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Οι ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
δεν περιλαμβάνονται

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

περιλαμβάνονται 
> Αεροπορικά εισιτήρια
> Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
> Πρωινό ή ημιδιατροφή καθημερινά, σύμφωνα με το έντυπο
> Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν
> Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις 
   σύμφωνα με το πρόγραμμα
> Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
> Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
> Μια αποσκευή και μια χειραποσκευή, 
   ανάλογα με την αεροπορική εταιρία

δεν περιλαμβάνονται
> Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων
> Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
   και γενικά όπου απαιτείται 
> Δημοτικοί - τοπικοί φόροι ξενοδοχείων
> Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
> Check points (όπου απαιτείται) 
> Κρουαζιέρες, εκδρομές, επιπλέον γεύματα, ποτά 
   και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, 
   προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων

ΟΔΙΚΟ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

περιλαμβάνονται 
> Αεροπορικά εισιτήρια μιας διαδρομής σύμφωνα 
   με τις πτήσεις που αναγράφονται στο έντυπο
> Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
> Πρωινό ή ημιδιατροφή καθημερινά, σύμφωνα με το έντυπο
> Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν
> Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα 
   με το πρόγραμμα
> Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
> Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
> Μια αποσκευή και μια χειραποσκευή, 
   ανάλογα με την αεροπορική εταιρία

δεν περιλαμβάνονται
> Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων
> Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
   και γενικά όπου απαιτείται 
> Δημοτικοί - τοπικοί φόροι ξενοδοχείων
> Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
> Check points (όπου απαιτείται) 
> Κρουαζιέρες, εκδρομές, επιπλέον γεύματα, ποτά 
   και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα 
   ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

περιλαμβάνονται 
> Αεροπορικά εισιτήρια
> Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
   με την αντίστοιχη διατροφή
> Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
> Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
> Μια αποσκευή και μια χειραποσκευή, 
   ανάλογα με την αεροπορική εταιρία

δεν περιλαμβάνονται
> Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων
> Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις, κρουαζιέρες,
   επιπλέον γεύματα, ποτά
> Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
   και γενικά όπου απαιτείται 
> Δημοτικοί - τοπικοί φόροι ξενοδοχείων
> Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
> Check points (όπου απαιτείται) 

ΟΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

περιλαμβάνονται 
> Μεταφορές - μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν
> Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
> Πρωινό ή ημιδιατροφή καθημερινά, σύμφωνα με το έντυπο
> Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα 
   με το πρόγραμμα
> Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
> Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης

δεν περιλαμβάνονται
> Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και 
   γενικά όπου απαιτείται 
> Δημοτικοί - τοπικοί φόροι ξενοδοχείων
> Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
> Check points (όπου απαιτείται) 
> Κρουαζιέρες, εκδρομές, επιπλέον γεύματα, ποτά 
   και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό,
   προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  4  ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 8&9 ΗΜΕΡΕΣ

  8  ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - 
      ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ 5&6 ΗΜΕΡΕΣ

 10 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ

 12 ΠΑΡΙΣΙ ALL TIME CLASSIC 5&6 ΗΜΕΡΕΣ

 14 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 6 (5+1 ΔΩΡΟ) ΗΜΕΡΕΣ

 16 SPECIAL ΒΙΕΝΝΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ

 18 ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ

 20 ΜΑΛΤΑ 4&5 (4+1 ΔΩΡΟ) ΗΜΕΡΕΣ

 22 ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 8 ΗΜΕΡΕΣ

 24 BENELUX 6 ΗΜΕΡΕΣ

 26 ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ

 28 ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΓΕΝΟΒΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ

 30 ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΕΤΟ - ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ

 32 ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ

 34 ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΠΟΛΩΝΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ

 36 ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ 7 ΗΜΕΡΕΣ

 38 ΝΤΟΥΜΠΑΪ & ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 7&6 ΗΜΕΡΕΣ

 40 BEST OF CUBA 10 ΗΜΕΡΕΣ

 42 ΜΠΑΛΙ 10 ΗΜΕΡΕΣ

 44 ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 8 ΗΜΕΡΕΣ

αεροπορικές

 46 ΣΕΓΚΕΝΤ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ

 48 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΡΩΜΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ

αναχώρηση αεροπορικώς / 
επιστροφή οδικώς ή αντίστροφα

οδικές
 50 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ

 51 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ

Εξωτερικό

fly & drive
 60 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ

 64 ΡΟΔΟΣ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ

 66 ΚΩΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ

οδικές
 68 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ

       ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ 

 69 ΛΕΥΚΑΔΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

       ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

 70 ΘΑΣΟΣ 3&4 ΗΜΕΡΕΣ 

       ΑΝΤΙΚΥΡΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ 

 71 ΚΕΡΚΥΡΑ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ 

 72 ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5&6 ΗΜΕΡΕΣ 

      ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ

Ελλάδα

 52

GOLDEN age
50plus

 73



> 4    ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

8&9*ΗΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

1η ημέρα: ΜΟΣΧΑ. Πρώτη γνωριμία, βραδινή βόλτα στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης (περίπου 35-45 χλμ.)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Μόσχα με απευθείας 
πτήση. Στη διάρκεια της διαδρομής μας προς το ξενοδοχείο θα κάνουμε 
τη πρώτη μας γνωριμία μας με την πανέμορφη Πρωτεύουσα του Ρωσικού 
Κράτους και θα πάρουμε τις πρώτες μας πληροφορίες για την ιστορία της. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο. Το 
βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στις κεντρικές πλατείες 
(Κόκκινη Πλατεία, Μανέζναγια), στις οδούς Οχότνι Ριάντ, Νικόλσκαγια, στην 
λεωφόρο Τβερσκάγια. Συνοδευόμενοι πάντα από ελληνόφωνο εκπρόσωπο 
του πρακτορείου μας, θα απολαύσουμε το φωταγωγημένο ιστορικό κέντρο 
της πόλης που με τον ειδικό, «καλλιτεχνικό» φωτισμό αλλάζει όψη κάθε 
βράδυ. Συνάντηση με τον/την συνοδό και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΜΟΣΧΑ. Ξενάγηση - περιήγηση της πόλης, Ναός του 
Σωτήρος Χριστού, Γέφυρα του Πατριάρχη, Κόκκινη Πλατεία, ξενάγηση σε 
ένα από τα μουσεία: ή α) του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 1941-1945» 
ή β) στο μουσείο «Πανόραμα του Μποροντινό του 1812», πεζόδρομος 
Στάρι Αρμπάτ, Ανάσταση σε Ορθόδοξο Ναό (περίπου 30-35 χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για την περιήγηση - ξενάγηση στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τις κεντρικές λεωφόρους με τα 
ιστορικά κτίρια διαφόρων εποχών, τους επιβλητικούς πύργους της εποχής 
του Στάλιν (λεγόμενες Επτά Αδελφές) τις όμορφες πλατείες, τα πράσινα 
βουλεβάρτα και πάρκα, πολλά μνημεία και αγάλματα αφιερωμένα σε 
γνωστές προσωπικότητες και ιστορικά γεγονότα, τα κτίρια της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Μουσείου, το αρχοντικό του Πασκόβ, το 
Μανέζ και τη Δούμα, το δημαρχείο της Μόσχας, το άγαλμα του πρίγκιπα 
Γιούρι Ντολγκορούκι, την πλατεία Πούσκινσκαγια με το άγαλμα του 
Πούσκιν, την πλατεία των θεάτρων με τα θέατρα Μπολσόι και Μάλι, την 
πλατεία Λουμπγιάνσκαγια με το κτίριο της Κρατικής Ασφάλειας (πρώην 
KGB) και την πλατεία Σλαβιάνσκαγια με το άγαλμα αφιερωμένο στους 
Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο. Θα δούμε επίσης την οδό Βαρβάρκα με 
τις γραφικές εκκλησίες, το πάρκο «Ζαριάντιε», το άγαλμα του Πρίγκιπα 
Βλαντίμιρ, το Ολυμπιακό στάδιο Λουζνική, το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι και 
πάρα πολλά άλλα. Θα επισκεφθούμε την Κόκκινη Πλατεία (εδώ βρίσκονται 
ο παραμυθένιος ναός της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, γνωστός σαν ναός 
του Αγίου Βασιλείου, η εκκλησία της Παναγίας Καζάνσκαγια, το πασίγνωστο 
πολυκατάστημα ΓΚΟΥΜ, το Μαυσωλείο του Λένιν και το κεντρικό κτίριο 
του Ιστορικού Μουσείου). Συνεχίζουμε με την επίσκεψη στον Καθεδρικό 
Ναό ολόκληρης της Ρωσίας - τον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Εδώ 
μπορούμε να περπατήσουμε τη «Γέφυρα του Πατριάρχη», από την οποία 
θα απολαύσουμε τη φανταστική θέα του Κρεμλίνου. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τους λόφους «Βορομπιόβι» (λεγόμενοι λόφοι του Λένιν, είναι 
το υψηλότερο σημείο της πόλης, εδώ βρίσκεται το πανεπιστήμιο Λομονόσοβ) 

και θα κάνουμε στάση στο «ακρωτήρι - πανόραμα» με την πανοραμική θέα 
της Μόσχας. Ακολουθεί μεταφορά κοντά στο Πάρκο της Νίκης, το οποίο 
είναι αφιερωμένο στη νίκη του Σοβιετικού Λαού στον «Μεγάλο Πατριωτικό 
Πόλεμο» 1941-1945. Εδώ θα έχουμε ξενάγηση σε ένα από τα δύο μουσεία:
ή α) στο περίφημο μουσείο του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 1941 - 
1945», αφιερωμένο στον πόλεμο μεταξύ της ναζιστικής Γερμανίας με τους 
συμμάχους της και της Σοβιετικής Ένωσης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
ή β) στο παράρτημα του Ιστορικού Μουσείου «Πανόραμα του Μποροντινό 
του 1812», το οποίο είναι αφιερωμένο στον «Πατριωτικό Πόλεμο» ανάμεσα 
στη Γαλλία του Ναπολέοντα και τη Ρωσία του Αλέξανδρου του Α΄. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τον πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ - έναν από τους 
παλαιότερους εμπορικούς δρόμους της Μόσχας. Εδώ βρίσκονται το άγαλμα 
του Μπουλάτ Οκουντζάβα - γνωστού ποιητή και συνθέτη της Σοβιετικής 
εποχής και το ρομαντικό άγαλμα του Αλέξανδρου Πούσκιν με την αγαπημένη 
του, Νατάλια Γκοντσαρόβα. Συνάντηση την προκαθορισμένη ώρα με 
τον/την συνοδό. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο. Το βράδυ θα 
επισκεφθούμε κάποιον Ορθόδοξο Ναό ή Μονή για τη Μεγάλη Ανάσταση. 

3η ημέρα: ΜΟΣΧΑ. Κρεμλίνο, Πλατεία των Ναών του Κρεμλίνου, 
μουσείο «Παλάτι Πανοπλιών» - «Armoury» - τμήμα θησαυροφυλακίου 
(περίπου 15-20 χλμ.)
Πρωινό και θα μεταβούμε κοντά στην πλατεία Μανέζναγια (εδώ βρίσκεται 
το άγαλμα του Στρατηγού Ζούκοβ), θα περάσουμε από τον Κήπο του 
Αλέξανδρου (εδώ βρίσκεται το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με 
την «Αιώνια Φλόγα») για να εισέλθουμε στο χώρο του Κρεμλίνου. Στη 
διάρκεια της ξενάγησης - περιήγησης θα δούμε το «Τσάρο - Κανόνι», την 
«Τσαρίνα - Καμπάνα», το πρώην Μέγαρο Συνεδριάσεων του Κ.Κ.Σ.Ε., τα 
κτίρια των υπηρεσιών του Προέδρου της Ρωσίας, το Προεδρικό μέγαρο, 
το Κωδωνοστάσιο του Ιβάν, την Πλατεία των Ναών του Κρεμλίνου με τις 
γραφικές εκκλησίες και τους ναούς - μουσεία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Ευαγγελισμού, της Κατάθεσης της Τιμίας 
Εσθήτος της Παναγίας (με επίσκεψη σε κάποιον από αυτούς) και το «Παλάτι 
Του Πατριάρχη» (υπήρξε χώρος κατοικίας των πρώτων Πατριαρχών της 
Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας). Ακολουθεί η ξενάγηση σε ένα από τα 
πλουσιότερα μουσεία της χώρας, το μουσείο «Παλάτι Πανοπλιών - Armoury» 
του Κρεμλίνου (τμήμα θησαυροφυλακίου). Στο μουσείο, μεταξύ άλλων 
πολύτιμων εκθεμάτων, εκτίθενται γνήσια «Αυγά Φαμπερζέ», στρατιωτικά 
και κρατικά παράσημα, πουκάμισα εικόνων στολισμένα με πολύτιμες 
πέτρες, τα Σύμβολα της Εξουσίας των Ρώσων Τσάρων και Αυτοκρατόρων, 
αυτοκρατορικές άμαξες, Στέμματα - Κορώνες, ενδυμασίες, προσωπικά 
αντικείμενα των Ρώσων Τσάρων, Τσαρίνων, Αυτοκρατόρων, πρώτων 
Πατριαρχών, πολύτιμα διπλωματικά δώρα ξένων κρατών κ.ά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.

Επιπλέον
δώρο

βαρκάδα -
κρουαζιέρα στην 

Αγία Πετρούπολη!

ΜΟΣΧΑ - 
ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
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4η ημέρα: ΜΟΣΧΑ. Δώρο «Μουσείο Κοσμοναυτικής - 
Αστροναυτικής», Μοσχοβίτικο Μετρό (περίπου 25-30 χλμ.)
Πρωινό και αφήνουμε τις υπέργειες ομορφιές της πόλης για να 
χρησιμοποιήσουμε το περίφημο και ίσως το ομορφότερο μετρό του κόσμου. 
Θα επισκεφθούμε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες ιστορικούς 
σταθμούς του Μοσχοβίτικου μετρό - αληθινά έργα τέχνης. Κάποιοι σταθμοί 
με τις τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τα βιτρό, τα μωσαϊκά και τα ψηφιδωτά 
τους μοιάζουν με υπόγεια μουσεία. Ο συνολικός αριθμός των σταθμών 
πλέον ξεπερνά τους 240, ενώ πάνω από 9 εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα 
χρησιμοποιούν το μετρό. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας με το μετρό θα 
φτάσουμε κοντά στο πάρκο Β.Ντ.Ν.Χ., όπου θα έχουμε δώρο την ξενάγηση 
στο περίφημο «Μουσείο Αστροναυτικής - Κοσμοναυτικής». Η έκθεση 
του μουσείου αποτελείται από διάφορες αίθουσες, κινηματογράφο και 
συνεδριακό χώρο, ενώ η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει περισσότερα 
από 93.000 αντικείμενα. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα 
προσωπικά αντικείμενα των κοσμοναυτών, δορυφόρους σε πραγματικό 
μέγεθος, «επιστρεφόμενες κάψουλες» διαστημόπλοιων, δείγματα πυραύλων 
και διαστημικής τεχνολογίας, συλλογές πινάκων και γραφικών, καθώς και 
ομοίωμα του διαστημικού σταθμού «Μιρ», του «Διεθνή Διαστημικού Σταθμού» 
και πάρα πολλά άλλα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.

5η ημέρα: ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. Πρώτη γνωριμία, 
βραδινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης (περίπου 700-730 χλμ.)
Πρωινό και μετά το check out αποχαιρετούμε την πανέμορφη Μόσχα και 
φθάνουμε σε έναν από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε ένα από τα 
αεροδρόμια της πόλης για την μετάβασή μας στην Αγία Πετρούπολη. Κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού με το ημερήσιο εξπρές τραίνο θα απολαύσουμε 
μια πανέμορφη διαδρομή με «γνήσια» απέραντα τοπία της Βορειοδυτικής 
ρωσικής επαρχίας με τα παραδοσιακά χωριά της όπως το Βόλοτσεκ, 
το Τορζόκ και το Μπολογκόε. Μετά την άφιξη στην Αγία Πετρούπολη, 
στη διάρκεια της διαδρομής προς το ξενοδοχείο θα κάνουμε την πρώτη 
γνωριμία μας με την πόλη, την οποία ίδρυσε ο Μέγας Πέτρος πριν από τρεις 
αιώνες για να δώσει στην αυτοκρατορία του μια έξοδο προς τη Θάλασσα 
του Βορρά. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ 
θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στη Λεωφόρο Νέβσκι, στην 
Πλατεία Καλών Τεχνών, στις προκυμαίες των καναλιών και των ποταμών. 
Πάντα συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο του πρακτορείου, θα απολαύσουμε 
τα φωταγωγημένα ιστορικά κτίρια της πόλης, τα παλάτια, τους ναούς και τα 
μνημεία που έχουν διατηρηθεί από την εποχή των Τσάρων. Συνάντηση την 
προκαθορισμένη ώρα με τον/την συνοδό και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα. ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. Ξενάγηση-περιήγηση της πόλης, 
Φρούριο και Ναός των Απόστολων Πέτρου και Παύλου, δώρο Ναός- 
Μουσείο του «Σωτήρα στο Χυμένο Αίμα» - της Αναστάσεως του 
Χριστού, Μουσείο Ερμιτάζ (περίπου 15-20 χλμ.)
Πρωινό. Τη γνωριμία μας με την πόλη του Αγίου Πέτρου θα τη συνεχίσουμε 
με την ξενάγησή μας στα σημαντικότερα αξιοθέατά της. Μεταξύ άλλων 
θα δούμε τις κεντρικές λεωφόρους, τις κεντρικές πλατείες, τη λεωφόρο 
Νέβσκι, τα παλάτια και τις κατοικίες των πλουσίων και των αριστοκρατών 
της Τσαρικής Ρωσίας, όπως το Μαρμάρινο παλάτι, τα παλάτια των 
Στρόγκανοβ, των Γιουσούποβ και των Σερεμέτιεβ, θα δούμε το Ναυαρχείο, 
την πανεπιστημιούπολη, το νησί Βασίλιεβσκι με το «Βέλος» του μπροστά 
από τον ποταμό Νέβα και την πανέμορφη θέα του συμπλέγματος των 
κτηρίων του μουσείου Ερμιτάζ. Θα δούμε το Χειμερινό Ανάκτορο και 
την Πλατεία των Ανακτόρων, τα θέατρα Μαριίνσκι, Αλεξανδρίνσκι και 
Μιχάηλοβσκι, το Πεδίο Άρεως, τον Καλοκαιρινό Κήπο, τον Καθεδρικό 
Ναό της Παναγίας Καζάνσκαγια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ισαακίου, 
την πλατεία της Συγκλήτου με το Μπρούντζινο Καβαλάρη και πάρα πολλά 
άλλα. Θα επισκεφθούμε το Φρούριο των Πέτρου και Παύλου και το Ναό 
των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον οποίο βρίσκονται οι τάφοι της 
δεύτερης τσαρικής δυναστείας της Ρωσίας - της δυναστείας των Ρομάνοβ. 
Ακολουθεί δώρο η επίσκεψή μας στο μοναδικό σε ομορφιά Ναό του 
«Σωτήρα στο Χυμένο Αίμα» - της Αναστάσεως του Χριστού. Η αρχιτεκτονική 
του ξεχωρίζει από την υπόλοιπη της Αγίας Πετρούπολης, καθώς ο Ναός είναι 
κτισμένος σε «Ρωσικό Στυλ». Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο Ερμιτάζ - 
τρίτο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο και πρώτο σε συλλογές. Το μουσείο 
ιδρύθηκε από την Μεγάλη Αικατερίνη και σήμερα αποτελείται από το ίδιο το 
ανάκτορο, το Παλιό, το Μικρό, το Νέο Ερμιτάζ και το ομώνυμο θέατρο. Στη 
διαδρομή που θα ακολουθήσουμε στο κεντρικό σύμπλεγμα των κτηρίων 
του μουσείου, ανάμεσα από τις πανέμορφες αίθουσες των ανακτόρων με 
τη μοναδική διακόσμηση, μεταξύ άλλων, μπορεί να δει κανείς τις αίθουσες 
των θρόνων, τις αίθουσες των τελετών, το πασίγνωστο ρολόι «παγώνι», 
φανταστικά ψηφιδωτά, έργα γνωστών καλλιτεχνών και πολλά άλλα. Μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος έως το δείπνο.

7η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. Νησί Κότλιν - Κρονστάνδη, 
Θαλάσσιος Καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου, επίσκεψη σε μια από 
τις θερινές κατοικίες: ή Πετροντβορέτς (Πέτερχοφ) - Κάτω Πάρκο και 
Μεγάλο Παλάτι ή Τσάρσκογιε Σελό (Πούσκιν), παλάτι της Αικατερίνης Ά 
(περίπου 140-160 χλμ.)
Πρωινό. Αφιερώνοντας την ημέρα μας σε επισκέψεις στα περίχωρα της 
Αγίας Πετρούπολη και τους χώρους των θερινών κατοικιών της τσαρικής 
οικογένειας θα αναχωρήσουμε: ή α) για το Πετροντβορέτς ή αλλιώς 
Πέτερχοφ - ένα στολίδι της ρωσικής αρχιτεκτονικής, μια πόλη από παλάτια, 
πάρκα και σιντριβάνια που χτίστηκε από τον Μέγα Πέτρο σε ανάμνηση της 
νίκης της Ρωσίας επί της Σουηδίας στον Βόρειο Πόλεμο. Υπήρξε θερινή 
κατοικία των Ρώσων αυτοκρατόρων. Θα επισκεφθούμε το Μεγάλο Παλάτι με 
το εξαίσιο εσωτερικό του. Από το Μεγάλο Παλάτι τρία τεράστια σιντριβάνια 
οδηγούν στο Κάτω Πάρκο - αληθινό έργο τέχνης (τα σιντριβάνια στο 
πάρκο/κήπο λειτουργούν την θερινή περίοδο). Εμείς θα περπατήσουμε το 
μεγαλύτερο μέρος του Κάτω Πάρκου για να φτάσουμε στην ακτή του κόλπου 
της Φιλανδίας της Βαλτικής θάλασσας, όπου βρίσκονται το «Μον Πλεζίρ» 
(αγαπημένο παλατάκι του Μέγα Πέτρου) και το παλάτι των λουτρών.
ή β) για το Πούσκιν ή αλλιώς Τσάρσκογιε Σελό, όπου θα ξεναγηθούμε στο 
Παλάτι της Αικατερίνης - ένα από τα μεγαλύτερα και ίσως το πιο εντυπωσιακό 
και με τη μεγαλύτερη πρόσοψη παλατιού απ' όσα βρίσκονται στα περίχωρα 
της Αγίας Πετρούπολης. Εδώ βρίσκεται και το περίφημο «Κεχριμπαρένιο 
Δωμάτιο» (το οποίο και θα επισκεφθούμε). Το πάρκο του Τσάρσκογιε Σελό, 
ένα συγκρότημα από παλάτια, κήπους, τεχνητές και φυσικές λίμνες με 
νησάκια, ήταν το αγαπημένο μέρος ξεκούρασης των Ρώσων Τσάρων. Μετά 
από την επίσκεψη κάποιας από τις θερινές κατοικίες (α’ ή β’) συνεχίζουμε 
με το νησί Κότλιν, όπου θα επισκεφθούμε την Κρονστάνδη – μια πόλη 
με εξαιρετική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Μοναδική η αξία της 
Κρονστάνδης, που ως ναυτικό φυλάκιο χτίστηκε για να προστατεύσει τη 
νέα πρωτεύουσα - την Αγία Πετρούπολη. Εδώ θα επισκεφθούμε το Ναυτικό 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου - τον τελευταίο και μεγαλύτερο 
Καθεδρικό Ναυτικό Ναό που κτίστηκε στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος έως το δείπνο.

8η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (περίπου 20-25 χλμ.)
Πρωινό. Μετά το check out αποχαιρετούμε τη «Βόρεια Πρωτεύουσα» της 
χώρας και κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την 
απευθείας πτήση της επιστροφής για Θεσσαλονίκη

* Το 9ήμερο πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα: 
Θεσαλονίκη - Αγία Πετρούπολη - Μόσχα - Θεσσαλονίκη.
Προστίθεται 1 νύχτα επιπλέον στην Αγία Πετρούπολη 
και το πρόγραμμα προσαρμόζεται αντίστοιχα.
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Περιλαμβάνονται: 
4Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή (πρωινά & δείπνα 
βάσει προγράμματος). Τα ξενοδοχεία δεν διαθέτουν τρίκλινα 
δωμάτια, είναι δίκλινα δωμάτια με προσθήκη πτυσσόμενης κλίνης 
(ράντσο) και εξυπηρετούν μόνο παιδιά έως 12 ετών (για διαμονή 
ενήλικα σε έξτρα κλίνη παρακαλείστε να διευκρινίσετε με το 
πρακτορείο).
4Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για απευθείας 
πτήσεις βάσει προγράμματος Θεσσαλονίκη - Μόσχα και Αγία 
Πετρούπολη - Θεσσαλονίκη ή για το αντίστροφο πρόγραμμα 
Θεσσαλονίκη - Αγία Πετρούπολη και Μόσχα - Θεσσαλονίκη 
(κατ’ άτομο συμπεριλαμβάνεται 1 αποσκευή έως 20 κιλά και 1 
χειραποσκευή έως 7 κιλά συγκεκριμένων διαστάσεων).
4Εισιτήρια ημερήσιου τραίνου οικονομικής θέσης ή αεροπορικά 
εισιτήρια οικονομικής θέσης για μετάβαση Μόσχα - Αγία 
Πετρούπολη ή για το αντίστροφο πρόγραμμα Αγία Πετρούπολη- 
Μόσχα (το μέσο μετάβασης καθορίζεται από τον διοργανωτή πριν 
την αναχώρηση από την Ελλάδα και άμεσα εξαρτάται από το πότε 
θα υπάρχει η τελική λίστα των ταξιδιωτών με όλα τα στοιχεία των 
διαβατηρίων) 
4Για κατόχους Ελληνικών διαβατηρίων: Ασφάλεια Αστικής 
Ευθύνης, Ταξιδιωτική Ασφάλεια (καλύπτει άτομα έως 75 ετών)
4Μεταφορές στους προορισμούς βάσει προγράμματος
4Ελληνόφωνες ξεναγήσεις από τοπικούς επαγγελματίες 
ξεναγούς, βάσει προγράμματος
4Ελληνόφωνος συνοδός στη διάρκεια του ταξιδιού για γκρουπ 
άνω των 25 ατόμων. Για μικρότερα γκρουπ ελληνόφωνοι 
εκπρόσωποι του πρακτορείου της Μόσχας & Αγίας Πετρούπολης 
θα εκτελούν χρέη συνοδού (σε κάθε περίπτωση οι ελληνόφωνοι 
εκπρόσωποι θα είναι παρόντες σε όλες τις αφίξεις & αναχωρήσεις 
των γκρουπ στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, 
όπου θα δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες στους ταξιδιώτες και θα 
τους συνοδεύουν και κατά τη διάρκεια της τακτοποίησής τους στα 
ξενοδοχεία). 
4Δώρα βάσει προγραμμάτων!

Δεν περιλαμβάνονται:
4Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 
4Φόροι τοπικοί
4Για κατόχους Ελληνικών διαβατηρίων: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια 
του προξενείου (ιατροφαρμακευτική κάλυψη για επείγοντα 
περιστατικά για άτομα έως 75 ετών. Για μεγαλύτερες ηλικίες 
ενημερωθείτε από το πρακτορείο)
4Τέλη εισόδων σε μουσεία & χώρους επισκέψεων και 
ξεναγήσεων βάσει προγράμματος
4Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό
4Κόστος / επιβάρυνση έκδοσης βίζας για διαβατήρια άλλων 
χωρών (εκτός Ελλάδας)

Σημειώσεις: 
4Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαφορετική σειρά ή μερική 
αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του. Η χρονική διάρκεια 
των ξεναγήσεων - περιηγήσεων εξαρτάται άμεσα από την κίνηση στους δρόμους, 
την περίοδο πραγματοποίησης του ταξιδιού και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε 
γκρουπ (π.χ. αριθμός ατόμων, ηλικίες). Σε κάποιες περιπτώσεις κάποια από τα 
Κρατικά Μουσεία (ιδιαίτερα του Κρεμλίνου) ενδέχεται να περιορίσουν ή να 
απαγορεύσουν την είσοδο για τουριστικά γκρουπ λόγω υποδοχής επίσημων 
αποστολών σε αυτά, ενώ η ανάλογη ενημέρωση προς τα πρακτορεία γίνεται 
μόλις μια ημέρα νωρίτερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αντικατάσταση 
της επίσκεψης του γκρουπ στο μουσείο με επίσκεψη σε κάποιο άλλο. 
4Ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών, επίσημων αργιών στους προορισμούς 
το πρόγραμμα θα αναπροσαρμοστεί βάσει του ωραρίου λειτουργίας των 
μουσείων και χώρων επισκέψεων 
4Το τελικό πρόγραμμα των ξεναγήσεων βγαίνει μια εβδομάδα πριν από την 
ημερομηνία της αναχώρησης 
4Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων 
4Οι τιμές ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν βάσει ισοτιμιών Ρουβλίου/Ευρώ
4Για γκρουπ μικρότερα των 12 ατόμων για τις μεταφορές/μετακινήσεις 
χρησιμοποιούνται mini bus/van
4Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών

*βάσει προγραμματισμού της αεροπορικής, αναμένονται να οριστικοποιηθούν

**εξαρτάται από το πότε θα υπάρχει η τελική λίστα των ταξιδιωτών με όλα τα     
    στοιχεία των διαβατηρίων

ΠΤΗΣΕΙΣ/ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΩΡΕΣ

26/04 - 03/05 8ήμερο

1η ΗΜΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΣΧΑ 08:45 - 12:00*

5η ΗΜΕΡΑ 
ΜΟΣΧΑ - 

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
EXPRESS ΤΡΑΙΝΟ 

ή ΠΤΗΣΗ**

8η ΗΜΕΡΑ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15:15 - 18:55*

26/04 - 04/05 9ήμερο

1η ΗΜΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -
ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 10:45 - 14:05*

5η ΗΜΕΡΑ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 
ΜΟΣΧΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
EXPRESS ΤΡΑΙΝΟ 

ή ΠΤΗΣΗ**

9η ΗΜΕΡΑ ΜΟΣΧΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11:45 - 15:00*

πτήσεις
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ΗΜΕΡΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

(ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ)
EARLY 

BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ 

2-12 
ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ & 
ΤΟΠΙΚΟΙ, ΕΠΙΝΑΥΛΟΙ, 

ΒΙΖΑ ΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, 
ΤΕΛΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΕ 

ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ & 
ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ

8ήμερο 
πρόγραμμα

ΜΟΣΧΑ
SLAVYANSKAYA RADISSON 4* 
(Κεντρικό)
MARRIOTT TVERSKAYA 4* 
(Κεντρικό) ή 
SADU PARK INN by RADISSON 4* 
(Κεντρικό) ή παρόμοια

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
VEDENSKY 4* 
(Στο πρώτο ιστορικό κέντρο) 
HOLIDAY INN MOSKOVSKIYE VOROTA 4* 
(κοντά στο ιστορικό κέντρο)
ή παρόμοια

835 € 905 € -200 € +230 € 410 €

9ήμερο 
πρόγραμμα 860 € 930 € -200 € +260 € 410 €

ΜΟΣΧΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ HOTELS

SLAVYANSKAYA RADISSON 4*

SADU PARK INN by RADISSON 4*

MARRIOTT TVERSKAYA 4*

VEDENSKY 4*

Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μόσχοβα σε κοντινή απόσταση με 
τα πόδια από την Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Διαθέτει 3 εστιατόρια 
με διεθνή κουζίνα, γυμναστήριο, πισίνα, σπα, lobby bar. Τα δωμάτια 
είναι εξοπλισμένα με μίνι μπαρ, καφετιέρα/τσαγιέρα και τηλεόραση 

επίπεδης οθόνης. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

Το Park Inn by Radisson Sadu βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της 
Μόσχας και προσφέρει δωμάτια με θέα στον καθεδρικό ναό του 
Σωτήρος Χριστού. Απέχει 15 λεπτά με τα πόδια από το Κρεμλίνο 

και από την Κόκκινη Πλατεία. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με 
δορυφορική τηλεόραση και στεγνωτήρα μαλλιών.

