λίμνη Μπόγκεν. Το θέαμα της
ορμητικής υδατόπτωσης, 2ης πιο ορμητικής στην Ευρώπη,
είναι άκρως εντυπωσιακό και συνάμα καθηλωτικό. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων και στη συνέχεια αναχώρηση για
τη Ζυρίχη. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

02

Πράγα || σελ. 12-16

Βιέννη || σελ. 8-11 & 17

5
αεροπορικώς
ημέρες

Σκανάρετε το QR Code για να
δείτε το ξενοδοχείο

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη-Μόναχο
08:15-09:35

Kameha Grand Zurich
Autograph Collection 5*

Στουτγκάρδη-Θεσσαλονίκη
19:45-23:05
παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ωρών περίπου, γεμάτη
αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Στη συνέχεια
αναχωρούμε με το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός.
Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική ομορφιά.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

05 Ζυρίχη – Βασιλεία (88χλμ.)
Ημέρα

Κολμάρ(65χλμ.)–Στουτγκάρδη
πτήση επιστροφής (220 χλμ.)
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Βασιλεία. Σημαντικό
οικονομικό και εμπορικό κέντρο αποτελεί το μοναδικό
λιμάνι της χώρας καθώς βρίσκεται κτισμένη στο
σημείο που ο Ρήνος είναι πλωτός. Με την άφιξη μας θα
περιπλανηθούμε στα πιο σημαντικά της αξιοθέατα όπως
ο Καθεδρικός της ναός, η θεμέλιος λίθος του οποίου
τοποθετήθηκε τον 12ο αιώνα γνωστός για τα βιτρό και
τις νωπογραφίες που φιλοξενεί. Επόμενος σταθμός του
περιπάτου μας είναι η πλατεία της αγοράς με τα υπέροχα
κτήρια του 19ου αιώνα και την χαρακτηριστική της κρήνη
με τα αγάλματα της Παναγιάς και διαφόρων Αγίων. Στην
πλατεία δεσπόζει το δημαρχείο με τις εντυπωσιακές
τοιχογραφίες και το περίφημο ρολόι με τις ανάγλυφες
παραστάσεις. Η περιπλάνηση μας θα ολοκληρωθεί
στην πέτρινη γέφυρα Μίτλερε όπου και θα ξεκινήσει ο
ελεύθερος μας χρόνος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για το Κολμάρ, που φημίζεται για τα κρασιά του. Θα
περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο. Θα δούμε το
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό και τις μικρές πανέμορφες
πλατείες με τις υπαίθριες αγορές ενώ στη συνέχεια
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο πιο όμορφο σημείο της

παλαιάς πόλης, τη «Μικρή Βενετία», με τα κανάλια,
τις περίτεχνες γέφυρες, τα αριστοκρατικά καφέ και
τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια εστιατόρια για γεύμα εξ΄
ιδίων. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της
Στουτγκάρδης. Πτήση επιστροφής.
Σημειώσεις:
-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
-Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών
εκδρομών, απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 25
ατόμων.

Προαιρετική εκδρομή στο Αλπικό τρένο:
80 ευρώ ενήλικας / 60 ευρώ παιδί
(εισιτήριο & μεταφορά)

Dufaux-Strasse 1, 8152 Glattbrugg

Το Kameha Grand Zurich είναι ένα ξενοδοχείο
διεθνούς εμβέλειας που άνοιξε τις πύλες του
μόλις το 2015. Χαρακτηρίζεται από σύγχρονη
εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και νεομπαρόκ
εσωτερικούς χώρους με την υπογραφή του
παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Marcel Wanders. Η
κατοικία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με
κομψά δωμάτια και σουίτες, αίθουσα εκδηλώσεων
χωρητικότητας 960 ατόμων και μεγάλο συνεδριακό
κέντρο.

Περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία
αποσκευή 23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά
άτομο, διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας,
πρωινό καθημερινά, μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα,
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και
επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων,
Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

Σκανάρετε το QR Code για να
δείτε το ξενοδοχείο

Λωζάνη || Γενεύη || Ανεσσύ || Βέρνη || Λουκέρνη || Κουρ || Σαιν Μόριτζ || Νταβός || Γενεύη || Ζυρίχη || Αλπικό Τρένο

Ζυρίχη || Σαφχάουζεν || Καταρράκτες Ρήνου || Βέρνη || Λουκέρνη || Κουρ || Σαιν Μόριτζ || Νταβός || Λουγκάνο || Αλπικό Τρένο

ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ

πανόραμα

5

εκδρομικό πρόγραμμα

|| 5 ημέρες ||23/12 - 27/12 Χριστούγεννα
Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

ημέρες
αεροπορικώς

01 Πτήση για Μιλάνο
Ημέρα

Λωζάνη(322χλμ.)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο.
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση με προορισμό
τη Λωζάνη. Στη διαδρομή μας θα περάσουμε από το τούνελ
του Mον Μπλαν, με φόντο τα Λευκά όρη. Στη συνέχεια θα
πραγματοποιήσουμε στάση για γεύμα εξ’ ιδίων. Άφιξη
στη Λωζάνη το βράδυ και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Διανυκτέρευση.

02 Λωζάνη–Γενεύη(70χλμ.)
Ημέρα

Ανεσσύ «Βενετία της
Γαλλίας»(40χλμ.)Λωζάνη(10χλμ.)

Πρωινό και αναχωρούμε για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης»
την κομψή και κοσμοπολίτική Γενεύη. Είναι η δεύτερη πιο
πυκνοκατοικημένη πόλη της Ελβετίας χτισμένη στο σημείο
όπου εκβάλει ο Ροδανός ποταμός στην λίμνη της Γενεύης
(ή λίμνη Λεμάν) με το διάσημο και ψηλότερο σιντριβάνι της
Ευρώπης το Jet D’ eau. Έδρα πολλών διεθνών οργανισμών όπως
το Ευρωπαϊκό τμήμα του Ο.Η.Ε., την Unisef, τον παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας και το CERN τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Πυρηνικών Ερευνών. Στην περιήγηση μας θα δούμε σημαντικά
κτίρια στην περιοχή της παλιάς πόλης όπως ο Καθεδρικός Ναός
του Αγίου Πέτρου, που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, την
οικεία Ταβέλ που είναι η παλαιότερη της Γενεύης και σήμερα
λειτουργεί σαν Μουσείο και το Παλάτι των Εθνών που στεγάζει
την Έδρα της Κοινωνίας των Εθνών. Θα έχουμε χρόνο να
περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια
τα παραδοσιακά καφέ και τα εντυπωσιακά μαγαζιά. Χρόνος
ελεύθερος στη Γενεύη για γεύμα εξ’ ιδίων και στη συνέχεια
για όποιον το επιθυμεί προαιρετικά θα κάνουμε μια μοναδική
εκδρομή στη ‘’Βενετία της Γαλλίας’’ το μοναδικό Αννεσύ. Η πόλη
Annecy βρίσκεται μεταξύ Γενεύης και Chambery, στην περιοχή
Haute-Savoie της ανατολικής Γαλλίας, και η ιστορία της
ξεκινάει από το 10ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε από τους πρίγκιπες
της Σαβοΐας στο κέντρο της ομώνυμης λίμνης. Αποτελεί σήμερα
έναν από τους πιο δημοφιλείς αλπικούς προορισμούς αλλά και
μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες πόλεις της Γαλλίας, η
οποία έχει λάβει το προσωνύμιο «Βενετία της Γαλλίας, και όχι
άδικα. Εντυπωσιακά κανάλια συνδέουν τις περιοχές μεταξύ
τους, γραφικές κατοικίες και καταστήματα απλώνονται κατά
μήκος της λίμνης, ενώ το ιστορικό μνημείο Palais de l’Ile που
δεσπόζει στο κέντρο της, χτισμένο μέσα στο νερό, αποτελεί
το σήμα-κατατεθέν της πόλης. Το Αnnecy συναγωνίζεται με
αξιώσεις την Βενετία λόγω του φυσικού τοπίου, που μοιάζει
σε πολλά με τη γνωστή ιταλική πόλη, αλλά και εξαιτίας της
δημοφιλίας της ανάμεσα στους stars του Χόλιγουντ που κάνουν
εδώ μια στάση χειμώνα-καλοκαίρι. Στη συνέχεια επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη. Διανυκτέρευση.

03Λωζάνη–Βέρνη(108χλμ.)
Ημέρα

Λουκέρνη(110χλμ.)Ζυρίχη(52χλμ.)

Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ελβετίας
τη Βέρνη, χτισμένη στην καμπή του ποταμού Ααρ με
τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα. Στην
πανοραμική περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο και το επιβλητικό
κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος για να
περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του ιστορικού κέντρου.
Στη συνέχεια αναχώρηση για τη μοναδική Λουκέρνη. Εκεί θα
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πλήρη περιήγηση στην
εντυπωσιακή παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των
σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με
σιντριβάνια μικρές πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη
σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει
την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο,
το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν
στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. θα δούμε επίσης το ναό
των Ιησουιτών με το χαρακτηριστικό τρούλο και το κήπο των
Παγετώνων με το Λιοντάρι της Λουκέρνης. Χρόνος ελεύθερος
για γεύμα εξ’ ιδίων. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Ζυρίχη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Züri by Fassbind 4*
& Agora Swiss Night
by Fassbind 4*

Kameha Grand Zurich 5*

04 Ζυρίχη–Κουρ(120χλμ.) Διαδρομή
Ημέρα

με το μοναδικό αλπικό τρένο Σαιν
Μοριτζ&Νταβός Ζυρίχη (148χλμ.)

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε.
Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου
φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο
σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία
για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό
τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο
Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες
και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη
αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Στη συνέχεια αναχωρούμε
με το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός. Χρόνος ελεύθερος για
να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

& Agora Swiss Night
by Fassbind 4*

Early
Booking

519 €

549 €

489 €

199 €

549 €

579 €

-

219 €

05Ζυρίχη περιήγηση πόλης Μιλάνο

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

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

Το Züri by Fassbind άνοιξε το 2017 και προσφέρει
μοντέρνα δωμάτια 50μ. Από το Escher Wyss
Platz και 6 λεπτά με το τραμ από τον κεντρικό
σιδηροδρομικό σταθμό της Ζυρίχης και το
Bahnhofstrasse. Παρέχεται δωρεάν WiFi σε όλους
τους χώρους. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα
με μεγάλα ηχομονωτικά παράθυρα, κλιματισμό,
μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, παροχές για καφέ και
τσάι, σίδερο και σιδερώστρα, τηλεόραση επίπεδης
οθόνης και μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και
δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

SPECIAL

Ημέρα

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

μοναδική

5

€

Agora Swiss
Night by Fassbind 4*

Kameha Grand Zurich
Autograph Collection 5*

Av. du Rond-Point 9, 1006 Λωζάνη, Ελβετία

Dufaux-Strasse 1, 8152 Glattbrugg

Το Agora Swiss Night βρίσκεται σε μια ήσυχη και
καταπράσινη περιοχή της Λωζάνης και προσφέρει ένα
σύγχρονο σπα και γυμναστήριο. Απέχει 3 λεπτά με τα
πόδια από το σιδηροδρομικό σταθμό και 1χλμ. από τη
λίμνη της Γενεύης. Παρέχει επίσης δωρεάν Wi-Fi. Όλα
τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μεγάλα παράθυρα με
θέα στον κήπο, παροχές για καφέ και τσάι και τηλεόραση
επίπεδης οθόνης με 200 διεθνή κανάλια. Το μίνι μπαρ
είναι εφοδιασμένο με ποτά και ελβετικές σοκολάτες.

Το Kameha Grand Zurich είναι ένα ξενοδοχείο
διεθνούς εμβέλειας που άνοιξε τις πύλες του μόλις
το 2015. Χαρακτηρίζεται από σύγχρονη εντυπωσιακή
αρχιτεκτονική και νεομπαρόκ εσωτερικούς χώρους
με την υπογραφή του παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή
Marcel Wanders. Η κατοικία προσφέρει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες, με κομψά δωμάτια και σουίτες, αίθουσα
εκδηλώσεων χωρητικότητας 960 ατόμων και μεγάλο
συνεδριακό κέντρο.

Μετά το πρωινό θα περιηγηθούμε στην πόλη της Ζυρίχης όπου
θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Φραουμνίστερ
με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με τη
μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, την
Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο προστασίας
περιβάλλοντος. Στη συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο μας και
αφού πραγματοποιήσουμε ενδιάμεση στάση για γεύμα εξ’ ιδίων,
θα φτάσουμε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου για την
πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία αποσκευή 23 κιλά
και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο, διαμονή στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας, πρωινό καθημερινά , μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, Έμπειρος
αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί
φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη-Μιλάνο
12:00-13:00
Μιλάνο-Θεσσαλονίκη
16:50-19:45
Προαιρετική εκδρομή στο Αλπικό τρένο:
80 ευρώ ενήλικας / 60 ευρώ παιδί
(εισιτήριο & μεταφορά)
Προαιρετική εκδρομή στο Ανεσί:
25 ευρώ ενήλικας / 15 ευρώ παιδί
2

Σκανάρετε το QR Code για να
δείτε το ξενοδοχείο

Σκανάρετε το QR Code για να
δείτε το ξενοδοχείο

|| 5 ημέρες ||30/12 - 03/01 Πρωτοχρονιά
Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό
Züri by
Fassbind 4*
Kameha
Grand Zurich 5*

ημέρες
αεροπορικώς

πτήση επιστροφής (290χλμ.)

Σημειώσεις:
-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς
να παραλείπεται κάτι.
-Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών,
απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων.

εκδρομικό πρόγραμμα

Σκανάρετε το QR Code για να
δείτε το ξενοδοχείο

01 Πτήση για
Ημέρα

Μιλάνο – Ζυρίχη (280χλμ.)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο.
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση με
προορισμό τη Ζυρίχη. Αφού θα πραγματοποιήσουμε
στάση για γεύμα εξ’ ιδίων, άφιξη στη Ζυρίχη το βράδυ
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

02 Ζυρίχη
Ημέρα

περιήγηση πόλης-Σαφχάουζεν
Καταρράκτες Ρήνου–Ζυρίχη

Μετά το πρωινό θα περιηγηθούμε στην πόλη της
Ζυρίχης όπου θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του
13ου αιώνα Φραουμνίστερ με τα περίφημα βιτρό,
την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με τη μεγαλύτερη
πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, την
Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο
προστασίας περιβάλλοντος. Στη συνέχεια συνεχίζουμε
για το Σαφχάουζεν, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί
καταρράκτες που δημιουργεί ο γνωστός ποταμός
Ρήνος, λίγο μετά την έξοδό του από τη λίμνη Μπόγκεν.
Το θέαμα της ορμητικής υδατόπτωσης, δεύτερης πιο
ορμητικής στην Ευρώπη, είναι άκρως εντυπωσιακό
και συνάμα καθηλωτικό. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα
εξ’ ιδίων και στη συνέχεια επιστροφή στη Ζυρίχη.
Διανυκτέρευση.

03 Ζυρίχη–Λουκέρνη(52χλμ.)
Ημέρα

Βέρνη(110χλμ.)-Ζυρίχη(123χλμ.)

Πρωινό και αναχωρούμε για τη μοναδική Λουκέρνη.
Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πλήρη
περιήγηση στην εντυπωσιακή παλιά πόλη με τις
χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα
δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές
πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή
μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την
ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους
σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο
ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια
χροιά. Θα δούμε επίσης το ναό των Ιησουιτών με το
χαρακτηριστικό τρούλο και το κήπο των Παγετώνων με
το Λιοντάρι της Λουκέρνης. Χρόνος ελεύθερος και στη
συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ελβετίας
τη Βέρνη, χτισμένη στην καμπή του ποταμό Ααρ με τη
χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα. Στην
περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο το επιβλητικό
κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο. Στο κέντρο σχεδόν
της πόλης δεσπόζει ο Πύργος του Ρολογιού, ένα από
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Το περίτεχνο
αστρονομικό ρολόι του 13ου αιώνα, με τις μορφές που
κινούνται στην αλλαγή της ώρας κατασκευάστηκε
το 1530 και χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο ρολόι της
πόλης. χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων και για
να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του ιστορικού
κέντρου, όπου σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
σπίτι που διέμεινε ο Αινστάιν. Στη συνέχεια επιστροφή
στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
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Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Early
Booking

519 €

549 €

499 €

209 €

569 €

599 €

-

229 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη-Μιλάνο
15:00-16:00
Μιλάνο-Θεσσαλονίκη
16:50-19:45

Προαιρετική εκδρομή
στο Αλπικό τρένο:
80 ευρώ ενήλικας
/ 60 ευρώ παιδί
(εισιτήριο & μεταφορά)

04 Ζυρίχη – Κουρ(120χλμ.)
Ημέρα

Διαδρομή με το μοναδικό
αλπικό τρένο – Σαιν Μοριτζ
& Νταβός Ζυρίχη (148χλμ.)