Στεγάζεται σε κτίριο που χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα. 
Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 5 λεπτών με τα πόδια από τον σταθμό 
Belorusskaya του μετρό που προσφέρει πρόσβαση στην Κόκκινη 
Πλατεία σε 10 λεπτά. Τα δωμάτιά του διαθέτουν flat TV. Διαθέτει 
γυμναστήριο, lobby bar και εστιατόριο. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. 

Είναι χτισμένο στο νησί Petrogradsky, σε απόσταση μόλις 10 λεπτών 
από το Φρούριο Πέτρου και Παύλου της Αγίας Πετρούπολης. 

Διαθέτει 2 εστιατόρια, cafe, γυμναστήριο και lobby bar.
Τα δωμάτιά του είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση επίπεδης 

οθόνης και παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

HOLIDAY INN 
MOSKOVSKIYE VOROTA 4*

Απέχει μόλις 3 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό Moskovskiye Vorota 
του μετρό και 4 στάσεις του μετρό από το χιλιόμετρο μηδέν της πόλης. 
Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του είναι μοντέρνα και διαθέτουν τηλεόραση 

επίπεδης οθόνης, άνετο καθιστικό, δωρεάν Wi-Fi και θερμαινόμενο δάπεδο 
στο μπάνιο. Το εστιατόριο σερβίρει πλούσιο μπουφέ πρωινού και ποικιλία 

ευρωπαϊκών πιάτων για γεύμα ή δείπνο. 
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - 
ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ (110 χλμ.) - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (57 χλμ.)  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Στουτγκάρδη. 
Άφιξη και αναχώρηση για το Μπάντεν - Μπάντεν, που βρίσκεται στον 
Μέλανα Δρυμό και είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας 
της Ευρώπης. Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε εξωτερικά 
τα λουτρά Καρακάλλα και θα περπατήσουμε στη Λιχτεντάλερ Αλέ στις 
όχθες του ποταμού. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στην αγορά 
ή να δοκιμάσετε την τύχη σας στο ξακουστό καζίνο. Αναχώρηση για το 
Στρασβούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας.

2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρωινό και θα περιηγηθούμε στην εκπληκτική αυτή πόλη. Θα περπατήσουμε 
στην παλιά πόλη “Μικρή Γαλλία”, γεμάτη γραφικά σπιτάκια με ξύλο και 
χρώμα, όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός της Παναγίας του Στρασβούργου. 
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 σήμερα στεγάζει τα 
κυριότερα μουσεία της πόλης, το μουσείο Καλών Τεχνών και το Μουσείο 
Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια 
μοναδική κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης βλέποντας και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Το βράδυ βόλτα στους πεζόδρομους και σας προτείνουμε 
δείπνο στα εξαιρετικά αλσατικά εστιατόρια.

3η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΕΓΚΙΣΧΑΪΜ (88 χλμ.) - 
ΚΟΛΜΑΡ (10 χλμ.) - ΡΙΚΒΙΡ (15 χλμ.) - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (65 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τα μοναδικά χωριά Αλσατίας. Διασχίζοντας ένα 
μέρος από τον «Δρόμο του κρασιού», γεμάτο από αμπελώνες, φθάνουμε 
στο γραφικό χωριό Eguisheim στη βόρειο - ανατολική Γαλλία. Συνεχίζοντας 
το οδοιπορικό μας στη καρδιά της Αλσατίας, θα φθάσουμε στη γοητευτική 
πόλη Κολμάρ, πλούσια σε μεσαιωνική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική. 
Βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά της. Θα 
περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά 
σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον 
Καθεδρικό Ναό και τις μικρές πανέμορφες πλατείες με τις υπαίθριες αγορές. 
Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, τη Μικρή 
Βενετία, με τα κανάλια, τις περίτεχνες γέφυρες, τα αριστοκρατικά καφέ 
και εστιατόρια.Τέλος, θα καταλήξουμε στο χωριό Ρίκβιρ, έναν δημοφιλή 
τουριστικό προορισμό κυρίως για την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου 
αιώνα. Επιστροφή στο Στρασβούργο και μεταφορά στον ορθόδοξο ναό των 
Τριών Ιεραρχών για Ανάσταση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ (134+134 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη μαγευτική Χαϊδελβέργη. Περιήγηση στην 
παραμυθένια πόλη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ. Στην 
περιήγησή μας στην πόλη με το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας θα 
περπατήσουμε στα δαιδαλώδη καλντερίμια, θα θαυμάσουμε την πανέμορφη 
γέφυρα Alte Bruecke ή Karl Theodor που ενώνει τις 2 όχθες του ποταμού 
Neckar και θα ανεβούμε με τελεφερίκ στο επιβλητικό Κάστρο “Schloss” απ’ 
όπου η θέα είναι μοναδική. Εδώ θα δούμε και το μεγαλύτερο βαρέλι κρασιού 
στον κόσμο. Στην Μarktplats, θα αντικρύσετε ένα χωριό από ξύλινα καπέλα 
και στην πλατεία του Πανεπιστημίου σας περιμένει ένα carousel για να σας 
ταξιδέψει στον χρόνο. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
Στρασβούργο.

5η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (85 χλμ.) - 
ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ (32 χλμ.) - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (120 χλμ.) )  
Πρωινό και προορισμός μας ο Μέλανας Δρυμός και το σπάνιας 
ομορφιάς Μαύρο Δάσος με την καταπληκτική φύση. Πρώτη μας στάση 
το Φράιμπουργκ από τις πλέον φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της 
Γερμανίας. Με την άφιξη θα περιηγηθούμε περιπατητικά στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης για να δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό του 13ου αιώνα και 
το ιστορικό Κάουφχαους του 16ου αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη 
στο παρελθόν υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί 
στην Πλατεία του Δημαρχείου από το οποίο ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα 
καναλιών και στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια, 
αριστοκρατικά καφενεία και μπυραρίες. Συνεχίζουμε για την καρδιά του 
μαγευτικού δάσους, τον περίφημο Μέλανα Δρυμό, που είναι γεμάτος με 
ψηλά κωνοφόρα δέντρα και ξύλινα κουκλίστικα σαλέ. Το οδοιπορικό μας 
περνώντας από γραφικές κοιλάδες θα καταλήξει αρχικά στην “πνιγμένη” στο 
πράσινο λίμνη Τίτιζεε, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να θαυμάσουμε το 
μαγευτικό τοπίο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο.

6η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – 
ΣΤΟΥΡΓΚΑΡΔΗ (804 χλμ.) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης για την πτήση 
της επιστροφής.

Σημείωση:
*Στο 5νθήμερο πρόγραμμα δεν παραλείπεται τίποτα από το 6ήμερο & γίνεται 
συγχώνευση της 2ης & 3ης ημέρας

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

5&6ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 25&30/04

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - 
ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER
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τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

IBIS CENTRE GARE 3*
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 25/04

ΠΡΩΙΝΟ 519 € 559 € 359 € 225 € 145 €

IBIS CENTRE PETIT FRANCE 3*
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 30/04

ΠΡΩΙΝΟ 459 € 499 € 339 € 172 € 145 €

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟHOTELS

IBIS CENTRE
PETIT FRANCE

3* 

Το κλιματιζόμενο ξενοδοχείο 
προσφέρει δωρεάν 

Wi-Fi και ένα μπαρ στις 
εγκαταστάσεις.

Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
τηλεόραση επίπεδης 

οθόνης με καλωδιακά και 
δορυφορικά κανάλια. Όλα 
περιλαμβάνουν τηλέφωνο, 

επιφάνεια εργασίας και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

IBIS CENTRE 
GARE

3*

Είναι χτισμένο μπροστά στο 
σιδηροδρομικό σταθμό και 

απέχει 15 λεπτά με τα πόδια 
από τον Καθεδρικό Ναό. 

Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
κλιματισμό, ηχομόνωση, 

τηλεόραση LCD και μπάνιο 
με προϊόντα ομορφιάς. 

Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi με 
πρόσβαση στο internet σε 

όλους τους χώρους. 

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

25/04 - 30/04   6ΗΜΕΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ELB 252 10: 00- 11:40

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ELB 253 12:40 - 16:20

30/04 - 04/05   5ΝΘΗΜΕΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ELB 252 10: 00- 11:40

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ELB 253 13:10 - 16:50

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
> Προαιρετική κρουαζιέρα στα κανάλια του Στρασβούργου: 
20 € ενήλικας / 15 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα)
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη 
και μεταφορά στη παλιά πόλη της Βαρκελώνης. Ξεκινάμε από τη συνοικία 
El Raval, όπου πανοραμικά θα θαυμάσουμε την Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Καταλονίας, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και θα καταλήξουμε στη 
διάσημη αγορά της πόλης, την Mercat de la Boqueria. Συνεχίζουμε για 
το λαβύρινθο της Γοτθικής συνοικίας. Εδώ θα θαυμάσουμε φημισμένες 
πλατείες, τις λεγόμενες “plaças”. Στην Plaça Reial θα δούμε τα περίφημα 
φανάρια του Gaudi και στην Plaça de Sant Jaume θα δούμε το κτίριο της 
τοπικής κυβέρνησης της Καταλονίας. Έπειτα θα κατευθυνθούμε προς την 
Μπαρτσελονέτα και Mirador de Colon το Μνημείο του Κολόμβου, με την 
υπέροχη θέα στο λιμάνι της Βαρκελώνης. Επόμενος προορισμός ο λόφος 
Montjuic, με θέα που κόβει την ανάσα και στη συνέχεια το Pueblo Espanol 
(Ισπανικό χωριό). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για το θρυλικό γήπεδο της  Barcelona FC, το 
Camp Nou. Εδώ, σε ποδοσφαιρόφιλους ή μη, συναρπάζει η εμπειρία της 
περιήγησης στα άδυτα του θρυλικού γηπέδου. Στο FCB Museum θα δούμε 
τα 23 τρόπαια της Primera Division, τα 5 τρόπαια Champions League και θα 
μάθουμε την ιστορία του μεγαλύτερου ίσως ποδοσφαιρικού club στον κόσμο. 
Συνεχίζουμε για την Plaza Espana και την Plaza Cataluna και φθάνοντας 
στην L’ Eixample θα θαυμάσουμε έργα μοναδικής αρχιτεκτονικής του 
διάσημου αρχιτέκτονα Antoni Gaudi, όπως τη Sagrada Familia. Καταλήγουμε 
στο πιο διάσημο πάρκο της πόλης, το Πάρκο Γκουέλ. Χρόνος ελεύθερος στο 
Πάρκο και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να 
περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης, στην πασίγνωστη λεωφόρο Rampla, 
για αγορά σουβενίρ και για χαλάρωση σε ένα από τα αμέτρητα καφέ. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία.

3η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ (135 χλμ.) - 
ΓΙΡΟΝΑ (45 χλμ.) - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (110 χλμ.)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στη Φιγκέρες και τη Γιρόνα. Μετά από 
μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν 2 ωρών, διασχίζοντας δάση από πεύκα 
και λεύκες, φθάνουμε στο μουσείο θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου 
Σαλβαδόρ Νταλί. Το πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία και το τρίτο 
σε ολόκληρη την Ισπανία περιλαμβάνει την μεγαλύτερη συλλογή έργων του 
Νταλί στον κόσμο! Βγαίνοντας από το μουσείο απολαύστε τη μόνιμη έκθεση 
κοσμημάτων, τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος. Μετά από ένα 
καφέ στο ιστορικό κέντρο του Figueres αναχώρηση για την πόλη της Girona 
όπου θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας με το μεγαλύτερο 
κλίτος γοτθικού ναού στον κόσμο. Θα περπατήσουμε στο Εβραϊκό προάστιο, 
ένα από τα καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
αργά το απόγευμα.

4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ 
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Κάντε την βόλτα σας στο λόφο του 
Ντιμπιντάμπο και απολαύστε μια ακόμα πανοραμική θέα της πόλης. 
Περπατήστε στο Ολυμπιακό χωριό και απολαύστε τον καφέ σας στις πιο 
πολυσύχναστες καφετέριες της πόλης. Επίσης επισκεφθείτε το ενυδρείο, 
ένα από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης.

5η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές αναμνηστικών 
και δώρων. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

5ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗHOTELS
BARCELO

SANS
4* sup.

Βρίσκεται επάνω από τον 
σιδηροδρομικό σταθμό 

Sants της Βαρκελώνης. 
Τα μινιμαλιστικά δωμάτια 
διαθέτουν δωρεάν Wi-Fi, 
ντους ψιλής βροχής, θέα 

στην πόλη, μοντέρνα 
διακόσμηση και επίπλωση 

σχεδιαστών. Περιλαμβάνουν 
βάση σύνδεσης για iPod, 

τηλεόραση επίπεδης οθόνης 
και παροχές για τσάι και 

καφέ. 

SANSI
DIPUTACIO 

4*

Μοντέρνο ξενοδοχείο στην 
καρδιά της Βαρκελώνης, 
10 λεπτά με τα πόδια από 

τη Placa de Catalunya. 
Τα δωμάτια διαθέτουν 

κλιματισμό, mini bar, 
δορυφορική τηλεόραση 

επίπεδης οθόνης και είδη 
περιποίησης.

τιμοκατάλογος
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

SANSI DIPUTACIO HOTEL 4*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 449 € 489 € - 270 € 145 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 499 € 539 € - 270 € 145 €

BARCELO SANS HOTEL 4* sup.
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 519 € 559 € 365 € 300 € 145 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 569 € 609 € 415 € 300 € 145 €

ΠΑΣΧΑ 2019

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ELB 1150 10:30 - 12:00

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ELB 1151 14:10 - 18:10

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
> Προαιρετική εκδρομή στη Φιγκέρες και τη Γιρόνα: 
35 € ενήλικας / 20 € παιδί. Δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι στους χώρους. 
(Ελάχιστη συμμετοχή 25 άτομα)
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Παρίσι. Άφιξη και θα 
αρχίσουμε την πανοραμική μας περιήγηση από τον Πύργο του Άιφελ. Θα 
περάσουμε από την πλατεία του αστέρα στο μέσο της οποίας φιλοξενείται 
η Αψίδα του θριάμβου και αποτελεί αφετηρία της πολυτραγουδισμενης 
λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Θα δούμε το μικρό και μεγάλο παλάτι, θα 
διασχίσουμε τη γέφυρα του Αλέξανδρου του Γ’, θα θαυμάσουμε το μνημείο 
των απoμάχων και τον τάφο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Φθάνοντας στην 
πλατεία Ομονοίας θα δούμε τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ φοντάνες 
του Bernini, τον κήπο του Κεραμεικού και το γαλλικό κοινοβούλιο. Θα 
περάσουμε από το ναό της Μαρίας της Μαγδαληνής, την όπερα Garnier, 
την πλατεία Βαντόμ. Θα διασχίσουμε τον προαύλιο χώρο του μουσείου του 
Λούβρου. Ακολουθώντας τον ποταμό Σηκουάνα θα οδηγηθούμε προς το 
νησάκι της πόλης, όπου φιλοξενείται η επιβλητική Παναγία των Παρισίων. 
Θα συνεχίσουμε με το πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε 
στο Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως 
θα θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, θα 
οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό 
και ντε Φλορ και θα καταλήξουμε στο μουσείο Ορσαί. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση και μια πρώτη δική σας 
γνωριμία με την πόλη. 

2η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ 
Πρωινό και θα γνωρίσουμε την εμπορική γειτονιά του Παρισιού. Θα 
κινηθούμε προς την περιοχή των μεγάλων βουλεβάρτων, εκεί όπου 
οι ευκατάστατοι παριζιάνοι του 19ου αιώνα έκαναν τις αγορές τους. 
Παριζιάνικες μπουτίκ, κρυμμένα ρεστοράν και γραφικά salon de thé θα 
ξεδιπλωθούν μπροστά μας. Printemps, Galeries lafayette στη διάθεσή σας 
για τις αγορές σας, τις βόλτες σας και το καφέ σας σε ένα από τα κεντρικά 
σημεία της πόλης. 

3η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για το μουσείο του Λούβρου. Αφροδίτη της Μήλου, 
Νίκη της Σαμοθράκης, Μόνα Λίζα και ακόμα 35.000 εκθέματα έχουν την 
τιμητική τους μέσα στον υπέροχο αυτό χώρο. Αναχώρηση για το προάστιο 
των Βερσαλλιών. Εκεί θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου 
υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του 
Λουδοβίκου του 14ου, τα διαμερίσματα της Μαρίας Αντουανέτας και θα 
περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων. Επιστροφή 

στο Παρίσι και για όσους το επιθυμούν προαιρετική επίσκεψη στο λόφο της 
Μονμάρτης, κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα και ευκαιρία να γνωρίσετε 
τα καμπαρέ της ξέφρενης νυχτερινής ζωής. Αργά το βράδυ μεταφορά στην 
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου για την Ανάσταση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ 
(Honfleur, Deauville, Trouville) (240+240 χλμ.)
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για την υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος 
σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, παλιό αριστοκρατικό θέρετρο. Περπατήστε 
στα γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή αγορά, όπου 
κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα. Στη συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν 
και διασχίζοντας την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, μέσα 
από μια καταπράσινη διαδρομή θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικο χωριό των 
Βίκινγκς, την Honfleur. Χρόνος ελεύθερος για αγορές, φαγητό και καφέ. 
Επιστροφή στο Παρίσι. 
 
5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEYLAND (32+32 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη χώρα του παραμυθιού, την εξωπραγματική 
Disneyland. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια 
και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς και 
τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και 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 αναχώρηση και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε τη νυχτερινή διασκέδαση μιας άλλης εποχής. 
Καμπαρέ Lido με το περίφημο χορό καν καν στην πιο όμορφη λεωφόρο του 
κόσμου. 

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - EΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και απολαύστε την ελεύθερη ημέρα σας στο Παρίσι με μία τελευταία 
βόλτα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας και τις τελευταίες σας αγορές. 
Αποχαιρετώντας το Παρίσι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την 
πτήση της επιστροφής.

Σημείωση: *Στο 5νθήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 2η ημέρα 

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

ΠΑΡΙΣΙ
ALL TIME CLASSIC 5&6ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 25&26&30/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER
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HOLIDAY INN 
PARIS OPERA 

GRANDS BLVDS 4* 

Βρίσκεται σε απόσταση 10 
λεπτών από το πολυκατάστημα 

Galeries Lafayette. Τα 
κλιματιζόμενα δωμάτιά του είναι 

εξοπλισμένα με δορυφορική 
τηλεόραση.Παρέχεται Wi-Fi σε 

όλους τους χώρους.

IBIS PARIS 17 
CLICHY 

BATIGNOLLES
3* 

Βρίσκεται στην περιοχή 
Batignolles. Διαθέτει γυμναστήριο 

και 3 εστιατόρια. Τα δωμάτιά του 
είναι εξοπλισμένα με επιφάνεια 

εργασίας και δορυφορική 
τηλεόραση. 

τιμοκατάλογος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
EARLY 

BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

1Ο ΠΑΙΔΙ
0-12 

ΕΤΩΝ

2Ο ΠΑΙΔΙ
0-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

5 ΗΜΕΡΕΣ / ΑΝΑΧ. 26/04

IBIS PARIS 17 CLICHY BATIGNOLLES 3*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 439 € 479 € 225 € 375 € 175 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 479 € 519 € 265 € 415€ 175 €

HOLIDAY INN PARIS PORT DE CLICHY 4*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 529 € 569 € 235 € 450 € 240 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 569 € 609 € 275 € 490 € 240 €

BW RONCERAY OPERA 3*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 549 € 589 € - - 195 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 589 € 629 € - - 195 €

HOLIDAY INN PARIS OPERA 
GRANDS BLVDS 4* ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 625 € 665 € 390 € - 190 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 665 € 705 € 430 € - 190 €

6 ΗΜΕΡΕΣ / ΑΝΑΧ. 25 & 30/04

IBIS PARIS 17 CLICHY BATIGNOLLES 3*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 459 € 499 € 210 € 380 € 175 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 509 € 549 € 260 € 430 € 175 €

HOLIDAY INN PARIS PORT DE CLICHY 4*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 559 € 599 € 230 € 480 € 300 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 609 € 649 € 280 € 530 € 300 €

BW RONCERAY OPERA 3*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 605 €- 645 € - - 260 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 655 € 695 € - - 260 €

HOLIDAY INN PARIS OPERA 
GRANDS BLVDS 4* ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 679 € 719 € 400 € - 330 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 729 € 769 € 450 € - 330 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, CHECK POINTS & ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: 145 €

ΠΑΡΙΣΙHOTELS

HOLIDAY INN 
PARIS PORT 
DE CLICHY

4*
Βρίσκεται σε απόσταση 500 μ. 

από τον σταθμό Porte de Clichy 
του μετρό. Όλα τα δωμάτια 

διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης, ηχομόνωση και 

κλιματισμό. Παρέχεται WiFi.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
> Παρίσι by night: 35 € ενήλικας / 20 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 25 άτομα) 
> Είσοδος στη Disneyland: 79 € ενήλικας / 72 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 25 άτομα) 
> Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία: 50 € ενήλικας / 30 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 25 άτομα) 

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

26/04(5ημ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ Α3 520 14:30 - 16:30

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α3 613/7136 17:30 - 00:10

BW RONCERAY 
OPERA

3*

Βρίσκεται κοντά στην Όπερα 
Garnier. Διαθέτει ηχομονωμένα 

και κλιματιζόμενα δωμάτια με θέα 
στην εκκλησία Sacre Coeur και 

παρέχει Wi-Fi. 

25/04(6ημ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ Α3 520 12:00 - 14:00

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α3 521 17:25 - 21:10

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

30/04(6ημ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ Α3 520 14:30 - 16:30

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α3 521 16:35 - 20:20
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1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ – ΛΩΖΑΝΗ (226 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη 
και άμεση αναχώρηση για τη Λωζάνη, έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής. Στην πανοραμική περιήγησή μας θα δούμε τον Γοτθικό 
Καθεδρικό Ναό του 13ου αιώνα, αφιερωμένο στην Παναγία, το Κάστρο Σεν 
Μερ, έδρα των Καντονιακών Αρχών, το Δημαρχείο και τον Ναό του Αγίου 
Φραγκίσκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ (70 χλμ.) - 
ΑΝΕΣΣΥ (40 χλμ.) - ΛΩΖΑΝΗ (10 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη. Είναι η δεύτερη πιο 
πυκνοκατοικημένη πόλη της Ελβετίας με το διάσημο και ψηλότερο συντριβάνι 
της Ευρώπης, το Jet D’ eau. Θα δούμε σημαντικά κτίρια στην περιοχή της 
παλιάς πόλης όπως τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πέτρου, 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. Στη συνέχεια 
χρόνος ελεύθερος στη Γενεύη και για όσους το επιθυμούν προαιρετική 
εκδρομή στο μοναδικό Αννεσύ. Η πόλη Annecy αποτελεί σήμερα έναν από 
τους πιο δημοφιλείς αλπικούς προορισμούς. 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. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη. Το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γερασίμου της Λωζάνης.

3η ημέρα: ΛΩΖΑΝΗ - ΒΕΡΝΗ (100 χλμ.) - 
ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ (55 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (118 χλμ.) 
Πρωινό και μετά από μια θαυμάσια διαδρομή θα φθάσουμε στην 
πρωτεύουσα της Ελβετίας τη Βέρνη, χτισμένη στην καμπή του ποταμού 
Άαρ. Στην πανοραμική περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο και το επιβλητικό κτίριο που 
στεγάζει το Δημαρχείο. Λίγος χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε 

στα γραφικά στενά του ιστορικού κέντρου. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
το Ιντερλάκεν. Στην περιήγησή μας, θα δούμε την περίφημη εκκλησία 
του Πύργου του 12ου αιώνα και το πάρκο του Καζίνου με το άνθινο ρολόι. 
Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις ινδικές 
καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της πόλης. Χρόνος 
ελεύθερος και μετάβαση στη Ζυρίχη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ (50+50 χλμ.)
Πρωινό και περιήγηση στη Ζυρίχη. Θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου 
αιώνα Φραουμίνστερ 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 επισκεφθούμε την παραμυθένια Λουκέρνη. Εντυπωσιακή 
η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και τις στολισμένες με συντριβάνια μικρές πλατείες. Σπουδαία 
αξιοθέατα 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. Χρόνος ελεύθερος 
για φαγητό και για βόλτες στην παλιά πόλη. Επιστροφή στη Ζυρίχη. 

5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΟΥΡ (120 χλμ.) - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΖΥΡΙΧΗ (148 χλμ.) 
Πρωινό και σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης 
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ, το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 
1.580 m με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία. Μετά από μια θαυμάσια 
διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο με κατεύθυνση 
το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Μια διαδρομή δύο ωρών 
περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος 
για να χαρείτε ένα από τα πιο διάσημα χειμερινά τουριστικά θέρετρα του 
κόσμου. Επιστροφή στη Ζυρίχη. 

6η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Νωρίς το πρωί μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την πτήση 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

6 (5+1 ΔΩΡΟ) ΗΜΕΡΕΣΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04
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ΕΛΒΕΤΙΑΣ
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τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ZÜRI BY FASSBIND 4* ΖΥΡΙΧΗ

AGORA SWISS NIGHT BY
FASSBIND 4* ΛΩΖΑΝΗ

ΠΡΩΙΝΟ 649 € 689 € 450 € 270 € 145 €

ΠΑΣΧΑ 2019

ΛΩΖΑΝΗ&ΖΥΡΙΧΗHOTELS
AGORA SWISS

NIGHT BY
FASSBIND 4*

Βρίσκεται σε μια ήσυχη και 
καταπράσινη περιοχή της 

Λωζάνης και προσφέρει 
ένα σύγχρονο σπα και 
γυμναστήριο. 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. 

ZÜRI
BY FASSBIND

4*
Άνοιξε το 2017 και 

προσφέρει μοντέρνα 
δωμάτια με μεγάλα 

παράθυρα, ηχομόνωση, 
κλιματισμό, επιφάνεια 

εργασίας, μίνι μπαρ, θυρίδα 
ασφαλείας, παροχές για 

καφέ και τσάι, σίδερο και 
σιδερώστρα, τηλεόραση 

επίπεδης οθόνης,  
στεγνωτήρα μαλλιών 
και δωρεάν προϊόντα 

περιποίησης.

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ SWISS AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ LX 2581 15:45 - 17:10

ΖΥΡΙΧΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ LX 2580 06:30 - 09:45

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
> Προαιρετική εκδρομή στο μοναδικό Αννεσύ: 
20 € ενήλικας / 15 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα)
> Προαιρετική εκδρομή με το Αλπικό τρένο: 
85 € ενήλικας / 65 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα)
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και θα 
ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Θα δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και 
με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια του ιστορικού 
κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το 
Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά 
Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία Σουηδίας. 
Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι – ποτέ Ελληνικής 
Παροικίας, θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το 
Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Στεφάνου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό κέντρο περίπου μιάμιση ώρας. Θα 
δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν 
και την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το 
θρυλικό Demmel.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗ - 
ΠΑΡΚΟ ΠΡΑΤΕΡ 
Πρωινό και θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε όπου θα επισκεφθούμε 
το περίφημο Σένμπρουν. Στη συνέχεια και θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τον κυρίως Δούναβη, τη μοντέρνα πόλη του Ο.Η.Ε., τον 
πύργο του Δούναβη, το Πράτερ με τον γιγαντιαίο τροχό και το συγκρότημα 
δημοτικών κατοικιών του αρχιτέκτονα Χούντερτβάσερ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία. 

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ - 
ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ (290+290 χλμ.)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής 

ομορφιάς διαδρομή θα απολαύσουμε τις Αυστριακές Λίμνες Mondsee, 
Wolfgangsee, Fuschl am See και θα κάνουμε στάση στο παραμυθένιο 
χωριουδάκι Ζανκτ Γκίλγκεν. Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ, όπου θα 
θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το 
σπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, την κατοικία του Αμαντέους 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, την Εκκλησία 
του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον 
Καθεδρικό Ναό Ντομ, το Κλόκενσπιλ και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με 
το περίφημο τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΔΑΣΟΣ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - 
ΜΠΑΝΤΕΝ – OUTLET PARNDORF (80+80 χλμ.)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο Βιεννέζικο Δάσος. Διαδοχικά 
θα επισκεφθούμε το Λίχτενστάινμπουργκ, έναν από τους πιο 
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης και το καθολικό 
Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαϊλιγκενκρόιτς), το πρώην κυνηγετικό 
περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία του διαδόχου 
του θρόνου Ροδόλφου με τη Μαρία Βετσέρα. Διαμέσου μιας πανέμορφης 
διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν, μια από τις πιο διάσημες 
λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο 
πασίγνωστο εκπτωτικό χωριό Outlet Parndorf. Ελέυθερος χρόνος για βόλτα 
και αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τελευταίες βόλτες στην πόλη. Μετάβαση 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

5ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ/ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFERSPECIAL BIENNH 
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ARCOTEL
KAISSERWASSER 
4*

Είναι χτισμένο απέναντι από 
την έδρα των Ηνωμένων 
Εθνών της Βιέννης. 
Τα δωμάτιά του είναι 
διακοσμημένα με λευκά 
και κόκκινα χρώματα και 
εξοπλισμένα με τηλεόραση 
και δωρεάν Wi-Fi. Διαθέτει 
εστιατόριο που σερβίρει 
παραδοσιακές αυστριακές 
σπεσιαλιτέ, μπαρ, σάουνα 
και γυμναστήριο.

ROOMZ
PRATER 

4*
Νεόχτιστο ξενοδοχείο που 

άνοιξε τις πύλες του τον 
Ιούνιο του 2018. Βρίσκεται 

σε ιδανική τοποθεσία, δίπλα 
στο πασίγνωστο Πράτερ 

με το Ράιζενραντ, τη ρόδα-
σύμβολο της Βιέννης. Τα 

κλιματιζόμενα δωμάτιά 
του διαθέτουν τηλεόραση 

επίπεδης οθόνης. Λειτουργεί 
fitness centre και σε όλους 

τους χώρους παρέχεται 
δωρεάν Wi-Fi.

τιμοκατάλογος
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ROOMZ PRATER HOTEL 4*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 415 € 455 €
1ο 255 €
2ο 325 €

250 € 145 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 445 € 485 €
1ο 285 €
2ο 355 €

250 € 145 €

ARCOTEL KAISSERWASSER 
HOTEL 4* ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 369 € 409 €
1ο 225 €
2ο 305 €

150 € 145 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 399 € 439 €
1ο 255 €
2ο 335 €

150 € 145 €

ΠΑΣΧΑ 2019

ΝΕΟΧΤΙΣΤΟ

BIENNHHOTELS

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΙΕΝΝΗ Α3 598 08:40 - 09:40

ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α3 599 16:55 - 19:55

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
> Προαιρετική εκδρομή στο Βιεννέζικο Δάσος: 
25 € ενήλικας / 15 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 25 άτομα)
> Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: 
50 € ενήλικας / 30 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 25 άτομα)
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  (243 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα δούμε την πλατεία 
των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες 
σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη 
Γέφυρα των Λεόντων. Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την 
εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το 
λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, 
θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλα. Για 
όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, 
όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. 
Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - BΙΕΝΝΗ (243 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για Βιέννη. Άφιξη και ακολουθεί η περιήγηση της 
πόλης. Μεταξύ άλλων, θα δούμε το ανάκτορο Belvedere, θα περιηγηθούμε 
την περίφημη λεωφόρο Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το 

Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία 
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό του Aγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική 
συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ
Πρωινό και ακολουθεί η περιήγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του 
Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία 
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, 
όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε τον αρχιτέκτονα Νίκολο Πακάσι. Στη 
συνέχεια προτείνουμε αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, στο 
περίφημο βιεννέζικο δάσος (Wienerwald). Εκεί, στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, 
θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από 
τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου 
διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
 
*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.00.00985.00

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

5ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFERBIENNH
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
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ARCOTEL
DONAUZENTRUM 
4*

Το ξενοδοχείο λειτουργεί 
από τον Αύγουστο του 2017, 
απέχει 10 λεπτά οδικώς 
από το κέντρο της πόλης 
και αποτελεί τμήμα του 
μεγαλύτερου εμπορικού 
κέντρου της Βιέννης. 
Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης 
40 ιντσών και δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης. 

GOLDEN PARK 
4*

Βρίσκεται στην καρδιά της 
επιχειρηματικής συνοικίας 

της Βουδαπέστης, ακριβώς 
απέναντι από τον Ανατολικό 
Σιδηροδρομικό Σταθμό. Το 

εντυπωσιακό κτίριο 100 ετών 
όπου στεγάζεται φιλοξενεί 

δωμάτια με κομψή επίπλωση 
και ηχομονωμένα παράθυρα 

Σε όλους τους χώρους 
παρέχεται Wi-Fi.

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

GOLDEN PARK HOTEL 4*
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ARCOTEL DONAUZENTRUM 
HOTEL 4*

ΒΙΕΝΝΗ

ή παρόμοια

ΠΡΩΙΝΟ 425 € 465 € 255 € 179 € 145 €

ΠΑΣΧΑ 2019

ΒΙΕΝΝΗ&ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗHOTELS

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΙΕΝΝΗ Α3 598 08:40 - 09:40

ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α3 599 16:55 - 19:55

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
> Προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια: 
περίπου 15 € ανά άτομο
> Προαιρετική εκδρομή στα δάση Μάγιερλινγκ: 
15 € ανά άτομο
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ - ΒΑΛΕΤΑ
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Μάλτα. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο της Μάλτας και αναχώρηση για την περίφημη πρωτεύουσα του 
τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Valletta. Η περιήγηση γίνεται με 
τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της 
Παλιάς Πόλης. Διασχίζοντας την πύλη της Floriana το τοπίο μας μεταφέρει 
νοητά στην περίοδο των Ιωαννιτών Ιπποτών. Εκπληκτικά κτίρια, πανέμορφα 
μπαλκόνια με ξύλινες κατασκευές σε έντονα χρώματα, παρεκκλήσια 
και ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός του St. Publio μας προϊδεάζουν 
για τις εικόνες που θα ακολουθήσουν. Θα δούμε το συντριβάνι με τους 
Τρίτωνες και θα προσπεράσουμε ένα από τα πλέον αρχοντικά ξενοδοχεία 
της Μεσογείου, το Phoenicia, που αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ένα 
ρόφημα. Τα “auberge” (οι αρχοντικές κατοικίες) των Ιωαννιτών Ιπποτών, 
το γκρεμισμένο από τους βομβαρδισμούς του Β΄ Παγκόσμιου πόλεμου 
κτίριο της Όπερας, η Παναγία της Νίκης, το πρόσφατα κατασκευασμένο 
κοινοβούλιο, το Πρωθυπουργικό γραφείο είναι μερικές μόνο από τις 
εικόνες που θα θαυμάσουμε πριν επισκεφθούμε τους κήπους της Baracca, 
ένα από τα ομορφότερα σημεία της πρωτεύουσας με καταπληκτική θέα 
στο Μεγάλο Λιμάνι και τις Τρεις Πόλεις. Ο Καθεδρικός ναός του Αγ. 
Ιωάννη με τους πίνακες του Caravaggio, η κεντρική πλατεία με το Palazzo 
των Ιπποτών, η πρόσφατα ανακαινισμένη κλειστή αγορά με τα αγροτικά 
προϊόντα της Μαλτέζικης γης, είναι μερικά μόνο από τα σημεία που θα 
επισκεφθούμε. Στον ελεύθερο χρόνο σας, σας προτείνουμε να διασχίσετε 
τα στενά δρομάκια παράλληλα και κάθετα με τον κεντρικό πεζόδρομο, να 
επισκεφθείτε τη Strait street με τα ατμοσφαιρικά μικρά cafe, τους κήπους 
Hastings, τη συνοικία της Αγ. Βαρβάρας με την υπέροχη θέα στο λιμάνι 
και το Fort Elmo στο βασικότερο σημείο της Valletta, παλαιά φυλακή όπου 
“γυρίστηκε” η ταινία το Εξπρές του Μεσονυκτίου. Παρακολούθηση του 
οπτικοακουστικού θεάματος 5D με θέμα την ιστορία της Malta. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας το μεσημέρι.

2η ημέρα: ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - 
ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (8+8 χλμ.)
Πρωινό και αναχωρούμε για το κέντρο του νησιού, με πρώτη επίσκεψη στο 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στη Μόστα. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε 

στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Μεδίνα που 
είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο και είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα 
πρωτεύουσα του νησιού. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μεσαιωνικά 
δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης. Αμέσως μετά θα 
επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα του Attard, τους περίφημους 
κήπους του Αγίου Αντωνίου και το Προεδρικό μέγαρο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.
Το Μ. Σάββατο η λειτουργία της Ανάστασης πραγματοποιείται στη Valletta 
στις 19:00
Για όσους από τους επισκέπτες θελήσουν παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά 
από / προς τα ξενοδοχεία τους

3η ημέρα: Εκδρομή στο νησί ΓΚΟΖΟ
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, ξεκινούμε για την 
ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. Για να φθάσουμε στο 
δεύτερο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε 
στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του 
τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα 
συναντήσετε θα σας πείσουν σίγουρα για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας 
στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσά του Rabat, με το 
περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη 
Καλυψώ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 
(Senglea, Vitoriosa, Cospicua) (11+11 χλμ.) - ΣΛΙΜΑ -
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρωινό μας θα γνωρίσουμε τις καταπληκτικές περιοχές των 3 
πόλεων, ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, 
κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, κτισμένα σε μια συγκλονιστική θέση στο 
Μεγάλο Λιμάνι. Μεταφορά στην Sliema και το απόγευμα μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 0933Ε60000143601

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

4&5*(4+1)ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 26 & 29 /04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFERΜΑΛΤΑ
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
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ΠΑΣΧΑ 2019

Σημειώσεις: 
*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Αεροπορικά, ξενοδοχείο, διατροφή, 
μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, 
ξενάγηση στη Βαλέττα & St. Julians by night tour

*Προαιρετική εκδρομή στο νησί Γκόζο: 40 € / άτομο 

**Στην premium ημιδιατροφή στο 
DOLMEN RESORT & SPA περιλαμβάνονται 
και τα ποτά 

πτήσεις

τιμοκατάλογος
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ
2-12 ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

26/04 
(4 ημέρες)

με RYANAIR

WINDSOR HOTEL 4*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 199 € 239 € 155 € 70 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 249 € 289 € 155 € 70 €

CAVALIERI ART HOTEL 4* 
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 345 € 385 € 155 € 150 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 395 € 435 € 155 € 150 €

26/04 
(4 ημέρες)

με AIR MALTA

WINDSOR HOTEL 4*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 249 € 289 € 175 € 80 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 299 € 339 € 175 € 80 €

PARK HOTEL 4*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 279 € 319 € 175 € 90 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 329 € 369 € 175 € 90 €

KENNEDY NOVA HOTEL 4*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 299 € 339 € 175 € 100 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 349 € 389 € 175 € 100 €

CAVALIERI ART HOTEL 4* 
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 395 € 435 € 175 € 150€

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 435 € 475 € 175 € 150 €

DOLMEN RESORT & SPA 4* sup.
PREMIUM ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ**

ΑΤΟΜΙΚΟ - - - -

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 465 € 505 € 175 € 180 €

* 29/04 
(4+1 ημέρες)

με AIR MALTA &
RYAN AIR

WINDSOR HOTEL 4*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 199 € 239 € 155 € 70 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 249 € 289 € 155 € 70 €

CAVALIERI ART HOTEL 4*
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ 299 € 339 € 155 € 150 €

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 349 € 389 € 155 € 150 €

ΜΑΛΤΑHOTELS
CAVALIERI ART 4*

Είναι χτισμένο σε μια υπέροχη τοποθεσία, στην παραλία της πόλης Άγιος 
Ιουλιανός. Διαθέτει παραθαλάσσια βεράντα και εσωτερική πισίνα. 

Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό και παρέχεται Wi-Fi. 
Στην κεντρική τραπεζαρία του με θέα στον κόλπο του Αγίου Ιουλιανού 

σερβίρεται πρωινό σε μπουφέ 

WINSDOR 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη Sliema και διαθέτει εσωτερική πισίνα, εστιατόριο 

και μπαρ. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, ψυγείο, μηχανή 
του καφέ/τσαγιού, τηλεόραση, ραδιόφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΤΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

26/04 
(4 ημέρες)

RYANAIR
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΛΤΑ FR 8293 09:35 - 10:20

ΜΑΛΤΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FR 8292 11:55 - 14:40

AIR MALTA
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΛΤΑ KM 7069 07:00 - 07:30

ΜΑΛΤΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ KM 7068 22:00 - 01:00

* 29/04 
(4+1 ημέρες)

AIR MALTA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΛΤΑ KM 7069 01:00 - 02:00

RYANAIR ΜΑΛΤΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FR 8292 06:25 - 09:10

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, CHECK POINTS & ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: 145 €
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Καζαμπλάνκα. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ (87 χλμ.) - 
ΜΕΚΝΕΣ (150 χλμ.) - ΦΕΖ (65 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Ραμπάτ. Θα θαυμάσουμε το παλάτι του 
βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄ και τον πύργο Χασάν. 
Συνεχίζουμε για την πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, όπου θα 
δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ και το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. Τέλος, 
άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

3η ημέρα: ΦΕΖ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη σε 
πληθυσμό μετά την Καζαμπλάνκα, Φεζ. Η περιήγηση ξεκινάει από το 
παλαιότερο οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα 
γνωρίσουμε την κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία 
Μελλάχ και θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των 
Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

4η ημέρα: ΦΕΖ - ΜΑΡΑΚΕΣ (456 χλμ.)
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε από τη Φεζ. Με ενδιάμεσες στάσεις στην 
ορεινή Ιφράν που βρίσκεται στην περιοχή του μέσου Άτλαντα και στην 
όμορφη Μπένι Μέλαλ, που αποτελεί οικονομικό κέντρο της περιοχής, άφιξη 
στο εξωτικό Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

5η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ
Πρωινό και ημέρα περιήγησης στο Μαρακές. Μεταξύ άλλων, θα δούμε 
εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ 
Σι Σαΐντ, πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή 
Μαροκινών Λαϊκών Τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη πλατεία Τζεμαά 
ελ Φνα. Είναι σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης 
εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι 
πάγκοι - εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες και εκατοντάδες 
μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών 
που ονομάζονται σουκς. Στη συνέχεια προαιρετικά θα περιηγηθούμε στα 
μονοπάτια του ολάνθιστου κήπου Μαζορέλ όπου βρίσκεται και το μνημείο για 
τον Yves Saint Laurent. Επιστροφή στη ξενοδοχείο, δείπνο.

6η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΣΣΑΟΥΙΡΑ (191 χλμ.)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε στο πανέμορφο Μαρακές 
και για τις αγορές σας. Προτείνουμε να επισκεφθείτε την Εσαουίρα, 
παραθαλάσσια πόλη του δυτικού Μαρόκο, στις ακτές του Ατλαντικού. 
Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά τείχη στο χρώμα της άμμου, τα λευκά σαν 
νησιώτικα σπίτια και θα αισθανθούμε πρωταγωνιστές σε φιλμ εποχής.
Επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο.

7η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ (196 χλμ.) - ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Πρωινό και ελεύθερη μέρα στο Μαρακές. Προτείνουμε μια ημερήσια 
εκδρομή στην Ουαρζαζάτ. Αποτελεί προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο 
από τις ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. 
Η πρώτη γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ (εξωτερική επίσκεψη) ήταν 
τόπος κατοικίας του πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με πύργους που υψώνονται 
πάνω από τις σκεπές των παραδοσιακών σπιτιών. Η δεύτερη κάσμπα 
ονομάζεται Αΐτ Μπεν Xαντού και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για πολλές 
κινηματογραφικές ταινίες. Στη συνέχεια επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο 
και θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου θα 
απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.

8η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ (243 χλμ.) - 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα. Θα περιηγηθούμε στην 
κεντρική αγορά, στην πλατεία Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε’, 
στο μέγα τζαμί του Χασάν Β’ (εξωτερικά), στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, 
όπου θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε τον καφέ μας και στην πλούσια 
συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ. Ελεύθερος χρόνος 
και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.00.00985.00

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

εκδρομικό 
πρόγραμμα

8ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 25/04
ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 7123 19:30 - 20:20

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ Α3 736 22:05 - 00:25

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΑΘΗΝΑ Α3 737 01:05 - 07:15 

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α3 7108 08:45 - 09:40τιμοκατάλογος
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

CASABLANCA SUISSE 4* sup. ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
ZALAGH PARC PALACE 5* ΦΕΖ

GRAND MOGADOR MENARA 5* ΜΑΡΑΚΕΣ

ΠΡΩΙΝΟ &
ΔΕΙΠΝΟ

670 € 710 € 380 € 280 €



ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    > 23    

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΡΑΚΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Μαρακές. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ (243 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα. Θα περιήγηση στην κεντρική 
αγορά, στην πλατεία Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε’, στο μέγα 
τζαμί του Χασάν Β’ (εξωτερικά), στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, όπου θα 
έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε τον καφέ μας και στην πλούσια συνοικία 
Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
ελεύθερος χρόνος, δείπνο.

3η ημέρα: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ (87 χλμ.) - 
ΜΕΚΝΕΣ (150 χλμ.) - ΦΕΖ (65 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου, 
Ραμπάτ. Θα θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο 
του Μοχάμεντ Ε΄ και τον πύργο Χασάν. Συνεχίζουμε για την πρώην 
αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, όπου θα δούμε την ιστορική πλατεία 
Λαχεντίμ, γνωστή ως πλατεία καταστροφής της μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ 
ελ Μανσούρ και το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

4η ημέρα: ΦΕΖ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη σε 
πληθυσμό μετά την Καζαμπλάνκα, Φεζ. Ξεκινώντας από το παλαιότερο 
οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια, θα γνωρίσουμε την 
κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν 
και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.

5η ημέρα: ΦΕΖ - ΜΑΡΑΚΕΣ (456 χλμ.)
Πρωινό και θα αναχώρησουμε από τη Φεζ. Με ενδιάμεσες στάσεις στην 
ορεινή Ιφράν που βρίσκεται στην περιοχή του μέσου Άτλαντα και στην 
όμορφη Μπένι Μέλαλ, που αποτελεί οικονομικό κέντρο της περιοχής, άφιξη 
στο εξωτικό Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

6η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ
Πρωινό και ημέρα περιήγησης στο Μαρακές. Μεταξύ άλλων, θα δούμε 
εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ 
Σι Σαΐντ, πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή 

Μαροκινών Λαϊκών Τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη πλατεία Τζεμαά 
ελ Φνα. Είναι σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης 
εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι 
πάγκοι - εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες και εκατοντάδες 
μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών 
που ονομάζονται σουκς. Στη συνέχεια προαιρετικά θα περιηγηθούμε στα 
μονοπάτια του ολάνθιστου κήπου Μαζορέλ όπου βρίσκεται και το μνημείο για 
τον Yves Saint Laurent. Επιστροφή στη ξενοδοχείο, δείπνο.

7η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΣΣΑΟΥΙΡΑ (191 χλμ.) - 
ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε στο πανέμορφο Μαρακές. 
Προτείνουμε να επισκεφθείτε την Εσαουίρα, παραθαλάσσια πόλη του 
δυτικού Μαρόκο. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά τείχη στο χρώμα της 
άμμου και τα λευκά σαν νησιώτικα σπίτια. Επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο 
και θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου θα 
απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.

8η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ (196 χλμ.) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερη μέρα στο Μαρακές. Προτείνουμε μια ημερήσια 
εκδρομή στην Ουαρζαζάτ. Αποτελεί προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο 
από τις ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. 
Η πρώτη γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ (εξωτερική επίσκεψη) ήταν 
τόπος κατοικίας του πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με πύργους που υψώνονται 
πάνω από τις σκεπές των παραδοσιακών σπιτιών. Η δεύτερη κάσμπα 
ονομάζεται Αΐτ Μπεν Xαντού και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για πολλές 
κινηματογραφικές ταινίες. Στη συνέχεια επιστροφή στο Μαρακές. Το βράδυ 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.00.00985.00

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

εκδρομικό πρόγραμμα

8ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 30/04
ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 7123 19:30 - 20:20

ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΑΚΕΣ Α3 738 21:45 - 00:15

ΜΑΡΑΚΕΣ - ΑΘΗΝΑ Α3 739 01:05 - 07:25 

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α3 7108 08:45 - 09:40

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

τιμοκατάλογος
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

GRAND MOGADOR MENARA 5* ΜΑΡΑΚΕΣ
CASABLANCA SUISSE 4* sup. ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ

ZALAGH PARC PALACE 5* ΦΕΖ
GRAND MOGADOR MENARA 5* ΜΑΡΑΚΕΣ

ΠΡΩΙΝΟ &
ΔΕΙΠΝΟ

670 € 710 € 380 € 280 €



> 24    ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βρυξέλλες. Ξεκινάμε να 
γνωρίσουμε την αριστοκρατική πόλη. Θα δούμε την πανέμορφη πλατεία 
Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το 
Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, το αγαλματίδιο 
του Μανεκέν Πις -σύμβολο της πόλης-, το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό 
Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας 
Γουδούλης, τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αψίδα του Θριάμβου και 
τέλος το Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών.

2η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΤΕΡΛΟ (18 χλμ.) - 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (8213 χλμ.) - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (198 χλμ.) 
Πρωινό και νωρίς το πρωί αναχωρούμε για το μνημείο του Βατερλό, στο 
σημείο που έγινε η τελευταία μάχη του Ναπολέοντα Α΄ στις 18 Ιουνίου 
1815. Στη συνέχεια αναχώρηση για το μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Λουξεμβούργο. Θα διασχίσουμε τις Αρδέννες, με τα 
καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. 
Στη περιήγησή μας θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό 
Ναό της Παναγίας, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της πόλης 
των τραπεζών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ (57 χλμ.) - 
ΜΠΡΥΖ (50 χλμ.) - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (100 χλμ.)
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γραφική Γάνδη. Θα γνωρίσουμε την πόλη και 
θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη. Εκεί θα δούμε 
έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που 
αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε ακόμα το κάστρο των 
ιπποτών. Συνεχίζουμε με την περιήγησή μας σε μια από τις ομορφότερες 
πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη 
της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, το 
Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, 
το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, 
το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι 
της πόλης. Αργά το απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες.

4η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΜΒΕΡΣΑ (45 χλμ.) - 
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ (100 χλμ.) - ΝΤΕΛΦΤ (16 χλμ.) - 
ΧΑΓΗ (12 χλμ.) - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (64 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την Αμβέρσα, γνωστή ως «πόλη των διαμαντιών». 
Συνεχίζουμε για το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου 

με τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας 
οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη Ντελφτ, μία πόλη 
με πανέμορφο ιστορικό κέντρο και μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. 
Αναχώρηση για τη Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας 
κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες και την πιο κομψή και τη 
μεγαλύτερη κοσμική παραλία της Ολλανδίας, Scheveningen. Τελικός 
προορισμός μας το Άμστερνταμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Πρωινό και περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης που «επιπλέει». Θα δούμε 
τον παραδοσιακό Μύλο του Rembrandt στις όχθες του ποταμού Amstel, 
το εντυπωσιακό Στάδιο Αρένα, το επιβλητικό Rijksmuseum, την πανύψηλη 
Δυτική Εκκλησία, το μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά. Θα θαυμάσουμε 
επίσης την πλατεία Νταμ με τα βασιλικά ανάκτορα και τη Νέα Εκκλησία, 
τις πλατείες Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού 
σιδηροδρομικού σταθμού, θα νιώσουμε τη ζωντάνια της πόλης στο γραφικό 
Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στην μεγάλη πλατεία με την Λυρική Σκηνή. Για 
το ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Ρέικσμουζεουμ 
ή το Μουσείο Βαν Γκονγκ ή να κάνετε μια βόλτα στην αγορά του Άλμπερτ 
Κάουπ, τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά στην Ευρώπη. Το βράδυ σας 
προτείνουμε προαιρετικό περίπατο στη συνοικία «Τα Κόκκινα Φανάρια».

6η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ZAANSE SCHANS (20 χλμ.) - 
ΦΟΛΕΝΤΑΜ & ΜΑΡΚΕΝ (25 χλμ.) – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (20 χλμ.)
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχωρούμε για το πανέμορφο χωριό Zaanse Schans με 
τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της 
Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια. Συνεχίζουμε με 
επίσκεψη στα γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Φόλενταμ και Μάρκεν. 
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, θα επισκεφθούμε και ένα τοπικό, 
παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «η Μικρή Ολλανδέζα» θα μας εξηγήσει πώς 
παρασκευάζουν τα περίφημα ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Μετάβαση στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ 
για την πτήση επιστροφής. 

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.00.00985.00

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER
BENELUX

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ZAANSE SCHANS, ΧΑΓΗ, 
ΝΤΕΛΦΤ, ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ, ΑΜΒΕΡΣΑ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΓΑΝΔΗ, ΜΠΡΥΖ, ΒΑΤΕΡΛΟ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

6ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 25/04



ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    > 25    

PARK INN 
CITY WEST

AMSTERDAM 4*

Μοντέρνο κτίριο 
σχεδιάστηκε με χρήση 
τολμηρών χρωμάτων. 

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση 

επίπεδης οθόνης, 
καθιστικό, δωρεάν προϊόντα 

περιποίησης και 
στεγνωτήρα μαλλιών. 

Σε όλους τους χώρους 
παρέχεται WiFi.

PROGRESS
4*

Απέχει 100 μ. από την 
πλατεία Place Rogier. 

Διαθέτει lounge bar 
και εσωτερική αυλή με 

ελαιόδεντρα.  
Τα μοντέρνα δωμάτια 

διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση LCD με 
40 κανάλια, απαλά 

μπουρνούζια και φούρνο 
μικροκυμάτων. Παρέχεται 

δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους 
χώρους του ξενοδοχείου. 

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

PROGRESS HOTEL 4* ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

PARK INN CITY WEST HOTEL 4* 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΠΡΩΙΝΟ 759 € 799 € 459 € 325 € 165 €

ΠΑΣΧΑ 2019

BΡΥΞΕΛΛΕΣ&ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: > Προαιρετικός περίπατος στα “Κόκιινα Φανάρια”: 12 €

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 7103 07:20 - 08:10

ΑΘΗΝΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Α3 620 08:55 - 11:15

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ Α3 627 16:35 - 20:50 

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α3 7132 22:00 - 22:55

HOTELS
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1η ημέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ (278 χλμ.) - 
ΝΙΚΑΙΑ (230 χλμ.) - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ BY NIGHT 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπολόνια. Άφιξη και άμεση 
αναχώρηση για την Σάντα Μαργκερίτα, από όπου και θα αναχωρήσουμε για 
την επίσκεψή μας στο κουκλίστικο Πόρτο Φίνο. Χρόνος ελεύθερος για να 
ανακαλύψουμε το μικροσκοπικό αλλά πανέμορφο χωριουδάκι. Στη συνέχεια, 
μετά από μια υπέροχη διαδρομή, θα φθάσουμε στη Νίκαια, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά επίσκεψη στο Μόντε 
Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε 
την τύχη σας στις υπέρλαμπρες αίθουσες. Αν πάλι δεν συμπαθείτε τα τυχερά 
παιχνίδια απολαύστε το ποτό ή το δείπνο σας ακούγοντας ζωντανή μουσική 
στο μπαρ του Café de Paris. Επιστροφή αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΣΑΙΝ ΠΟΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ (19 χλμ.) - 
ΚΑΝΝΕΣ (26 χλμ.) - ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ (89 χλμ.) - ΝΙΚΑΙΑ (112 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τα φημισμένα θέρετρα της Κυανής Ακτής. 
Πρώτη μας επίσκεψη στο γραφικό μεσαιωνικό χωριό Σαιν Πολ Ντε Βανς, που 
ενέπνευσε πλήθος ζωγράφων, συγγραφέων και ποιητών. Περιπλανηθείτε 
στα γραφικά καλντερίμια του, γεμάτα από μουσεία και γκαλερί. Συνεχίζουμε 
για τη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική Κραουαζέτ, 
την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της 
Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού 
Φεστιβάλ. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς το Σαιν Τροπέ. Ξεκινάμε τη βόλτα μας με τα πόδια για 
να δούμε και να γνωρίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την πόλη, που είναι 
χτισμένη πάνω στα καταγάλανα νερά του κόλπου. Λίγος χρόνος ελεύθερος 
και επιστροφή στη Νίκαια. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη 
λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Νίκαια. 

3η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD 
(12 χλμ.) - ΜΟΝΑΚΟ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ (12 χλμ.) - ΝΙΚΑΙΑ (20 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ, όπου θα επισκεφθούμε 
το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Θα περιηγηθούμε στην 
ιστορική αρωματοποιία και θα μάθουμε τα μυστικά των γαλλικών αρωμάτων. 
Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό με το παλάτι 
των Μονεγάσκων, τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και το Ωκεανογραφικό 
Μουσείο. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το μεσημέρι, 
ακολουθώντας τη διαδρομή του Grand Prix, θα επισκεφθούμε τη συνοικία 
Μόντε Κάρλο. Ελεύθερος χρόνος στην πλατεία του Καζίνο για βόλτες και 
φωτογραφίες. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΜΟ (360 χλμ.) – ΜΙΛΑΝΟ (50 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τον πανέμορφο Ιταλικό Βορρά. Η διαδρομή για 

το Κόμο και την ομώνυμη λίμνη είναι θαυμάσια. Άφιξη και γνωριμία με την 
πόλη. Περίπατος στην Piazza Cavour, την κεντρική πλατεία με τα όμορφα 
καφέ και εστιατόρια, καθώς και στα πλακόστρωτα σοκάκια της παλαιάς 
πόλης. Πολύ κοντά βρίσκεται ο Καθεδρικός ναός που είναι γνωστός για τις 
διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που ενσωματώνει. Μην χάσετε 
την ευκαιρία να κάνετε μια θαυμάσια κρουαζιέρα στην λίμνη του Κόμο, 
όπου εκτός από το φυσικό κάλλος θα δούμε και τις βίλες του διεθνούς “τζετ 
σετ”, χτισμένες στις όχθες της λίμνης. Στη συνέχεια μεταφορά στο Μιλάνο 
όπου θα δούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο, την κεντρική πλατεία την πόλης 
που πήρε το όνομά της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνο. Θα 
επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που αποτελείται από δύο 
γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με 
την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνο, 
είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ (128 χλμ.) - 
ΒΕΡΟΝΑ (44 χλμ.) - ΜΙΛΑΝΟ (168 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το παραμυθένιο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, 
κτισμένο σε μια στενή γλώσσα γης, στο νότιο άκρο της λίμνης Γκάρντα. 
Θα φωτογραφίσουμε το κάστρο της οικογένειας Σκαλιγκέρι και θα 
περπατήσουμε στις όχθες της λίμνης. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε 
έναν καπουτσίνο με θέα τη λίμνη. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βερόνα. 
Περιήγηση της πόλης των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, όπου θα 
θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, 
και βέβαια, το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της 
Ιουλιέτας. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσετε τις κρυφές γωνιές της πόλης. 
Επιστροφή στο Μιλάνο.