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε
όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια
ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο
είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά
σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών
προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από
μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα
πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση
το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η
διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και
παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου,
γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη.
Στη συνέχεια αναχωρούμε με το τρένο για το
κοσμοπολίτικο Νταβός. Χρόνος ελεύθερος για να
χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

05

Ημέρα

Ζυρίχη – Λουγκάνο
(207χλμ.) – Μιλάνο πτήση
επιστροφής (80χλμ.)

Πρωινό και επιβίβαση στο λεωφορείο μας με
προορισμό το γραφικό Λουγκάνο, φωλιασμένο
ανάμεσα στις απότομες βουνοπλαγιές των
Άλπεων. Θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση στα
γραφικά δρομάκια της πόλης που σφύζουν από
ζωή, θαυμάζοντας διάσπαρτα παλιά ανάκτορα
& αρχοντικά με αψίδες. Ο καθεδρικός ναός του
Σαν Λορέντζο θεωρείται από τα ωραιότερα
δημιουργήματα της Ιταλικής Αναγέννησης και
σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το αεροδρόμιο Μαλπένσα του
Μιλάνου. Πτήση επιστροφής.
Σημειώσεις:

-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
-Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών
εκδρομών, απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 25
ατόμων.
Περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία αποσκευή
23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο, διαμονή
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό καθημερινά ,
μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ως προαιρετικό.

€

εκδρομικό πρόγραμμα

Ρότενμπουργκ || Κολμάρ || Έγκισχαϊμ || Μπάντεν Μπάντεν || Φράιμπουργκ || Λίμνη Τίτιζε

εκδρομικό πρόγραμμα

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Χωριά Αλσατίας - Χαϊδελβέργη - Μέλανας Δρυμός

5
01

ημέρες
αεροπορικώς

Ημέρα

Πτήση για Μόναχο Ρότενμπουργκ αμ νέκαρ (274χλμ.)
- Στρασβούργο (110χλμ.)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόναχο. Άφιξη
και επιβίβαση στο λεωφορείο μας, όπου θα αναχωρήσουμε
με προορισμό το μαγευτικό Ρότενμπουργκ, μια πανέμορφη
καλοδιατηρημένη πόλη, χτισμένη σε προνομιακή θέση, στις
όχθες του ποταμού Νέκαρ. Το μεσαιωνικό Ρότενμπουρκ
βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης και
αποτελεί έδρα της ρωμαϊκής καθολικής επισκοπής. Θα
πραγματοποιήσουμε την περιήγησή μας στο ιστορικό
της κέντρο και στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
για αναμνηστικές αγορές και γεύμα εξ΄ιδίων. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Χριστουγεννιάτικης
ατμόσφαιρας, το Στρασβούργο. Άφιξη, τακτοποίηση στα
δωμάτια. Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

02

Ημέρα

πόλης

Στρασβούργο - Περιήγηση

Μετά το πρωινό θα περιηγηθούμε στην πόλη που μοιάζει
περισσότερο με πρωτεύουσα της Ευρώπης παρά με παλιά
πόλη της Αλσατίας, ενώ σημαντικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί
εδρεύουν στη βορειοανατολική συνοικία της πόλης. Η
πόλη, ηλικίας πάνω από 2000 χρόνων, σχηματίστηκε στο
βαλτώδες έδαφος γύρω από τον ποταμό Ιλ που περνάει
μέσα από το παλιό γραφικό της κέντρο. Διαθέτει τη ζωντάνια
μιας πανεπιστημιούπολης, εξαιτίας του πανεπιστημίου
του Στρασβούργου που ιδρύθηκε το 1566 και είναι από τα
αρχαιότερα της χώρας. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη
‘’Μικρή Γαλλία’’, γεμάτη γραφικά σπιτάκια με ξύλο και χρώμα,
όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός του Στρασβούργου. Όταν
ξεκίνησε η κατασκευή του ναού το 1220, το Στρασβούργο
ήταν αυτόνομη πόλη. Αξίζει να ανεβείτε τα σκαλιά μέχρι την
εξέδρα για να θαυμάσετε τα γλυπτά που κοσμούν την κορυφή
του. Στη πλατεία Σατό δίπλα στον καθεδρικό, βρίσκεται ο
πύργος των Ροάν του 18ου αιώνα, που κάποτε ήταν οικία
του αρχιεπισκόπου και σήμερα στεγάζει τα κυριότερα
μουσεία της πόλης, το μουσείο Καλών Τεχνών και το
Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας. Ελεύθερος
χρόνος για αγορές και για το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα
στους πεζόδρομους και δείπνο στα εξαιρετικά αλσατικά
εστιατόρια. Διανυκτέρευση.

03 Στρασβούργο - Εκδρομή στα
Ημέρα

χωριά Αλσατίας Ρίκβιρ (69χλμ.)
- Κολμάρ (15χλμ.) - Έγκισχαϊμ
(7χλμ.) - Στρασβούργο (79χλμ.)

Πρωινό και την σημερινή μέρα θα την αφιερώσουμε σε ένα
εξαιρετικό οδοιπορικό στους περίφημους Δρόμους του
Κρασιού, ανάμεσα σε ρομαντικές κωμοπόλεις μεσαιωνικής
αρχιτεκτονικής με μακραίωνη αναπαραγωγική παράδοση,
σεβασμό στη φύση και κατάφυτους αμπελώνες με διάσπαρτα
οινοποιεία. Πρώτη μας στάση θα είναι η μικρή πόλη Ρικβίρ,
χτισμένη ανάμεσα σε μεγάλους αμπελώνες στην ανατολική
πλαγιά των Βοσγίων Ορέων. Για αιώνες υπήρξε ιδιοκτησία των
Δουκών της Βυρτεμβέργης και έχοντας γλιτώσει από τους
πολέμους που ρήμαξαν την περιοχή διατηρεί την οικιστική
αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα, ενώ οι λιγοστοί κάτοικοί του
δεν έπαψαν να ασχολούνται ως σήμερα με την καλλιέργεια
των σταφυλιών ποικιλίας Riesling για την παραγωγή κρασιού.
Διατηρεί τμήμα της οχύρωσής του, πλακόστρωτα δρομάκια

και πύργους, παλιά σιντριβάνια, όμορφες στέγες σπιτιών,
ξυλοδεσιές, πανδαισία χρωμάτων στους τοίχους, ποικιλία
λουλουδιών στα παράθυρα. Συνεχίζουμε για την Κολμάρ, μια
πόλη που θυμίζει πίνακα ζωγραφικης. Ξύλινα σπίτια σε
παστέλ χρώματα πάνω σε κανάλια και πολύχρωμα λουλούδια
δίνουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην ομορφότερη ίσως
πόλη της Αλσατίας. Το ιστορικό της κέντρο διασχίζεται από
τον Lauch παραπόταμο του Ill, που εκρέει στον Ρήνο. Μην
παραλείψετε να δοκιμάσετε ένα ποτήρι από το εξαιρετικό
κρασί που παράγει η περιοχή σε κάποιο από τα πολλά
καταστήματα που υπάρχουν στην Κολμάρ, που αποκαλείται
και όχι άδικα πρωτεύουσα του κρασιού. Συνεχίζουμε για το
Εγκισχάιμ, ο τελευταίος προορισμός μας που έχει διατηρήσει
ανέπαφο το σύνολο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του.
Χτισμένο σε ομόκεντρους κύκλους γύρω από το οκταγωνικό
κάστρο του 13ου αιώνα περιστοιχίζεται από αμπελώνες δύο
τοπικών ποικιλιών. Θα χαθούμε άφοβα στα κυκλικά σοκάκια
του: πάντα σε φέρνουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησες. Μικρά
σπιτάκια με μπαλκόνια, ξυλοδεσιές, εξέχοντα παράθυρα
πνιγμένα στα γεράνια μας εντυπωσιάζουν. Η κεντρική
πλατεία δεν υπολείπεται σε ομορφιά με το σιντριβάνι της,
το κάστρο της πόλης του 8ου αιώνα με το εξωτερικό τείχος
του 720 μ.Χ. και του παρεκκλησίου του μεταρρυθμιστή
πάπα Λέοντα ΙΧ που γεννήθηκε εδώ. Οι κορυφές του πύργου
του κάστρου και του Ναού φιλοξενούν φωλιές πελαργών.
Άλλα ιστορικής αξίας αξιοθέατα είναι ο ναός των Πέτρου
και Παύλου, που δένει ρομανικό και γοτθικό αρχιτεκτονικό
ρυθμό, τα δύο αναγενησιακά σιντριβάνια της πόλης καθώς
και το άγαλμα της Ιωάννας της Λωρραίνης. Επιστροφή στο
Στρασβούργο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

04

Ημέρα

Στρασβούργο - Μπάντεν
Μπάντεν (57χλμ.) - Χαϊδελβέργη
(90χλμ.) - Στρασβούργο (133χλμ.)

Πρωινό και αναχώρηση για το εκπληκτικό Μπάντεν Μπάντεν, φημισμένη λουτρόπολη, γνωστή από τους
Ρωμαϊκούς χρόνους. Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε
εξωτερικά τα λουτρά Καρακάλλα και θα περπατήσουμε στη
Λιχτεντάλερ Αλέ στις όχθες του ποταμού. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για την μαγευτική Χαιδελβέργη. Άφιξη και
περιήγηση στην παραμυθένια πόλη, χτισμένη στις όχθες
του ποταμού Νέκαρ, που κυλάει γαλήνια κάτω από την Σκιά
του επιβλητικού κάστρου. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή
μας στην Μarktplats, όπου θα αντικρύσετε ένα χωριό από
ξύλινα καπέλα και στην πλατεία του Πανεπιστημίου σας
περιμένει ένα carousel για να σας ταξιδέψει στον χρόνο.
θα περπατήσουμε στον μεγάλο εμπορικό πεζόδρομο της
Χάουπτ Στράσσε (Hauptstrasse) που διασχίζει την Παλιά
Πόλη της Χαϊδελβέργης, θα δούμε την πλατεία της Αγοράς
με τον επιβλητικό ναό του Αγίου Πνεύματος. Στον λόφο
πάνω από την Παλιά Πόλη δεσπόζει το Κάστρο (προαιρετική
ανάβαση) από όπου απολαμβάνει κανείς την καλύτερη θέα
στην πόλη, με τα κωδωνοστάσια και τις στέγες των σπιτιών,
και στον ποταμό Νέκαρ (Neckar), τον παραπόταμο του
Ρήνου που διασχίζει τη Χαϊδελβέργη. Τέσσερις γέφυρες
στεφανώνουν τις όχθες του Νέκαρ, με την Παλιά Γέφυρα
(Altebrücke) να είναι μακράν η ωραιότερη. Όσοι το επιθυμούν
μπορούν να ακολουθήσουν την αρχηγό μας και να περάσουν
στην απέναντι πλευρά της πόλης και να περπατήσουν στο
περίφημο Μονοπάτι των Φιλοσόφων (Philosophenweg),
ένα γραφικό και καταπράσινο καλντερίμι όπου συνήθιζαν
στα χρόνια της Ρομαντικής περιόδου να περιδιαβαίνουν
καθηγητές και φιλόσοφοι του πανεπιστημίου, αναζητώντας
την απαραίτητη ησυχία που απαιτούσαν οι συλλογισμοί τους.
Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση για γεύμα εξ’ιδίων. Επιστροφή
στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.

4

05

Ημέρα

Στρασβούργο - Φράιμπουργκ
(86χλμ.) - Λίμνη Τίτιζε (35χλμ.) Στουτγκάρδη
πτήση
επιστροφής
(154χλμ.)
Πρωινό και αφήνουμε το Στρασβούργο αναχωρώντας για ένα από
τα διασημότερα ορεινά συμπλέγματα της Κεντρικής Ευρώπης, τον
περίφημο Μέλανα Δρυμό που θα μας αποκαλύψει ένα μοναδικό φυσικό
τοπίο που παρά το όνομα του (Μέλας) δεν είναι καθόλου «σκοτεινό».
Γραφικά χωριά με κουκλίστικα σπίτια, λίμνες, καταρράκτες, πεύκα και
έλατα μας συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας. Πρώτος
μας σταθμός το Φράιμπουργκ, μια από τις πιο γνωστές Γερμανικές
πανεπιστημιουπόλεις και ταυτόχρονα σημαντική παραγωγός
περιοχή ποιοτικών κρασιών που αποτελεί την νότια είσοδο στον
Μέλανα Δρυμό. Είναι η πιο ηλιόλουστη πόλη της Γερμανίας με 2.000
ώρες ηλιοφάνειας μια από τις πλέον οικολογικές πόλεις της χώρας.
Παράγει απ’ τον ήλιο ηλεκτρική ενέργεια όση με τον ίδιο τρόπο
ολόκληρη η Μ. Βρετανία. Ξεκινάμε με τον γιγάντιο Καθεδρικό γοτθικό
Ναό του 11ου αιώνα με το 116 μ. κωδωνοστάσιο να υψώνεται αγέρωχα.
Ανατολικά του Καθεδρικού στην πλατεία προσελκύει το βλέμματα με
το κόκκινο φωτεινό χρώμα του, την περίτεχνη πρόσοψή του και τους
πολύχρωμους πύργους του, το ιστορικό εμπορικό κτήριο (Kaufhaus)
κατασκευασμένο τον 16 αιώνα. Επισκεπτόμαστε την πλατεία
Δημαρχείου με το Παλαιό και Νέο Δημαρχείο και τον Δομινικανό
Ναό του Αγ. Μαρτίνου με την παρακείμενη σκήτη καθώς και το σπίτι
– φάλαινα, μια υπέροχη αρχιτεκτονική αντίθεση στο χώρο με τα
υστερογοτθικά εξέχοντα παράθυρά του. Συνεχίζουμε για τη γραφική
λίμνη Τίτιζε με τα υπέροχα καφέ και καταστήματα όπου θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για γεύμα εξ’ ιδίων. Στη συνέχεια επιβίβαση στο
λεωφορείο μας και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης,
πτήση επιστροφής.
Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να
παραλείπεται κάτι.

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

Το Lagrange Apart’Hotel Strasbourg Wilson
βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από
τον σιδηροδρομικό σταθμό του Στρασβούργου και
προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μια εσωτερική
θερμαινόμενη πισίνα. Όλα τα διαμερίσματα και τα
στούντιο περιλαμβάνουν κλιματισμό, τηλεόραση
επίπεδης οθόνης, καθιστικό και μπάνιο με
μπανιέρα. Η μικρή κουζίνα είναι εξοπλισμένη με
εστίες μαγειρέματος, πλυντήριο πιάτων και φούρνο
μικροκυμάτων.

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

Το Hilton Strasbourg βρίσκεται κοντά στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, μόλις 3 στάσεις μακριά με το τραμ από
το κέντρο του Στρασβούργου. Παρέχεται δωρεάν
πρόσβαση στο γυμναστήριο και στη σάουνα του
κέντρου ευεξίας. Υπάρχει δωρεάν Wi-Fi σε όλους
τους χώρους του ξενοδοχείου.Όλα τα κλιματιζόμενα
και ηχομονωμένα δωμάτια στο Hilton Strasbourg
προσφέρουν θέα στο Κοινοβούλιο ή τον Καθεδρικό
Ναό. Ορισμένες μονάδες έχουν επίσης απευθείας
πρόσβαση στο executive lounge.