6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΕΡΑΡΙ (190 χλμ.) - 
ΜΠΟΛΟΝΙΑ (45 χλμ.) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για το καταπληκτικό Μουσείο της Φεράρι. Η 
επίσκεψη είναι ευκαιρία για να δει κανείς αυτοκίνητα μοναδικά αλλά και 
ιδιαίτερα, όπως μόνο η ιταλική αυτή εταιρεία ξέρει να δημιουργεί. Επόμενη 
επίσκεψη η Μπολόνια. Μεταφορά στο ιστορικό κέντρο της πόλης που είναι 
γνωστή για τους πύργους και τις στοές της. Θα δούμε το Αρχαιολογικό 
μουσείο, την Εθνική Πινακοθήκη, το Πανεπιστημιακό μουσείο, την πλατεία 
Ματζόρε με το συντριβάνι του Ποσειδώνα και τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Πετρονίου. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο της Μπολόνια για την 
πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2
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πτήσεις

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

IBIS NICE PALAIS
DE CONGRES 3* ΝΙΚΑΙΑ
BARCELO 4* ΜΙΛΑΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ 529 € 569 € 375 € 170 € 165 €

NOVOTEL NICE
CENTRE 4* ΝΙΚΑΙΑ

BARCELO 4* ΜΙΛΑΝΟ
ΠΡΩΙΝΟ 589 € 629 € 375 € 200 € 165 €

IBIS NICE 
PALAIS

DE CONGRES
3*

Bρίσκεται σε απόσταση 
850 μ. από το παλιό λιμάνι 

της Νίκαιας. 
Όλα τα κλιματιζόμενα 
δωμάτια έχουν παρκέ 

δάπεδο και διαθέτουν Wi-Fi, 
LCD τηλεόραση, επιφάνεια 

εργασίας, στεγνωτήρα 
μαλλιών και δωρεάν 

προϊόντα περιποίησης.

ΝΙΚΑΙΑ&ΜΙΛΑΝΟHOTELS

NOVOTEL NICE
CENTRE
4* 
Bρίσκεται στο κέντρο 
της Νίκαιας. Προσφέρει 
κλιματιζόμενα δωμάτια, 
εξωτερική πισίνα στον 
τελευταίο όροφο με 
πανοραμική θέα στην πόλη, 
σολάριουμ και βεράντα. 
Παρέχεται δωρεάν WiFi σε 
όλους τους χώρους.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
σύγχρονη διακόσμηση, 
τηλεόραση, επιφάνεια 
εργασίας και θυρίδα 
ασφαλείας. 

ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ ELB 1130 10:45 - 11:45

ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ELB 1131 17:00 - 20:00

BARCELO
4*

Ένα νέο ξενοδοχείο στο 
Μιλάνο που στεγάζεται σε 
έναν εντυπωσιακό πύργο με 
γυάλινη πρόσοψη. 
Όλα τα δωμάτια 
περιλαμβάνουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση 
LCD και Wi-Fi. Διαθέτουν 
κομψή διακόσμηση, παρκέ 
δάπεδα και ντιζάιν έπιπλα.
Παρέχεται δωρεάν 
πρόσβαση στο γυμναστήριο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
> Προαιρετική Μόντε Κάρλο By Night: 
25 € ενήλικας / 15 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα)



> 28    ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ (155 χλμ.) - 
ΝΙΚΑΙΑ (320 χλμ.) - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ BY NIGHT 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπολόνια. Άφιξη και άμεση 
αναχώρηση για την επίσκεψή μας στη γραφική Πιατσέντζα. Θα δούμε το 
Παλάτσο Φαρνέζε και το Ανάκτορο Γκότικο. Λίγος χρόνος ελεύθερος και 
στη συνέχεια, μετά από μια υπέροχη διαδρομή, περνώντας από πόλεις 
θέρετρα της Ιταλικής Ριβιέρας, θα φθάσουμε στη Νίκαια. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά επίσκεψη στο Μόντε 
Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε 
την τύχη σας στις υπέρλαμπρες αίθουσες. Αν πάλι δε συμπαθείτε τα τυχερά 
παιχνίδια απολαύστε το ποτό ή το δείπνο σας ακούγοντας ζωντανή μουσική 
στο μπαρ του Café de Paris. Επιστροφή αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΣΑΙΝ ΠΟΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ (19 χλμ.) - 
ΚΑΝΝΕΣ (26 χλμ.) - ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ (89 χλμ.) - ΝΙΚΑΙΑ (112 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τα φημισμένα θέρετρα της Κυανής Ακτής. 
Πρώτη μας επίσκεψη στο γραφικό μεσαιωνικό χωριό Σαιν Πολ Ντε Βανς, που 
ενέπνευσε πλήθος ζωγράφων, συγγραφέων και ποιητών. Περιπλανηθείτε 
στα γραφικά καλντερίμια του, γεμάτα από μουσεία και γκαλερί. Συνεχίζουμε 
για τη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική Κραουαζέτ, 
την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της 
Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού 
Φεστιβάλ. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς το Σαιν Τροπέ. Ξεκινάμε τη βόλτα μας με τα πόδια για 
να δούμε και να γνωρίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την πόλη, που είναι 
χτισμένη πάνω στα καταγάλανα νερά του κόλπου. Λίγος χρόνος ελεύθερος 
και επιστροφή στη Νίκαια. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη 
λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Νίκαια. 

3η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD 
(12 χλμ.) - ΜΟΝΑΚΟ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ (12 χλμ.) - ΝΙΚΑΙΑ (20 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ, όπου θα επισκεφθούμε 
το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Θα περιηγηθούμε 
στην ιστορική αρωματοποιία και θα μάθουμε τα μυστικά των γαλλικών 
αρωμάτων. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό με 
το παλάτι των Μονεγάσκων, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας 
και το Ωκεανογραφικό Μουσείο. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης. Το μεσημέρι, ακολουθώντας τη διαδρομή του Grand Prix, θα 
επισκεφθούμε τη συνοικία Μόντε Κάρλο. Ελεύθερος χρόνος στην πλατεία 
του Καζίνο για βόλτες και φωτογραφίες. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - 
ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ (229 χλμ.) - ΓΕΝΟΒΑ (30 χλμ.) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τον πανέμορφο Κόλπο της Λιγουρίας. 
Μετά από μια εκλπηκτική διαδρομή κατά μήκος της Ιταλικής Ριβιέρας θα 
φθάσουμε στη Σάντα Μαργκερίτα από όπου και θα αναχωρήσουμε για 
την επίσκεψή μας στο κουκλίστικο Πόρτο Φίνο. Χρόνος ελεύθερος για να 
ανακαλύψουμε το μικροσκοπικό αλλά πανέμορφο χωριουδάκι. Συνεχίζουμε 
προς τη Γένοβα, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας. Άφιξη και πανοραμική 
περιήγηση στο ιστορικό της κέντρο. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San 
Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία 
Ρiazza de Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι 
που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος, μεγάλες λεωφόρους του 19ου αιώνα, 
μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
 
5η ημέρα: ΓΕΝΟBΑ - ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ (100 χλμ.) - 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 
CINQUE TERRE - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ (100 χλμ.)  
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας. Προαιρετικά σας προτείνουμε 
μια μοναδική εκδρομή στα παραμυθένια Cinque Terre που βρίσκονται 
σκαρφαλωμένα σε απόκρημνα βράχια στη Λιγουρική Θάλασσα. Η  περιοχή 
είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας. Με κέντρο εξόρμησης 
την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε το Monterosso όπου και θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, ίσως και το 
ωραιότερο χωριό. Θα κάνουμε μια βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και 
θα καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με θέα που κόβει την ανάσα. 
Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere, χτισμένο στην άκρη της ιταλικής 
Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο.

6η ημέρα: ΓΕΝΟΒΑ - ΠΙΖΑ (158 χλμ.) - 
ΜΠΟΛΟΝΙΑ (169 χλμ.) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά 
τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο, το καμπαναριό του Καθεδρικού 
Ναού, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το 
Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Χρονος ελεύθερος. 
Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια για την πτήση 
επιστροφής.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

6ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFERKYANH AKTH 
ΓΕΝΟΒΑ
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ΝΙΚΑΙΑ&ΓΕΝΟΒΑHOTELS

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ ELB 1130 10:45 - 11:45

ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ELB 1131 17:00 - 20:00

IBIS NICE 
PALAIS

DE CONGRES
3*

Bρίσκεται σε απόσταση 850 
μ. από το παλιό λιμάνι. 
Όλα τα κλιματιζόμενα 
δωμάτια έχουν παρκέ 

δάπεδο και διαθέτουν Wi-Fi, 
LCD τηλεόραση, επιφάνεια 

εργασίας, στεγνωτήρα 
μαλλιών και δωρεάν 

προϊόντα περιποίησης.

NOVOTEL NICE
CENTRE
4* 
Bρίσκεται στο κέντρο 
της Νίκαιας. Προσφέρει 
κλιματιζόμενα δωμάτια, 
εξωτερική πισίνα στον 
τελευταίο όροφο με 
πανοραμική θέα στην πόλη, 
σολάριουμ και βεράντα. 
Παρέχεται δωρεάν WiFi σε 
όλους τους χώρους.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
σύγχρονη διακόσμηση, 
τηλεόραση, επιφάνεια 
εργασίας και θυρίδα 
ασφαλείας. 

NOVOTEL 
GENOVA CITY

4*

Απέχει 700 μ. από το λιμάνι 
της Γένοβα. Διαθέτει 

εποχική εξωτερική πισίνα, 
εστιατόριο και ευρύχωρα 
δωμάτια με δορυφορική 

τηλεόραση, μεγάλα 
παράθυρα, δωρεάν καφέ 

και τσάι, τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και 

προϊόντα περιποίησης. 
Παρέχεται Wi-Fi,

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

IBIS NICE PALAIS
DE CONGRES 3* ΝΙΚΑΙΑ

NOVOTEL GENOVA CITY 4* ΓΕΝΟΒΑ
ΠΡΩΙΝΟ 559 € 599 € 395 € 200 € 165 €

NOVOTEL NICE CENTRE 4* ΝΙΚΑΙΑ
NOVOTEL GENOVA CITY 4* ΓΕΝΟΒΑ

ΠΡΩΙΝΟ 619 € 659 € 425 € 225 € 165 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
> Προαιρετική Μόντε Κάρλο By Night: 
25 € ενήλικας / 15 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα) 
> Προαιρετική εκδρομή στα παραμυθένια Cinque Terre:
55 € ενήλικας / 35 € παιδί (Ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα) 



> 30    ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (157 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. Άφιξη και θα 
κατευθυνθούμε στην Πάντοβα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.

2η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και θα περιηγηθούμε στην υπέροχη Βενετία. Μεταφορά στο 
Τρονκέτο όπου θα επιβιβαστούμε σε βαπορέτο (εισιτήριο εξ’ ιδίων) με 
προορισμό την περιοχή Castello για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 
νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. Μεταξύ 
άλλων θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία Σαν Μάρκο 
που κατά τον Ναπολέοντα είναι «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης». Εδώ 
θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, τον Πύργο του 
Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη είναι 
ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίριά της θα 
σας ενθουσιάσουν.

3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ (115 χλμ.) - 
ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ (91 χλμ.) - ΜΙΛΑΝΟ (145 χλμ.) 
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη Βερόνα. Θα δούμε τη ρωμαϊκή αρένα, 
τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται 
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό 
των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς τη λίμνη Γκάρντα, τη μεγαλύτερη της Ιταλίας και 
δημοφιλή τουριστικό προορισμό με πολλά μικρά νησιά. Ελεύθερος χρόνος 
και αναχωρούμε για το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ (83 χλμ.) - 
ΚΟΜΟ (35 χλμ.) - ΜΙΛΑΝΟ (50 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Ελβετία και τη λίμνη Λουγκάνο. Υπέροχα 
τοπία μας οδηγούν στο Λουγκάνο, την πόλη που χτυπά με την ακρίβεια 

ελβετικού ρολογιού και είναι χτισμένη δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Στην 
περιήγηση που ακολουθεί, θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Σαν Λορέντζο, 
το μουσείο της Βίλας Τσάνι (νεοκλασικού ρυθμού, στεγάζει το Δημοτικό 
Μουσείο) και την εκκλησία της Σάντα Μαρία ντέλι Άντζολι. Στη συνέχεια θα 
επιστρέψουμε στην Ιταλία και θα κατευθυνθούμε στο μαγευτικό Κόμο, το 
οποίο διαθέτει πολυάριθμα έργα τέχνης, εκκλησίες, κήπους, θέατρα, πάρκα 
και παλάτια. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο Μιλάνο.

5η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΟΡΕ (89+89 χλμ.)
Πρωινό και θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο. Πρώτα θα δούμε την 
Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το 
όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνο. Θα περπατήσουμε 
στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με τις πολυτελείς μπουτίκ και 
εστιατόρια, αφιερωμένη στον πρώτο βασιλιά της ομόσπονδης Ιταλίας. 
Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η «Σκάλα του 
Μιλάνο» που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου 
και πήρε το όνομά της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την 
Αγία Μαρία della Scala. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη λίμνη Ματζόρε, μία 
από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. Η διαδρομή γύρω 
από τη δυτική όχθη της λίμνης θα μας αποκαλύψει όλες τις ομορφιές της. 
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ (215 χλμ.) - 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της 
Μπολόνια για την πτήση της επιστροφής.

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.00.00985.00

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

6ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ 
ΒΕΝΕΤΟ -
ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ, ΒΕΡΟΝΑ, ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ, ΜΙΛΑΝΟ, ΛΟΥΓΚΑΝΟ, ΚΟΜΟ, ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΟΡΕ
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ΠΑΝΤΟΒΑ&ΜΙΛΑΝΟHOTELS
DEGLI

ARCIMBOLDI
4*

Μοντέρνο ξενοδοχείο, 
χτισμένο σε απόσταση 

250 μ. από το 
σταθμό Bignami του μετρό
Τα κλιματιζόμενα δωμάτια 

διαθέτουν τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και θέα 

στην πόλη. 
Προσφέρει Wi-Fi σε όλους 

τους χώρους.

FOUR POINTS
BY SHERATON

4* 

Προσφέρει ευρύχωρα, 
κλιματιζόμενα δωμάτια, 

καθώς και Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους.

Όλα τα δωμάτια στο 
ξενοδοχείο διαθέτουν 

ηχομόνωση, μίνι μπαρ,  
τηλεόραση LED 40 ιντσών, 

προϊόντα περιποίησης και 
στεγνωτήρα μαλλιών. 

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

FOUR POINTS BY SHERATON 4* 
ΠΑΝΤΟΒΑ

DEGLI ARCIMBOLDI 4* 
ΜΙΛΑΝΟ

ή παρόμοια

ΠΡΩΙΝΟ 535 € 575 € 359 € 179 € 170 €

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ ELB 1130 10:45 - 11:45

ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ELB 1131 17:00 - 20:00
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΟΛΟΝΙΑ - 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (109 χλμ.) - ΠΙΖΑ (87 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Μπολόνια. Άφιξη και 
θα κατευθυνθούμε στη Φλωρεντία, γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης. 
Θα περιηγηθούμε στην Πιάτσα ντέλα Σινιορία, στο Πόντε Βέκιο και στην 
ιστορική πλατεία του καθεδρικού ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των 
Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε 
να φωτογραφίσουμε την περίφημη Πιάτσα ντέλα Ρεπούμπλικα με τα 
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Πίζα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση.

2η ημέρα: ΠΙΖΑ - ΕΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΙΑ (180 χλμ.) - 
ΜΟΝΤΕΝΑ (30 χλμ.) - ΠΑΡΜΑ (60 χλμ.) - ΠΙΖΑ (176 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Εμίλια - Ρομάνια, μία από τις πλουσιότερες 
περιφέρειες της Ιταλίας. Θα επισκεφθούμε την Μοντένα με τα πανέμορφα 
κτίρια από την εποχή του Μεσαίωνα. Άλλωστε, η κεντρική πλατεία, Piazza 
Grande και ο καθεδρικός ναός της αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Unesco. Η πόλη ονομάζεται επίσης και «πρωτεύουσα των 
μηχανών» καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται πολλά εργοστάσια 
αγωνιστικών αυτοκινήτων. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Πάρμα, 
όπου στο κέντρο της δεσπόζει το πανεπιστήμιο, ένα από τα παλαιότερα 
πανεπιστήμια του κόσμου. Διάσπαρτα στην πόλη βρίσκονται πολλά παλάτια 

και καθεδρικοί ναοί. Μην παραλείψετε να δοκιμάστε την πασίγνωστη 
παρμεζάνα. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΠΙΖΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΕΛΒΑ
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε με προορισμό το λιμάνι του Piombino, όπου 
θα επιβιβαστούμε στο καράβι με προορισμό το λιμάνι του Portoferraio, στο 
νησί  Έλβα. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης εξορίστηκε στο νησί όπου έμεινε 
λιγότερο από χρόνο μέχρι τη δραπέτευσή του το 1815. Το 1860 η νήσος 
ενώθηκε με το βασίλειο της Ιταλίας. Η γνωριμία μας με τα αξιοθέατα του 
νησιού θα ξεκινήσει από την θερινή κατοικία του Ναπολέοντα στο Σαν 
Μαρτίνο, την οποία θα δούμε εξωτερικά. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή 
μας διασχίζοντας ένα σημαντικό τμήμα του νησιού και θα φθάσουμε στη 
γραφική πόλη Μαρτσιάνα Μαρίνα, απ’ όπου θα μπορέσουμε να αγοράσουμε 
τα φημισμένα κρασιά της Έλβας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το 
απόγευμα.

4η ημέρα: ΠΙΖΑ - CINQUE TERRE (113+113 χλμ.) 
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τα διάσημα Cinque Terre που βρίσκονται 
σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας ιταλικής Ριβιέρας. Η 
περιοχή αποτελεί μία από τις ομορφότερες της δυτικής Ιταλίας. Με κέντρο 
εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά 
Riomaggiore, Manarola και Monterosso, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό Vernazza που είναι 

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ 6ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, ΠΙΖΑ, ΕΜΙΛΙΑ - ΡΟΜΑΝΙΑ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΛΒΑ, CINQUE TERRE, ΛΟΥΚΑ 
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SAN RANIERI
4*

Μοντέρνο και κομψό 
ξενοδοχείο με γυάλινη 
πρόσοψη και σύγχρονο 
ντιζάιν. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν κλιματισμό 
και διακόσμηση σε 
διαφορετικές αποχρώσεις. 
Όλα περιλαμβάνουν 
τηλεόραση και μίνι μπαρ. 
Επίσης παρέχεται Wi-Fi σε 
όλους τους χώρους του 
ξενοδοχείου.

ΠΙΖΑHOTEL
ίσως το ωραιότερο χωριό της περιοχής και θα έχουμε την ευκαιρία να 
περιηγηθούμε στα όμορφα δρομάκια και να καταλήξουμε στα ερείπια του 
κάστρου με θέα που κόβει την ανάσα.

5η ημέρα: ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ (24+24 χλμ.)
Πρωινό και θα περιηγηθούμε στην ιστορική Πίζα με τα μεσαιωνικά τείχη 
και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο. Αποτελεί καμπαναριό του καθεδρικού 
ναού της πόλης και βρίσκεται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με 
το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Ελεύθερος 
χρόνος και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μεσαιωνική Λούκα, 
γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας 
στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Μαρτίνου, την Πιάτσα ντελ Ανφιτεάτρο σε ελλειπτική μορφή σαν 
κανονικό αμφιθέατρο, το θέατρο Τζίλιο και τη μεγαλύτερη πλατεία της 
Λούκα, Πιάτσα Ναπολεόνε.

6η ημέρα: ΠΙΖΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ (169 χλμ.) - 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια για την πτήση 
επιστροφής.

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.00.00985.00

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

SAN RANIERI HOTEL 4* ΠΡΩΙΝΟ 569 € 609 € 379 € 199 € 170 €

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ ELB 1130 10:45 - 11:45

ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ELB 1131 17:00 - 20:00
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Βαρσοβία. Άφιξη και 
περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης που περιβάλλεται από 
τις παλιές οχυρώσεις. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία της 
Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα 
της Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, 
το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη 
Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, τους 
Βασιλικούς Κήπους και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κιουρί, το 
άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ & 
ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ (65+65 χλμ.)
Πρωινό και εκδρομή στην κοντινή Ζελάσοβα Βόλα, τη γενέτειρα του μεγάλου 
μουσουργού Σοπέν. Επίσκεψη στο σπίτι - μουσείο (είσοδος) που γεννήθηκε ο 
Σοπέν, χρόνος στη διάθεσή σας για γνωριμία με την πόλη και επιστροφή στη 
συνέχεια στη Βαρσοβία. Ακολουθεί επίσκεψη στους υπαίθριους χώρους του 
ανακτόρου Βιλάνοφ. Οι όμορφοι κήποι του που επισκεπτόμαστε (είσοδος), 
πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως 
«μικρές Βερσαλλίες». Επιστροφή στη Βαρσοβία και ελεύθερος χρόνος. 

3η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΖΕΣΤΟΚΟΒΑ (219 χλμ.) - 
ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ (76 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Ζεστοκόβα για να επισκεφθούμε το μοναστήρι 
«Γιάσνα Γκόρα». Μια από τις πιο σημαντικές πόλεις της Πολωνίας, που 
συχνά αποκαλείται «θρησκευτική πρωτεύουσα» με εκατομμύρια πιστών να 
συρρέουν από όλα τα μέρη της γης για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή 
εικόνα της Μαύρης Μαντόνας. Το απόγευμα άφιξη στην Κατοβίτσε. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ (80 χλμ.) - 
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ (70 χλμ.) - ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ (37 χλμ.) 
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε και θα γνωρίσουμε την πανέμορφη πόλη 

της Κρακοβίας. Χτισμένη στις όχθες του Βιστούλα, είναι ένα αλώβητο 
υπαίθριο μουσείο με μια νεανική φρεσκάδα, εξαιτίας των 170.000 
φοιτητών που φιλοξενεί. Πρώην πρωτεύουσα -τώρα είναι η Βαρσοβία-, 
συνιστά το πολιτισμικό κέντρο της χώρας και είναι βασικός πόλος έλξης 
χιλιάδων τουριστών. Είναι μια από τις λίγες μεγάλες πόλεις της Πολωνίας 
που δεν καταστράφηκαν από τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου 
αιώνα. Μεταξύ άλλων, θα δούμε τον λόφο Βαβέλ, τη Γοτθικού ρυθμού 
Μητρόπολη της Κρακοβίας, όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των 
Πολωνών Βασιλέων, τον Πύργο του Δημαρχείου, την παλιά υφασματαγορά 
Σουτσένιτσε, την μεγάλη πλατεία Ρύνεκ Γκλόβνυ, καθώς και την παλιά 
Εβραϊκή συνοικία Κάζιμιρτζ που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα της 
κινηματογραφικής ταινίας “Η Λίστα του Σίντλερ”. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το παγκοσμίως γνωστό μνημείο του Άουσβιτς, το μεγαλύτερο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης των ναζί κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Μια 
εμπειρία που σίγουρα συγκλονίζει. Το απόγευμα επιστροφή στο Κατοβίτσε. 

5η ημέρα: ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ (90 χλμ.) - 
ΚΡΑΚΟΒΙΑ (20 χλμ.) - ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ (80 χλμ.) -
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τα παλαιά αλατορυχεία Wieliczka 
για να θαυμάσουμε ένα μοναδικό μνημείο που εκτείνεται 304 μέτρα 
υπογείως, σε εννέα επίπεδα. Τρία μόνο επίπεδα είναι σήμερα επισκέψιμα, τα 
οποία και θα γνωρίσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα γλυπτά 
αλλά και την εκκλησία από αλάτι στους υπόγειους χώρους του ορυχείου. 
Επιστροφή στην Κρακοβία, όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Αδράξτε 
την ευκαιρία να περπατήσετε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, η οποία 
φιλοξενούσε επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά 
της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία αποτελεί 
από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, 
μουσεία, cafes και εστιατόρια (top επιλογή το cafe Starka). Στη συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο του Κατοβίτσε για την πτήση της επιστροφής. 

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

5ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

ΒΑΡΣΟΒΙΑ, ΚΡΑΚΟΒΙΑ, ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ, ΖΕΣΤΟΚΟΒΑ, ΑΟΥΣΒΙΤΣ, ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ
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τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜERCURE WARSAWA 4*
NOVOTEL KATOWICE CENTER 4* ΠΡΩΙΝΟ 399 € 439 € 310 € 110 € 145 €

ΑΝΟΙΞΗ 2019

ΒΑΡΣΟΒΙΑ&ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ HOTELS
NOVOTEL

KATOWICE
CENTER

4* 

Το μη καπνιζόντων 
ξενοδοχείο στο Κατοβίτσε 

διαθέτει κλιματιζόμενα 
δωμάτια, εσωτερική πισίνα 

και σάουνα. Όλα τα δωμάτια 
είναι εξοπλισμένα με άνετο 

καθιστικό. Παρέχεται 
δωρεάν ενσύρματο internet. 
Έχει εγκαταστάσεις ευεξίας 

και γυμναστήριο 
με υδρομασάζ. 

MERCURE
WARSZAWA

4*
Βρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης της Βαρσοβίας. 
Προσφέρει διαμονή σε 

κομψούς και ευρύχωρους, 
ολοκαίνουργιους 

εσωτερικούς χώρους. 
Τα κλιματιζόμενα δωμάτια 

διαθέτουν παροχές για τσάι 
και καφέ, καθώς επίσης 

θυρίδα ασφαλείας.
Διαθέτει γυμναστήριο, 

υδρομασάζ, σάουνα και 
εστιατόριο.

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ ELB 1140 05:00- 06:00

ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ELB 1141 16:00 - 19:00
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπιλμπάο, μέσω 
Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στο Μπιλμπάο και πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
H αφρόκρεμα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής έβαλε το χέρι της και το 
Μπιλμπάο μεταμορφώθηκε. Περίπατος σε ένα από τα ωραιότερα ιστορικά 
κέντρα, το νεοκλασικό πρόσωπο της πόλης. Θα δούμε την αψιδωτή Πλάθα 
Νουέβα, το Θέατρο Αριάγα και την γέφυρα Αρενάλ. Κοντά στον επιβλητικό 
καθεδρικό ναό, η περίφημη Γκραν Βία κατακλύζεται με κομψά καταστήματα. 
Αξιοσημείωτο και το περίφημο μουσείο που κατασκευάστηκε από το ίδρυμα 
Σολομών Ρ. Γκουγκενχάιμ, το οποίο και φέρει το όνομά του. Στη συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.

2η ημέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για μια πανοραμική περιήγηση στην πόλη. 
Θα επισκεφθούμε το μουσείο Γκουγκενχάιμ, το φουτουριστικό κτίριο του 
Frank O. Gehry - ένα μοναδικό επίτευγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Ο 
αρχιτέκτονας Φίλιπ Τζόνσον το χαρακτήρισε ως «το σπουδαιότερο κτίριο της 
εποχής μας», ενώ το 2010 το μουσείο χαρακτηρίστηκε κτίριο της 30ετίας. 
Άλλοι το θεωρούν ένα από τα πιο σπουδαία αρχιτεκτονικά δημιουργήματα 
που φτιάχτηκαν τους τελευταίους τέσσερις αιώνες. Το απόγευμα ελεύθερο.

3η ημέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ (99 χλμ.) - 
ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ (131 χλμ.) - ΜΠΕΡΜΕΟ (16 χλμ.) - 
ΓΚΕΤΣΟ (41 χλμ.) - ΜΠΙΛΜΠΑΟ (13 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Σανταντέρ. Η πόλη είναι κτισμένη στις νότιες 
ακτές του ακρωτηρίου Μαγιόρ, ενώ παράλληλα απλώνεται σε μια ατέλειωτη 
παραλία μοναδικής γοητείας. Βόλτα στο πλούσιο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, με τον Καθεδρικό Ναό, το Βασιλικό Ανάκτορο, το Ταχυδρομείο, και 
το περίφημο καζίνο του Σανταντέρ. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
την πόλη της Γκουέρνικα. Μετά την περιήγησή μας, θα επισκεφθούμε το 

πανέμορφο Μπερμέο. Τοποθετημένο στους πρόποδες του βουνού Sollube, 
η ακτογραμμή του έχει να μας παρουσιάσει πολλούς σημαντικούς ιστορικούς 
λόφους. Θα συνεχίσουμε για το Γκέτσο, το επίνειο του Μπιλμπάο, όπου θα 
κάνουμε μια βόλτα με τα πόδια στο μονοπάτι κατά μήκος του παραθαλάσσιου 
προαστίου La Galea. Στη συνέχεια επιστροφή στο Μπιλμπάο.

4η ημέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΒΙΤΟΡΙΑ ΓΚΑΣΤΕΪΣ - 
ΠΑΜΠΛΟΝΑ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ (160+160 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Παμπλόνα, πρωτεύουσα του άλλοτε 
βασιλείου της Ναβάρρας. Η πόλη φημίζεται για τις ταυρομαχίες της όχι μόνο 
εντός αρένας, αλλά και στους δρόμους της. Το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν 
είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης, που την καθιστά διάσημη 
ανά τον κόσμο. Περιπλανιόμαστε στα σημαντικότερα σημεία της πόλης, 
πίνουμε τον καφέ μας στα μέρη που σύχναζε ο Αμερικανός συγγραφέας 
Έρνεστ Χέμινγουεϊ και αναχωρούμε για τη Βιτόρια, την πρωτεύουσα της 
Χώρας των Βάσκων. Η πόλη ανακηρύχθηκε «Πράσινη πρωτεύουσα» για 
το έτος 2012. Θα περπατήσουμε στην πόλη και θα φτάσουμε μέχρι τον 
Καθεδρικό της Σάντα Μαρία της Βιτόρια, θα περάσουμε και από την πλατεία 
της Νίκης καθώς και από την Πλατεία Ισπανίας, την κλασική κλειστή πλατεία 
της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτες και στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Μπιλμπάο.

5η ημέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΜΠΙΑΡΙΤΖ (148 χλμ.) - 
ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (50 χλμ.)
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για το Μπιαρίτζ, ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο 
των Γάλλων στον Ατλαντικό, αντίστοιχο με εκείνα της Κυανής Ακτής. 
Μεγαλοπρεπή κτίρια, καλιφορνέζικες παραλίες, βασκικές γεύσεις, διάσημοι 
επισκέπτες και σέρφερ απ’ όλο τον κόσμο συνθέτουν το παζλ του κοσμικού 
γαλλικού θερέτρου στα σύνορα με την Ισπανία. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα 
και καφέ. Στη συνέχεια θα ξαναμπούμε στην Ισπανία και θα κατευθυνθούμε 

7ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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στο Σαν Σεμπαστιάν, που είναι χτισμένο σε ένα εντυπωσιακό φυσικό 
περιβάλλον ανάμεσα σε δύο μαγευτικές παραλίες. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με το διαμάντι της Χώρας των Βάσκων.

6η ημέρα: ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
Πρωινό και θα ξεκινήσει η περιήγηση της πόλης στη Ντονόστια όπως την 
αποκαλούν οι Βάσκοι. Το ταπεινό ψαροχώρι μεταμορφώθηκε σε θέρετρο 
της υψηλής κοινωνίας ήδη από το 19ο αιώνα, όταν η βασίλισσα Ισαβέλλα 
Β’ το επέλεξε για τις θερινές της διακοπές. Το Σαν Σεμπαστιάν έγινε τόπος 
συνάντησης της ευρωπαϊκής αφρόκρεμας. Στα σαλόνια του καζίνου 
(σήμερα στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το δημαρχείο) συνωστιζόταν ο πλούτος 
και η αριστοκρατία της Ευρώπης. Σήμερα διατηρεί την παλιά κοσμοπολίτικη 
ατμόσφαιρά του. Η Παλιά Πόλη διαθέτει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 

μπαρ ανά τετραγωνικό μέτρο σε ολόκληρη την Ισπανία! Το απόγευμα μη 
παραλείψετε να γευθείτε τα περίφημα Pintxos.

7η ημέρα: ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ (127 χλμ.) – 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο για την πτήση της 
επιστροφής, μέσω Κωνσταντινούπολης.

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 0933Ε60000143601

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

ΜΠΙΛΜΠΑΟ&
ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ

HOTELS

SILKEN
AMARA PLAZA 
4* 

Βρίσκεται σε μια ήσυχη 
τοποθεσία του Σαν 
Σεμπαστιάν, δίπλα στον 
ποταμό Urumea και πάνω 
στην πλατεία Plaza Pio 
XII της πόλης. Τα κομψά 
και μοντέρνα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, 
σύγχρονη διακόσμηση, 
Wi-Fi, τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης και στεγνωτήρα 
μαλλιών.

OCCIDENTAL
BILBAO 

4*

Διαθέτει κομψά, ευρύχωρα 
δωμάτια, διακοσμημένα 
με απαλά χρώματα που 

περιλαμβάνουν δορυφορική 
τηλεόραση επίπεδης 

οθόνης, επιφάνεια 
εργασίας, ηλεκτρονική 

θυρίδα ασφαλείας, παροχές 
για τσάι και καφέ, προϊόντα 

περιποίησης και στεγνωτήρα 
μαλλιών.

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
EARLY 

BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ/

ΕΠΙΝΑΥΛΟΙ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

OCCIDENTAL BILBAO 4* ΜΠΙΛΜΠΑΟ

SILKEN AMARA PLAZA 4* 
ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 

ΠΡΩΙΝΟ 795 € 845 € 545 € 270 € 250 €

ΠΑΣΧΑ 2019πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ TK 1882 09:40 - 11:00

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ TK 1317 12:55 - 16:05

ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ TK 1316 13:00 - 17:50 

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ TK 1883 19:10 - 20:30

δώρο
τα εισιτήρια
εισόδου και 
η ξενάγηση 
στο μουσείο 
Guggenheim
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ (μέσω Κωνσταντινούπολης)
Απογευματινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Στις 21:25 αναχωρούμε μέσω 
Κωνσταντινούπολης για το Ντουμπάι. Διανυκτέρευση εν πτήσει.

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Άφιξη στο Ντουμπάι στις 05:45. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις, 
συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
μας στο ξενοδοχείο, θα λάβουμε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για την 
περιοχή. Άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος για να απολαύσουμε πρωινό 
στο ξενοδοχείο. Κατά τις 10:00, ξεκινάμε για την πρωινή περιήγηση στο 
κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας τη διάσημη λεωφόρο Ζαέντ με 
τους πανύψηλους ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή 
πύργο Μπουρτζ Χαλίφα, που είναι και το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. 
Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και την παραδοσιακή 
συνοικία Μπαστακία. Εκεί θα επισκεφθούμε το παλιό φρούριο του Ντουμπάι. 
Θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά της παλιάς πόλης, την περιοχή Ντέιρα, 
διασχίζοντας το κανάλι Ντουμπάι Κρικ με τις παραδοσιακές βάρκες. Η 
περιοχή φημίζεται για τις αγορές των μπαχαρικών και του χρυσού. Στη 
συνέχεια κατευθυνόμαστε στην παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε ένα από τα σύμβολα του 
Ντουμπάι, το 7* ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για ξεκούραση. 
Σας προτείνουμε να κάνετε μία απογευματινή βόλτα στο Ντουμπάι Down-
town, όπου θα απολαύσετε το υπερθέαμα των σιντριβανιών Dubai Fountains 
και θα περιπλανηθείτε στο πολυκατάστημα Dubai Mall με το ενυδρείο του. 

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Σαφάρι στην έρημο με Jeep 4x4 & 
βεδουίνικη βραδιά με δείπνο)
Πρωινό μπουφέ και μισή ημέρα ελεύθερη για να χαρείτε τις εγκαταστάσεις 
του ξενοδοχείου ή να επισκεφθείτε το Mall of Emirates, με το χιονοδρομικό 
κέντρο της πόλης. Το απόγευμα μας περιμένει περιπέτεια στην Αραβική 
έρημο. Μέσω μιας όμορφης διαδρομής θα κατευθυνθούμε προς τα σύνορα 
με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό χρώμα από τους 
αμμόλοφους της ερήμου. Συγκέντρωση με όλα τα άλλα τζιπ για αναμνηστική 
φωτογραφία, πριν το ξεκίνημα μιας δραστηριότητας, που θα σας κάνει να 
νιώσετε σαν να κάνετε σέρφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί στάση σε εκτροφείο 
καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να δύει, μας δίνεται η ευκαιρία για 
υπέροχες φωτογραφίες. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε βεδουίνικες 
τέντες, όπου θα γευθούμε αραβικά εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε 
παραδοσιακούς χορούς. Έξω από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να 
κάνουμε βόλτα με καμήλες, καθώς και σέρφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
(Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα)
Πρωινό και αναχώρηση για το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της διαδρομής 
μας θα είναι στο περίφημο θεματικό πάρκο της Φεράρι, στο νησί Γιαζ, 
δίπλα από τις εγκαταστάσεις της Formula 1. Συνεχίζουμε για το κέντρο της 
πόλης, διασχίζοντας την κοσμοπολίτικη παραλιακή λεωφόρο Corniche. Θα 
θαυμάσουμε από τη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, το 7* ξενοδοχείο Emirates 
Palace και το White Palace, τη νέα κατοικία της βασιλικής οικογένειας. 
Στάση για φαγητό και ακολουθεί η επίσκεψη του Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, 
κατασκευασμένου από μάρμαρο και χρυσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Ημέρα ελεύθερη)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα με βόλτα στη 
μαρίνα του Ντουμπάι και το The Walk. Για τον απογευματινό σας καφέ ή 
δείπνο, σας προτείνουμε το υπέροχο ξενοδοχειακό συγκρότημα Μαντινάτ 
Τζουμέιρα, για να απολαύσετε την όμορφη θέα στα κανάλια του. Αξίζει 
να περιπλανηθείτε στο ομώνυμο σουκ, ένα μικρό παζάρι με παραδοσιακά 
αραβικά ενθύμια και να δοκιμάσετε ένα ναργιλέ ή Sisha, όπως ονομάζεται. 

6η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Ημέρα ελεύθερη) 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα 
πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
υδάτινο πάρκο του Atlantis the Palm ή το θεματικό πάρκο IMG. 

7η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη, 
μέσω Κωνσταντινούπολης.

Σημειώσεις:
*Στην 6ήμερη αναχώρηση στις 30 Απριλίου δεν πραγματοποιείται 
η 6η ημέρα του προγράμματος.
*Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος 
ενδέχεται να αλλάξει η σειρά πραγματοποίησής του.

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 0933Ε60000143601

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

7&6ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 25/04 & 30/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFERΝΤΟΥΜΠΑΪ & 
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
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ΝΤΟΥΜΠΑΪHOTELS
HILTON 

GARDEN INN 
4* sup.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ BUR DUBAI

CONRAD
DUBAI
5* dlx
ΚΕΝΤΡΙΚΟ DOWNTOWN

Μοντέρνο ξενοδοχείο στην 
περιοχή Jumeirah. Παρέχει 

δωρεάν Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους, εξωτερική 

πισίνα και εστιατόριο. Όλα 
τα δωμάτια διαθέτουν 

τηλεόραση επίπεδης οθόνης 
και μίνι μπαρ Το μπάνιο είναι 

εξοπλισμένο με δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης.ι

Βρίσκεται στο κέντρο της 
οικονομικής και εμπορικής 
περιοχής του Ντουμπάι. 
Διαθέτει εξωτερική πισίνα και 
γυμναστήριο.
Όλες οι μονάδες έχουν 
καλαίσθητη και μοντέρνα 
διακόσμηση. Το μπάνιο 
περιλαμβάνει τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης, μπανιέρα 
και ντους ψιλής βροχής.

IBIS WORLD 
TRADE CENTER 

3* 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ DOWNTOWN

TOWERS 
ROTANA
4* dlx
ΚΕΝΤΡΙΚΟ DOWNTOWN

Απέχει 2 λεπτά με τα πόδια 
από τον σταθμό World Trade 

Center του μετρό. 
Όλα τα δωμάτια στο Ibis 

World Trade Centre είναι 
σχεδιασμένα σε ουδέτερες 
αποχρώσεις και διαθέτουν 

επιφάνεια εργασίας, θυρίδα 
ασφαλείας, τηλεόραση με 

επιλεγμένα διεθνή κανάλια 
και στεγνωτήρα μαλλιών.

Πολυτελές ξενοδοχείο 
στην περίφημη οδό Sheikh 
Zayed. Διαθέτει δωρεάν 
WiFi σε όλους τους 
χώρους, εξωτερική πισίνα 
με ηλιόλουστη βεράντα και 
υπερσύγχρονο γυμναστήριο.
Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό και δορυφορική 
τηλεόραση και εξαιρετικά 
προϊόντα περιποίησης.

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΠΑΙΔΙ 

2-11 ΕΤΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ/

ΕΠΙΝΑΥΛΟΙ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

25/04

7 ημέρες
5 διανυκτ.

IBIS WORLD TRADE CENTER 3* 575 € 625 € 425 € 190 €

370 €

HILTON GARDEN INN 
AL MINA JUMEIRAH 4* sup. 625 € 675 € 425 € 210 €

TOWERS ROTANA 4* deluxe 665 € 715 € 425 € 245 €

NASSIMA ROYAL 5* sup. 715 € 765 € 425 € 295 €

CONRAD DUBAI 5* deluxe 775 € 825 € 425 € 355 €

30/04

6 ημέρες
4 διανυκτ.

IBIS WORLD TRADE CENTER 3* 485 € 525 € 325 € 120 €

HILTON GARDEN INN 
AL MINA JUMEIRAH 4* sup. 555 € 595 € 325 € 150 €

TOWERS ROTANA 4* deluxe 625 € 665 € 325€ 200 €

CONRAD DUBAI 5* deluxe 685 € 725 € 325 € 290 €

ΑΝΟΙΞΗ 2019

Στο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
πρωινό καθημερινά) η τιμή μειώνεται κατά 120 € 
Σημείωση: *Διατροφή: πρωινό. Το πρωινό της τελευταίας ημέρας λαμβάνεται με την άφιξη

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ TK 1894 21:25 - 22:45 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ TK 762 00:30 - 05:45

ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ TK 763 07:00 - 10:40 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ TK 1883 19:10 - 20:30



> 40    ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΒΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Αβάνα μέσω 
Κωνσταντινούπολης. Διανυκτέρευση / διατροφή εν πτήσει. 

2η ημέρα: ΑΒΑΝΑ - ΒΑΡΑΔΕΡΟ (145 χλμ.)
Άφιξη το πρωί στην Αβάνα και αναχώρηση για το Βαραδέρο. Στη διαδρομή 
θα δούμε τις παλιές αντλίες πετρελαίου και θα κάνουμε πανοραμική 
ξενάγηση της Ματάνσας, που θεωρείται η πόλη της διανόησης. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διατροφή: All Inclusive

3η ημέρα: ΒΑΡΑΔΕΡΟ
Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε ένα από τα καλύτερα 
ξενοδοχεία του Βαραδέρο για χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούραση. 
Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε τη μονοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν 
στο νησάκι Κάγιο Μπλάνκο. Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη μαρίνα του 
Βαραδέρο και περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ - αναψυκτικά στο 
σκάφος και φαγητό με θαλασσινά στο Κάγιο Μπλάνκο. Θα έχετε επίσης την 
ευκαιρία να θαυμάσετε τον κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο σημείο της 
διαδρομής με εξοπλισμό που παρέχεται δωρεάν και τη μοναδική εμπειρία να 
κολυμπήσετε με εκπαιδευμένα δελφίνια, παρουσία εκπαιδευτών σε ειδικά 
διαμορφωμένο δελφινάριο στην ανοικτή θάλασσα. Με την άφιξη στο Κάγιο 
Μπλάνκο, ελεύθερος χρόνος στην παραλία και γεύμα με θαλασσινά στην 
παραθαλάσσια ταβέρνα του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα 
και δείπνο. Διατροφή: All Inclusive

4η ημέρα: ΒΑΡΑΔΕΡΟ - ΓΟΥΑΜΑ (831 χλμ.) - 
ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ (196 χλμ.)
Αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα για να επισκεφθούμε το εθνικό πάρκο 
του Γουαμά. Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, που σχηματίζεται από 
εκβολές ποταμών και ενώνεται με τη θάλασσα στο σημείο του κόλπου των 
χοίρων. Στην είσοδο του πάρκου βρίσκεται εκτροφείο κροκοδείλων, το οποίο 
θα επισκεφθούμε και στη συνέχεια με τα ταχύπλοα του συγκροτήματος, 
θα περιηγηθούμε στα κανάλια του πάρκου για να δούμε την αρχιτεκτονική 
των Ινδιάνων Ταΐνος καθώς και την αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού 
με καλύβες σε δεκάδες νησίδες που συνδέονται με την όχθη με ξύλινα 

μονοπάτια - γέφυρες. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Σιενφουέγος, 
που αποκαλείται και Νέα Ορλεάνη της Κούβας. Πανοραμική περιήγηση της 
πόλης. Θα σταματήσουμε στο θέατρο Τόμας Τιερρύ και στο Παλάθιο ντε 
Βάγιε, που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο με υπέροχη θέα στη θάλασσα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Διατροφή: Ημιδιατροφή

5η ημέρα: ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ - ΤΡΙΝΙΔΑΔ - 
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ (66 χλμ.) - ΑΒΑΝΑ (281 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρινιδάδ. Άφιξη και επίσκεψη στην τρίτη 
παλαιότερη πόλη της Κούβας. Θα περπατήσουμε την Plaza Mayor και 
θα επισκεφθούμε την παραδοσιακή ταβέρνα Canchanchara όπου θα 
δοκιμάσουμε το τοπικό ομώνυμο ποτό με συνοδεία κουβανέζικης μουσικής. 
Το ρομαντικό μουσείο, το σπίτι του παλιού ευγενούς Μπρινιέ και ο ενοριακός 
ναός Σαντίσιμα Τρινιδάδ είναι τα σημαντικά σημεία της περιήγησης. Στη 
συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για την ιστορική πόλη της Σάντα Κλάρα. 
Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του 
Τσε και το θωρακισμένο τραίνο που ανατινάχτηκε από τους επαναστάτες. 
Αναχώρηση για την Αβάνα μέσω της Κουβανέζικης υπαίθρου. Άφιξη, 
τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. Διατροφή: Πρωινό

6η ημέρα: ΑΒΑΝΑ 
Πρωινό και περιήγηση στη μοντέρνα και παλιά πόλη της Αβάνας. Ξεκινώντας 
από την παλιά Αβάνα, θα επισκεφθούμε την πλατεία του Καπιτωλίου, την 
πλατεία του Καθεδρικού ναού, την Πλατεία των όπλων, την πλατεία του 
Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης και την Παλιά πλατεία. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στον ναΐσκο Templete για να καταλήξουμε στο Μουσείο της 
Habana Club. Θα έχουμε τη δυνατότητα να γευθούμε το γνωστό ρούμι, να 
μάθουμε την ιστορία παραγωγής του, καθώς και τη διαδικασία παραγωγής 
των φημισμένων χειροποίητων πούρων της Κούβας. Σειρά έχει το 
αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ. Η Πέμπτη λεωφόρος, επιβλητική και 
σε αντιστοιχία με αυτή της Νέας Υόρκης, διασχίζει κατά μήκος την περιοχή.
Θα επισκεφθούμε την εμβληματική πλατεία της επανάστασης, γνωστή για 
τις ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο μετά την επανάσταση. Αφού επισκεφθούμε 
πανοραμικά το προάστιο του Βεδάδο και το κτίριο του Πανεπιστημίου της 
Αβάνας, θα διασχίσουμε την παραλιακή λεωφόρο, το διάσημο Μαλεκόν, 
για τα καταλήξουμε στο φρούριο - κάστρο που δεσπόζει στον λόφο πάνω 

10ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

BEST OF CUBA 
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πτήσεις

HOTELS
MELIA 

PARADISUS
VARADERO 

5* dlx

Απέχει μόλις 8 χλμ. από 
το κέντρο του Βαραδέρο. 

Διαθέτει πισίνα, υδρομασάζ, 
γυμναστήριο, εστιατόριο, 

μπαρ και παρέχει Wi-Fi σε 
όλους τους χώρους. Τα 

δωμάτια είναι εξοπλισμένα 
με τηλεόραση, δωρεάν 

προϊόντα περιποίησης και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΑΝΟΙΞΗ 2019

Σημειώσεις: *Τα Ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στην Κούβα. Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες 
ακόμη από την άφιξη στον προορισμό *Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική / χρεωστική κάρτα ή μετρητά για εγγύηση με το check in

ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ TK 1894 21:25 - 22:45

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΒΑΝΑ TK 183 01:45 - 08:05

ΑΒΑΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ TK 183 09:35 - 09:05 (+1) 

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ TK 1893 19:10 - 20:30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY

BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ,

ΒΙΖΑ ΚΟΥΒΑΣ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

MELIA PARADISUS VARADERO 5* dlx ΒΑΡΑΔΕΡΟ / 2 διανυκτ. 
MELIA SAN CARLOS 4* dlx ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ/ 1 διανυκτ.

MELIA COHIBA 5* dlx ΑΒΑΝΑ / 4 διανυκτ. 
1.300 € 1.520 € 490 € 690 €

από την είσοδο του λιμανιού. Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Το απόγευμα θα γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των 60’s 
με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ‘50 και θα απολαύσουμε 
βόλτα στην πόλη. Διατροφή: Πρωινό και γεύμα

7η ημέρα: ΑΒAΝΑ - 
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΕΡΑΣΑΣ (75+75 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την Κουβανική ύπαιθρο κατευθυνόμενοι στην 
περιοχή της οροσειράς Sierra Rosario. Θα επισκεφθούμε τους κήπους με τις 
ορχιδέες στη Σορόα και θα αναχωρήσουμε για την περιοχή Terrazas. Μεταξύ 
άλλων θα επισκεφθούμε την παλιά φυτεία καφέ των Γάλλων αποίκων, 
θα θαυμάσουμε είδη λαϊκής τέχνης και τέλος αν θέλουμε, μπορούμε να 
κολυμπήσουμε στο ποτάμι με τους μικρούς καταρράκτες και τη μικρή φυσική 
πισίνα. Για τους μυημένους και μη, υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα για 
ιππασία στο αγρόκτημα Hacienda Union. Γεύμα και επιστροφή το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διατροφή: Πρωινό και γεύμα

8η ημέρα: ΑΒΑΝΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ)
Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για να περιπλανηθούμε στο ιστορικό της 
κέντρο, να δοκιμάσουμε τα υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής 
μουσικής στα δεκάδες μπαράκια και να κάνουμε τα τελευταία ψώνια. 
Διατροφή: Πρωινό

9η ημέρα: ΑΒΑΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Διανυκτέρευση εν 
πτήσει. Διατροφή: Πρωινό & γεύματα εν πτήσει

10η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΦΙΞΗ
Άφιξη το πρωί στην Κωνσταντινούπολη και πλήρης ξενάγηση της πόλης. 
Μεταξύ άλλων, θα δούμε το αρχιτεκτονικό αριστούργημα της Αγίας Σοφίας, 
το Μπλε Τζαμί, τη δεξαμενή του Ιουστινιανού, το παλάτι του Τοπ Καπί και 
το Πατριαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα εξ’ ιδίων και 
επιστροφή στο αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 0933Ε60000143601

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

ΚΟΥΒΑ

MELIA
SAN CARLOS
4* dlx

Βρίσκεται στην καρδιά 
του παλιού τμήματος του 
Cienfuegos, λίγα μέτρα 
από τα σημαντικά σημεία 
ενδιαφέροντος. Το Roof 
Garden του ξενοδοχείου 
θεωρείται το καλύτερο 
σημείο θέασης της πόλης. 
Τα πλήρως ανακαινισμένα 
κλιματιζόμενα δωμάτιά 
του είναι εξοπλισμένα με 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης.

MELIA
COHIBA 

5* dlx

Το Melia Cohiba βρίσκεται 
στην Αβάνα και διαθέτει 

πισίνα και μπαρ. Όλα 
τα δωμάτιά του είναι 

εξοπλισμένα με κλιματισμό, 
τηλεόραση και στεγνωτήρα 

μαλλιών. Σε όλους τους 
χώρους παρέχεται Wi-Fi.
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΛΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπαλί μέσω Σιγκαπούρης για το 
νησί των Θεών.

2η ημέρα: ΜΠΑΛΙ
Άφιξη στο Μπαλί στις 09:50. Μετά τις διατυπώσεις και την παραλαβή 
των αποσκευών, συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές 
πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση 
στο δωμάτιο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον Ινδικό 
ωκεανό. Το απόγευμα σας προτείνουμε βόλτα στην παραλία Seminyak για 
να απολαύσετε υπέροχο ηλιοβασίλεμα από το lounge bar Ku.De.Ta ή να 
χαλαρώσετε με το πρώτο σας Μπαλινέζικο μασάζ. 

3η ημέρα: Εκδρομή στο Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί 
& Ναός Tanah Lot
Αναχώρηση για επίσκεψη στο σημαντικότερο αξιοθέατο του νησιού, 
τον εμβληματικό ναού Tanah Lot, χτισμένο πάνω σε βράχο μέσα στον 
Ινδικό ωκεανό. Επόμενη στάση ο ναός Taman Ayun, βασιλικός ναός της 
δυναστείας Mengwi, περιτριγυρισμένος από λίμνη και επιβλητικούς κήπους. 
Στη διαδρομή θα απολαύσουμε τους περίφημους ορυζώνες του νησιού και 
μαγικά χωριά. Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή αγορά Candi Kuning, όπου 
μπορείτε να βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, καφέ, μπαχαρικά και βότανα, 
και εξωτικά λουλούδια, όπως οι ορχιδέες και τα τοπικά τριαντάφυλλα. Η 
εκδρομή μας συνεχίζει με το μαγευτικό Ινδουιστικό ναό Ulun Danu. Ο ναός 
είναι χτισμένος δίπλα στην υπέροχη λίμνη Beratan. Η εκδρομή θα σας μυήσει 
στον πολιτισμό του Μπαλί, με επίσκεψη σε μερικούς από τους κορυφαίους 
ναούς του νησιού. Επίσης θα μάθετε περισσότερα πράγματα για το 
μυστικό κόσμο των μπαχαριών. Διάρκεια: 9-10 ώρες, Μεταφορά με deluxe 
κλιματιζόμενο όχημα, Περιλαμβάνεται μπουκαλάκι νερού και υπηρεσία 
τοπικού ξεναγού, Δεν περιλαμβάνεται γεύμα. 

4η - 5η ημέρα: ΜΠΑΛΙ (Ελεύθερες ημέρες)
Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσουμε τις νότιες ακτές, τον κοραλλιογενή 
βυθό και την κοσμοπολίτικη νυχτερινή ζωή. Σας προτείνουμε εναλλακτικά 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και αδρεναλίνης.

6η ημέρα: Εκδρομή στα καλύτερα του Ubud 
(ορυζώνες & μαϊμούδες) 
Πρωινό και παράδοση δωματίων. Αναχώρηση για τα υψίπεδα του Ubud, 
το πολιτιστικό κέντρο του νησιού. Πρώτη στάση το χωριό Tampak Siring, 
όπου θα δούμε το ναό Tirta Empul και το παλάτι που έφτιαξε ο πρώτος 
πρόεδρος της Ινδονησίας. Επόμενη στάση το ιερό δάσος των μαϊμούδων, 
προστατευμένος χώρος όπου θα δούμε και θα παίξουμε με τους μακάκους. 
Στο μουσείο Blanco, θα μπορέσετε να γνωρίσετε περισσότερα στοιχεία για 
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στο Μπαλί, να επισκεφθείτε το οικογενειακό 
ιερό και εικόνες παραδοσιακών φορεσιών και προσφορών προς τους 
Θεούς. Συνεχίζετε για το κέντρο του χωριού Ubud, όπου θα δείτε τα 
βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε χρόνο να παζαρέψετε στην υπέροχη 
τοπική υπαίθρια αγορά. Ελεύθερος χρόνος για μεταφορά στο νέο μας 
κατάλυμα. Η εκδρομή θα σας γνωρίσει με την υπέροχη ενδοχώρα του 
Μπαλί και του πολιτιστικού του κέντρου, του χωριού Ubud. Διάρκεια: 8 ώρες. 
Αφήνουμε τις νότιες ακτές και μεταφερόμαστε στο πολιτιστικό κέντρο του 
Ubud. 

7η - 8η ημέρα: ΜΠΑΛΙ (Ελεύθερες ημέρες)
Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσουμε τη μαγευτική φύση, τα πολύχρωμα 
χωριά, τους μυστηριακούς ναούς και υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και αδρεναλίνης. 

9η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τελευταίες αγορές ή μία ακόμη 
δραστηριότητα. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το 
αεροδρόμιο του Μπαλί. Στις 19:10 αναχωρούμε μέσω Σιγκαπούρης για την 
Ελλάδα.

10η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στις 08:45 το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι υπέροχες 
εικόνες και αναμνήσεις.

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 0933Ε60000143601

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

10ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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ΜΠΑΛΙHOTELS
STHALA
RESORT
5* dlx

RAMADA
ENCORE 

4* sup.

Χτισμένο σε καταπράσινο 
τροπικό τοπίο, διαθέτει 
μεγάλη εξωτερική πισίνα. 
Οι επισκέπτες μπορούν να 
ασκηθούν στο γυμναστήριο 
ή να χαλαρώσουν με μασάζ 
στις εγκαταστάσεις του 
σπα. Όλα τα δωμάτια είναι 
εξοπλισμένα με κλιματισμό, 
τηλεόραση και μίνι μπαρ, 
προϊόντα περιποίησης και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

Διαθέτει εξωτερική πισίνα, 
σπα και κέντρο ευεξίας.

Τα δωμάτια στο Ramada 
Encore Bali Seminyak 

είναι κλιματιζόμενα 
και εξοπλισμένα με 

δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης, μίνι 

μπαρ, προσωπική θυρίδα 
ασφαλείας, ηλεκτρικό 

βραστήρα, καθιστικό και 
στεγνωτήρα μαλλιών. 

AYODYA 
RESORT 

5*
Βρίσκεται κατά μήκος της 
παραλίας Nusa Dua με τη 

λευκή άμμο. Μέσα σε έναν 
καταπράσινο τροπικό κήπο, 

τα δωμάτια στο Ayodya 
προσφέρουν θέα στη 

λιμνοθάλασσα, στην πισίνα 
ή στον Ινδικό Ωκεανό. Όλα 

περιλαμβάνουν ιδιωτικό 
μπαλκόνι και μαρμάρινο 
μπάνιο. Υπάρχει επίσης 

δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης.