Σημεία Ενδιαφέροντος

Crédit Mutuel Centre East Europe		
Σταθμός Τρένου Στρασβούργου		
Πλατεία Haguenau			
La Petite France			
Καθεδρικός Ναός Στρασβούργου		
Ιστορικό Μουσείο Στρασβούργου		
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο		

0,5χλμ.
1,0χλμ.
1,4χλμ.
2,1χλμ.
1,7χλμ.
1,9χλμ.
1,0χλμ.

|| 5 ημέρες

||24/12 - 28/12 Χριστούγεννα

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό
ibis Strasbourg Centre
Historique 3*

Early
Booking

459 €

499 €

-

159 €

Hilton Strasbourg 4*

469 €

509 €

309 €

159 €

|| 5 ημέρες

||29/12 - 02/01 Πρωτοχρονιά

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό
ibis Strasbourg Centre
Historique 3*
Lagrange Apart’Hotel
Strasbourg Wilson 4*

|| 5 ημέρες

SP

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +160

Early
Booking

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

459 €

499 €

-

159 €

559 €

589 €

-

219 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +160

Place des Halles Shopping Centre		
Σταθμός Τρένου Στρασβούργου		
Πλατεία Haguenau			
La Petite France			
Καθεδρικός Ναός Στρασβούργου		
Ιστορικό Μουσείο Στρασβούργου		
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο		

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό
ibis Strasbourg
Centre Historique 3*

Early
Booking

369 €

399 €

-

159 €

Hilton Strasbourg 4*

419 €

449 €

319 €

159 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +160

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία αποσκευή
23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο, διαμονή
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό καθημερινά,
μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός
του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ibis Strasbourg
Centre Historique 3*
7 rue de Molsheim, 67000 Στρασβούργο, Γαλλία

Το ibis Strasbourg Centre Historique απέχει 500μ.
από το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου και
17 λεπτά με τα πόδια από τον καθεδρικό ναό της
πόλης. Προσφέρει 24ωρη ρεσεψιόν και δωρεάν
εφημερίδες. Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν μπαρ
και εστιατόριο. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια στο ibis
Strasbourg Centre Historique έχουν διακόσμηση
σε σύγχρονο στιλ και περιλαμβάνουν τηλεόραση
επίπεδης οθόνης. Διαθέτουν επίσης ιδιωτικό
μπάνιο με ντους.

Σημεία Ενδιαφέροντος
0,3χλμ.
0,4χλμ.
0,6χλμ.
0,8χλμ.
1,2χλμ.
1,2χλμ.
2,5χλμ.

Galeries Lafayette Strasbourg		
Σταθμός Τρένου Στρασβούργου		
Strasbourg Mosque			
La Petite France			
Καθεδρικός Ναός Στρασβούργου		
Ιστορικό Μουσείο Στρασβούργου		
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο		

5

€

||03/01 - 07/01 Θεοφάνεια

0,9χλμ.
0,8χλμ.
0,6χλμ.
0,5χλμ.
1,2χλμ.
1,1χλμ.
3,2χλμ.

€

Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και
επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη - Μόναχο
08:15-09:35
Στουτγκάρδη - Θεσσαλονίκη
19:45-23:05
Σκανάρετε το QR Code για να δείτε το ξενοδοχείο

Lagrange
Apart’Hotel
Strasbourg
Wilson

Hilton
Strasbourg

Σημεία Ενδιαφέροντος

€

ibis
Strasbourg
Centre
Historique

Π ΡΙΣΙ 5
all-time classic
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εκδρομικό ή ατομικό πρόγραμμα

|| Συνοικία Μαραί || Συνοικία Λατίνων || Λούβρο || Disneyland || Νορμανδία

ημέρες

αεροπορικώς

Ημέρα

Παρίσι Πανοραμική περιήγηση
πολης – Paris by night

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας
πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα. Άφιξη και γνωριμία με την
πόλη. Θα ξεκινήσουμε από την Παναγία των Παρισίων, το ιστορικό
πανεπιστήμιο της Σορβόνης, το Πάνθεον. Θα θαυμάσουμε
τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, τον Άγιο Σουλπίκιο και θα
οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε
Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου Γερμανού. Θα
περάσουμε από το μουσείο Ορσαί, το Μέγαρο των Απομάχων, τον
τάφο του Ναπολέοντα Α’, κατευθυνόμενοι στον Πύργο του Άιφελ.
Θα δούμε ακόμα την Αψίδα του θριάμβου, το Γαλλικό Κοινοβούλιο,
τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι,
τους κήπους του Κεραμικού. Θα περάσουμε από το Ναό της Αγίας
Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της
Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε
για τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Xρόνος ελεύθερος για
ξεκούραση. Για το βράδυ όσοι επιθυμούν προαιρετικά, μπορούν
να συμμετέχουν στο Paris By Night Τour για να θαυμάσουμε τη
μοναδική πόλη, φωταγωγημένη. Θα απολαύσουμε μια μαγευτική
κρουαζιέρα στο Σηκουάνα και στη συνέχεια θα δούμε τα κυριότερα
αξιοθέατα της πόλης και θα ανακαλύψουμε τη μυστηριακή
ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι . Μεταξύ άλλων, θα
δούμε το στολισμένο Δημαρχείο της πόλης και την φωταγωγημένη
λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων . Στη συνέχεια θα ακολουθήσει
ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της
Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των
υπαίθριων ζωγράφων και η οικία του Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας
ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

02

03 Παρίσι – Ημερήσια εκδρομή
Ημέρα

στη Disneyland (32 + 32 χλμ)

εκδρομικό πρόγραμμα

Η πόλη του φωτός ||

Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τη Disneyland. Ζήστε
για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και
τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους
θησαυρούς. Επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας
Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 νάνων, του Πινόκιο και
του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο
Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και
διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στο Παρίσι. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για καφέ και
γεύμα εξ’ ιδίων. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.

04 Παρίσι - Ολοήμερη εκδρομή
Ημέρα

στη Νορμανδία (Ντοβίλ – Τρουβίλ
– Ονφλέρ) (240 + 240 χλμ.)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ακολουθήσει προαιρετική
ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος μας
σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του
Βορρά», παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται
εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης
και επισκεφθείτε την σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου
κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα. Τέλος σας συνιστούμε
μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης όπου
έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνείς ταινίες. Στην
συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας την
Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε
την Cote Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και
θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την
Honfleur, μία ιστορική περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω
από το λιμανάκι, σημείο εκκίνησης όλων των μεγάλων
θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Χρόνος ελεύθερος για αγορές,
φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.

05 Παρίσι ελεύθερος χρόνος –
Ημέρα

Πτήση επιστροφής

Ημέρα

Πρωινό και απολαύστε την ελεύθερη ημέρα σας στο Παρίσι.
Σας προτείνουμε να κινηθείτε στην περιοχή της Όπερας, με
τα πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ και Πρεντάμπ. Στη
συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Παρίσι – πλατεία Βαστίλης
Συνοικία Μαραί – Συνοικία Λατίνων –
Ξενάγηση στο Λούβρο

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί
χωρίς να παραλείπεται κάτι.

Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό
κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης.
Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον
επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής
της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους
που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης,
που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας,
καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια
θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει
την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε
στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες
μπιστρώ και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η
γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της
εποχής η οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά
της περιοχής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον φημισμένο ναό
του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από
το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη και τις
τρεις κιονοστοιχίες να συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη
συνολική αισθητική. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος
Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ ενώ έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος
Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, ιερέας του
ναού, έδωσε εντολή στον Henry Sully, κατασκευαστή ωρολογίων
και αστρονόμο, να φτιάξει ένα ηλιακό ρολόι ώστε να μπορεί να
υπολογίζει το Πάσχα και τις ισημερίες. Αυτή η μεσημβρινή γραμμή
από ορείχαλκο τοποθετήθηκε κατά μήκος του δαπέδου και έφτασε
μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, περίπου έντεκα
μέτρα ύψος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με ένα
σταυρό. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα
ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα
άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού,
η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική
Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη,
φωταγωγημένη με εκατομμύρια φωτάκια, Λεωφόρο των Ηλυσίων
Πεδίων η προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα διεθνούς φήμης
καμπαρέ Λίντο η Μουλέν Ρουζ. Διανυκτέρευση.

|| 5 ημέρες

||23/12 - 27/12 Χριστούγεννα

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό
ibis Paris 17
Clichy-Batignolles 3*
ibis Paris
Porte de Clichy Centre 3*
ibis Paris Opéra
Lafayette 3*
Best Western
Ronceray-Opéra 3*
Holiday Inn Paris
Opéra - Grands Blvds 4*

Early
Booking

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

419 €

449 €

1ο 209 €
2ο 419 €

149 €

429 €

459 €

-

149 €

469 €

499 €

-

179 €

489 €

519 €

-

169 €

549 €

579 €

319 €

239 €

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη - Παρίσι
14:30-16:30
Παρίσι - Θεσσαλονίκη
12:25-16:10

ατομικό πρόγραμμα
-40 €

||30/12 - 03/01
SPECIAL
SPECIAL SPECI

|| 5 ημέρες

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +160

€

Πρωτοχρονιά

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό
ibis Paris 17
Clichy-Batignolles 3*
Holiday Inn Paris
Porte de Clichy 4*
Best Western
Ronceray-Opéra 3*
Holiday Inn Paris
Opéra - Grands Blvds 4*

Early
Booking

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

419 €

449 €

1ο 209 €
2ο 419 €

149 €

489 €

519 €

-

219 €

569 €

599 €

-

239 €

589 €

619 €

319 €

279 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +160

ibis Paris 17
ibis Paris Porte
Clichy-Batignolles 3* de Clichy Centre 3*

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη - Παρίσι
10:30-12:30
Παρίσι - Θεσσαλονίκη
17:25-21:10

ατομικό πρόγραμμα
-40 €
€

Best Western
Ronceray-Opéra 3*

SPECIAL SPECIAL SPECI

10 rue Bernard Buffet, 17ο διαμ., 75017 Παρίσι, Γαλλία

15 boulevard Victor Hugo, 92100 Clichy, Γαλλία

10 Boulevard Montmartre, 9ο διαμ., 75009 Παρίσι, Γαλλία

Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών,
απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων.
Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία αποσκευή 23 κιλά
και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο, διαμονή στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας, πρωινό καθημερινά , μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, Έμπειρος
αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί
φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία:
50 € ενήλικας / 35 € παιδί
Προαιρετικό Paris by night:
35 € ενήλικας / 25 € παιδί
Εισιτήρια για το Λούβρο με επίσημη
Ελληνόφωνη ξεναγό και ακουστικά:
25 € ενήλικας / 20 € παιδί
(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτησή σας)
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ibis Paris
Holiday Inn Paris
Opéra - Grands Blvds 4* Opéra La fayette 3*
30/32 Boulevard Poissonnière, 9ο διαμ., 75009 Παρίσι, Γαλλία

19 Rue Buffault, 9ο διαμ., 75009 Παρίσι, Γαλλία

7

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

εκδρομικό ή ατομικό πρόγραμμα

Ημέρα

Πτήση για Βιέννη – Πανοραμική
περιήγηση – Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή
πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Επιβίβαση στο λεωφορείο μας
και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην περίφημη
Ρινγκστράσσε, όπου στα πλαίσια μιας κυκλικής πορείας
θα γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του
λεγόμενου ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημoτικό
Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία
Καλών τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας
Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια το Μουσείο Ιστορίας της
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την νεογοτθική Εκκλησία
του Τάματος. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

02

Ημέρα

Βιέννη περιήγηση στο
ιστορικό κέντρο – Μπελβεντέρε
– Ξενάγηση στα Θερινά ανάκτορα
Σένμπρουν – Απογευματινή πεζή
περιήγηση στα ανεξερεύνητα
σημεία της πόλης

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο
όπου θα θαυμάσουμε και υπό το φως της ημέρας την
περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος) για να
φτάσουμε στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα έχουμε την πρώτη
μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού μας θα περιηγηθούμε
στα γραφικά σοκάκια της πάλαι-ποτέ Ελληνικής Παροικίας
και θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς,
το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον
περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, σήμα
κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτευόυσας. Στη συνέχεια
θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο κατά γενική ομολογία
μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης το Μπελβεντέρε, όπου θα
έχουμε ευκαιρία για ένα σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό
κτίριο και τους κήπους. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί
με την επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το
περίφημο Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα
κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια και θα δούμε τους
μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. Ελεύθερος χρόνος
για γεύμα εξ’ ιδίων. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να
ακολουθήσετε μια πεζή περιήγηση όπου θα εξερευνήσουμε
κρυφές γωνιές του ιστορικού κέντρου διάρκειας περίπου
μιάμιση ώρας. Θα δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, το
καφέ Λάντμαν, στέκι του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ
Φρόυντ, την πλατεία των Σκωτσέζων, το Freyung το περίφημο
πασάζο που οδηγεί στο μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι της
Αυστριακής διανόησης του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από το
πανέμορφο σοκάκι της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε
στο Γκράμπεν και την Κολμαρκτ εκεί όπου βρίσκεται ένα από
τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης το θρυλικό Demmel.
Ελεύθερο χρόνος στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.

03 Βιέννη – Βιεννέζικα Δάση –
Ημέρα

Κυνηγετικό περίπτερο Μάγιερλινγκ
(40χλμ.) – Αυτοκρατορικό θέρετρο
λουτρόπολης Μπάντεν (15 χλμ.) –
Βιέννη (35χλμ.)

Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομής μας στα
Βιεννέζικα Δάση. Διαδοχικά θα επισκεφτούμε (εξωτερικά) το
Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους
μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε
τον προγονικό πύργο της οικογένειας, που αργότερα ίδρυσε
το γνωστό Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού
(Χαιλίγκενκροιτς), θα περάσουμε από το πρώην κυνηγετικό

περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που
εκτυλίχθηκε τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν
και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του Αψβουργικού Θρόνου
Ροδόλφος με την ερωμένη του Ελληνικής καταγωγής Μαρία
Βετσέρα. Τέλος διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής θα
καταλήξουμε στο Μπάντεν πάλαι-ποτέ Αυτοκρατορικό
θέρετρο, το οποίο ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται στις
πιο διάσημες λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Χρόνος
ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων , επιστροφή στην Βιέννη.
Διανυκτέρευση.

04 Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή
Ημέρα

στο Σάλτσμπουργκ – Λίμνες
Σαλσγκάμεργκουτ (290 + 290 χλμ.)

Πρωινό και για όσους το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν
στην προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Αμαντέους
Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής
ομορφιάς διαδρομή θα θαυμάσουμε τις υπέροχες Αλπικές
Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl am see και θα έχουμε
ημίωρη στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν
γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα θα καταλήξουμε
στο Σάλτσμπουργκ που από το 1986 συγκαταλέγεται στα
μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Στην περιήγησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε
μεταξύ άλλων τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το
σπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, το σπίτι της
γέννησης του διάσημου αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ,
την κατοικία του Αμαντέους Μότσαρτ και το σπίτι της
γέννησης του , το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς,
το καφέ Τοματσέλι στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την
Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό συγκρότημα
του Αγίου Πέτρου , τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το
Κλόκενσπιλ την πιο χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και
το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο τελεφερίκ.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.
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5
αεροπορικώς
ημέρες

Ημερομηνίες

||22/12 - 26/12
||23/12 - 27/12
||26/12-30/12

6
αεροπορικώς

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη – Βιέννη
16:05-16.55
Βιέννη – Θεσσαλονίκη
12:35-15:20

ημέρες

Ημερομηνίες

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη – Βιέννη
16:05-16.55
Βιέννη – Θεσσαλονίκη
12:35-15:20

||24/12 - 29/12

Ημέρα

Βιέννη - Μπρατισλάβα
(περιήγηση ) 80 χλμ -Εκπτωτικό
χωριό PARNDORF (35χλμ.)
Βιέννη (47 χλμ.)

Πρωινό και για όσους το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν
στην προαιρετική εκδρομή που κατά το ήμισυ είναι
αφιερωμένη ,στην από το 1921 πρωτεύουσα της Σλοβακίας
την Μπρατισλάβα . Κτισμένη στις όχθες του Δούναβη η
μικρή όμορφη πόλη της Μπρατισλάβας υπήρξε παραδοσιακά
,σημαντικότατη Ουγγρική πόλη με το όνομα Pozsony καθώς
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου απο το 1563 εως το
1830 έλαβε χώρα η στέψη συνολικά 10 Ούγγρων βασιλιάδων
και μιας βασίλισσας . Για αυτό σε πολλά πλακόστρωτα
δρομάκια της παλιάς μεσαιωνικής πόλης, θα δείτε μια
μικρή κορώνα στο έδαφος που αποτελεί την σήμανση
της λεγόμενης βασιλικής οδού. Μετά την επίσκεψη στο
κάστρο της πόλης που δεσπόζει πάνω σε έναν πανύψηλο
λόφο προσφέροντας εκπληκτική θέα στον επισκέπτη ,θα
εισέλθουμε στην κυρίως μεσαιωνική πόλη από την πύλη του
Αγίου Μιχάηλ και θα ακολουθήσουμε την διαδρομή που μας
δείχνουν οι κορώνες, για να καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό
του Αγίου Μαρτίνου όπου γινόταν η βασιλική στέψη. Στην
συνέχεια θα δούμε την κεντρική πλατεία Hlavne Namestie και
θα έχουμε την δυνατότητα να φωτογραφηθούμε σε ένα απο
τα χαρακτηριστικότερα αγάλματα της παλιάς πόλης αυτό του
Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στην ίδια πλατεία θα θαυμάσουμε
το ρωμανικό κτίριο του παλιού δημαρχείου που χρονολογείται
τον 13ο αιώνα και σήμερα στεγάζει το μουσείο της πόλης .
Η συνέχεια θα μας κρατήσει σε αμείωτο ενδιαφέρον καθώς
στα πλαίσια ενός πανέμορφου περιπάτου στα σοκάκια της
παλιάς μεσαιωνικής πόλης, θα γνωρίσουμε την ιστορία
τριών μπρούντζινων αγαλμάτων ,που τοποθετήθηκαν
όλα μετά την πολιτική αλλαγή, συγκεκριμένα το 1997 είναι
πολύ δημοφιλή στους τουρίστες και δίνουν στην πόλη μια
επιπλέον εκπληκτική αίσθηση . Αφορούν τον Cumil τον
εργάτη των υπονόμων που γλυκοκοιτάζει από το φρεάτιο
τους περαστικούς και δή τις γυναίκες … ενώ η ενότητα
των αγαλμάτων ολοκληρώνεται με τον Paparazzi και τον
Schoner Naci . H περιήγηση στα ατμοσφαιρικά σοκάκια της
πόλης θα ολοκληρωθεί στο επιβλητικό ,κομψότατο κτίριο
της Εθνικής Όπερας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, φαγητό
ή για να απολαύσετε σοκολάτα σε μια απο τις ξακουστές
σοκολατερί της παλιάς πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε
το φημισμένο εκπτωτικό χωριό (outlet) Parndorf όπου θα
βρείτε όλα τα επώνυμα brand στις πλέον ασυναγώνιστες
τιμές και θα έχετε ελεύθερο χρόνο για αγορές. Στη συνέχεια
επιστροφή στη Βιέννη. Διανυκτέρευση.
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6
αεροπορικώς
ημέρες

||22/12 - 26/12 Χριστούγεννα

Πτήσεις

Βιέννη – Θεσσαλονίκη
12:35-15:20

||02/01-07/01

Early
Booking

Arcotel Wimberger 4*

329 €

359 €

Austria Trend
Savoyen 4*

369 €

399 €

Hilton Vienna Park 5*

449 €

479 €

06 Βιέννη – Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να πραγματοποιήσετε τις
τελευταίες σας αγορές. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής.
**Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείτε η 5η ημέρα του
προγράμματος
Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να
παραλείπεται κάτι.
Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών, απαιτείται
ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων.

159 €

139 €
149 €

1ο 209 €
2ο 209 €

229 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

|| 5 ημέρες

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Early
Booking

Arcotel Wimberger 4*

349 €

379 €

Austria Trend
Savoyen 4*

389 €

419 €

Hilton Vienna Park 5*

469 €

499 €

159 €

139 €
149 €

1ο 219 €
2ο 219 €

229 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

|| 6 ημέρες

||24/12 - 29/12 Χριστούγεννα
Early
Booking

Arcotel Wimberger 4*

399 €

429 €

Austria Trend
Savoyen 4*

439 €

469 €

Hilton Vienna Park 5*

519 €

549 €

179 €

169 €
179 €

1ο 249 €
2ο 249 €

289 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

||26/12 - 30/12
Early
Booking

Arcotel Wimberger 4*

299 €

329 €

Austria Trend
Savoyen 4*

349 €

379 €

Hilton Vienna Park 5*

409 €

439 €

159 €

139 €
149 €

1ο 219 €
2ο 219 €

199 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

||02/01 - 07/01 Θεοφάνεια

€

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Early
Booking

Arcotel Wimberger 4*

339 €

369 €

Austria Trend
Savoyen 4*

389 €

419 €

Hilton Vienna Park 5*

499 €

529 €

ατομικό πρόγραμμα -40 €

9

€

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

179 €

169 €
179 €

1ο 249 €
2ο 249 €

Εισιτήρια για τα θερινά ανάκτορα Σένμπρουν και
ξενάγηση με επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό:
22 ευρώ ενήλικας / 15 ευρώ παιδί (6-18
ετών) & Δωρεάν τα παιδιά έως 5 ετών.
(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτησή σας).
Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ:
50 ευρώ ενήλικας / 30 ευρώ παιδί
Προαιρετική εκδρομή στην Μπρατισλάβα και Parndorf:
35 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί

Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

€

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

289 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία αποσκευή 23 κιλά και μία
χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο, διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας,
πρωινό καθημερινά, μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

€

||23/12 - 27/12 Χριστούγεννα

|| 6 ημέρες

Ημέρα

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

|| 5 ημέρες

Θεσσαλονίκη – Βιέννη
11:00-11.45

Ημερομηνίες

|| 5 ημέρες

€

Παρουσίαση Ξενοδοχείων σελ.10-11

ΒΙΕΝΝΗ
01
αυτοκρατορική

εκδρομικό πρόγραμμα

Σένμπρουν || Σάλτσμπουργκ || Μάγιερλινγκ || Μπάντεν

εκδρομικό ή ατομικό πρόγραμμα

Σένμπρουν || Σάλτσμπουργκ || Μάγιερλινγκ || Μπάντεν

5
αεροπορικώς
ημέρες

Εισιτήρια για τα θερινά ανάκτορα
Σένμπρουν και ξενάγηση με
επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό:
22 ευρώ ενήλικας / 15 ευρώ παιδί (6-18
ετών) & Δωρεάν τα παιδιά έως 5 ετών.
(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής
με την κράτησή σας).
Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ:
50 ευρώ ενήλικας / 30 ευρώ παιδί
Προαιρετική εκδρομή στην
Μπρατισλάβα και Parndorf:
35 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί

Περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία αποσκευή
23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο, διαμονή
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό καθημερινά
,μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του
γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

εκδρομικό πρόγραμμα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Επιβίβαση στο
λεωφορείο μας και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή
μας στην περίφημη Ρινγκστράσσε, όπου στα πλαίσια
μιας κυκλικής πορείας θα γνωρίσουμε ένα προς ένα
τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου ιστορικού
κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Μουσείο
Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημoτικό Πάρκο, το
Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών
τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας
Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια το Μουσείο Ιστορίας
της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το
Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την νεογοτθική
Εκκλησία του Τάματος. Στη συνέχεια μεταφορά
στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα έχουμε την πρώτη
μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού μας θα
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαιποτέ Ελληνικής Παροικίας και θα περάσουμε από
τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του
Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, σήμα κατατεθέν
της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε στο ομορφότερο κατά γενική ομολογία
μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης το Μπελβεντέρε, όπου
θα έχουμε ευκαιρία για ένα σύντομο περίπατο μέχρι
το κεντρικό κτίριο και τους κήπους.. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων. Στη συνέχεια μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας
προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή περιήγηση
όπου θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του ιστορικού
κέντρου διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε
την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν,
στέκι του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ
Φρόυντ, την πλατεία των Σκωτσέζων, το Freyung το
περίφημο πασάζο που οδηγεί στο μοναδικό καφέ
Τσεντράλ, στέκι της Αυστριακής διανόησης του 19ου
Αιώνα, θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι της
Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν
και την Κολμαρκτ εκεί όπου βρίσκεται ένα από τα
καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης το θρυλικό
Demmel. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

02
Βιέννη – Βιεννέζικα
Δάση – Κυνηγετικό περίπτερο
Ημέρα

Μάγιερλινγκ
(40χλμ.)
–
Αυτοκρατορικό
θέρετρο
λουτρόπολης
Μπάντεν
(15
χλμ.) – Ξενάγηση στα Θερινά
ανάκτορα Σένμπρουν (35χλμ.)

Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομής μας στα
Βιεννέζικα Δάση, Διαδοχικά θα επισκεφθούμε το
Λίχτενσταινμπουργκ, το οποίο θα δούμε εξωτερικά,
έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς
πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον
προγονικό πύργο της οικογένειας που αργότερα
ίδρυσε το γνωστό Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το καθολικό
Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς), θα
περάσουμε από το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του
Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που εκτυλίχθηκε
τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και
βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του Αψβουργικού Θρόνου
Ροδόλφος με την ερωμένη του Ελληνικής καταγωγής
Μαρία Βετσέρα. Τέλος διαμέσου μιας πανέμορφης
διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν πάλαι-ποτέ
Αυτοκρατορικό θέρετρο, το οποίο ακόμη και σήμερα
συγκαταλέγεται στις πιο διάσημες λουτροπόλεις
της Κεντρικής Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για
γεύμα εξ’ ιδίων , επιστροφή στην Βιέννη και επίσκεψη

στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το περίφημο
Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα
διαμορφωμένα δωμάτια και θα δούμε τους μοναδικούς
κήπους των ανακτόρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.

03
χωριό

Ημέρα

Βιέννη – Εκπτωτικό
PARNDORF (47χλμ.) Μπρατισλάβα περιήγηση (35χλμ.)
– Bιέννη (80χλμ.)

Πρωινό και για όσους το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν
στην προαιρετική εκδρομή όπου θα πραγματοποιήσουμε
την πρώτη μας στάση στο φημισμένο εκπτωτικό χωριό
(outlet) Parndorf όπου θα βρείτε όλα τα επώνυμα brand στις
πλέον ασυναγώνιστες τιμές και θα έχετε ελεύθερο χρόνο
για αγορές. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Σλοβακίας την Μπρατισλάβα . Κτισμένη στις όχθες του
Δούναβη η μικρή όμορφη πόλη της Μπρατισλάβας υπήρξε
παραδοσιακά ,σημαντικότατη Ουγγρική πόλη με το όνομα
Pozsony καθώς στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου απο
το 1563 εως το 1830 έλαβε χώρα η στέψη συνολικά 10 Ούγγρων
βασιλιάδων και μιας βασίλισσας. Για
αυτό σε πολλά πλακόστρωτα δρομάκια
της παλιάς μεσαιωνικής πόλης, θα
δείτε μια μικρή κορώνα στο έδαφος που
Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση αποτελεί την σήμανση της λεγόμενης
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
βασιλικής οδού. Μετά την επίσκεψη στο
σε Δίκλινο
κάστρο της πόλης που δεσπόζει πάνω
σε έναν πανύψηλο λόφο προσφέροντας
εκπληκτική θέα στον επισκέπτη ,θα
εισέλθουμε στην κυρίως μεσαιωνική
πόλη από την πύλη του Αγίου Μιχάηλ
και θα ακολουθήσουμε την διαδρομή
που μας δείχνουν οι κορώνες, για να
καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό
του Αγίου Μαρτίνου όπου γινόταν
1ο 349 €
η βασιλική στέψη. Στην συνέχεια θα
2ο 349 €
δούμε την κεντρική πλατεία Hlavne
Namestie και θα έχουμε την δυνατότητα

Arcotel
429 € 459 € 299 €
Wimberger 4*
Austria Trend
469 € 499 €
Savoyen 4*
Hilton Vienna
559 € 589 €
Park 5*

να φωτογραφηθούμε σε ένα απο τα χαρακτηριστικότερα
αγάλματα της παλιάς πόλης αυτό του Ναπολέοντα
Βοναπάρτη. Στην ίδια πλατεία θα θαυμάσουμε το ρωμανικό
κτίριο του παλιού δημαρχείου που χρονολογείται τον
13ο αιώνα και σήμερα στεγάζει το μουσείο της πόλης. Η
συνέχεια θα μας κρατήσει σε αμείωτο ενδιαφέρον καθώς
στα πλαίσια ενός πανέμορφου περιπάτου στα σοκάκια της
παλιάς μεσαιωνικής πόλης, θα γνωρίσουμε την ιστορία
τριών μπρούντζινων αγαλμάτων ,που τοποθετήθηκαν
όλα μετά την πολιτική αλλαγή, συγκεκριμένα το 1997 είναι
πολύ δημοφιλή στους τουρίστες και δίνουν στην πόλη μια
επιπλέον εκπληκτική αίσθηση . Αφορούν τον Cumil τον
εργάτη των υπονόμων που γλυκοκοιτάζει από το φρεάτιο
τους περαστικούς και δή τις γυναίκες … ενώ η ενότητα
των αγαλμάτων ολοκληρώνεται με τον Paparazzi και τον
Schoner Naci . H περιήγηση στα ατμοσφαιρικά σοκάκια της
πόλης θα ολοκληρωθεί στο επιβλητικό ,κομψότατο κτίριο
της Εθνικής Όπερας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, φαγητό
ή για να απολαύσετε σοκολάτα σε μια απο τις ξακουστές
σοκολατερί της παλιάς πόλης.. Στη συνέχεια επιστροφή στη
Βιέννη. Διανυκτέρευση.

Ημερομηνίες

||26/12 - 29/12

01 Πτήση για Βιέννη

Βιέννη – Θεσσαλονίκη
15:30-18:15

03Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή

Ημέρα

Ημέρα

Πανοραμική περιήγηση.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή
πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Επιβίβαση στο λεωφορείο μας
και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην περίφημη
Ρινγκστράσσε, όπου στα πλαίσια μιας κυκλικής πορείας
θα γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του
λεγόμενου ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημoτικό
Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία
Καλών τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας
Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια το Μουσείο Ιστορίας της
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την νεογοτθική Εκκλησία
του Τάματος. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

ημέρες
5
αεροπορικώς

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη – Βιέννη
14:00-14.45

στο Σαλτσμπουργκ – Λίμνες
Σαλσγκάμεργκουτ(290+290χλμ.)

Πρωινό και για όσους το επιθυμούν μπορούν να
συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα
του Αμαντέους Μότσαρτ το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ.
Στη μοναδικής ομορφιάς διαδρομή θα θαυμάσουμε τις
υπέροχες Αλπικές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl
am see και θα έχουμε ημίωρη στάση στο παραμυθένιο
χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν γενέτειρα της μητέρας του
Μότσαρτ. Έπειτα θα καταλήξουμε στο Σάλτσμπουργκ
που από το 1986 συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην περιήγησή
μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μεταξύ
άλλων τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι
της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, το σπίτι
της γέννησης του διάσημου αστροφυσικού Κρίστιαν
Ντόπλερ, την κατοικία του Αμαντέους Μότσαρτ και
το σπίτι της γέννησης του, το Δημαρχείο, την πλατεία
της παλιάς αγοράς, το καφέ Τοματσέλι στέκι του
Αμαντέους Μότσαρτ, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου,
το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου , τον
περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το Κλόκενσπιλ την
πιο χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και το κάστρο
Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο τελεφερίκ. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.

04
Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή
στο
Σαλτσμπουργκ
–
Λίμνες
Ημέρα

Σαλσγκάμεργκουτ (290 + 290 χλμ.)