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ/

ΕΠΙΝΑΥΛΟΙ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

AYODYA RESORT 5* στην παραλία NUSA DUA (4 νύχτες) &

STHALA RESORT 5* deluxe στο UBUD (3 νύχτες)
1.060 € 1.160 € 290 € 200 €

ΑΝΟΙΞΗ 2019

Σημειώσεις: *Δεν περιλαμβάνονται φαγητά και ποτά κατά τη διάρκεια των πτήσεων

ατομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ/
ΕΠΙΝΑΥΛΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

RAMADA ENCORE 4* sup. στην παραλία SEMINYAK 750 € 190 €
200 €

AYODYA RESORT 5* στην παραλία NUSA DUA 990 € 370 €

πτήσεις
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

25/04 ΑΘΗΝΑ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ TR 713 11:30 - 04:25 (+1)

26/04 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΜΠΑΛΙ TR 280 07:15 - 09:50

03/05 ΜΠΑΛΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ TR 289 19:10 - 21:45

04/05 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ TR 712 02:35 - 08:45
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (73 χλμ.)
Συγκέντρωση στις 11:00 στο αεροδρόμιο και πτήση για Τελ Αβίβ μέσω 
Αθηνών. Άφιξη στο Τελ Αβίβ στις 18:30 και αναχώρηση για Ιεροσόλυμα. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η ημέρα: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΧΟΤΖΕΒΑΣ - ΙΕΡΙΧΩ - 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ (14+140 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Χοτζεβά. 
Εδώ θα επισκεφθούμε το σπήλαιο όπου ασκήτεψε ο Προφήτης Ηλίας 
και ήταν και ο τόπος προσευχής των Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. 
Συνεχίζοντας περνάμε από την Ιεριχώ όπου βρίσκεται το μοναστήρι 
του Προφήτη Ελισσαίου με τη συκομορέα του τελώνη Ζακχαίου. 
Συνεχίζουμε για το Σαραντάριο όρος. Στη συνέχεια θα πάμε στον Ιορδάνη 
ποταμό στο πραγματικό σημείο όπου βαπτίστηκε ο Κύριος, όπου και θα 
παρακολουθήσουμε τον αγιασμό. Επόμενη στάση στο μοναστήρι του Αγίου 
Γερασίμου του Ιορδανίτη, που αναφέρεται ως το αρχαιότερο μοναστήρι της 
Παλαιστίνης. Στην επιστροφή θα σταματήσουμε στη Βηθανία, στην εκκλησία 
Μαρίας και Μάρθας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η ημέρα:  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ -
ΝΑΖΑΡΕΤ (145+145 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την Άνω Γαλιλαία στο όρος Θαβώρ, τον τόπο 

της Μεταμόρφωσης του Κυρίου. Στην κορυφή του βρίσκεται το Ελληνο-
ορθόδοξο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ανάβαση για 
προσκύνημα με ταξί και στη συνέχεια με το πούλμαν κατευθυνόμαστε στον 
ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ναζαρέτ. Ανατολικά της 
Ναζαρέτ στο δρόμο προς τη λίμνη της Τιβεριάδος συναντάμε την Κανά της 
Γαλιλαίας, όπου ο Κύριος τέλεσε το πρώτο θαύμα μετατρέποντας το νερό 
σε κρασί. Μέσα στον ιερό ναό φυλάσσονται 2 από τις 6 λίθινες υδρίες του 
θαύματος. Στην επιστροφή θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας Καπερναούμ 
όπου και θα επισκεφθούμε το ναό των Αγίων Αποστόλων. Καθοδόν θα 
δούμε το Επτάπηγο, το Όρος των Μακαρισμών και την όμορφη πόλη της 
Τιβεριάδας, που είναι χτισμένη στο νοτιοδυτικό τμήμα της ομώνυμης λίμνης. 
Επιστροφή στα Ιεροσόλυμα. Δείπνο. 

4η ημέρα: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (ΤΕΛΕΤΗ ΝΙΠΤΗΡΟΣ) - 
ΒΗΘΛΕΕΜ (9+9 χλμ.)
Το πρωί θα εκκλησιαστούμε σ’ ένα από τα μοναστηράκια και στη συνέχεια 
θα παρακολουθήσουμε την Τελετή του Νιπτήρος, στο προαύλιο του 
Ναού της Αναστάσεως, όπου ο Πατριάρχης πλένει τα πόδια 12 ιερέων 
σε αναπαράσταση της συμβολικής πράξης του Κυρίου κατά το Μυστικό 
Δείπνο. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ξεκινήσουμε για τη 
Βηθλεέμ. Προσκύνημα στο μέρος όπου γεννήθηκε ο Κύριος στη Φάτνη και 
στο σπήλαιο όπου βρίσκονται τα λείψανα των μικρών νηπίων. 

8ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFERΠΑΣΧΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
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τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
(ΠΡΩΙΝΟ &

ΔΕΙΠΝΟ)
1.000€ 1.040 € - 480 € 150 €

ΠΑΣΧΑ 2019

Σημειώσεις: *Απαραίτητο διαβατήριο εξάμηνης ισχύος *Ο αρχηγός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 7115 13:10 - 14:00

ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ Α3 924 16:30 - 18:30

ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΘΗΝΑ Α3 925 19:20 - 21:30 

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α3 7136 23:15 - 00:10

Θα διασχίσουμε το Χωρίο των Ποιμένων. (Εφ όσον υπάρχει 
αρκετός χρόνος θα επισκεφθούμε την Λαύρα του Αγίου Σάββα 
και του Αγίου Θεοδοσίου). Επιστροφή στα Ιεροσόλυμα. Το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία Των Παθών Του Κυρίου 
μας στο Φρικτό Γολγοθά. Δείπνο. 

5η ημέρα: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Στις 08:00 θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία Των 
Μεγάλων Ωρών στο Πραιτώριο και στη συνέχεια τη Λιτάνευση 
του Τιμίου Σταυρού μέσω της οδού του Μαρτυρίου μέχρι το 
Φρικτό Γολγοθά. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στα Πανάγια 
Προσκυνήματα στο Ναό της Αναστάσεως, όπου Θα 
προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, την Αποκαθήλωση, τον 
φρικτό Γολγοθά, το σημείο όπου βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός, το 
μη μου Άπτου κ.ά. Το απόγευμα παρακολούθηση της Ακολουθίας 
της Αποκαθήλωσης στο Ναό της Αναστάσεως. Δείπνο. Το 
βράδυ παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου προ του 
Πανάγιου Τάφου. 

6η ημέρα: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Νωρίς το πρωί μεταφορά στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου 
Κωνσταντίνου για να προσεγγίσουμε το Ναό της Αναστάσεως. 
Στις 12:00 το μεσημέρι παρακολούθηση της Τελετής Αφής 
του Αγίου Φωτός στο Ναό της Αναστάσεως. Το απόγευμα θα 
επισκεφθούμε το Λόφο Σιών, το Υπερώον, τον Τάφο του Δαυίδ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ μετάβαση στην 
εκκλησία για την Αναστάσιμο Θεία Λειτουργία. 

7η ημέρα: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Πρωινό ελεύθερο. Γεύμα νωρίς το μεσημέρι και στη συνέχεια 
παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας της Δεύτερης Ανάστασης 
(Τελετή της Αγάπης) στο Ναό της Αναστάσεως. Απόγευμα 
ελεύθερο. 

8η ημέρα: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΛΥΔΑ - 
ΤΕΛ ΑΒΙΒ (73 χλμ.)- 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και θα επισκεφθούμε τη Γεθσημανή, όπου είναι ο Τάφος 
της Παναγίας, ο τόπος της προδοσίας του Κυρίου και το όρος 
των Ελαιών στον τόπο όπου αναλήφθηκε ο Κύριος. Αναχώρηση 
στης 14:00 για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Καθ’ οδόν στάση για 
προσκύνημα στον Τάφο του Αγίου Γεωργίου του τροπαιοφόρου, 
στη Λύδα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση στις 19:20 
για Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου 
με αριθμό ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.00915.00

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΓΚΕΝΤ (849 χλμ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και άμεση αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. 
Διέλευση συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στο Σέγκεντ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΣΕΓΚΕΝΤ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ (569 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Μαργαριτάρι 
της Ευρώπης, την Κρακοβία. Μέσω μιας θαυμάσιας διαδρομής και με τις 
απαραίτητες στάσεις, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ (20+20 χλμ.)
Πρωινό και περιήγηση στην πανέμορφη πόλη της Κρακοβίας. Χτισμένη στις 
όχθες του Βιστούλα, αποτελεί έκπληξη για τον ανυποψίαστο επισκέπτη, 
καθώς σε αντίθεση με αυτό που περιμένει κανείς, αντικρίζει μπροστά του ένα 
αλώβητο υπαίθριο μουσείο που διατηρεί ταυτόχρονα μια νεανική φρεσκάδα, 
εξαιτίας των 170.000 φοιτητών που φιλοξενεί. Πρώην πρωτεύουσα -τώρα 
είναι η Βαρσοβία-, συνιστά το πολιτισμικό κέντρο της χώρας και είναι βασικός 
πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών. Είναι μια από τις λίγες μεγάλες πόλεις της 
Πολωνίας που δεν καταστράφηκαν από τους παγκόσμιους πολέμους του 
20ου αιώνα. Στην περιήγησή μας, μεταξύ άλλων, θα δούμε τον λόφο Βαβέλ, 
τη Γοτθικού ρυθμού Μητρόπολη της Κρακοβίας, όπου γινόταν η στέψη και 
ο ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλέων, τον Πύργο του Δημαρχείου, την 
παλιά υφασματαγορά Σουτσένιτσε, την μεγάλη πλατεία Ρύνεκ Γκλόβνυ, 
καθώς και την παλιά Εβραϊκή συνοικία Κάζιμιρτζ που χρησιμοποιήθηκε για τα 
γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας “Η Λίστα του Σίντλερ”. Αμέσως μετά 
θα επισκεφθούμε τα παλαιά Αλατορυχεία Wieliczka για να θαυμάσουμε ένα 
μοναδικό μνημείο, που εκτείνεται 304 μέτρα υπογείως, σε εννέα επίπεδα. 
Τρία μόνο επίπεδα είναι σήμερα επισκέψιμα, τα οποία και θα γνωρίσουμε. Θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα γλυπτά αλλά και την εκκλησία από 
αλάτι στους υπόγειους χώρους του ορυχείου. Eπιστροφή στην Κρακοβία.

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ (70 χλμ.) - 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ (312 χλμ.)  
Πρωινό και αναχώρηση για το παγκοσμίως γνωστό μνημείο του Άουσβιτς, 
το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των ναζί κατά τη διάρκεια του Β’ 
παγκοσμίου πολέμου. Μια εμπειρία που σίγουρα συγκλονίζει. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρωινό και περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης 
που περιβάλλεται από τις παλιές οχυρώσεις. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την 
κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, που σήμερα λειτουργεί 
σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του 
Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική 
λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν 
στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το 
μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα 
κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι 
της Μαρίας Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρεντερίκ 
Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στο ελεύθερο 
απόγευμα επισκεφθείτε το πρόσφατα ανακαινισμένο πολυκατάστημα 
Bracia Jablowscy, με πολλές σύγχρονες φίρμες, ή απολαύστε τον καφέ 
σας στο γνωστό Μπλικλ καφέ ή στο δημοφιλές ζαχαροπλαστείο Emil 
Wedel. Μπορείτε ακόμα να περπατήσετε κατά μήκος της δυτικής όχθης του 
ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της Βασιλικής Οδού. 

6η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ (290 χλμ.) - 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

6ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ
             ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ή αντίστροφα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 29/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER
ΣΕΓΚΕΝΤ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ

δώρο
ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
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τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

NOVOTEL SZEGED 4* ΣΕΓΚΕΝΤ
SWING 4* ΚΡΑΚΟΒΙΑ

MERCURE WARSZAWA 
GRAND 4* ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ 299 € 339 € 185 € 125 € 85 €

ΠΑΣΧΑ 2019

ΣΕΓΚΕΝΤ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ HOTELS

NOVOTEL SZEGED 4*

Το Novotel Szeged βρίσκεται στο κέντρο του Szeged, στις όχθες 
του ποταμού Tisza. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στο ποταμό, είναι 
κλιματιζόμενα και διαθέτουν τηλεόραση, γραφείο, και μίνι μπαρ. 

Παρέχεται Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

SWING 4*
Βρίσκεται σε μία ήσυχη περιοχή της Κρακοβίας. 

Προσφέρει μοντέρνους εσωτερικούς χώρους, εγκαταστάσεις σπα. 
Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του διαθέτουν μοντέρνο μπάνιο με 
στεγνωτήρα μαλλιών και ανέσεις, δορυφορική τηλεόραση, χώρο 

εργασίας και Wi-Fi.

MERCURE WARSZAWA GRAND 4*

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Προσφέρει διαμονή σε κομψούς και 
ευρύχωρους, ολοκαίνουργιους εσωτερικούς χώρους. 

Τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν παροχές για τσάι και καφέ, καθώς 
επίσης θυρίδα ασφαλείας. Διαθέτει γυμναστήριο, υδρομασάζ, σάουνα και 

εστιατόριο.

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ELB 1141 16:00 - 19:00
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (109 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπολόνια. Άφιξη και 
μεταφορά στο ιστορικό κέντρο της πόλης που είναι γνωστή για τους πύργους 
της και τις στοές που φτάνουν τα 38 χιλιόμετρα και την κάνουν μοναδική 
στον κόσμο. Θα δούμε το Αρχαιολογικό μουσείο, την Εθνική Πινακοθήκη, 
το Πανεπιστημιακό μουσείο, την πλατεία Ματζόρε με το συντριβάνι του 
Ποσειδώνα και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πετρονίου. Αναχώρηση για τη 
Φλωρεντία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΝΑ (79 χλμ.) - ΡΩΜΗ (230 χλμ.)
Πρωινό. Στην πρωινή επίσκεψή μας στην πόλη που θεωρείται ως η γενέτειρα 
της ιταλικής Αναγέννησης και είναι γνωστή για τις καλές τέχνες και την 
αρχιτεκτονική της, θα δούμε το Πάλατι Ουφίτσι που στεγάζει ένα από τα 
παλαιότερα μουσεία - πινακοθήκες στον κόσμο. Θα θαυμάσουμε την γέφυρα 
Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να αιωρούνται 
πάνω από το ποτάμι. Στην Πιάτσα ντε λα Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο 
Βέκιο -έδρα της τοπικής κυβέρνησης και Δημαρχείο της πόλης- στο οποίο 
σήμερα φιλοξενούνται αξιόλογα έργα γλυπτικής. Θα καταλήξουμε στην 
Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι όπου βρίσκεται ο τρίτος μεγαλύτερος Καθεδρικός 
Ναός της Ευρώπης, η Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε με τον περίφημο τρούλο 
του Μπρουνελέσκι, σήμα κατατεθέν της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για 
επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέτζο και καφέ σε μία από τις πιο ιστορικές 
πλατείες της πόλης, την Πλατεία της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε σε μια από εκείνες τις λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς 
πώς κατόρθωσαν να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και 
την ανθρώπινη παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν 
στην πανέμορφη πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία που 
πλαισιώνει αρμονικά το Δημαρχείο. Θα δούμε ακόμη μεσαιωνικά αρχοντικά, 
στενά καλντερίμια, πανέμορφες εκκλησίες και τον Καθεδρικό Ναό. Λίγος 
χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Πρωινό και επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να δούμε 
το μουσείο του, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε 
το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την 
αίθουσα των ζώων, τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοτάπητων, την 
Αίθουσα με τους γεωγραφικούς χάρτες, τις αίθουσες που έχει ζωγραφίσει 
και διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην 
Καπέλα Σιστίνα με τις μεγαλοφυείς τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου 
που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας 
ζωγραφικής όλων των εποχών. Μετά θα περάσουμε στη Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. 
Μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο 
που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό, έργο του Μπερνίνι. Συνεχίζουμε 
με την περιήγησή μας στο κέντρο της πόλης. Θα δούμε, εκτός των άλλων, 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 
κόσμου, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν 
η καρδιά της αρχαίας Ρώμης. Στην πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει 
το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο 
βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και 
τέλος για τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΑΝΚΟΝΑ (300 χλμ.)
Πρωινό και αναχωρούμε με προορισμό την Ανκόνα. Ακολουθώντας 
μια θαυμάσια διαδρομή φτάνουμε στο λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο και 
τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω.

5η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (320 χλμ.)
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Χρησιμοποιώντας την Εγνατία οδό 
φθάνουμε στην πόλη μας. 

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
ΡΩΜΗ

5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
             ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΔΙΚΩΣ ή αντίστροφα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 01/05

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

δώρο
ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
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τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 

ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
CHECK POINTS &

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

GRIFONE FLORENCE 4* ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ROMA AURELIA 4* ΡΩΜΗ

ή GREEN PARK PAMPHILI 4* ΡΩΜΗ

ΠΡΩΙΝΟ 265 € 305 € 100 € 170 € 105 €

ΑΝΟΙΞΗ 2019

ROMA AURELIA
4*

Το Hotel Roma Aurelia 
Antica προσφέρει εποχική 
εξωτερική πισίνα, à la carte 
εστιατόριο και ηλιόλουστη 
βεράντα.
Όλα τα κλιματιζόμενα 
δωμάτια περιλαμβάνουν 
μίνι μπαρ και τηλεόραση με 
δορυφορικά και pay per 
view κανάλια. Σε ορισμένα 
δωμάτια υπάρχει συσκευή 
για τσάι/καφέ.

GRIFONE 
FLORENCE

4*

Το ξενοδοχείο προσφέρει 
δωμάτια και διαμερίσματα 

σε μια ήσυχη αστική 
περιοχή της Φλωρεντίας Το 

κατάλυμα παρέχει δωρεάν 
Wi-Fi. Διαθέτει καινούργιο 
γυμναστήριο με σύγχρονο 

εξοπλισμό.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
&ΡΩΜΗHOTELS

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ ELB 1130 15:00 - 16:00

GREEN PARK
PAMPHILI
4*
Bρίσκεται σε μια 
καταπράσινη αστική 
περιοχή της Ρώμης. Το 
ξενοδοχείο περιβάλλεται 
από ένα μεγάλο πάρκο και 
προσφέρει εστιατόριο με 
θέα στον κήπο. Τα δωμάτια 
έχουν κλασικό ντιζάιν 
και είναι κλιματιζόμενα 
με τηλεόραση, θυρίδα 
ασφαλείας και μίνι μπαρ. 
Σε όλους τους χώρους 
παρέχεται Wi-Fi.
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EARLY BOOKINGSPECIAL OFFERΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΝΟΒΙΣΑΝΤ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΟΥΝΑΒΗ, ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

4 ΗΜΕΡΕΣ
QUEEN’S ASTORIA / MR.PRESIDENT 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 175 € 205 € 90 € 90 €

88 ROOMS 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 185 € 215 € 100 € 80 €

MERCURE EXCELSIOR 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 190 € 220 € 95 € 90 €

HOLIDAY INN BELGRADE CITY 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 190 € 220 € 100 € 85 €

SKY HOTEL 4* ΠΡΩΙΝΟ 165 € 195 € 90 € 85 €

5 ΗΜΕΡΕΣ
QUEEN’S ASTORIA / MR.PRESIDENT 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 230 € 260 € 110 € 135 €

88 ROOMS 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 240 € 270 € 115 € 135 €

MERCURE EXCELSIOR 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 255 € 285 € 125 € 105 €

HOLIDAY INN BELGRADE CITY 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 245€ 275 € 225 € 135 €

SKY HOTEL 4* ΠΡΩΙΝΟ 220 € 250 € 110 € 125 €

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (610 χλμ.) 
Αναχώρηση στις 06:00 το πρωί από τα γραφεία μας. Περνώντας 
περιφερειακά από τα Σκόπια, διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε 
στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος για ξεκούραση. Πριν την βραδινή έξοδο, θα έχουμε το Belgrade by 
night, όπου μέσα από το λεωφορείο θα θαυμάσουμε την πόλη.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική περιήγηση του Βελιγραδίου. Θα 
δούμε μεταξύ άλλων, το Μουσείο Τίτο, τον Άγ. Σάββα, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, τη νέα πόλη και θα καταλήξουμε στο Kalemegdan, το 
φρούριο- κάστρο της πόλης. Πανοραμικά θα θαυμάσουμε το δέλτα των 
ποταμών Δούναβη και Σάβα. Θα περπατήσουμε στο κάστρ, θα θαυμάσουμε 
το μνημείο ευγνωμοσύνης προς τη Γαλλία και το μνημείο του Νικητή. 
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού 
Κνεζ Μιχαήλοβα με πάμπολλα καταστήματα. Στη συνέχεια προαιρετική 
κρουαζιέρα στον Δούναβη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα ή γνωριμία με το νυχτερινό 
Βελιγράδι ή μια κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό και μουσική στον Δούναβη.

3η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ (90+90χλμ.) 
Πρωινό και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ. Άφιξη και θα δούμε 

το κάστρο Petrovaradin, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το 
Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Κρούσεντολ στη Φρούσκα Γκόρα 
και το Σρέμσκι Κάρλοβτσι. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι και 
το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε Σέρβικη μπύρα στην πιο παλιά 
ταβέρνα της πόλης. 

4η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη του Κλάντοβο στην ανατολική Σερβία. 
Εκεί βρίσκονται οι γνωστές Σιδηρές Πύλες του Δούναβη, μια σειρά από 
φαράγγια μήκους πολλών χιλιομέτρων ανάμεσα στα καρπάθια και την 
οροσειρά του Αίμου. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε το πανέμορφο 
φυσικό τοπίο και στη συνέχεια επιστροφή στο Βελιγράδι.

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (610 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Νις και Σκοπίων, άφιξη αργά το βράδυ.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

Σημείωση: *Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα.
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (1.016 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, 
Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο 
πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και ελεύθερος 
χρόνος μια βόλτα - γνωριμία της πόλης. 

2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ (190 χλμ.) - 
ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ (50 χλμ.) - ΖΑΓΚΡΕΜΠ (140 χλμ.)
Πρωινό. Η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στη Σλοβενία. Θα κατευθυνθούμε 
στη Λίμνη Μπλεντ, που αποτελεί παραθεριστικό θέρετρο των Σλοβένων. 
Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε βαρκάδα στη λίμνη με το μικρό 
νησάκι και την εκκλησία της Παναγίας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
την «κουκλίστικη» Λιουμπλιάνα. Στην περιήγησή μας θα δούμε το Παλαιό 
δημαρχείο και την κεντρική υπαίθρια αγορά και μετά θα κατευθυνθούμε 
στην πλατεία Πρεσέρεν, αφιερωμένη στο μεγαλύτερο Σλοβένο ποιητή. Στην 
πλατεία δεσπόζει το άγαλμά του, ενώ τριγύρω υπάρχουν διάφορα ιστορικά 
κτίρια, όπως το Κεντρικό Φαρμακείο, η Φραγκισκανική Εκκλησία και η 
Τριπλή Γέφυρα. Χρόνος ελεύθερος, επιστροφή στο Ζάγκρεμπ, δείπνο.

3η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - 
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ (137 χλμ.) - ΣΠΛΙΤ (200 χλμ.)
Πρωινό και σύντομη περιήγηση της Κροατικής πρωτεύουσας. Θα δούμε 
τον καθεδρικό ναό, τη μεγάλη πλατεία στο Dolac όπου λειτουργεί η κεντρική 
αγορά και θα ανηφορίσουμε στην άνω πόλη, όπου θα δούμε το Κροατικό 
κοινοβούλιο και την εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Συνεχίζουμε για το 
μαγευτικό τοπίο των λιμνών Πλίτβιτσε, ένα φυσικό συγκρότημα από 16 
λίμνες, άλλη ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη που με μια σειρά καταρρακτών 
τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη. Αναχώρηση για την περιοχή του 
Σπλιτ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

4η ημέρα: ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ (29 χλμ.) - 
ΜΟΣΤΑΡ (195 χλμ.) - ΝΕΟΥΜ (75 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη - νησί) που 

χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια 
ωραία γέφυρα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Σπλιτ, όπου θα 
επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του 
Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο, τον 
αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη 
προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ ή φαγητό. Αναχώρηση για 
το περίφημο Μόσταρ, ένα πανέμορφο μουσουλμανικό χωριό που διασχίζεται 
από τον ποταμό Νερέτβα και έχει ως σύμβολο το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι 
(Στάρι Μοστ). Μετάβαση στο Νέουμ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

5η ημέρα: ΝΕΟΥΜ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (65 χλμ.) - 
ΜΠΟΥΝΤΒΑ (93 χλμ.)  
Πρωινό και η μέρα είναι αφιερωμένη στις ανεπανάληπτες ομορφιές του 
Ντουμπρόβνικ. ΣτηΝ περιήγησή μας θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα 
και μνημεία της πόλης που ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα. Χρόνος ελεύθερος 
να περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης. Το απόγευμα 
αναχώρηση για το Μαυροβούνιο. Διασχίζοντας το μεγαλύτερο φιόρδ της 
Ευρώπης μετά της Νορβηγίας, θα περιηγηθούμε και θα θαυμάσουμε 
το γραφικό Κότορ, όπου θα δούμε τον Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για να φθάσουμε στην Budva. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

6η ημέρα: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (583 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση επιστροφής. Θα έχουμε τη δυνατότητα να 
θαυμάσουμε το μαγευτικό νησάκι - ξενοδοχείο (Ελληνικών συμφερόντων) 
Sveti Stefan. Διερχόμενοι τα Αλβανικά σύνορα θα περάσουμε από τις πόλεις 
Σκόδρα, Δυρράχιο, Ελμπασάν και Πόγραδετς. Εκεί και στις όχθες της λίμνης 
Οχρίδας, θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε, δοκιμάζοντας το νοστιμότατο 
ψάρι Κοράν που βρίσκει κανείς μόνο στη συγκεκριμένη λίμνη. Περνάμε τα 
Ελληνοαλβανικά σύνορα και αργά το απόγευμα φτάνουμε στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

6ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFERΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΡΟΑΤΙΑΣ

ΛΙΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ, ZΑΓΚΡΕΜΠ, ΤΡΟΓΚΙΡ, ΣΠΛΙΤ

τιμοκατάλογος εκδρομικό πρόγραμμα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

I ZAGREB 3* ΖΑΓΚΡΕΜΠ
GRAND HOTEL NEUM 4* ΝΕΟΥΜ

ADRIA 4* ΜΠΟΥΝΤΒΑ
ALKAR 3* SINJ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 325 € 355 € 190 € 170 €

ΑΝΟΙΞΗ 2019



HIGH STANDARDS OF HOSPITALITY

BOMO TOSCA BEACH 4*+
Το Bomo Tosca Beach είναι χτισμένο σε μια ειδυλλιακή, εκτεταμένη περιοχή με ιδιωτική αμμώδη παραλία, 

στη γραφική και ταυτόχρονα τουριστική περιοχή της Καβάλας. 
Το κατάλυμα περιλαμβάνει παιδική λέσχη, όπου οργανώνονται διάφορες ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες. 

Εξαιτίας της προνομιακής του τοποθεσίας και των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εγκαταστάσεών του, 
συνδυάζει αρμονικά την μοναδική ομορφιά και το μεγαλείο της φύσης με την προσιτή πολυτέλεια. 

Μπορείτε να επισκεφθείτε τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, όπως το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, 
τα αρχαία ιαματικά λουτρά, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμη και σήμερα, τη λίμνη Κερκίνη 

και το διάσημο Δέλτα του ποταμού Νέστου.

Καβάλα

BOMO TOSCA BEACH 4*+ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Μονόκλινο

Ημιδιατροφή

240 € 295 €

Δίκλινο 129 € 159 €

1ο παιδί 2 -11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Οικογενειακό δωμάτιο 
(2 ενήλικες & 2 παιδιά 2 - 11 ετών)

192 € 237 €

Μονόκλινο

Ultra All Inclusive

299 € 370 €

Δίκλινο 161 € 198 €

1ο παιδί 2 - 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Οικογενειακό δωμάτιο 
(2 ενήλικες & 2 παιδιά 2 - 11 ετών)

241 € 295 €

> 52    ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ



BOMO OLYMPUS GRAND RESORT 4*+
To Bomo Olympus Grand Resort βρίσκεται σε μια γραφική τοποθεσία στους πρόποδες του Ολύμπου 

και απέχει μόλις 2 λεπτά με τα πόδια από την οργανωμένη, όμορφη παραλία της Λεπτοκαρυάς. 
Η άμεση πρόσβαση στην θάλασσα, τα άνετα δωμάτια, το εστιατόριο, το μπαρ, ο παιδότοπος 

και τα καταστήματά του δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για μοναδικές διακοπές. 
Στο ξενοδοχείο σερβίρεται καθημερινά πλούσιος μπουφές πρωινού. Το βράδυ, δοκιμάστε πεντανόστιμα 

ελληνικά εδέσματα και στη συνέχεια, χαλαρώστε με ένα ποτό στη βεράντα, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα. 
Επίσης, η ομάδα ψυχαγωγίας οργανώνει πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

ΛεπτοκαρυάHIGH STANDARDS OF HOSPITALITY

BOMO OLYMPUS GRAND RESORT 4*+ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Μονόκλινο

Ημιδιατροφή

240 € 295 €

Δίκλινο 129 € 159 €

1ο παιδί 2 -11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Οικογενειακό δωμάτιο 
(2 ενήλικες & 2 παιδιά 2 - 11 ετών)

192 € 237 €

Μονόκλινο

Ultra All Inclusive

299 € 370 €

Δίκλινο 161 € 198 €

1ο παιδί 2 - 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Οικογενειακό δωμάτιο 
(2 ενήλικες & 2 παιδιά 2 - 11 ετών)

241 € 295 €

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    > 53    



HIGH STANDARDS OF HOSPITALITY

BOMO PLATAMON CRONWELL RESORT 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς πάνω στην ιδιωτική αμμώδη παραλία στον Πλαταμώνα Πιερίας. 

Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση επίπεδης οθόνης και κλιματισμό. 
Μπορείτε να χαλαρώσετε στις εγκαταστάσεις του σπα ή να απολαύσετε το ποτό σας στο μπαρ μέσα στη πισίνα. 

Όσο για τους μικρούς επισκέπτες  μπορούν να διασκεδάσουν στο υδάτινο πάρκο Splash Park με περισσότερα από 40 υδάτινα αξιοθέατα. 

Πλαταμώνας

BOMO PLATAMON CRONWELL RESORT 5* ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Δίκλινο (πλευρική θέα θάλασσα)

Ultra All Inclusive

247 € 329 €

1ο παιδί 2 - 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

2ο παιδί 2 - 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

> 54    ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ



BOMO ASSA MARIS BEACH 4*
Το Bomo Assa Maris Beach βρίσκεται σε μια υπέροχη παραθαλάσσια τοποθεσία στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, 

κτισμένο σε μια μεγάλη έκταση με ιδιωτική παραλία, όμορφο παραλιακό δρόμο με φοίνικες, 
καταπράσινα τοπία και κρυστάλλινη θάλασσα. 

Διαθέτει ευρύχωρα και άνετα δωμάτια με θέα στον κήπο ή τη θάλασσα, 
εστιατόριο όπου μπορείτε να απολαύσετε ελληνική ή διεθνή κουζίνα και μπαρ που σερβίρει όλη την ημέρα δροσιστικά ποτά. 

Μια επαγγελματική ομάδα ψυχαγωγίας θα εξασφαλίσει μια ζεστή φιλική ατμόσφαιρα 
και παιχνίδι για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους.