Πρωινό και για όσους το επιθυμούν μπορούν να
συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή για τη γενέτειρα
του Αμαντέους Μότσαρτ το μοναδικής ομορφιάς
Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς διαδρομή θα
θαυμάσουμε τις μοναδικές Αυστριακές Λίμνες Mondsee,
Wolfgangsee, Fuschl am see και θα έχουμε ημίωρη στάση
στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν γενέτειρα
της μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα θα καταλήξουμε στο
Σάλτσμπουργκ που από το 1986 συγκαταλέγεται στα
μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO. Στην περιήγησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να
θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τους κήπους του Ανακτόρου
Μιραμπέλ, το σπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ
Φον Κάραγιαν, το σπίτι της γέννησης του διάσημου
αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ, την κατοικία του
Αμαντέους Μότσαρτ και το σπίτι της γέννησης του, το
Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, το καφέ
Τοματσέλι στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την Εκκλησία
του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό συγκρότημα του
Αγίου Πέτρου , τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το
Κλόκενσπιλ την πιο χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης
και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο
τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.

05 Βιέννη – πτήση επιστροφής
Ημέρα

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στην πόλη για να
απολαύσετε τις τελευταίες σας βόλτες στο ιστορικό
κέντρο και να πραγματοποιήσετε τις αναμνηστικές σας
αγορές. Στη συνέχεια επιβίβαση το λεωφορείο μας για το
αεροδρόμιο της Βιέννης. Πτήση επιστροφής.

139 €
169 €

229 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

Arion City
Hotel 4*

Hintschiggasse 1, 10. Favoriten,
1100 Βιέννη, Αυστρία

||29/12-02/01
Πρωτοχρονιά

01 Πτήση για Βιέννη
Ημέρα

Πανοραμική περιήγηση

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή
πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Επιβίβαση στο λεωφορείο μας
και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην περίφημη
Ρινγκστράσσε, όπου στα πλαίσια μιας κυκλικής πορείας
θα γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του
λεγόμενου ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημoτικό
Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία
Καλών τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας
Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια το Μουσείο Ιστορίας της
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την νεογοτθική Εκκλησία του
Τάματος. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο.

€

Arcotel
Winmberger 4*
Neubaugürtel 34-36, 07. Neubau,
1070 Βιέννη, Αυστρία

02 Βιέννη περιήγηση ιστορικό
Ημέρα

κέντρο – Μπελβεντέρε – Ξενάγηση
στα Θερινά ανάκτορα Σένμπρουν
– Απογευματινή πεζή περιήγηση
στα ανεξερεύνητα σημεία της
πόλης

04

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο
Ημέρα
όπου θα θαυμάσουμε και υπό το φως της ημέρας την
Βιέννη – Βιεννέζικα Δάση –
περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος) για να
φτάσουμε στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα έχουμε την
Κυνηγετικό
περίπτερο Μάγιερλινγκ
πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού μας θα
(40χλμ.)
–
Αυτοκρατορικό
θέρετρο
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι-ποτέ
Ελληνικής Παροικίας και θα περάσουμε από τους δύο
λουτρόπολης
Μπάντεν
(15χλμ.)
Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και
θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου –
Αεροδρόμιο Βιέννης πτήση
Στεφάνου, σήμα κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτευόυσας.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο κατά γενική επιστροφής (45χλμ.)
ομολογία μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης το Μπελβεντέρε, Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομής μας στα
όπου θα έχουμε ευκαιρία για ένα σύντομο περίπατο μέχρι Βιεννέζικα Δάση, Διαδοχικά θα επισκεφθούμε το
το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. Η ξενάγηση μας θα Λίχτενσταινμπουργκ το οποίο θα δούμε εξωτερικά,
ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς
Αψβούργων, το περίφημο Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον
στα σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια και προγονικό πύργο της οικογένειας που αργότερα ίδρυσε
θα δούμε τους μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. το γνωστό Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν. Στη συνέχεια
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων. Για το απόγευμα σας θα επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου
προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή περιήγηση όπου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς), το πρώην κυνηγετικό
θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του ιστορικού κέντρου περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που
διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε την πλατεία εκτυλίχθηκε τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889
του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, στέκι του πατέρα όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του Αψβουργικού
της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των Θρόνου Ροδόλφος με την ερωμένη του Ελληνικής
Σκωτσέζων, το Freyung το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο καταγωγής Μαρία Βετσέρα. Τέλος διαμέσου μιας
μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι της Αυστριακής διανόησης πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν
του 19ου Αιώνα, θα
πάλαι-ποτέ Αυτοκρατορικό θέρετρο, το
περάσουμε από το
οποίο ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται
πανέμορφο σοκάκι
στις πιο διάσημες
Τιμή
της Νάγκλεργκάσσε
Ξενοδοχεία
Early
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση λ ο υ τ ρ ο π ό λ ε ι ς
κατ’
άτομο
και θα καταλήξουμε
Κεντρικής
Διατροφή: Πρωινό Booking σε Δίκλινο (2-12 Ετών) Μονοκλίνου της
στο Γκράμπεν και
Ε υ ρ ώ π η ς .
την Κολμαρκτ εκεί
Arcotel
συνέχεια
309 € 339 € 209 € 109 € Στη
όπου βρίσκεται ένα
μεταφορά
στο
Wimberger 4*
από τα καλύτερα
αεροδρόμιο της
ζαχαροπλαστεία της
Austria Trend
Πτήση
πόλης το θρυλικό
339 € 369 €
109 € Βιέννης.
επιστροφής.
Savoyen 4*
Demmel. Ελεύθερος
χρόνος
στο
Hilton Vienna
1ο 249 €
κέντρο της πόλης.
399 € 429 € 2ο 249 € 169 €
Διανυκτέρευση.
Park 5*

|| 4 ημέρες ||26/12 - 29/12

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

€

02 Βιέννη περιήγηση ιστορικό
Ημέρα

κέντρο – Μπελβεντέρε – Ξενάγηση
στα Θερινά ανάκτορα Σένμπρουν
Απογευματινή πεζή περιήγηση στα
ανεξερεύνητα σημεία της πόλης

03

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη – Βιέννη
14:00-14.45
Βιέννη – Θεσσαλονίκη
12:30-15:15

Ημέρα
Βιέννη – Βιεννέζικα Δάση –
Μάγιερλινγκ (40χλμ.) – Αυτοκρατορικό
θέρετρο λουτρόπολης Μπάντεν (15 χλμ.)
– Βιέννη (35χλμ.)

Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομής μας στα Βιεννέζικα
Δάση, Διαδοχικά θα επισκεφθούμε το Λίχτενσταινμπουργκ,
το οποίο θα δούμε εξωτερικά, έναν από τους πιο
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο
οποίος αποτέλεσε τον προγονικό πύργο της οικογένειας που
αργότερα ίδρυσε το γνωστό Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι
του Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς), θα περάσουμε από
το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό
για το δράμα που εκτυλίχθηκε τη μοιραία νύχτα της 29ης
Ιανουαρίου 1889 όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος
του Αψβουργικού Θρόνου Ροδόλφος με την ερωμένη του
Ελληνικής καταγωγής Μαρία Βετσέρα. Τέλος διαμέσου μιας
πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν
πάλαι-ποτέ Αυτοκρατορικό θέρετρο, το οποίο ακόμη και
σήμερα συγκαταλέγεται στις πιο διάσημες λουτροπόλεις
της Κεντρικής Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’
ιδίων, επιστροφή στην Βιέννη. Διανυκτέρευση.

04

Ημέρα

Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή στο
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο
όπου θα θαυμάσουμε και υπό το φως της ημέρας την Σαλτσμπουργκ – Λίμνες Σαλσγκάμεργκουτ
περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος) για να
φτάσουμε στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα έχουμε την (290 + 290 χλμ.)
πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού μας θα Πρωινό και για όσους το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι-ποτέ στην προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Αμαντέους
Ελληνικής Παροικίας και θα περάσουμε από τους δύο Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής
Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και ομορφιάς διαδρομή θα θαυμάσουμε τις υπέροχες Αλπικές
θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl am see και θα έχουμε
Στεφάνου, σήμα κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτευόυσας. ημίωρη στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο κατά γενική γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα θα καταλήξουμε
ομολογία
μπαρόκ
στο Σάλτσμπουργκ
Ανάκτορο της πόλης
Πρωτοχρονιά
που από το 1986
το Μπελβεντέρε, όπου
συγκαταλέγεται
Τιμή
Ξενοδοχεία
Early
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση στα
θα έχουμε ευκαιρία για
μνημεία
κατ’ άτομο
Μονοκλίνου
Booking
(2-12
Ετών)
Διατροφή: Πρωινό
ένα σύντομο περίπατο
Παγκόσμιας
σε Δίκλινο
Πολιτιστικής
μέχρι το κεντρικό
Arion City hotel
Κληρονομιάς
κτίριο
και
τους
359
€
389
€
179
€
της
UNESCO.
κήπους. Η ξενάγηση
4*
Στην
περιήγησή
μας θα ολοκληρωθεί
μας θα έχουμε
με την επίσκεψη στα
Simm's Hotel
429 € 459 € 99 € 149 € την
ευκαιρία
Θερινά
Ανάκτορα
4*
να
θαυμάσουμε
των
Αψβούργων,
μεταξύ
άλλων
το
περίφημο
Arcotel
κήπους
Σένμπρουν, όπου θα
459 € 489 € 139 € 279 € τους
Wimberger 4*
του
Ανακτόρου
ξεναγηθούμε
στα
Μιραμπέλ, το σπίτι
σαράντα κατάλληλα
της γέννησης του
Austria Trend
διαμορφωμένα
499 € 529 €
309 € Χέρμπερτ
Φον
δωμάτια
και
Savoyen 4*
Κάραγιαν, το σπίτι
θα
δούμε
τους
της
γέννησης
μοναδικούς
κήπους
Hilton Vienna
1ο 199 €
διάσημου
των
ανακτόρων.
659 € 689 €
439 € του
Park 5*
2ο 229 €
αστροφυσικού
Ελεύθερος
χρόνος
Κρίστιαν Ντόπλερ,
για γεύμα εξ’ ιδίων.
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145 €
την
κατοικία
Για το απόγευμα σας
προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή περιήγηση όπου του Αμαντέους Μότσαρτ και το σπίτι της γέννησης του,
θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του ιστορικού κέντρου το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, το καφέ
διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε την πλατεία Τοματσέλι στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την Εκκλησία του
του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, στέκι του πατέρα Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου
της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των Πέτρου , τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το Κλόκενσπιλ
Σκωτσέζων, το Freyung το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο την πιο χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και το κάστρο
μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι της Αυστριακής διανόησης Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο τελεφερίκ. Αργά το
του 19ου Αιώνα, θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.

|| 5 ημέρες ||29/12 - 02/01

της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και
την Κολμαρκτ εκεί όπου βρίσκεται ένα από τα καλύτερα
ζαχαροπλαστεία της πόλης το θρυλικό Demmel. Ελεύθερος
χρόνος στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.

Austria Trend
Savoyen 4*

Simm’s
Hotel 4*

Simmeringer Hauptstraße 55-57,
11. Simmering, 1110 Βιέννη, Αυστρία

Rennweg 16, 03. Landstrase,
1030 Βιέννη, Αυστρία

Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

10

Ημερομηνίες

SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL

|| 5 ημέρες ||22/12 - 26/12 Χριστούγεννα
Early
Booking

Βιέννη – Θεσσαλονίκη
15:30-18:15

4
αεροπορικώς
ημέρες

εκδρομικό πρόγραμμα

01
Πτήση
– Περιήγηση

για
Βιέννη
πόλης
Απογευματινή πεζή περιήγηση
στα ανεξερεύνητα σημεία της
πόλης – Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο

ατομικό πρόγραμμα -40 €

Θεσσαλονίκη – Βιέννη
07:00-07.45

||22/12 - 26/01
Χριστούγεννα

Ημέρα

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Πτήσεις

Ημερομηνίες

εκδρομικό πρόγραμμα

ΒΙΕΝΝΗ
κλασική

11

05 Βιέννη – πτήση επιστροφής
Ημέρα

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να πραγματοποιήσετε
τις τελευταίες σας αγορές. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής.

Hilton
Vienna Park 5*
Am Stadtpark 1, 03. Landstraße,
1030 Wien, Österreich

εκδρομικό ή ατομικό πρόγραμμα

Καστρούπολη || Μολδάβας || Δρέσδη || Κάστρο Chyse || Κάρλοβι Βάρι

||26/12 - 29/12

Ημέρα

Ημερομηνίες

Ημερομηνίες

||22/12 - 26/12
||29/12 - 02/01

Περιήγηση πόλης

Άφιξη στην Πράγα και πρώτη γνωριμία με τη «χρυσή πόλη». Η
Πράγα, γνωστή και ως «η πόλη των 100 πύργων», δεν καταστράφηκε
σχεδόν καθόλου από πολέμους και βομβαρδισμούς, γι’ αυτό
και διατηρεί τα ιστορικά της κτίρια σχεδόν ανέπαφα από το
μεσαίωνα. Στην περιήγησή μας, θα δούμε από κοντά γιατί η
Πράγα θεωρείται από πολλούς ως η ομορφότερη πρωτεύουσα
της Ευρώπης. Ανάμεσα στα πιο φημισμένα αξιοθέατα της
πόλης ανήκει το μεγαλύτερο κατοικήσιμο κάστρο στον κόσμο,
το επιβλητικό κάστρο της Πράγας, η πλατεία της Παλιάς
πόλης με το Αστρονομικό Ρολόι και φυσικά η πέτρινη γέφυρα
του Καρόλου.Η περιήγησή μας θα αρχίσει από την Πλατεία
Δημοκρατίας με το Αρτ-Νουβό Δημοτικό Μέγαρο και τον γοτθικό
Πύργο της πυρίτιδας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς τη
φημισμένη πλατεία του Αγίου Βάτσλαβ με το Εθνικό Μουσείο
και μια σειρά από σημαντικά ιστορικά κτίρια. Καθ΄ οδόν προς
την πλατεία της Παλιάς Πόλης θα συναντήσουμε το επιβλητικό
Θέατρο των Τάξεων, όπου για πρώτη φορά παρουσίασε ο
Μότσαρτ την όπερά του, Don Giovanni. Στην πλατεία της παλιάς
πόλης θα θαυμάσουμε το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι της
Πράγας, το ναό της Παναγίας Τυν με τους πύργους του Αδάμ και
της Εύας, το ναό του Αγίου Νικολάου και το ιστορικό μεσαιωνικό
δημαρχείο. Έπειτα θα περάσουμε από την ακριβότερη οδό της
Πράγας, την οδό Παρισίων, και θα διασχίσουμε την γνωστή
εβραϊκή συνοικία όπου θα δούμε την Παλιά-Νέα συναγωγή.
Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το
βράδυ σας προτείνουμε μία βόλτα στα μαγευτικά σοκάκια του
ιστορικού κέντρου και δείπνο σε μία από τις περίφημες Τσέχικες
μπυραρίες. Διανυκτέρευση.

02

Ημέρα

Πράγα Περιήγηση Καστρούπολης
Προαιρετική
μεσημεριανή
κρουαζιέρα
στο Μολδάβα & βραδινή παρακολούθηση
παράστασης στο φημισμένο Μαύρο Θέατρο.

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

03 Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στη

04

Ημέρα

Πράγα – Κάστρο Chyse &
Ζυθοποιείο – Κάρλοβι Βάρι
(130 + 130 χλμ.)

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

05 Ελεύθερος χρόνος – Μεταφορά
Ημέρα

στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για τις
τελευταίας σας βόλτες και αναμνηστικές αγορές στο κέντρο της
παραμυθούπολης. Στη συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο μας και
μετάβαση στο αεροδρόμιο της Πράγας. Πτήση επιστροφής.
Σημειώσεις:
Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείτε η 3η ημέρα.
-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να
παραλείπεται κάτι.
-Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών,
απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων.
Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία αποσκευή 23 κιλά και
μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο, διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής
σας, πρωινό καθημερινά, μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας.
Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός
του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Ημέρα

Δρέσδη (150+150χλμ.)