ΣιθωνίαHIGH STANDARDS OF HOSPITALITY

BOMO ASSA MARIS BEACH 4* ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Μονόκλινο (θέα κήπο)

All Inclusive

109 € 145 €

Δίκλινο (θέα κήπο) 109 € 145 €

1ο παιδί 2 - 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Οικογενειακό δωμάτιο (θέα κήπο) 
(2 ενήλικες & 2 παιδιά 2 - 11 ετών)

163 € 218 €

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    > 55    



HIGH STANDARDS OF HOSPITALITY

BOMO SERMILIA CRONWELL RESORT 5*
Πρόκειται για ένα νέο πολυτελές ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα, στα Ψακούδια της Χαλκιδικής.

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μίνι - μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και μπαλκόνι / αίθριο.
Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση στο internet.

Στον τελευταίο όροφο μπορείτε να απολαύσετε την πανοραμική θέα στο Αιγαίο, στην πισίνα ή στο μπαρ.

Ψακούδια

BOMO SERMILIA CRONWELL RESORT 5* ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Δίκλινο

All Inclusive

231 € 308 €

1ο παιδί 2 - 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Οικογενειακό δωμάτιο 
(2 ενήλικες & 2 παιδιά 2 - 11 ετών)

265 € 353 €

> 56    ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ



BOMO PALMARIVA 4*+
Δημοφιλές, πολυτελές ξενοδοχείο που προσφέρει εγκαταστάσεις για αξέχαστες διακοπές και απόλυτη χαλάρωση. 
Ευχάριστο περιβάλλον, απέραντη αμμώδης παραλία, γαστρονομική κουζίνα, ευρύχωρα και καλαίσθητα δωμάτια, 

άφθονη διασκέδαση και το σύστημα Ultra All Inclusive θα καλύψουν όλες τις ανάγκες σας. 
Είναι χτισμένο στην Εύβοια, στην περιοχή της κοσμοπολίτικης Ερέτριας, τόπου γεμάτου αξιοθέατα, 
όπως αρχαία μνημεία, ναούς, μουσεία, κάστρα και μοναστήρια. Με θέα τον πανέμορφο Ευβοϊκό, 

το Palmariva περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους και προσφέρει υψηλές υπηρεσίες και ανέσεις 
για κάθε είδους επισκέπτη, πολύγλωσσο προσωπικό και σύγχρονες εγκαταστάσεις για τους μικρούς μας φίλους.

ΕρέτριαHIGH STANDARDS OF HOSPITALITY

BOMO PALMARIVA 4*+ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Μονόκλινο (θέα κήπο)

Ultra All Inclusive

315 € 399 €

Δίκλινο (θέα κήπο) 209 € 264 €

1ο παιδί 2 - 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Οικογενειακό δωμάτιο 
(2 ενήλικες & 2 παιδιά 2- 11 ετών)

330 € 418 €

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    > 57    



HIGH STANDARDS OF HOSPITALITY

BOMO CALAMOS BEACH 3*
Το Bomo Calamos Beach βρίσκεται στην περιοχή των Αγ. Αποστόλων, μπροστά στην παραλία 

και περιβάλλεται από έναν κατάφυτο κήπο με πισίνα και ηλιόλουστη βεράντα. 
Η τοποθεσία του, η ιδιωτική του παραλία, η καταπράσινη έκτασή του και τα άνετα δωμάτιά του 

καθιστούν το κατάλυμα μια εξαιρετική επιλογή για τις διακοπές σας.
Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν διεθνή και ελληνικά πιάτα στο εστιατόριο ή φρέσκο ψάρι στην ταβέρνα των εγκαταστάσεων. 

Το ξενοδοχείο σερβίρει καθημερινά ευρωπαϊκό πρωινό στην αίθουσα πρωινού ή στα δωμάτια, κατόπιν αιτήματος.

Κάλαμος

BOMO CALAMOS BEACH 3* ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Μονόκλινο

Ημιδιατροφή

230 € 284 €

Δίκλινο 120 € 148 €

1ο παιδί 2 -11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Οικογενειακό δωμάτιο 
(2 ενήλικες & 2 παιδιά 2 - 11 ετών)

185 € 226 €

Μονόκλινο

All Inclusive

295 € 360 €

Δίκλινο 152 € 187 €

1ο παιδί 2 - 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Οικογενειακό δωμάτιο 
(2 ενήλικες & 2 παιδιά 2 - 11 ετών)

230 € 279 €

> 58    ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ



BOMO RETHYMNO BEACH 4*
Πρόκειται για ένα ολοκαίνουριο ξενοδοχείο, μπροστά στην παραλία του Σταυρωμένου. 

Η καταπληκτική τοποθεσία του σε συνδυασμό με τις εκπληκτικές παροχές του εγγυώνται μοναδικές καλοκαιρινές διακοπές. 
Προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου τόσο στα εξαιρετικά άνετα δωμάτιά του όσο και στις εγκαταστάσεις του, 

όπως στην πισίνα, στο μπαρ και στο εστιατόριό του με την εξαιρετική κουζίνα.
Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 11 χλμ. από την καρδιά του Ρεθύμνου και 44 χλμ. από το αεροδρόμιο των Χανίων. 

Προτείνουμε στους μικρούς επισκέπτες του να χαρούν την ειδικά διαμορφωμένη παιδική χαρά 
και στους μεγαλύτερους να χαλαρώσουν στην πισίνα ή στην ιδιωτική παραλία του καταλύματος.

ΡέθυμνοHIGH STANDARDS OF HOSPITALITY

BOMO RETHYMNO BEACH 4* ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Μονόκλινο 

Ημιδιατροφή

260 € 308 €

Δίκλινο 140 € 175 €

1ο παιδί 2 - 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Οικογενειακό δωμάτιο 
(2 ενήλικες & 2 παιδιά 2 - 11 ετών)

210 € 260 €

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    > 59    



> 60    ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

4ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

GOLDEN STAR
2*

OLYMPIC
4*

Βρίσκεται σε απόσταση 
μόλις 150 μ. από την 
κεντρική πλατεία των Φηρών 
Διαθέτει εξωτερική πισίνα με 
υδρομασάζ και ηλιόλουστη 
βεράντα με ξαπλώστρες.
Όλα τα δωμάτια του Golden 
Star Hotel είναι εξοπλισμένα 
με δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και ψυγείο.

Βρίσκεται στον Βόθωνα της 
Σαντορίνης. Τα δωμάτια 
περιλαμβάνουν τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης, προϊόντα 
περιποίησης και στεγνωτήρα 
μαλλιών. Διαθέτει εξωτερική 
πισίνα και ηλιόλουστη 
βεράντα με ξαπλώστρες. 
Παρέχεται WiFi σε όλους 
τους χώρους.

ODYSSEAS
2*

OKEANIS
BEACH

4*

Το κατάλευκο Odysseas 
Hotel απέχει 100 μ. από 

τη μαύρη παραλία του 
Περίβολου και προσφέρει 

εξωτερική πισίνα με 
υδρομασάζ και Wi-Fi σε 

όλους τους χώρους. Όλα τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια είναι 

εξοπλισμένα με μίνι ψυγείο 
και τηλεόραση επίπεδης 

οθόνης, θυρίδα ασφαλείας 
στεγνωτήρα μαλλιών. 

Το Okeanis Beach 
περιβάλλεται από κήπο και 
διαθέτει πισίνα, εστιατόριο 

και σνακ μπαρ. Προσφέρει 
κλιματιζόμενα δωμάτια με 

μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο 
Πέλαγος, το καταπράσινο 
τοπίο ή την πισίνα. Όλα τα 

δωμάτια είναι εξοπλισμένα 
με δορυφορική τηλεόραση, 

ψυγείο και στεγνωτήρα 
μαλλιών.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
EARLY 

BOOKING
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
1Ο ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ
2Ο ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ

ODYSSEAS 2* ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΠΡΩΙΝΟ 269 € 299 € 159 € -

OKEANIS BEACH 4* ΚΑΜΑΡΙ ΠΡΩΙΝΟ 289 € 319 € 159 € 265 €

GOLDEN STAR 2* ΦΗΡΑ ΠΡΩΙΝΟ 299€ 329 € 159 € -

OLYMPIC 4* ΒΟΘΩΝΑΣ ΠΡΩΙΝΟ 309 € 339 € 159 € -

τιμοκατάλογος *Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων: 35 € 



ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    > 61    

EL GRECO 
RESORT & SPA
4*

SPLENDOUR
RESORT
5*

Βρίσκεται σε βολική 
τοποθεσία, λίγα μόλις λεπτά 
από το κέντρο των Φηρών, 
και προσφέρει κέντρο σπα 
μόνο για ενήλικες. Διαθέτει 5 
εξωτερικές και 1 εσωτερική 
πισίνα, 1 πισίνα για παιδιά 
και 2 υπαίθριες μπανιέρες 
με υδρομασάζ. Όλα τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια είναι 
εξοπλισμένα με μίνι ψυγείο, 
δορυφορική τηλεόραση και 
μπαλκόνι ή βεράντα.

Στο γραφικό Φηροστεφάνι, 
το Splendour Resort 
διαθέτει πισίνα με μπαρ και 
προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε 
όλους τους χώρους του.
Τα κλιματιζόμενα δωμάτια 
και οι σουίτες του είναι 
φωτεινά και διακοσμημένα 
σε απαλούς τόνους 
με ιδιωτικό μπαλκόνι, 
δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης, μίνι ψυγείο 
και προϊόντα περιποίησης.

NISSOS 
THIRA

2*

DAEDALUS
4*

Βρίσκεται 100 μ. μακριά 
από την πλατεία των 

Φηρών και διαθέτει πισίνα 
που περιβάλλεται από 
ηλιόλουστη βεράντα.

Προσφέρει κλιματιζόμενα 
δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, 
μπαλκόνι και δορυφορική 

LCD τηλεόραση με 
καλωδιακά κανάλια. Επίσης 

είναι εξοπλισμένα με 
τηλεόραση και στεγνωτήρα 

μαλλιών.

Το Daedalus Hotel, 
στο κέντρο των Φηρών 

διαθέτει εξωτερική πισίνα, 
ξαπλώστρες και ομπρέλες.
Όλα τα δωμάτια είναι άνετα 
και ευρύχωρα, εξοπλισμένα 

με όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις που εξασφαλίζουν 

μια ευχάριστη διαμονή. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
EARLY 

BOOKING
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
1Ο ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ
2Ο ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ

NISSOS THIRA 2* ΦΗΡΑ ΠΡΩΙΝΟ 329 € 359 € 189 € -

DAEDALUS 4* ΦΗΡΑ ΠΡΩΙΝΟ 349 € 379 € 179 € -

EL GRECO RESORT & SPA 4* ΦΗΡΑ ΠΡΩΙΝΟ 369 € 399 € 179 € -

SPLENDOUR RESORT 5* ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ ΠΡΩΙΝΟ 379 € 409 €
1Ο   0-6 χρ. 159 € / 6-12 χρ. 229 €

2Ο   0-12 χρ. 285 €

τιμοκατάλογος *Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων: 35 € 
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SANTORINI’S
BALCONY
4*

KROKOS 
VILLAS

Το Santorini’s Balcony 
βρίσκεται στη διάσημη 
Καλντέρα στο Ημεροβίγλι. 
Διαθέτει εξωτερική πισίνα, 
μπαρ και βεράντα για 
ηλιοθεραπεία με θέα στο 
Αιγαίο Πέλαγος και το 
ηλιοβασίλεμα.
Οι μονάδες έχουν κομψό 
design και μπαλκόνι με 
θέα στην Καλντέρα και το 
ηλιοβασίλεμα. Παρέχεται 
δωρεάν Wi-Fi.

Το Krokos Villas βρίσκεται 
στο Ημεροβίγλι, στην πλευρά 
του απότομου βράχου, 
με εκπληκτική θέα στην 
Καλντέρα. Το ξενοδοχείο 
στεγάζεται σε 3 κτίρια σε 
παραδοσιακό ελληνικό στυλ. 
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
ενιαίο χώρο καθιστικού/
τραπεζαρίας, μία μικρή 
κουζίνα και μπαλκόνι ή 
βεράντα με εκπληκτική θέα.

KASIMATIS
SUITES

3*

VOLCANO
VIEW

5*
Το Kasimatis Suites 

βρίσκεται στην κορυφή 
του Ημεροβιγλίου με 

εκπληκτική θέα στο 
Αιγαίο Πέλαγος. Όλες οι 
κλιματιζόμενες μονάδες 
προσφέρουν σύγχρονες 

ανέσεις και παροχές, 
όπως μικρή κουζίνα, 

δορυφορική τηλεόραση και 
με στεγνωτήρα μαλλιών. 

Μερικοί τύποι καταλυμάτων 
διαθέτουν επίσης μπανιέρα-

υδρομασάζ.

Βρίσκεται σε μοναδική 
τοποθεσία στην άκρη 

των βράχων και διαθέτει 
ένα εστιατόριο με θέα 

στην Καλντέρα, καθώς 
και 3 πισίνες με θέα στο 

ηφαίστειο, στη θάλασσα και 
στο φημισμένο ηλιοβασίλεμα 

της Σαντορίνης.
Όλα τα δωμάτια είναι 

εξοπλισμένα με αυτόνομο 
κλιματισμό, δορυφορική 

τηλεόραση και στεγνωτήρα 
μαλλιών.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
EARLY 

BOOKING
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
1Ο ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ
2Ο ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ

KASIMATIS SUITES 3* ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΠΡΩΙΝΟ 419 € 449 € - -

VOLCANO VIEW 5* ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ 429 € 459 € 229 € -

SANTORINI’S BALCONY 4* ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ 449€ 479 € - -

KROKOS VILLAS ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΠΡΩΙΝΟ 479 € 509 € - -

τιμοκατάλογος

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων: 35 € 
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FAVA ECO
SUITES
3*

BELVEDERE
SUITES
4*

Βρίσκεται στο ηψηλότερο 
σημείο του παραδοσιακού 
οικισμού Φοινικιά. Όλες οι 
ασβεστωμένες σουίτες του 
προσφέρουν θέα στο χωριό, 
στο περίφημο ηλιοβασίλεμα 
του νησιού, στο Αιγαίο 
Πέλαγος. Διαθέτουν 
πλήρως λειτουργική κουζίνα, 
αυτόνομη εξωτερική 
βεράντα με τραπέζι και 
καρέκλες, για στιγμές 
χαλάρωσης.

Στην κορυφή ενός 
λόφου με υπέροχη θέα 
στο Αιγαίο και στην 
καλντέρα του ηφαιστείου, 
κτισμένο σύμφωνα με την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
του νησιού προσφέρει 
δωμάτια που διαθέτουν 
χειροποίητη επίπλωση και 
μπαλκόνια με θέα στην 
Καλντέρα.

CALDERA
BUTTERFLY

VILLAS 3*

KALESTESIA
SUITES

3*

Το Caldera Butterfly Villas 
βρίσκεται στα βράχια της 

Καλντέρας και προσφέρει 
καταλύματα με δυνατότητα 

προετοιμασίας γευμάτων 
και θέα στο ηφαίστειο και 

το Αιγαίο Πέλαγος. Διαθέτει 
πισίνα, ενώ σε όλους τους 

χώρους παρέχεται δωρεάν 
Wi-Fi. Όλα τα στούντιο και τα 
διαμερίσματά του διαθέτουν 

κλιματισμό. 

Το Kalestesia Suites 
βρίσκεται στην κορυφή 

του λόφου Ακρωτήρι 
και προσφέρει θέα στο 

ηφαίστειο και στην Καλντέρα
Οι μοναδικά διακοσμημένες 
σουίτες διαθέτουν προϊόντα 

περιποίησης από ελαιόλαδο. 
Υπάρχει επίσης σαλόνι με 
τηλεόραση HD επίπεδης 

οθόνης, κλιματισμό και 
δωρεάν Wi-Fi.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
EARLY 

BOOKING
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
1Ο ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ
2Ο ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ

CALDERA BUTTERFLY VILLAS 3* ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ 479 € 509 € - -

KALESTESIA SUITES 3* ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΠΡΩΙΝΟ 485 € 515 € 159 € 445 €

FAVA ECO SUITES 3* ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΠΡΩΙΝΟ 479 € 509 € - -

BELVEDERE SUITES 4* ΦΗΡΑ ΠΡΩΙΝΟ 489 € 519 € - -

τιμοκατάλογος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / 
Αποσκευή 23 kg και χειραποσκευή / Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόρος διαμονής ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση
Ι.Χ. Α’ κατηγορίας: 85 € Ι.Χ. Β’ κατηγορίας: 105 € 
Το εορταστικό δείπνο του Μ. Σαββάτου και 
το εορταστικό γεύμα της Κυριακής του Πάσχα: +50 € ανά άτομο

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 06:00 - 07:15

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22:00 - 23:15

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων: 35 € 
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4&5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 25 & 26/04

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

ΡΟΔΟΣ

τιμοκατάλογος
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

EARLY 
BOOKING

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

26/04

4 ΗΜΕΡΕΣ

PARTHENON 3* ΠΡΩΙΝΟ 225 € 255 € 125 € -

ATHENA 3* ΠΡΩΙΝΟ 235 € 265 € 135 € -

BUTTERFLY BOUTIQUE 3* ΠΡΩΙΝΟ 279€ 309 € 145 € 59 €

AMPHITRYON BOUTIQUE 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 299 € 329 € 145 € 89 €

MEDITERRANEAN 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 315 € 345 € 185 € -

RODOS PALACE 5* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

325 € 355 € 185 € -

MITSIS GRAND 5* ALL INCLUSIVE 349 € 379 € 145 € 137 €

BELLEVUE 5* FAMILY ROOMS ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

1365 € 1395 € - -

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΟΔΟΣ ΟΑ 580 14:00 - 15:05

ΡΟΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΑ 581

ή ΟΑ 583
15:40 - 16:50

ή 19:00 - 20:10

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Αποσκευή 23 kg και χειραποσκευή / Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόρος διαμονής ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση
Ι.Χ. Α’ κατηγορίας: 90 € / 4 ημέρες, 115 € / 5 ημέρες  Ι.Χ. Β’ κατηγορίας: 115 € / 4 ημέρες, 135 € / 5 ημέρες
ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ: 70€ ενήλικας / 50 € παιδί έως 12 ετών. 
*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό ΜΗΤΕ E0000095400

ΑΤΗΕΝΑ 3* 
ΠΟΛΗ

BUTTERFLY 
BOUTIQUE 

3* ΠΟΛΗ

Μοντέρνο ξενοδοχείο 
στην καρδιά της πόλης της 

Ρόδου, μόλις 50 μ. από την 
παραλία. Καθένα από τα 

άρτια εξοπλισμένα δωμάτια 
του ξενοδοχείου διαθέτει 
κλιματισμό, δορυφορική 

τηλεόραση και Wi-Fi.
Το Athena Hotel φημίζεται 

για τις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις του και 

διαθέτει εξωτερική πισίνα. 

Βρίσκεται στην πόλη της 
Ρόδου και απέχει 6 λεπτά με 

τα πόδια από την παραλία 
και 600 μ. από τα Αγάλματα 

των Ελαφιών και το λιμάνι 
του Μανδρακίου. 

Διαθέτει μπαρ και παρέχει 
δωρεάν WiFi.

Γενικές σημειώσεις: *Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων: 35 € *Το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα η ημιδιατροφή αντικαθίσταται 
από τα εορταστικά γεύματα *Τα πασχαλινά του MEDITERRANEAN δίνονται στο RODOS PALACE
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BELLEVUE 5* FAMILY ROOMS ΠΟΛΗ

Βρίσκεται στην παραλία της πόλης της Ρόδου και διαθέτει εστιατόριο που 
εκτείνεται γύρω από έναν μεσαιωνικό ανεμόμυλο. Προσφέρει κομψά 
καταλύματα με ντους με υδρομασάζ, 2 πισίνες και σνακ μπαρ.
Όλες οι κλιματιζόμενες μονάδες παρέχουν δωρεάν Wi-Fi και θέα στο Αιγαίο 
Πέλαγος. Περιλαμβάνουν καθιστικό με τηλεόραση επίπεδης οθόνης.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
EARLY 

BOOKING
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

25/04

5 ΗΜΕΡΕΣ

PARTHENON 3* ΠΡΩΙΝΟ 245 € 275 € 125 € -

ATHENA 3* ΠΡΩΙΝΟ 255 € 285 € 135 € -

BUTTERFLY BOUTIQUE 3* ΠΡΩΙΝΟ 309€ 339 € 145 € 75 €

AMPHITRYON BOUTIQUE 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 329 € 359 € 145 € 129 €

MEDITERRANEAN 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 365 € 395 € 195 € -

RODOS PALACE 5* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

385 € 415 € 195 € -

MITSIS GRAND 5* ALL INCLUSIVE 399 € 429 € 145 € 189 €

BELLEVUE 5* FAMILY ROOMS ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

1595 € 1625 € - -

Γενικές σημειώσεις: *Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων: 35 € *Το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα η ημιδιατροφή αντικαθίσταται 
από τα εορταστικά γεύματα *Τα πασχαλινά του MEDITERRANEAN δίνονται στο RODOS PALACE

τιμοκατάλογος

RODOS 
PALACE 
5* ΙΞΙΑ

MITSIS GRAND 
5* ΠΟΛΗ

Πολυτελές ξενοδοχείο σε 
μια υπέροχη τοποθεσία στο 
Αιγαίο προσφέρει εξαιρετικά 
κομψά καταλύματα, 5 
εξωτερικές πισίνες, 4 
εστιατόρια, μπαρ και 
διάφορα lounge.
Τα ανασχεδιασμένα δωμάτια 
και οι σουίτες στεγάζονται 
στους τελευταίους ορόφους 
ενός πύργου 20 ορόφων 
και έχουν ξεχωριστή 
διακόσμηση και σύγχρονες 
παροχές.

Βρίσκεται δίπλα σε 
βοτσαλωτή παραλία και 
διαθέτει 2 εξωτερικές 
πισίνες με θαλασσινό 
νερό Τα δωμάτιά του είναι 
εξοπλισμένα με κλιματισμό 
και δορυφορική τηλεόραση 
με διεθνή κανάλια. Είναι 
διακοσμημένα με ζεστά 
χρώματα και όμορφα ξύλινα 
έπιπλα. Τα περισσότερα 
έχουν εκπληκτική θέα στη 
θάλασσα.

AMPHITRYON 
BOUTIQUE 

4* ΠΟΛΗ

MEDITERRANEAN 
4* ΠΟΛΗ

Βρίσκεται σε κεντρική 
τοποθεσία στην πόλη 

της Ρόδου, μόλις 200 
μ. από το μεσαιωνικό 

κάστρο. Προσφέρει 
πισίνα με επιπλωμένη, 

ηλιόλουστη βεράντα και 
μπαρ - εστιατόριο. Παρέχει 

δωρεάν Wi-Fi στο χώρο του 
λόμπι. Απέχει 2 χλμ. από το 

λιμάνι της Ρόδου και λίγα 
μόλις λεπτά με τα πόδια 

από εστιατόρια, μπαρ και 
καταστήματα.

Bρίσκεται σε προνομιακή 
τοποθεσία, στην αμμώδη 

παραλία κοντά στο Ενυδρείο 
και το Καζίνο, σε κοντινή 

απόσταση από την πόλη της 
Ρόδου και το Κάστρο των 

Ιπποτών. Παρέχεται Wi-Fi σε 
όλους τους χώρους.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 
241 ευρύχωρα δωμάτια και 
σουίτες υψηλής αισθητικής.
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5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 25/04
ΚΩΣ

DIAMOND
BOUTIQUE
4*

MARITINA
3*

Βρίσκεται σε απόσταση 
λίγων λεπτών με τα 
πόδια από το κέντρο της 
Κω. Διαθέτει πισίνα και 
προσφέρει δωρεάν Wi-Fi. 
Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά 
του διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση, μίνι μπαρ, 
παροχές για καφέ και 
τσάι, στεγνωτήρα μαλλιών, 
παντόφλες και δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης. 

Πλήρως ανακαινισμένο, 
βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης της Κω, προσφέρει 
άνετα καταλύματα κοντά στα 
αξιοθέατα του νησιού, όπως 
το Κάστρο της Κω. Σε όλους 
τους χώρους του παρέχεται 
δωρεάν Wi-Fi.

NEFELI
4*

KOSTA 
PALACE

4*
Βρίσκεται σε απόσταση 
3 χλμ. από την πόλη της 

Κω και 150 μ. από την 
παραλία Λάμπη. Προσφέρει 

εξωτερική και παιδική πισίνα. 
Όλες οι μονάδες έχουν 

μπαλκόνι με θέα στον κήπο 
και την πισίνα και τα στούντιο 

περιλαμβάνουν μικρή 
κουζίνα. Όλα τα δωμάτια 

είναι κλιματιζόμενα και 
εξοπλισμένα με δορυφορική 

τηλεόραση, ψυγείο και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

Το Kosta Palace βρίσκεται 
στο κέντρο της πόλης της 

Κω. Παρέχεται δωρεάν 
σύνδεση Wi-Fi σε όλους 

τους χώρους.
Όλες οι μονάδες 

είναι εξοπλισμένες με 
δορυφορική τηλεόραση και 

ψυγείο. Παρέχονται δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης και 

στεγνωτήρας μαλλιών. 



ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    > 67    

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
EARLY 

BOOKING
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
10 ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ
20 ΠΑΙΔΙ 

2-12 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

NEFELI 4* ΠΡΩΙΝΟ 209 € 239 € 139 € - -

KOSTA PALACE 4* ΠΡΩΙΝΟ 229 € 259 € 139 € 179 € ΜΟΝΟΧΩΡΟ

DIAMOND BOUTIQUE 4*
ΠΡΩΙΝΟ 239€ 269 € 179 € 239 € ΔΙΧΩΡΟ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 359€ 389 € 239 € 379 € ΔΙΧΩΡΟ

MARITINA 3* ΠΡΩΙΝΟ 249 € 279 € 179 € - -

CONTINENTAL PALACE 4* ALL INCLUSIVE 299 € 329 € 149 € 239 € ΜΟΝΟΧΩΡΟ

KOS JUNIOR SUITES 4* ΠΡΩΙΝΟ 279 € 309 € - - -

LABRANDA MARINE 4* ALL INCLUSIVE 369 € 399 € 149 € 239 € ΜΟΝΟΧΩΡΟ

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES ΩΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΩΣ 14:00 - 15:00

ΚΩΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15:40 - 16:40

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων: 32 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Αποσκευή 23 kg και χειραποσκευή / Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόρος διαμονής ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση
Ι.Χ. Α’ κατηγορίας: 135 €  Ι.Χ. Β’ κατηγορίας: 145 € 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ: 70€ ενήλικας / 50 € παιδί έως 12 ετών. 
*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό ΜΗΤΕ E0000095400

τιμοκατάλογος

LABRANDA
MARINE
4*
Βρίσκεται στην παραλία 
Τιγκάκι της Κω. Τα 
ηχομονωμένα δωμάτια 
έχουν θέα στον κήπο ή στη 
θάλασσα. Όλα είναι άνετα 
και μοντέρνα διακοσμημένα. 
Διαθέτουν καθιστικό με 
2 καναπέδες - κρεβάτι, 
και επιπλωμένο μπαλκόνι. 
Περιλαμβάνουν επίσης 
δορυφορική τηλεόραση και 
DVD player. Παρέχει Wi-Fi 
σε όλους τους χώρους.

CONTINENTAL
PALACE

4*

KOS JUNIOR
SUITES

4*

Με ευρύχωρους χώρους 
σαλονιού, ρεσεψιόν και 

μπαρ είναι περιτριγυρισμένο 
με μεγάλες βεράντες και 

θαυμάσιους κήπους.
Τα 210 κομψά 

διακοσμημένα δωμάτιά του 
διαθέτουν μουσική, 

μίνι-μπαρ, στεγνωτήρα 
μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας 
και δορυφορική τηλεόραση. 

Βρίσκεται στην καρδιά της 
πόλης, σε απόσταση μόλις 

10 μ. από την παραλία 
και 20 λεπτά οδικώς από 
το αεροδρόμιο. Διαθέτει 

πρόσφατα ανακαινισμένες 
άνετες σουίτες με όλες 
τις σύγχρονες ανέσεις 

και παροχές, όπως μικρή 
κουζίνα και ψυγείο.

Διαθέτει γυμναστήριο, σπα 
και πισίνα.
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1η ηµέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ (580 χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και στις 06:00 αναχώρηση. Άφιξη στην 
Κυλλήνη και απόπλους για Ζάκυνθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιτάφιου Θρήνου και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Στη συνέχεια όσοι επιθυμούν μπορού να ακολουθήσουν την 
περιφορά του Επιταφίου η οποία, σύμφωνα με παμπάλαιο έθιμο, γίνεται τις 
πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου και ακολουθεί το σπάσιμο 
των πήλινων σταμνών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. 

2η ηµέρα: ΑΓ. ΜΑΥΡΑ - ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ - 
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
Πρωινό. Σήμερα στο χωριό Μαχαιράδο θα δούμε το ναό της Αγ. Μαύρας. 
Στην Αναφωνήτρια θα δούμε το μοναστήρι όπου μόνασε ο Άγ. Διονύσιος. 
Θα θαυμάσουμε από ψηλά το ναυάγιο και θα φθάσουμε στον Άγ. Νικόλαο 
απ’ όπου προαιρετικά μπορούμε να κάνουμε βαρκάδα στις πανέμορφες 
Γαλάζιες Σπηλιές. Θα γευματίσουμε εξ’ ιδίων και θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Ανάστασης 
στην πλατεία του Αγ. Μάρκου και θα δειπνήσουμε με την παραδοσιακή 
μαγειρίτσα. 

3η ηµέρα: ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ - ΜΠΟΧΑΛΗ - ΠΟΛΗ
Πρωινό και μετάβαση στη Μπόχαλη και στο λόφο Στράνη με την 
πανοραμική θέα. Στη συνέχεια επίσκεψη στον ιστορικό ναό του Αγίου 
Νικολάου, στο μουσείο Σολωμού, στο μαυσωλείο του Σολωμού και του 
Κάλβου, στο Μεταβυζαντινό Αγιογραφικό και Εκκλησιαστικό μουσείο. 
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα του εορταστικού πασχαλιάτικου 
γεύματος. Ξεκούραση και το βραδυ βόλτα στην παραλία του Λαγανά. 

4η ηµέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (580 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση. Απόπλους για Κυλλήνη και με τις απαραίτητες 
στάσεις, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας. 
Σημείωση: * Στο 5νθήμερο πρόγραμμα την 4η ημέρα πραγματοποιείται
προαιρετική εκδρομή στην Κεφαλονιά

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΙΤΕΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (580 χλμ.) 
Συγκέντρωση στο γραφείο και στις 06:00 αναχώρηση. Άφιξη στην Κυλλήνη 
και επιβίβαση στο πλοίο για Κεφαλονιά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Δείπνο. 