Πρωινό στο ξενοδοχείο, στη συνέχεια για όποιον το επιθυμεί
προαιρετικά αναχωρούμε για μία ολοήμερη εκδρομή στην ιστορική
πρωτεύουσα της Σαξονίας, την αποκαλούμενη και «Φλωρεντία του
βορρά» λόγω της αναγεννησιακής της αύρας, του πολιτισμού και
των μνημείων της, χτισμένη στις όχθες του Έλβα. Καταστράφηκε
ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκόσμιου
πόλεμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της
μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον των κατοίκων της που επιθυμούν
να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο παρελθόν. Μερικά
από τα εντυπωσιακότερα σημεία ενδιαφέροντος είναι η όπερα
Semperoper, το περίφημο Zwinger, το ανάκτορο της Δρέσδης, η
εκκλησία Frauenkirche και ο περίφημος τοίχος μήκους 102 μέτρων,
όπου βρίσκονται απεικονισμένοι οι άρχοντες της δυναστείας Βετίν.
Χρόνος ελεύθερος για καφέ, ψώνια και φαγητό. Επιστροφή στην
Πράγα το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

Προαιρετική εκδρομή στη Δρέσδη:
40 ευρώ ενήλικας / 30 ευρώ παιδί
Προαιρετική Κρουαζιέρα
διάρκειας δύο ωρών με φαγητό:
25 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί
Προαιρετικό Μαύρο Θέατρο:
22 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί
12

|| 5 ημέρες

||22/12 - 26/12 Χριστούγεννα

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Early
Booking

International Prague 4*

339 €

369 €

229 €

79 €

ibis Praha Wenceslas 3*

359 €

389 €

239 €

89 €

ibis Praha Old Town 3*

369 €

399 €

239 €

89 €

Novotel Praha
Wenceslas 4*

399 €

429 €

1o 229 €
2ο 229 €

109 €

Αdria hotel 4*

409 €

439 €

389 €

119 €

Marriott Hotel 5*

499 €

529 €

309 €

209 €

|| 4 ημέρες

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

Πράγα – Θεσσαλονίκη
13:45-16:45

SPE

ατομικό πρόγραμμα
-35 €
€

||26/12 - 29/12

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Early
Booking

International Prague 4*

259 €

289 €

179 €

59 €

ibis Praha Wenceslas 3*

279 €

309 €

189 €

69 €

ibis Praha Old Town 3*

289 €

319 €

199 €

69 €

Novotel Praha
Wenceslas 4*

309 €

339 €

1o 179 €
2ο 179 €

89 €

Adria hotel 4*

319 €

349 €

299 €

99 €

Marriott Hotel 5*

379 €

409 €

239 €

159 €

|| 5 ημέρες

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη – Πράγα
12:00-13:00

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη – Πράγα
12:00-13:00
Πράγα – Θεσσαλονίκη
13:45-16:45

ατομικό πρόγραμμα
-35 €
€

||29/12 - 02/01 Πρωτοχρονιά

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Early
Booking

International Prague 4*

369 €

399 €

129 €

169 €

ibis Praha Wenceslas 3*

389 €

419 €

139 €

169 €

ibis Praha Old Town 3*

439 €

469 €

149 €

209 €

Pentahotel 4*

449 €

479 €

189 €

219 €
229 €
439 €

Novotel Praha
Wenceslas 4*

469 €

499 €

1o 129 €
2ο 129 €

Marriott Hotel 5*

719 €

749 €

219 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145
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Πτήσεις

Θεσσαλονίκη – Πράγα
12:00-13:00
Πράγα – Θεσσαλονίκη
17:45-20:45

ατομικό πρόγραμμα
-35 €
€

εκδρομικό πρόγραμμα

01 Πτήση για Πράγα

“μεσαιωνικό παραμύθι”

ημέρες

Παρουσίαση ξενοδοχείων σελ. 15

ΠΡΑΓΑ

4
5
αεροπορικώς αεροπορικώς
ημέρες

εκδρομικό ή ατομικό πρόγραμμα

Καστρούπολη || Μολδάβας || Δρέσδη || Κάρλοβι Βάρι

ΠΡΑΓΑ
“η χρυσή πόλη”
01 Πτήση για Πράγα – Μεταφορά

5

ημέρες
αεροπορικώς
05 Πράγα –
Ημέρα

Άφιξη στην Πράγα και επιβίβαση στο λεωφορείο μας
και θα κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο μας, όπου
στη διαδρομή θα πάρουμε μία πρώτη γεύση από
την παραμυθένια αυτή πόλη που μαγεύει τον κάθε
επισκέπτη. Η Πράγα, γνωστή και ως «η πόλη των 100
πύργων», δεν καταστράφηκε σχεδόν καθόλου από
πολέμους και βομβαρδισμούς, γι’ αυτό και διατηρεί τα
ιστορικά της κτίρια σχεδόν ανέπαφα από το μεσαίωνα.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

Ημέρα

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο
όπου θα δούμε από κοντά γιατί η Πράγα θεωρείται από πολλούς
ως η ομορφότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ανάμεσα στα
πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης ανήκει το μεγαλύτερο
κατοικήσιμο κάστρο στον κόσμο, το επιβλητικό κάστρο της
Πράγας, η πλατεία της Παλιάς πόλης με το Αστρονομικό Ρολόι
και φυσικά η πέτρινη γέφυρα του Καρόλου. Η περιήγησή μας
θα αρχίσει από την Πλατεία Δημοκρατίας με το Αρτ-Νουβό
Δημοτικό Μέγαρο και τον γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας. Στη
συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς τη φημισμένη πλατεία
του Αγίου Βάτσλαβ με το Εθνικό Μουσείο και μια σειρά από
σημαντικά ιστορικά κτίρια. Καθ΄ οδόν προς την πλατεία της
Παλιάς Πόλης θα συναντήσουμε το επιβλητικό Θέατρο των
Τάξεων, όπου για πρώτη φορά παρουσίασε ο Μότσαρτ την
όπερά του, Don Giovanni. Στην πλατεία της παλιάς πόλης θα
θαυμάσουμε το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας,
το ναό της Παναγίας Τυν με τους πύργους του Αδάμ και της
Εύας, το ναό του Αγίου Νικολάου και το ιστορικό μεσαιωνικό
δημαρχείο. Έπειτα θα περάσουμε από την ακριβότερη οδό της
Πράγας, την οδό Παρισίων, και θα διασχίσουμε την γνωστή
εβραϊκή συνοικία όπου θα δούμε την Παλιά-Νέα συναγωγή.
Ελεύθερος χρόνος για καφέ, ψώνια και φαγητό σε μία από τις
περίφημες Τσέχικες μπυραρίες. Διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία αποσκευή
23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο, διαμονή στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό καθημερινά , μετακινήσεις
με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Προαιρετική εκδρομή στη Δρέσδη:
40 ευρώ ενήλικας / 30 ευρώ παιδί

Ημέρα

Πράγα
Περιήγηση
Καστρούπολης
–
Προαιρετική
μεσημεριανή
κρουαζιέρα
στο
Μολδάβα & βραδινή παρακολούθηση
παράστασης στο φημισμένο Μαύρο
Θέατρο

εκδρομικό πρόγραμμα

04 Πράγα – Ημερήσια εκδρομή
στη Δρέσδη (150+150χλμ.)

Πρωινό στο ξενοδοχείο, στη συνέχεια για όποιον το επιθυμεί
προαιρετικά αναχωρούμε για μία ολοήμερη εκδρομή στην
ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, την αποκαλούμενη και
«Φλωρεντία του βορρά» λόγω της αναγεννησιακής της αύρας,
του πολιτισμού και των μνημείων της, χτισμένη στις όχθες του
Έλβα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του
Β’ Παγκόσμιου πόλεμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην
παλιά της μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον των κατοίκων της που
επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο παρελθόν.
Μερικά από τα εντυπωσιακότερα σημεία ενδιαφέροντος είναι
η όπερα Semperoper, το περίφημο Zwinger, το ανάκτορο της
Δρέσδης, η εκκλησία Frauenkirche και ο περίφημος τοίχος
μήκους 102 μέτρων, όπου βρίσκονται απεικονισμένοι οι άρχοντες
της δυναστείας Βετίν. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, ψώνια και
φαγητό. Επιστροφή στην Πράγα το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

Το Hotel International Prague έχει αμερικανικό
αρ ντεκό στυλ και βρίσκεται σε μια ήσυχη αστική
περιοχή, ακριβώς απέναντι από τον σταθμό
Podbaba του τραμ. Απέχει 2χλμ. από το κέντρο
της Πράγας και 10 λεπτά με τα πόδια από το
σταθμό Dejvická του μετρό. Το ιστορικό κτήριο
προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με ψηλή
οροφή και θέα στην Πράγα. Στις εγκαταστάσεις
λειτουργεί γυμναστήριο.

Το Ibis Praha Wenceslas Square βρίσκεται στην καρδιά
της επιχειρηματικής περιοχής της Πράγας, περίπου 5
λεπτά με τα πόδια από την πλατεία Wenceslass. Όλα
τα δωμάτια είναι φωτεινά και διαθέτουν κλιματισμό,
δορυφορική τηλεόραση και ντους. Το κατάλυμα σερβίρει
πλήρη μπουφέ πρωινού με γεύσεις της Βοημίας,
κατόπιν αιτήματος στη ρεσεψιόν. Το μπαρ προσφέρει
μεγάλη ποικιλία ποτών. Μπορείτε να προμηθευτείτε
σνακ από τη ρεσεψιόν όλο το 24ωρο.

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την εκδρομή μας στην περίφημη
λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι. Χτισμένο κατά
μήκος του ποταμού Τέπλα, αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό
προσωπικοτήτων όπως ο Μεγάλος Πέτρος, η Μαρία Θηρεσία,
ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ. H πανέμορφη λουτρόπολη θα
μας εντυπωσιάσει με τη φύση και τα υπέροχα κτίριά της, τα
οποία συνθέτουν μια μοναδική εικόνα. Η περιήγησή μας είναι
πεζή και διαρκεί περίπου μία ώρα, όπου μεταξύ άλλων θα
θαυμάσουμε το θέατρο της πόλης, τα αυτοκρατορικά λουτρά, τις
στοές και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών τα
οποία στεγάζουν τις θεραπευτικές πηγές και τον εντυπωσιακό
φυσικό θερμοπίδακα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων
και αναμνηστικές αγορές και στη συνέχεια αναχώρηση για το
αεροδρόμιο του Μονάχου. Πτήση επιστροφής.
Σημειώσεις:
-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς
να παραλείπεται κάτι.
-Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών,
απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων.

02 Πράγα – Περιήγηση πόλης

Ημέρα

Ibis Praha
Wenceslas Square 3*

SPECIAL

Κάρλοβι Βάρι(125 χλμ.) - Μόναχο
πτήση επιστροφής(295χλμ.)

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

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

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

Ημέρα

03

SPECIAL ΠαρουσίασηΞενοδοχείωνSPECI
|| Πράγα

Προαιρετική Κρουαζιέρα
διάρκειας δύο ωρών με φαγητό:
25 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Early
Booking

International
Prague 4*

279 €

309 €

159 €

79 €

ibis Praha
Wenceslas 3*

299 €

329 €

169 €

89 €

ibis Praha
Old Town 3*

309 €

339 €

169 €

99 €

Novotel Praha
Wenceslas 4*

339 €

369 €

1ο 169 €
2ο 169 €

109 €

Adria
Hotel 4*

349 €

379 €

309 €

119 €

Marriott
Hotel 5*

439 €

469 €

249 €

209 €
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Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +145

Na Porici 5, Πράγα, 110 00, Τσεχία

Vaclavske namesti 26, Πράγα, 11000, Τσεχία

Το Ibis Praha Old Town βρίσκεται στην καρδιά της
Πράγας, 100μ. από την παλιά πόλη. Η κεντρική εμπορική
οδός Na Porici βρίσκεται λίγα βήματα μακριά. Όλα τα
δωμάτια του Ibis Praha διαθέτουν κλιματισμό, ντους
και τουαλέτα. Ορισμένα προσφέρουν επίσης τηλεόραση
επίπεδης οθόνης. Όλοι οι χώροι του καταλύματος είναι
προσβάσιμοι από αναπηρικά αμαξίδια. Το ξενοδοχείο
παρέχει δωμάτια με μπάνιο προσβάσιμο από ΑμεΑ,
κατόπιν ειδικού αιτήματος.

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

Σημεία Ενδιαφέροντος

0,2χλμ.
0,7χλμ.
1,4χλμ.
1,5χλμ.
2,5χλμ.
4,8χλμ.
5,8χλμ.

Δημαρχείο				
Εμπορικό κέντρο Palladium		
Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας		
Πλατεία Παλιάς Πόλης			
Κάστρο της Πράγας			
Ζωολογικός Κήπος της Πράγας		
O2 Arena Πράγας			

SPECIAL

Σημεία Ενδιαφέροντος
Κοντινότερη στάση Μετρό Dejvicka		
Ζωολογικός Κήπος της Πράγας		
Κάστρο της Πράγας			
Πλατεία Παλιάς Πόλης			
Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας		
Πλατεία Wenceslas			
O2 Arena Πράγας			

SPECIAL
Σημεία Ενδιαφέροντος

1,0χλμ.
1,2χλμ.
2,1χλμ.
3,1χλμ.
3,2χλμ.
3,9χλμ.
7,2χλμ.

Novotel Praha
Wenceslas Square 4*

Κοντινότερη στάση Μετρό Namesti Republiky
Πλατεία Παλιάς Πόλης			
Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας		
Πλατεία Wenceslas			
Κάστρο της Πράγας			
Ζωολογικός Κήπος της Πράγας		
O2 Arena Πράγας			

Prague
Marriott Hotel 5*

0,1χλμ.
0,7χλμ.
0,8χλμ.
0,9χλμ.
2,1χλμ.
3,5χλμ.
4,8χλμ.

Pentahotel
Prague 4*

Katerinska 38, Πράγα, 120 00, Τσεχία

V Celnici 8, Πράγα, 11121, Τσεχία

Το Novotel Praha Wenceslas Square βρίσκεται στην
καρδιά της Πράγας, σε απόσταση 100μ. από τον κόμβο
I.P. Pavlova των δημόσιων συγκοινωνιών. Η πλατεία
Wenceslas είναι προσβάσιμη σε μόλις 5 λεπτά με
τα πόδια. Το κάπνισμα απαγορεύεται στους χώρους
του ξενοδοχείου. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό
μπάνιο, κλιματισμό, παροχές για τσάι/καφέ και καναπέκρεβάτι.

Το Prague Marriott Hotel βρίσκεται στην καρδιά της
Πράγας, δίπλα στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης και σε
σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα. Το κατάλυμα είναι
σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την κύρια
εμπορική περιοχή Palladium Mall και τον εμπορικό
δρόμο Na Příkopě. Το ξενοδοχείο φημίζεται για την
υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση που προσφέρει και
τα ευρύχωρα δωμάτιά του. Οι μονάδες περιλαμβάνουν
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, καθιστικό και πολυτελή,
επώνυμα κλινοσκεπάσματα Marriott.

Sokolovská 112, Πράγα, 18600, Τσεχία

Το Pentahotel Prague άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2013
και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 100μ. από τον σταθμό
Křižíkova του μετρό. Η πλατεία της Παλιάς Πόλης και
η Πλατεία Wenceslas είναι προσβάσιμες σε 15 λεπτά
με τα πόδια. Το κατάλυμα προσφέρει εστιατόριο,
γυμναστήριο και κομψά δωμάτια με κλιματισμό. Όλα
τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης 42
ιντσών με δωρεάν κανάλια ταινιών, βάση σύνδεσης για
iPod, παροχές για καφέ και τσάι και θυρίδα ασφαλείας.
Το ιδιωτικό μπάνιο είναι εξοπλισμένο με ντους ψιλής
βροχής. Διατίθενται υποαλλεργικά κλινοσκεπάσματα
κατόπιν αιτήματος.

Σημεία Ενδιαφέροντος

Κοντινότερη στάση Μετρό Namesti Republiky
Πλατεία Wenceslas			
Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας		
Πλατεία Παλιάς Πόλης			
Κάστρο της Πράγας			
Ζωολογικός Κήπος της Πράγας		
O2 Arena Πράγας			

0,1χλμ.
0,8χλμ.
0,8χλμ.
0,7χλμ.
2,1χλμ.
3,6χλμ.
4,8χλμ.

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη – Πράγα
16:00-17.00
Μόναχο – Θεσσαλονίκη
20:10-23:25

ατομικό πρόγραμμα
-35 €

€

Adria
Hotel 4*

SPECIAL

||02/01 - 06/01 Θεοφάνεια

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Σημεία Ενδιαφέροντος

Κοντινότερη στάση Μετρό I.P.Pavlova		
Πλατεία Wenceslas			
Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας		
Πλατεία Παλιάς Πόλης			
Κάστρο της Πράγας			
Ζωολογικός Κήπος της Πράγας		
O2 Arena Πράγας			

Προαιρετικό Μαύρο Θέατρο:
22 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί

|| 5 ημέρες

Katerinska 36, Πράγα, 120 00, Τσεχία

Ibis Praha
Old Town 3*

Σημεία Ενδιαφέροντος
Κοντινότερη στάση Μετρό I.P.Pavlova		
Πλατεία Wenceslas			
Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας		
Πλατεία Παλιάς Πόλης			
Κάστρο της Πράγας			
Ζωολογικός Κήπος της Πράγας		
O2 Arena Πράγας			

Σημεία Ενδιαφέροντος
0,2χλμ.
0,7χλμ.
1,4χλμ.
1,5χλμ.
2,5χλμ.
4,8χλμ.
5,8χλμ.

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

0,5χλμ.
0,3χλμ.
0,9χλμ.
0,8χλμ.
2,1χλμ.
3,2χλμ.
4,7χλμ.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ
01-02

03

Ημέρα

04

Ημέρα

05

Ημέρα

Ημέρα

Θεσσαλονίκη
–
Βουδαπέστη - Περιήγηση
Bουδαπέστη Βιέννη
Πράγα – Περιήγηση πόλης Βουδαπέστη(990χλμ.)Προαιρετική πόλης – Προαιρετική επίσκεψη το περιήγηση πόλης
(240χλμ.) – Προαιρετική βραδινή παράσταση
βραδινή κρουαζιέρα στο Δούναβη. βράδυ στα περίφημα Τσιγγάνικα Πράγα (330χλμ.)
στο φημισμένο Μάυρο Θέατρο
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το βράδυ στις 22:00 Βιολιά
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη όπου θα Πρωινό και μεταφερόμαστε για περιήγηση στην περίφημη
καστρούπολη της Πράγας. Ξεκινάμε στο μοναδικό μοναστήρι

εκδρομικό πρόγραμμα

και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας,
τη μαγευτική Βουδαπέστη. Έπειτα από τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στη
Βουδαπέστη και πρώτη γνωριμία με την πόλη πόλη
η οποία από το 1987 αποτελεί μνημεό πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO για την πολιτιστική και
αρχιτεκτονική σημασία των οχθών του Δούναβη,
τη συνοικία του Κάστρου της Βούδας και τη
λεωφόρο Αντράσι (Andrassy). Λόγω του εξαιρετικά
γραφικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής
της, είναι γνωστή ως “το Παρίσι της Ανατολής”.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Για το
βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη
για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα
μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και του
Πύργου των Ψαράδων. Επιστροφή στο ξενοδοχέιο.
Διανυκτέρευση.

||17/12 - 22/12
Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Intercity Hotel
Budapest 4*
&
International
Prague 4*

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου
θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου,
τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο
και τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Aμέσως
μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το
Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη,
τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias
(όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια
μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε
την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον
Δούναβη. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για καφέ, ψώναι
και φαγητό. Για το βράδυ σας προτείνουμε μία μοναδική
βραδιά διασκέδασης με φαγητό και ποτό στα περίφημα
Τσιγγάνικα Βιολιά της Ουγγαρίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

|| 6 ημέρες/4 διανυκτερεύσεις
Early
Booking

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και με κυκλική
πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια
του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων
Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική
Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά
Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με το
Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό
Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία
Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της
πάλαι - ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε από
τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του
Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια
αναχώρηση για Πράγα, άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

6
οδικο-αεροπορικώς
ημέρες

SPECIAL SPECIAL
219 €

Περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία
αποσκευή 23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά
άτομο, διαμονή στα αναγραφόμενα ξενοδοχεία για 4
διανυκτερεύσεις, με πρωινό καθημερινά, μετακινήσεις
με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

IntercityHotel
Budapest 4*
1087 Βουδαπέστη, Baross tér 7-8, Ουγγαρία

Το IntercityHotel Budapest βρίσκεται στο κέντρο της
Βουδαπέστης, σε απόσταση 1,3χλμ. από το Στάδιο
Puskas Ferenc. Το κατάλυμα διαθέτει εστιατόριο και
μπαρ και απέχει 2χλμ. από το Μουσείο House of Terror,
την Πλατεία Ηρώων, τη Συναγωγή της Οδού Dohany
και το Εθνικό Μουσείο της Ουγγαρίας. Προσφέρεται
δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια είναι μη καπνιστών και
περιλαμβάνουν κλιματισμό, επιφάνεια εργασίας και
ιδιωτικό μπάνιο με ντους.

249 €

139 €

Πτήσεις

99 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +85

Πράγα – Θεσσαλονίκη
13:45-16:45

€

Δώρο το αεροπορικό εισιτήριο

του Στράχοφ και συνεχίζουμε την ξενάγησή μας προς το
κάστρο της Πράγας. Στη διαδρομή μας θα δούμε το παλάτι
Τσέρνιν, το φημισμένο Λορέτο, το παλάτι Σβάρτσενμπεργκ, την
Αρχιεπισκοπή, το κάστρο της Πράγας και έδρα του προέδρου
της Τσέχικης Δημοκρατίας, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του
Άγιου Βίτου και τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια,
θα κατηφορίσουμε προς την μικρή πόλη, τη γραφική «Mala
Strana», και την περίφημη γέφυρα του Καρόλου με τα 30
αγάλματα αγίων, την οποία θα περάσουμε για να καταλήξουμε
στην Παλιά Πόλη. Θα δούμε τον επιβλητικό μπαρόκ ναό του
Αγίου Νικολάου, το Κλεμεντίνουμ, το ναό του Σωτήρος και το
ναό του Αγίου Φραγκίσκου, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούμε
στην πλατεία της παλιάς πόλης, όπου θα θαυμάσουμε το
μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της
Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της
πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς,
την πλατεία Βενσεσλάβ, την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο
φιλαρμονικής και θα περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα
του Καρόλου, στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Ελεύθερος
χρόνιος στο ιστορικό κέντρο για καφέ, ψώνια και φαγητό σε
μία από τις περίφημες τσέχικες μπυραρίες. Για το βράδυ σας
προτείνουμε προαιρετικά να παρακολουθήσετε μια υπέροχη
παράσταση του φαντασμαγορικού Μαύρου θεάτρου της
Πράγας. Διανυκτέρευση.

06

Ημέρα

Ελεύθερος
χρόνος
–
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για τις
τελευταίας σας βόλτες και αναμνηστικές αγορές στο κέντρο
της παραμυθούπολης. Στη συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο
μας και μετάβαση στο αεροδρόμιο της Πράγας. Πτήση
επιστροφής.
Σημειώσεις:
-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί
χωρίς να παραλείπεται κάτι.
-Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών,
απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων.

Μια διαδρομή οδικώς & μια διαδρομή αεροπορικώς

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ
01-02 Θεσσαλονίκη –

03

και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας,
τη μαγευτική Βουδαπέστη. Έπειτα από τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στη
Βουδαπέστη και πρώτη γνωριμία με την πόλη πόλη
η οποία από το 1987 αποτελεί μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO για την πολιτιστική και
αρχιτεκτονική σημασία των οχθών του Δούναβη,
τη συνοικία του Κάστρου της Βούδας και τη
λεωφόρο Αντράσι (Andrassy). Λόγω του εξαιρετικά
γραφικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής
της, είναι γνωστή ως “το Παρίσι της Ανατολής”.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Για το
βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη
για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα
μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και του
Πύργου των Ψαράδων. Επιστροφή στο ξενοδοχέιο.
Διανυκτέρευση.

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου
θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου,
τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο
και τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Aμέσως
μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το
Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη,
τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias
(όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια
μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε
την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον
Δούναβη. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για καφέ, ψώνια
και φαγητό. Για το βράδυ σας προτείνουμε μία μοναδική
βραδιά διασκέδασης με φαγητό και ποτό στα περίφημα
Τσιγγάνικα Βιολιά της Ουγγαρίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

Ημέρα

||17/12 - 22/12
Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Intercity Hotel
Budapest 4*
&
Pyramide Hotel
Vienna 4*

|| 6 ημέρες/4 διανυκτερεύσεις
Early
Booking

Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία
αποσκευή 23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά
άτομο, διαμονή στα αναγραφόμενα ξενοδοχεία για 4
διανυκτερεύσεις, με πρωινό καθημερινά, μετακινήσεις
με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

IntercityHotel
Budapest 4*

Hotel
International Prague 4*

Ημέρα

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

συνεχώς δίπλα στον Δούναβη . Πρώτος μας σταθμός ο Άγιος
Ανδρέας, με την απαράμιλλη μεσαιωνική ατμόσφαιρα που
ανέκαθεν προσέλκυε τους καλλιτέχνες από όλη την κεντρική
Ευρώπη. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, και αγορές μιας και εκεί
θα βρείτε τα πιο ιδιαίτερα αναμνηστικά. Επόμενος σταθμός
μας η παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Εστεργκομ.
Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Στεφάνου, τον εκκλησιαστικό
θησαυρό των Ούγγρων. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Βιέννη όπου θα ξεκινήσουμε την πανοραμική περιήγησή
μας στην περίφημη λεωφόρο Ρινγκστράσσε, όπου στα
πλαίσια μιας κυκλικής πορείας θα γνωρίσουμε ένα προς
ένα τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου ιστορικού
κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Μουσείο
Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημoτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την
Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά
Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα
κτίρια το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την
νεογοτθική Εκκλησία του Τάματος. Στη συνέχεια μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6
οδικο-αεροπορικώς
ημέρες

SPECIAL SPECIAL
249 €

Περιλαμβάνονται:

Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά
όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι
καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

04

Ημέρα

Koulova 15, Πράγα, 160 45, Τσεχία

1087 Βουδαπέστη, Baross tér 7-8, Ουγγαρία

Το Hotel International Prague έχει αμερικανικό αρ
ντεκό στυλ και βρίσκεται σε μια ήσυχη αστική περιοχή,
ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Podbaba του τραμ.
Απέχει 2χλμ. από το κέντρο της Πράγας και 10 λεπτά
με τα πόδια από το σταθμό Dejvická του μετρό. Το
ιστορικό κτήριο προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με
ψηλή οροφή και θέα στην Πράγα. Στις εγκαταστάσεις
λειτουργεί γυμναστήριο.

Το IntercityHotel Budapest βρίσκεται στο κέντρο της
Βουδαπέστης, σε απόσταση 1,3χλμ. από το Στάδιο
Puskas Ferenc. Το κατάλυμα διαθέτει εστιατόριο και
μπαρ και απέχει 2χλμ. από το Μουσείο House of Terror,
την Πλατεία Ηρώων, τη Συναγωγή της Οδού Dohany
και το Εθνικό Μουσείο της Ουγγαρίας. Προσφέρεται
δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια είναι μη καπνιστών και
περιλαμβάνουν κλιματισμό, επιφάνεια εργασίας και
ιδιωτικό μπάνιο με ντους.

279 €

139 €

Πτήσεις

119 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +85

Βιέννη– Θεσσαλονίκη
08:30-11:15

€

Δώρο το αεροπορικό εισιτήριο

Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά
όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι
καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Pyramide
Hotel Vienna 4*
Parkallee 2, 2334 Vosendorf, Αυστρία

Το Eventhotel Pyramide βρίσκεται ακριβώς απέναντι
από το SCS, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της
Αυστρίας. Προσφέρει μεγάλο σπα και χώρο αναψυχής
με εσωτερική και εξωτερική πισίνα, όπου οι επισκέπτες
έχουν πρόσβαση δωρεάν. Στους κοινόχρηστους χώρους
και σε ορισμένα δωμάτια παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.
Τα κλιματιζόμενα δωμάτια περιλαμβάνουν θυρίδα
ασφαλείας, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση και
μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών.

Κρουαζιέρα στην
Πράγα με φαγητό:
25 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί
Μαύρο Θέατρο:
22 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί
Κρουαζιέρα στη
Βουδαπέστη με σαμπάνια:
20 ευρώ ενήλικας / 15 ευρώ παιδί
(Με μεταφορά)
Τσιγγάνικα Βιολιά:
30 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί
(Με μεταφορά)

Κρουαζιέρα στη
Βουδαπέστη με σαμπάνια:
20 ευρώ ενήλικας / 15 ευρώ παιδί
(Με μεταφορά)
Τσιγγάνικα Βιολιά:
30 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί
(Με μεταφορά)
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Ημέρα

Βουδαπέστη - Περιήγηση
Βουδαπέστη – Παραδουνάβια
Βιέννη περιήγηση στο
Βουδαπέστη(990χλμ.)Προαιρετική πόλης – Προαιρετική επίσκεψη το Χωριά (50χλμ.) – Βιέννη πανοραμική ιστορικό κέντρο – Μπελβεντέρε –
βράδυ στα περίφημα Τσιγγάνικα περιήγηση(210χλμ.)
κρουαζιέρα στο Δούναβη.
Απογευματινή πεζή περιήγηση στα
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τα πανέμορφα χωριά κατά
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το βράδυ στις 22:00 Βιολιά
μήκος του Δούναβη. Η διαδρομή είναι απαράμιλλής ομορφιάς ανεξερεύνητα σημεία της πόλης

εκδρομικό πρόγραμμα

Μια διαδρομή οδικώς & μια διαδρομή αεροπορικώς

17

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο
όπου θα θαυμάσουμε και υπό το φως της ημέρας την
περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος) για να
φτάσουμε στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα έχουμε την πρώτη
μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού μας θα περιηγηθούμε
στα γραφικά σοκάκια της πάλαι-ποτέ Ελληνικής Παροικίας
και θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς,
το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον
περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, σήμα
κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτευόυσας. Στη συνέχεια
θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο κατά γενική ομολογία
μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης το Μπελβεντέρε, όπου θα
έχουμε ευκαιρία για ένα σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό
κτίριο και τους κήπους. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ’
ιδίων. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια
πεζή περιήγηση όπου θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του
ιστορικού κέντρου διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε
την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, στέκι του
πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των
Σκωτσέζων, το Freyung το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο
μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι της Αυστριακής διανόησης
του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι
της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και
την Κολμαρκτ εκεί όπου βρίσκεται ένα από τα καλύτερα
ζαχαροπλαστεία της πόλης το θρυλικό Demmel. Ελεύθερος
χρόνος στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.
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Ημέρα

Ελεύθερος
χρόνος
–
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής

Επιβίβαση στο λεωφορείο μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση
για το αεροδρόμιο της Βιέννης, άφιξη και επιβίβαση στην
πτήση επιστροφή μας , γεμάτοι μοναδικές εικόνες, υπέροχες
φωτογραφίες και πολλά χαμόγελα από αυτό το μαγικό ταξίδι
μας.
Σημειώσεις:
-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί
χωρίς να παραλείπεται κάτι.
-Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών,
απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων.

Οδικές εκδρομές

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΣΙΝΑΙΑΜΠΡΑΣΟΒ
Ημέρα

(660 χλμ.)

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και
αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα
και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε
στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα
της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο
Βουκουρέστι, που από την 1η Ιανουαρίου έχει
αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαικής Ένωσης.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την
πόλη. Διανυκτέρευση.

Ημέρα

Boυκουρέστι – Σινάια
(140χλμ.) – Μπραν (40χλμ.) Πύργος
Δράκουλα – Μπράσοβ (28χλμ.) –
Βουκουρέστι (185χλμ.)

Πρωινό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια.
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού
Πράχωβα φτάνουμε στη Σινάια, το μαργαριτάρι των
Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες,
θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου Α’, βασιλιά
της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθ’ οδόν
το μοναστήρι της Σινάια και έπειτα αναχωρούμε
για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον πύργο Μπραν,
Ημέρα
γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε
το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις
Βουκουρέστι
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε την περιήγησή
Περιήγηση πόλης
μας στο Μπράσοβ, όπου θα δούμε την παλιά
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με πόλη και τη Μαύρη εκκλησία. Ελεύθερος χρόνος
το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής», για γεύμα εξ΄ ιδίων. Επιστροφή στο Βουκουρέστι.
το Ατενέουμ Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό Διανυκτέρευση.
οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα
στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας,
Ημέρα
το παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’, που σήμερα
Βουκουρέστι – Σόφια
στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη,
την πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το (380χλμ.) – Επιστροφή στην πόλη
κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος μας(290 χλμ.)
Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Αναχώρηση το πρωί για τη Σόφια,
όπου θα
Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National πραγματοποιήσουμε πανοραμική περιήγηση. Θα
Militar) και το τελευταίο «απόκτημα», πριν από την δούμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα
πτώση της δικτατορίας, το προεδρικό μέγαρο, με Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ
τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα Νέφσκυ, τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη.
ονομάζεται Παλάτι του κοινοβουλίου, το δεύτερο Γεύμα εξ ιδίων, επιστροφή στην πόλη μας αργά το
μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο. βράδυ.
Επίσης θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, την
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα Σημειώσεις:
και το κτίριο του Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος -Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί
στη φημισμένη οδό Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό χωρίς να παραλείπεται κάτι.
χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου
Περιλαμβάνονται:
δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες. Έπειτα θα
επισκεφτούμε το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Διαμονή και διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας,
μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα
Τσαουσέσκου. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο με το πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
κέντρο της πόλης για καφέ, ψώνια και φαγητό. μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Διανυκτέρευση.
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4
οδικώς

ημέρες

03

Ημέρα

(634 χλμ.)

Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί
και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Αφού
πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες στάσεις,
άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη. Με την καθοδήγηση του έμπειρου
συνοδού μας σας προτείνουμε να περπατήσετε στον
μεγάλο πεζόδρομο της οδού Knez Mihailova, όπου
θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα αλλά
και ατμοσφαιρικά εστιατόρια για να δειπνήσετε.
Διανυκτέρευση.

Ημερομηνίες

||23/12 - 26/12
||24/12 - 27/12
||26/12 - 29/12
||30/12-02/01
||03/01-06/01
||06/01-09/01

02 Βελιγράδι Περιήγηση πόλης –
Ημέρα

Προαιρετικό By Night & Κρουαζιέρα

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στο
Βελιγράδι, το οποίο είναι μια πόλη με πολλά μνημεία.
Η Σερβία έχει τη δική της μεγάλη ιστορία, την οποία
θα ακούσουμε από τον συνοδό μας. Θα δούμε τα
κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο
των Νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη
αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι
της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το
κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο,
τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό
Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να
επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν
αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης
Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς
τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την
προτομή του σε περίοπτη θέση, απέναντι από το
πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο σε
οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την περιήγησή μας, χρόνος
ελεύθερος στην πόλη για βόλτα και φαγητό εξ’ ιδίων.
Για το βράδυ θα ακολουθήσει προαιρετική βραδινή
έξοδος όπου θα ξεκινήσουμε με την πανοραμική μας
περιήγηση θαυμάζοντας τα φωτισμένα τα βασικά
αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το μοναδικό
κάστρο αυτής. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε στα
ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου
θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Η
κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Zemun (παλιά περιοχή
του Βελιγραδίου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται, Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

εκδρομικό πρόγραμμα

01 Aναχώρηση για Βελιγράδι

||Όλες οι αναχωρήσεις
Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Early
Booking

Golden Tulip
Victoria 4*

179 €

209 €

89 €

79 €

Mercure City
Center 4*

189 €

219 €

89 €

89 €

Sheraton Hotel 5*

229 €

259 €

109 €

99 €

Mercure City
Center 4*

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

15 17 17A George Enescu Street,
Sector 1, 010302 Βουκουρέστι, Ρουμανία
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Sheraton
Hotel 5*

5-7 Calea Dorobantilor, District 1, Sector 1,
010551 Βουκουρέστι, Ρουμανία

Ημέρα

Βελιγράδι – Νόβισαντ
περιήγηση – Βελιγράδι (93 + 93
χλμ.)

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την πόλη του Νόβι
Σαντ. Φθάνουμε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα
όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το
κάστρο Petrovaradin, με την πανέμορφη θέα στον
ποταμό Δούναβη. Συνεχίζουμε με την πλατεία
Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το δημαρχείο. Χρόνος
ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδρομο για αγορές,
ψώνια και φαγητό. Στη συνέχεια επιστροφή στο
Βελιγράδι. Για το βράδυ σας προτείνουμε να
πραγματοποιήσετε μία τελευταία βόλτα στον
κεντρικό πεζόδρομο και να γευτείτε την περίφημη
Σέρβικη κουζίνα. Διανύκτερευση.

SPECIAL SPECIAL SPECIAL

04

|| 4 ημέρες

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΝΟΒΙΣΑΝΤ

εκδρομικό πρόγραμμα

01 Αναχώρηση για Βουκουρέστι 03

Οδικές εκδρομές

04 Βελιγράδι – Νις (244χλμ.) –
Ημέρα

Επιστροφή στην πόλης μας (399
χλμ.)

Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις,
όπου γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη
περιήγηση στην πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα
Ευζώνων μετά από τις απαραίτητες καθοδόν στάσεις,
άφιξη στην πόλης μας αργά το βράδυ.

Queen's Astoria
Design hotel 4*
BB/Πρωινό
Queen's Astoria
Design hotel 4*
HB/Ημιδιατροφή

Ημερομηνίες

||23/12 - 26/12
||24/12 - 27/12
||26/12 - 29/12
||30/12-02/01
||03/01-06/01
||06/01-09/01

Σημειώσεις:
-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί
χωρίς να παραλείπεται κάτι.
Περιλαμβάνονται:

Διαμονή και διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας,
μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται, Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

By night & Κρουαζιέρα:
25 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί
(Με μεταφορά)

||Όλες οι αναχωρήσεις
εκτός Πρωτοχρονιάς

|| 4 ημέρες
Ξενοδοχεία

4
οδικώς

ημέρες

Δείτε τα
ξενοδοχεία με QR

Early
Booking

||30/12 - 02/01 Πρωτοχρονιά

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Early
Booking

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

179 €

209 €

79 €

69 €

199 €

229 €

99 €

79 €

199 €

229 €

89 €

79 €

-

-

-

-

Kopernikus Prague 4*
BB/Πρωινό

189 €

219 €

79 €

79 €

239 €

269 €

109 €

99 €

Kopernikus Prague 4*
HB/Ημιδιατροφή

209 €

239 €

89 €

89 €

-

-

-

-

Belgrade Art Hotel,
a member Radisson 4*
BB/Πρωινό

219 €

249 €

99 €

99 €

279 €

309 €

109 €

99 €

Metropol Palace 5*
BB/Πρωινό

229 €

259 €

99 €

99 €

289 €

319 €

109 €

99 €
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Ατομικά Έγγραφα

Κάθε επιβάτης είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει
ότι έχει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα που
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας (ταυτότητα, διαβατήριο, Πιστοποιητικό
εμβολιασμού, PLF, Green Pass κτλ.).
Αναφορικά με το PLF (Passenger Locator Form),
υπάρχει η δυνατότητα να το διεκπεραιώσεισυμπληρώσει εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
του γραφείου μας, με κόστος 10€ ανά άτομο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ (Π.Δ 7/2018)
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρονται αποτελεί
πακέτο κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς απολαμβάνετε
όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα .Η εταιρεία
HERODOTUS TOURS έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου
συνολικά. Η εταιρεία HERODOTUS TOURS διαθέτει προστασία προκειμένου να σας
επιστρέψει τα ποσά που καταβάλλατε και αν η μεταφορά σας περιλαμβάνεται
στο πακέτο διασφαλίζει τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση που καταστεί
αφερέγγυα. Στο παρόν κείμενο αναγράφονται όλες οι βασικές πληροφορίες
σχετικά με το πακέτο που επιλέξατε, τις οποίες παρακαλούμε να διαβάσετε
πριν την σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Σας ενημερώνουμε ότι
η εταιρεία HERODOTUS TOURS έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της
αφερεγγυότητας και προς διασφάλιση της επιστροφής των καταβληθέντων
καθώς και του επαναπατρισμού εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο,
αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11599407. Συνεργαζόμενη ασφαλιστική
εταιρεία είναι η GENERALI HELLAS Insurance Company SA που εδρεύει στην
Aθήνα οδός Ηλία Ηλιού & Πυθέου 35-37 τηλ. επικοινωνίας +30 210 8096400 fax
+30 210 8096367, Γραφεία Βορείου Ελλάδος 38-40 26ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη
τηλ. +30 2310 551144 fax +30 2310 552281 email info@generali.gr Σε περίπτωση
ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας HERODOTUS TOURS
Μηητροπόλεως 20 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54624 Τηλ. +30 2310 288 300 Fax +30 2310
288238 email travel@herodotus.gr.
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις αφενός του
Πελάτη ( στην συνέχεια Ταξιδιώτης) και αφετέρου της Εταιρείας HERODOTUS
TOURS (στην συνέχεια Εταιρεία.) Ως Πελάτης εννοούνται στο εξής και οι φορείς
ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζόμενους ή άλλους
που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των πιο κάτω όρων.
Ο κάθε ταξιδιώτης και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από
οποιονδήποτε φορέα, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω Εταιρειών, Συλλόγων,
Ενώσεων, Σχολών και άλλων φορέων, δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους
και τους πιο κάτω όρους τους οποίους ο εκάστοτε φορέας έθεσε υπόψη τους
προς ανάγνωση και των οποίων η αποδοχή τεκμαίρεται με την ολοκλήρωση της
κράτησης από τον φορέα.
Σημειώνεται ότι ως «οργανωμένο ταξίδι» νοείται ο προκαθορισμένος συνδυασμός
τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων: μεταφορά, διαμονή, άλλες
τουριστικές υπηρεσίες μη σχετιζόμενες και συμπληρωματικές της μεταφοράς
ή διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένο
ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία
διανυκτέρευση και προσφέρεται έναντι συνολικής τιμής. Η κράτηση μίας μόνο
παρεχόμενης υπηρεσίες (ενδεικτικά μόνο διαμονής) σε καμία περίπτωση δεν
εντάσσεται στην έννοια του οργανωμένου ταξιδιού.
Σε “ειδικά ταξίδια”, όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά ταξίδια, Συνεδρίων,
Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των
ολικών ναυλώσεων(Charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα
ταξίδια, οι ταξιδιώτες δεσμεύονται με τους ειδικούς αυστηρότερους
οικονομικούς όρους που ισχύουν. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις
φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων
είναι πολύ πιο σύντομες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού
θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο ταξιδιώτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται
στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης). Κρατήσεις θέσεων: Για να
είναι έγκυρη η κράτηση θέσεων στην εκδρομή πρέπει να καταβληθεί 30% της
τιμής συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν
την Εταιρεία να δεσμεύει θέσεις αν δεν συνοδεύονται από την καταβολή του 30%
της τιμής συμμετοχής. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος
και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Η εξόφληση του υπολοίπου
γίνεται 10 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής. Σε περίπτωση που το αίτημα
για κράτηση υποβληθεί εντός 10 ημερών πριν την αναχώρηση της εκδρομής το
συνολικό τίμημα πρέπει να εξοφληθεί κατά την υποβολή του εν λόγω αιτήματος.
Οι πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω διατραπεζικής
συναλλαγής, είτε με την χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.1.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει
και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους
ταξιδιώτες μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που παρέχει τις
υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων κτλ).
Η Εταιρεία έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά
.Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις έκτακτες και αναπόφευκτες καταστάσεις
(ανωτέρα βία) όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης
φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.)
που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της. Επίσης δεν ευθύνεται κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων,
αποσκευών καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες,
επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος,
καθαριότητας ή διατροφής, για τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου,
πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών
συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών
ή ενεργειών ή καταστάσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Ταξιδιώτη για
αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς
εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα ή αν
άλλως ορίζεται στον νόμο. Αν έχετε λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε
ένα ταξίδι θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε άμεσα στον τυχόν αρχηγό του
ταξιδιού (στα οργανωμένα ταξίδια) ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας ή στο
ξενοδοχείο. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει κατόπιν σύμφωνης γνώμης
και αποδοχής του Ταξιδιώτη κάθε πρόσφορη εναλλακτική λύση. Η Εταιρεία και ο
Ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί
να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και
αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ.
Ο Ταξιδιώτης ευθύνεται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης
του τουριστικού ή άλλου είδους συναλλάγματος στις ελληνικές ή ξένες
τελωνειακές αρχές καθώς και άλλες αξίες ή αντικείμενα που μεταφέρει μαζί του.
Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους αναχώρησης ή του κράτους
προορισμού δεν επιτρέψουν την είσοδο/έξοδο του Ταξιδιώτη από το κράτος
αυτό, ενδεικτικά λόγω μη ακριβούς δηλώσεως του συναλλάγματος ή υπάρχει
εισαγγελική απαγόρευση, τότε ο Ταξιδιώτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
Υποχρέωση του Ταξιδιώτη είναι να μελετήσει λεπτομερώς το πρόγραμμα
ταξιδιού στο οποίο τυχόν θα συμμετέχει καθώς και τους όρους συμμετοχής. Οι
συμμετέχοντες θεωρείται ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής αυτόματα
,είτε με την υπογραφή της συμβάσεως, είτε με την καταβολή με οποιοδήποτε
τρόπο οποιουδήποτε χρηματικού ποσού έναντι της αξίας του πακέτου. Η
έγκαιρη προσέλευση κατά την αναχώρηση του ταξιδιού (τόσο στην έναρξη
όσο και στη λήξη αυτού) καθώς επίσης και η έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση
στο Ξενοδοχείο είναι αποκλειστική ευθύνη του Ταξιδιώτη. Σε περίπτωση κατά
την οποία Ταξιδιώτης απωλέσει υπηρεσία που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο
και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του ( καθυστέρηση, μη συμμόρφωση με το
πρόγραμμα) ουδεμίας αποζημίωσης δικαιούται από την Εταιρεία. Ο Ταξιδιώτης
πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του μέριμνα και έξοδα. Στη
περίπτωση που ο Ταξιδιώτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση
και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή
αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός
ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Ο Ταξιδιώτης είναι υπόχρεος με κάθε
έξτρα δαπάνη /κατανάλωση που πραγματοποιεί σε χώρους των καταλυμάτων
και οι οποίες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου. Επίσης
ευθύνεται προσωπικά για κάθε φθορά και βλάβη που προκαλεί με υπαιτιότητα
του στους χώρους που διαμένει και χρησιμοποιεί. Τον Ταξιδιώτη βαρύνει το

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Σε όλα τα προγράμματα (εκδρομικά και ατομικά)
συμπεριλαμβάνεται η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.

Εκδρομικά προγράμματα

Τα εκδρομικά προγράμματα περιλαμβάνουν όλες τις
παροχές/εκδρομές τους εκάστοτε προγράμματος όπως
αναλυτικά αναγράφονται στο υπάρχον έντυπο.
Για τη συμμετοχή στα εκδρομικά προγράμματα, είναι
απαραίτητη η Βεβαίωση Πλήρους Εμβολιαστικής
Κάλυψης για τους ενήλικες, επιδεικνύοντας το αντίστοιχο
Ευρωπαικό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού COVID.

Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα για Tαξιδιωτική
Ασφάλιση Covid, με κόστος 20€ ανά άτομο

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

Aτομικά προγράμματα

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