2η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη του Αργοστολίου. Θα επισκεφθούμε 
το Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο στο οποίο έχουν 
συγκεντρωθεί εικόνες και ξυλόγλυπτα του 17ου έως και 19ου αιώνα. 
Επίσης θα δούμε τη γέφυρα του Δράπανου, που χτίστηκε το 1813 και 
τον οβελίσκο που υπάρχει στη μέση της γέφυρας. Επίσκεψη στο σπήλαιο 
Δρογκαράτη και την λίμνη Μελλισάνη (προαιρετική βόλτα με βάρκες). 
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στην ενδοχώρα του νησιού, περνώντας 
από την Αγία Ευφημία, όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό. Στη συνέχεια 
επισκεπτόμαστε το γραφικό Φισκάρδο. Χρόνος για καφέ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης 
και Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα.

3η ημέρα: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ - ΛΗΞΟΥΡΙ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου. Επιστροφή 
στο Αργοστόλι, όπου μας περιμένει το πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος για προαιρετική μετάβαση στο Ληξούρι με το καραβάκι. 
Το βράδυ προαιρετικό Πασχαλινό γλέντι.

4η ημέρα: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (580 χλμ.). 
Πρωινό και στη συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη. Η επιστροφή 
μας αρχίζει. Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη μας.
Σημείωση: * Στο 5νθήμερο πρόγραμμα την 4η ημέρα πραγματοποιείται
προαιρετική εκδρομή στην Ιθάκη

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 4&5ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

4&5ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

4 ΗΜΕΡΕΣ 26/04

LASSI 2*
ΠΡΩΙΝΟ

225 € 255 €
129 €
1O & 2O 85 €

MIRABEL 2*
ΠΡΩΙΝΟ

229 € 259 € 159 € 70 €

5 ΗΜΕΡΕΣ 26/04

LASSI 2*
ΠΡΩΙΝΟ

275 € 305 €
155 €
1O & 2O 115 €

MIRABEL 2*
ΠΡΩΙΝΟ

279 € 309 € 195 € 95 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

4 ΗΜΕΡΕΣ 26/04

PALATINO
ΠΡΩΙΝΟ

219 € 249 € 145 € 115 €

DIANA PALACE
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

235 € 265 €
1O 95 €

2O 185 €
115 €

5 ΗΜΕΡΕΣ 26/04

PALATINO
ΠΡΩΙΝΟ

285 € 315 € 175 € 155 €

DIANA PALACE
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

299 € 329 €
1O 125 €
2O 215 €

165 €

* Στο PALATINO επιβάρυνση 40 € για εορταστικό δείπνο Μεγάλου 
Σαββάτου & Αναστάσιμο γεύμα. Στο DIANA PALACE περιλαμβάνονται

*Τα προγράμματα εκτελούνται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό ΜΗΤΕ 09.33.Ε.61.00.00719.00

* Επιβάρυνση 40 € για εορταστικό δείπνο Μεγάλου Σαββάτου & Αναστάσιμο 
γεύμα
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*ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ. Συμπεριλαμβάνονται εορταστικό δείπνο Μεγάλου 
Σαββάτου & Αναστάσιμο γεύμα

1η ηµέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - 
ΑΡΤΑ - ΛΕΥΚΑ∆Α (400 χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και στις 07:00 αναχώρηση. Δια μέσου 
Εγνατίας οδού και με καθοδόν στάσεις άφιξη στο Μπιζάνι, όπου θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο του Βρέλλη. Συνεχίζουμε για την Άρτα όπου 
θα δούμε το περίφημο γιοφύρι. Άφιξη στη Λευκάδα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο, ξεκούραση και παρακολούθηση της περιφοράς του 
Επιταφίου. 

2η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ) - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση. Περνάμε από το Νυδρί και συνεχίζουμε 
περνώντας τα χωριά Βλυχό, Πόρο, Σύβοτα. Φθάνουμε στη Βασιλική 
με τις καταπράσινες πλαγιές και τις πεντακάθαρες θάλασσες. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ. Επιστρέφοντας και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες θα κάνουμε από το Νυδρί προαιρετική βόλτα με βαποράκι 
στα Πριγκιπονήσια: τη Μαδουρή του Βαλαωρίτη, τον Σκορπιό και την 
Αγία Κυριακή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε τη Λειτουργία της Ανάστασης και στη συνέχεια 
Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. 

3η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α (∆ΥΤΙΚΗ) 
Πρωινό. Σήμερα θα επισκεφθούμε την κυρά της Λευκάδας, την Παναγιά 
Φανερωμένη. Συνεχίζοντας και αφού περάσουμε το χωριό του Αγίου 
Νικήτα, φτάνουμε στο Καλαμίτσι με τη φημισμένη παραλία «κάθισμα», όπου 
και θα απολαύσουμε τον καφέ μας. Επόμενος σταθμός η Εξάνθεια με τα 
χρωματιστά, παραδοσιακά σπίτια. Επιστροφή για το Πασχαλινό γεύμα και 
γλέντι. Ξεκούραση και το βραδάκι μια βόλτα στη Χώρα.

4η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α - ΣΥΒΟΤΑ - 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (450 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για καφέ στα όμορφα Σύβοτα. Συνεχίζουμε για 
τα Γιάννενα. Χρόνος για γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε προαιρετικά 
να επισκεφτείτε το νησάκι όπου βρίσκεται το μουσείο του Αλή Πασά. 
Αναχώρηση και με στάσεις καθοδόν άφιξη στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

ΛΕΥΚΑΔΑ
4ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

*Τα προγράμματα εκτελούνται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό ΜΗΤΕ 09.33.Ε.61.00.00719.00

1η ηµέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - 
ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (350 χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και στις 07:00 αναχώρηση. Δια μέσου 
Εγνατίας οδού και με καθοδόν στάσεις άφιξη στο Μπιζάνι, όπου 
θα επισκεφθούμε το Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. 
Συνεχίζουμε για την Άρτα όπου θα δούμε το περίφημο γιοφύρι. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην περιοχή της Πρέβεζας. 
Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και στη συνέχεια μεταφορά στην Πρέβεζα 
για γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε το Βενετσιάνικο φρούριο του Άγ. 
Ανδρέα, τον Παντοκράτορα και το Βενετσιάνικο ρολόι της πόλης και θα 
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου στην κεντρική πλατεία. 

2η ηµέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑ∆Α - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ (40 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην Λευκάδα για μία 
γνωριμία με την πατρίδα του Σικελιανού και του Βαλαωρίτη. Από το Νυδρί 
προαιρετική βόλτα με βαποράκι στα Πριγκιπονήσια, τη Μαδουρή του 
Βαλαωρίτη, το Σκορπιό και την Αγία Κυριακή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση.Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη Λειτουργία της Ανάστασης 
και στη συνέχεια Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. 

3η ηµέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΡΓΑ (50 χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση για την Πάργα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
φρούριο της πόλης και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων με σπάνια 
εκκλησιαστικά και ιστορικά κειμήλια. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό γεύμα και γλέντι. Ξεκούραση 
και νωρίς το βράδυ μια βόλτα στην παραλία της Πρέβεζας. 

4η ηµέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΣΥΒΟΤΑ - 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (400 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για καφέ στα όμορφα Σύβοτα. Συνεχίζουμε για 
τα Γιάννενα. Χρόνος για γνωριμία με την πόλη. Αναχώρηση και με στάσεις 
καθοδόν άφιξη στην πόλη μας. 

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ
4ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

AVRA 2* 189 € 219 € 135 € 60 €

PORTO 
LYGIA 3* 209 € 239 € 135 € 60 €

ELEANA 3* 215 € 245 €
1O 145 €
2O 145 €

80 €

IONIAN STAR 
4* 265 € 295 € 165 € 110 €

IONIAN BLUE 
5* 329 € 359 €

1O 135 €
2O 195 €

180 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

NEFELI 4* 239 € 269 € 179 € 90 €

*ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ. Συμπεριλαμβάνονται εορταστικό δείπνο Μεγάλου 
Σαββάτου & Αναστάσιμο γεύμα

EARLY BOOKING SPECIAL OFFER

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04
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EARLY BOOKING
SPECIAL OFFER

1η ηµέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΘΑΣΟΣ (200 χλµ.) 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08:00 αναχώρηση για Κεραμωτή, 
απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την όμορφη Θάσο. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της περιφοράς του 
Επιταφίου, δείπνο. 

2 ηµέρα: ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΛΥΚΕΣ - ΠΟΤΑΜΙΑ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ - ΛΙΜΕΝΑΣ (70 χλµ.) 
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε από το Μοναστήρι του Αρχάγγελου Μιχαήλ 
του προστάτη του νησιού, τις Αλυκές με τα αρχαία ορυχεία μαρμάρου 
και συνεχίζουμε για την Ποταμιά, την Παναγιά με σπίτια που διατηρούν 
τον παραδοσιακό μακεδονικό ρυθμό και φθάνουμε στον Λιμένα. Εδώ θα 
δούμε τα ερείπια του ιερού του Ποσειδώνα, του ιερού του Διονύσου και της 
Αγοράς, το αρχαίο Θέατρο, την Ακρόπολη και το Αρχαιολογικό μουσείο. 
Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση 
της Ανάστασης και Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. 

3η ηµέρα: ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ (24 χλµ.) 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τις ανέσεις του ξενοδοχείου, 
προετοιμασία του παραδοσιακού οβελία, με συνοδεία ορχήστρας με 
μουσική, πασχαλινό γεύμα και γλέντι. Το απόγευμα μετάβαση στο Θεολόγο, 
χωριό με παλιά αρχοντικά και αξιόλογες εκκλησίες και στα Λιμενάρια, 
μεγάλο τουριστικό κέντρο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ηµέρα: ΘΑΣΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (200 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση. Επιβίβαση στο πλοίο για Κεραμωτή. Άφιξη 
στην Καβάλα, χρόνος ελεύθερος για βόλτα και για καφέ. Το απόγευμα 
αναχώρηση για την πόλη μας.

Σημείωση: * Στο 3ήμερο πρόγραμμα θα επισκεφθούμε τα Λιμενάρια και 
τον Θεολόγο τη 2η ημέρα και την 3η μέρα θα κάνουμε τον γύρο του νησιού 
και θα αναχωρήσουμε για την επιστροφή μας.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ (400 χλμ.) 
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08:00. Μέσω Λεπτοκαρυάς, 
Αλαμάνας, Μπράλου και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ, 
φαγητό και ξεκούραση φθάνουμε στην παραλιακή πόλη της αρχαίας 
Φωκίδας, η οποία αποτελεί ένα ασφαλές λιμάνι στις βόρειες ακτές του 
Κορινθιακού κόλπου, την Αντίκυρα.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. 

2η ημέρα: ΑΝΤΙΚΥΡΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ - 
ΔΕΛΦΟΙ - ΙΤΕΑ - ΚΙΡΡΑ (90 χλμ.)
Πρωινό. Πρώτος μας σταθμός η Μονή Οσίου Λουκά. Συνεχίζουμε για 
να επισκεφθούμε το γραφικό ορεινό χωριό της Αράχωβας, χτισμένο 
στους πρόποδες του Παρνασσού. Στάση για καφέ. Επόμενος σταθμός 
οι Δελφοί, το σημείο που οι αρχαίοι αποκαλούσαν “Ομφαλό της Γης”. Θα 
επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο, την Κασταλία πηγή, 
το ναό του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά, το Μαντείο και το Θέατρο. 
Αναχώρηση για την Ιτέα. Γεύμα εξ’ ιδίων. Περνώντας από το παραθαλάσσιο 
χωριό Κίρρα, επίνειο των Δελφών, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο στην 
Αντίκυρα. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην εκκλησία 
της κωμόπολης. Αναστάσιμο δείπνο. 

3η ημέρα: ΑΝΤΙΚΥΡΑ - ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ (70 χλμ.) 
Πρωινό. Αναχώρηση για να επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Βοιωτίας, 
την πόλη της Λειβαδιάς, χτισμένη στους πρόποδες του Ελικώνα, 
σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Χρόνος ελεύθερος για να 
παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις εορτασμού του χαρακτηριστικού 
Ρουμελιώτικου Πάσχα. Η πόλη στολίζεται πανηγυρικά, ψήνονται αρνιά, 
κοκορέτσια και οι επισκέπτες κερνιούνται άφθονο κρασί και το γλέντι 
συμπληρώνεται με δημοτική μουσική και χορούς. Επιστρέφουμε στην 
Αντίκυρα για το Εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος. 

4η ημέρα: ΑΝΤΙΚΥΡΑ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (400 χλμ.)
Πρωινό. Αναχώρηση για την κωμόπολη της Αμφίκλειας με τα πανέμορφα 
παραδοσιακά καλντερίμια και τις υπέροχες πλατείες. Στάση για καφέ. 
Παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και με τις απαραίτητες στάσεις για 
φαγητό και ξεκούραση, φθάνουμε στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

ΘΑΣΟΣ
ΑΝΤΙΚΥΡΑ

3&4ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

4ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

*Τα προγράμματα εκτελούνται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό ΜΗΤΕ 09.33.Ε.61.00.00719.00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

3 ΗΜΕΡΕΣ 26/04

ALEA 175 € 205 €
1O 65 €

2O 125 €
70 €

4 ΗΜΕΡΕΣ 26/04

ALEA 239 € 269 €
1O 85 €

2O 165 €
105 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ANTIKYRA
BEACH 209 € 239 € 125 € 55 €

*ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ. Συμπεριλαμβάνονται εορταστικό δείπνο Μεγάλου 
Σαββάτου & Αναστάσιμο γεύμα

*ΠΡΩΙΝΟ. Συμπεριλαμβάνονται εορταστικό δείπνο Μεγάλου Σαββάτου & 
Αναστάσιμο γεύμα



ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    > 71    

EARLY BOOKING
SPECIAL OFFER

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ (360 χλμ.) 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07:00 και αναχώρηση. Άφιξη στην 
Ηγουμενίτσα και απόπλους για την Κέρκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα και στη συνέχεια παρακολούθηση στην 
πλατεία Σπιανάδα τη συνάντηση όλων των Επιταφίων της πόλης που 
συνοδεύονται απο μπάντες και χορωδίες.

2η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΔΑΣΙΑ - ΥΨΟΣ
Πρωινό και παρακολούθηση της «Πρώτης Ανάστασης » στην 
πλατεία Σπιανάδα. Θα δούμε την Λιτανεία του Αγ. Σπυρίδωνα και θα 
παρακολουθήσουμε το γνωστό έθιμο του νησιού με την ρίψη των μπότηδων 
από τα μπαλκόνια . Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την Παλαιοκαστρίτσα, όπου θα δούμε το μοναστήρι της 
Παναγίας, χτισμένο σ΄ έναν απότομο βράχο. Επιστροφή μέσω Δασιάς, 
Ύψους στο ξενοδοχείο και το βράδυ παρακολούθηση της πιο γνωστής 
Ανάστασης στην Ελλάδα στην πλατεία Σπιανάδα. Στη συνέχεια Αναστάσιμο 
δείπνο με μαγειρίτσα στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΚΑΝΟΝΙ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - 
ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ - ΜΟΝ ΡΕΠΟ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για το Κανόνι, με τη μαγευτική θέα. Επίσκεψη 
και περίπατος στους κήπους του ανακτόρου Μον Ρεπό. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στο Αχίλλειο, το μεγαλόπρεπο ανάκτορο της αυτοκράτειρας της 
Αυστρίας Ελισάβετ. Περιήγηση στο παλάτι και στους κήπους. Το μεσημέρι 

στο ξενοδοχείο περιμένει το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη 
στην πόλη της Κέρκυρας να περπατήσουμε στα γραφικά καντούνια και να 
προσκυνήσουμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ελεύθερος χρόνος. 
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 

4η ημέρα: ΜΕΣΟΓΓΗ - ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ - 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (380 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τα παραδοσιακά χωριά Μωραΐτικα και Μεσογγή. 
Φτάνουμε μέχρι την πρωτεύουσα του νότου τη Λευκίμμη. Επιβίβαση στο 
πλοίο για Ηγουμενίτσα. Συνεχίζουμε για τα Γιάννενα. Χρόνος ελεύθερος και 
με τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ΝΘΗΜΕΡΟΥ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ (360 χλμ.)
2η ημέρα: ΚΑΝΟΝΙ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ - 
 ΜΟΝ ΡΕΠΟ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
3η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΔΑΣΙΑ - ΥΨΟΣ - 
 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
4η ημέρα: ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ - ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ - ΜΕΣΟΓΓΗ
5η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

*Το πρόγραμμα εκτελείται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό 
ΜΗΤΕ 09.33.Ε.61.00.00719.00

ΚΕΡΚΥΡΑ 4&5ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 25&26/04

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1Ο ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

1Ο ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ 26/04
SENSES 209 € 239 € 125 € 145€ 90 € ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

OMIROS 235 € 265 € 165 € 155 € 70 € ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

BLUE PRINCESS 245 € 275 €
75 € έως 6 χρ.
160 € 6-12 χρ.

160 € 110 € ALL INCLUSIVE ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

AEOLUS BUNGALOWS 329 € 359 €
75 € έως 6 χρ.
209 € 6-12 χρ.

299 € 
(family room)

130 € ALL INCLUSIVE ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

AEOLOS MAIN 349 € 379 €
75 € έως 6 χρ.
225 € 6-12 χρ.

- 145 € ALL INCLUSIVE ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

ARITI 345 € 375 €
75 € έως 6 χρ.
155 € 6-12 χρ.

- 115 € ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

MON REPO 469 € 499 € 369 € - 255 € ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

5 ΗΜΕΡΕΣ 25/04
OMIROS 289 € 319 € 155 € 175 € 100 € ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

BLUE PRINCESS 315 € 345 €
75 € έως 6 χρ.
195 € 6-12 χρ.

195 € 150 € ALL INCLUSIVE ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

AEOLUS BUNGALOWS 409 € 439 €
75 € έως 6 χρ.
259 € 6-12 χρ.

359 € 
(family room)

175 € ALL INCLUSIVE ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

AEOLOS MAIN 439 € 469 €
75 € έως 6 χρ.
279 € 6-12 χρ.

- 195 € ALL INCLUSIVE ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΠΑΤΡΑ (499 χλμ.)
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07:00. Με στάση στους Δελφούς και 
στην Ιτέα για γεύμα εξ’ ιδίων φθάνουμε στο γραφικό Γαλαξίδι για καφέ στο 
πανέμορφο λιμανάκι του. Άφιξη στην Πάτρα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Ελεύθερος χρόνος. 

2η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΠΑΡΤΗ (285 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την αρχαία Ολυμπία. Επίσκεψη και συνεχίζουμε 
για Καλαμάτα, όπου θα δούμε την παλιά πόλη. Χρόνος ελεύθερος 
για γεύμα εξ’ ιδίων. Τελευταίος σταθμός η Σπάρτη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και παρακολούθηση της Αναστάσιμης 
λειτουργίας. Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα. 

3η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ - 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΣΠΑΡΤΗ (350 χλμ.). 
Πρωινό και αναχώρηση για τη θρυλική Μάνη. Επίσκεψη στα σπήλαια Διρού 
και συνεχίζουμε για τη Σπάρτη για το πασχαλινό γεύμα μας στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πανέμορφη Μονεμβασιά. Χρόνος 
ελεύθερος για περιήγηση και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΜΥΣΤΡΑΣ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ (180 χλμ.)
Πρωινό και ξεκινάμε για τον Μυστρά. Περιήγηση και συνεχίζουμε για τις 
Μυκήνες, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Επόμενη στάση στο Ναύπλιο, 
περιήγηση στην πόλη. Το σημερινό οδοιπορικό μας τελειώνει στο Τολό.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. 

5η ημέρα: ΤΟΛΟ - Μ. ΕΛΩΝΑΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ (162 χλμ.)
Πρωινό και ημερήσια εκδρομή στο Λεωνίδιο. Αφού περάσουμε από 
τη Μονή Έλωνας, συνεχίζουμε για το Λεωνίδιο. Χρόνος ελεύθερος για 
περιήγηση. Γεύμα εξ’ ιδίων και επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Τολό. 

6η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (660 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο. Επίσκεψη στο θέατρο 
και στο μουσείο. Συνεχίζοντας περνάμε από τον Ισθμό της Κορίνθου και με 
στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Σημείωση: * Στην 5νθήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5&6ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

*Τα προγράμματα εκτελούνται με οργάνωση συνεργαζόμενου γραφείου με αριθμό ΜΗΤΕ 09.33.Ε.61.00.00719.00

1η ηµέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ - 
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ (600 χλµ.) 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 06:30 αναχώρηση. Διέλευση από 
Λάρισα, Θήβα, Ελευσίνα, Ισθμό Κορίνθου, στάσεις καθοδόν για καφέ ή 
φαγητό, άφιξη στην Επίδαυρο. Θα επισκεφθούμε το αρχαίο θέατρο και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια άφιξη στο Τολό και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. 

2η ηµέρα: Υ∆ΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε προαιρετικά με τοπικό καράβι 
τα δύο πανέμορφα νησιά Ύδρα και Σπέτσες. Στην Ύδρα θα δούμε το 
αρχοντικό του Τομπάζη, του Κουντουριώτη, του Βουδούρη, καθώς επίσης 
και τη Μητρόπολη. Ελεύθερος χρόνος. Στις Σπέτσες θα επισκεφθούμε 
το σπίτι της Μπουμπουλινας, το σπίτι-μουσείο του πρώτου Κυβερνήτη 
του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη, το ναό του Αγίου Νικολάου. Το απόγευμα 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη 
λειτουργία της Ανάστασης και μας περιμένει ένα πλούσιο αναστάσιμο 
δείπνο με παραδοσιακή μαγειριτσα. 

3η ηµέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη του Ναυπλίου. Θα θαυμάσουμε το 
Μπούρτζι, θα επισκεφθούμε το κάστρο του Παλαμηδίου και τον Άγιο 
Σπυρίδωνα. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα στην πλατεία 
Συντάγματος. Το μεσημέρι πλούσιο Πασχαλινό γεύμα για να γιορτάσουμε 
το Πάσχα. Χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 

4η ηµέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (650 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τις Μυκήνες. Συνεχίζουμε για Ισθμό Κορίνθου 
και περνάμε στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι για καφέ. Παίρνουμε το δρόμο 
της επιστροφής. Με διάφορες στάσεις για γεύμα εξ’ ιδίων και ξεκούραση, 
φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας. 

Περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται: σελίδα 2

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ
ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ

4ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

RITSAS 
2* sup. 189 € 219 € 119 € 75 €

FLISVOS
ROYAL 4* 245 € 275 € 145 € 95 €

*ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ. Συμπεριλαμβάνονται εορταστικό δείπνο Μεγάλου 
Σαββάτου & Αναστάσιμο γεύμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
EARLY 

BOOKING
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 
2-12 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

5 ΗΜΕΡΕΣ 26/04
ASTIR 4* 

ΠΑΤΡΑ
MANIATIS 3*

ΣΠΑΡΤΗ
RITSAS 2* 

ΤΟΛΟ

259 € 289 € 129 € 115 €

6 ΗΜΕΡΕΣ 26/04
ASTIR 4* 

ΠΑΤΡΑ
MANIATIS 3*

ΣΠΑΡΤΗ
RITSAS 2* 

ΤΟΛΟ

299 € 329€ 145 € 135 €

*ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ. Συμπεριλαμβάνονται εορταστικό δείπνο Μεγάλου 
Σαββάτου & Αναστάσιμο γεύμα



ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    > 73    

GOLDEN age
50plus

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
από Θεσσαλονίκη

BENELUX

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ
ΤΟΣΚΑΝΗ

ΡΩΜΗ - ΤΟΣΚΑΝΗ
ΜΙΛΑΝΟ

645 €

610 €

610 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3*
ΠΡΩΙΝΟ
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ TRANSAVIA

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* ή 4*
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ RYANAIR

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* ή 4*
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ RYANAIR

ANAX. 08/06

ANAX. 31/05

ANAX. 06/06

5 ΗΜΕΡΕΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

Επιβάρυνση μονόκλινου 180 €

Επιβάρυνση μονόκλινου 125€

Επιβάρυνση μονόκλινου 115€

Προαιρετική εκδρομή 
CINQUE TERRE: 60 €

Προαιρετική εκδρομή 
CINQUE TERRE: 60 €

ΜΑΪΟΣ 
ΙΟΥΝΙΟΣ

2019

ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 02/06 / ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ / ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN
ΒΗΘΛΕΕΜ 700 € / Επιβάρυνση μονόκλινου 130 €
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 800 € / Επιβάρυνση μονόκλινου 200 €
Προαιρετικές εκδρομές
Ν. ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΑΣΑΝΤΑ - ΙΕΡΙΧΩ: 40 € / ΓΑΛΙΛΑΙΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ - ΚΑΝΑ: 40 €
ΒΗΘΛΕΕΜ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: 40 € [Προαγορά πακέτου: 100 €]

ΜΕΣΩ Αθήνας
Περιλαμβάνεται το εισιτήριο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 8 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05/06 / ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ / ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN
850 € / Επιβάρυνση μονόκλινου 180 €
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3, 4*
Προαιρετικές εκδρομές
ΓΙΡΟΝΑ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ: 40 € / ΤΟΛΕΔΟ: 40 € [Προαγορά πακέτου: 70 €]

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 01 & 08/06 / ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ / ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN
800 € / Επιβάρυνση μονόκλινου 100 €
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*
Προαιρετική εκδρομή
ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΪΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ: 40 €

ΓΥΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΜΑΔΡΙΤΗ 8 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12/06 / ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ / ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN
960 € / Επιβάρυνση μονόκλινου 180 €
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*
Προαιρετική εκδρομή
ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΪΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ: 40 €

ΠΟΛΩΝΙΑ 7 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 02 & 09/06 / ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ / ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN
830 € / Επιβάρυνση μονόκλινου 100 €
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3*
Προαιρετικές εκδρομές
ΒΡΟΤΣΛΑΒ: 40 € / ΛΟΥΜΠΛΙΝ: 50 € [Προαγορά πακέτου: 80 €]



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 MOUZENIDIS TRAVEL AE έχει την 
πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου 
συνολικά. Η εταιρεία MOUZENIDIS TRAVEL AE 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 ταξιδίου. Σας ενημερώνουμε 
ότι η εταιρεία MOUZENIDIS TRAVEL AE 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 11637178/2018 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 MOUZENIDIS TRAVEL AE Τσιμισκή 
10 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54624 Τηλ. +30 2310 591 590 
Fax  +30 2310 591490 email europe@mzt.gr, ή Αθήνα 
Φιλελλήνων 26 Σύνταγμα Τηλ. +30 210 331 7542 
Fax +30 210 331 7734 email outgoing-ath@mzt.gr. 
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής ρυθμίζουν τις ευθύνες 
και υποχρεώσεις αφενός του Πελάτη (στη συνέχεια 
Ταξιδιώτης) και αφετέρου της Εταιρείας MOUZENIDIS 
TRAVEL (στη 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 κ.τλ.). 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.ά.) 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 υπαιτιότητά του 
(καθυστέρηση, μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα) 
ουδεμίας αποζημίωσης δικαιούται από την Εταιρεία. 
Ο Ταξιδιώτης πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα 
με δική του μέριμνα και έξοδα. Στη περίπτωση που 
ο Ταξιδιώτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική 
του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν 
δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση 
και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής 
του εκτός ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ίδιο. Ο Ταξιδιώτης είναι υπόχρεος με κάθε έξτρα 
δαπάνη / κατανάλωση που πραγματοποιεί σε 
χώρους των καταλυμάτων και οι οποίες δαπάνες δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου. Επίσης 
ευθύνεται προσωπικά για κάθε φθορά και βλάβη 
που προκαλεί με υπαιτιότητα του στους χώρους που 
διαμένει και χρησιμοποιεί. Τον Ταξιδιώτη βαρύνει 
το κόστος του φόρου διανυκτέρευσης σε όποια 
καταλύματα τυχόν επιβάλλεται. Ο Ταξιδιώτης μπορεί 
αφού προειδοποιήσει έγκαιρα την Εταιρεία σε σταθερό 
μέσο και το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την 
έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει τη σύμβαση 

οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο το οποίο πληρεί 
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 κ.λπ.). 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 Εταιρεία. 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 Εταιρείας για την απόκτησή 
τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές 
των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρίου, 
θεωρήσεων VISA, αδειών εργασίας, κ.ά.) είναι 
αποκλειστική ευθύνη του Ταξιδιώτη και ως εκ τούτου 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις 
εισόδου (visa) παρακαλούμε όπως ανατρέξετε 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας mouzenidis.gr ή 
αναζητείστε από τους κατά τόπους συνεργάτες μας 
το σχετικό ενημερωτικό έντυπο. 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 τη 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 
αποζημίωσης πέραν της επιστροφής εισπραχθέντων 
χρημάτων. Σε περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε 
μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, από τον ελάχιστο 
που ορίζεται στην εκάστοτε εκδρομή, η Εταιρεία 
δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση αζημίως εντός 
20 ημερών πριν την έναρξη του πακέτου για ταξίδια 
που διαρκούν περισσότερο από 6 ημέρες, εντός 7 
ημερών πριν την έναρξη του πακέτου για ταξίδια που 
διαρκούν μεταξύ 2 και 6 ημερών, και εντός 48 ωρών 
πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδίων 
που διαρκούν λιγότερο από 2 ημέρες. Σε περίπτωση 
καταγγελίας από την Εταιρεία οι επιστροφές των 
καταβληθέντων πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών 
από την καταγγελία. Στη 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 
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 θέσης και 
βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν 
συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, 
(που διαφέρει κατά προορισμό) και υπόκειται σε 
περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. 
Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν μπορεί να 
επιβληθεί στην αεροπορική εταιρεία ώστε να περιορίσει 
τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και τον χρόνο 
αναμονής για τις ανταποκρίσεις. β. Ξενοδοχεία/
Καταλύματα. Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την 
Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια 
λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια 
τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε 
συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα 
με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην 
περιγραφή κάθε εκδρομής. Η κατηγορία των 
ξενοδοχείων που αναφέρονται (πολυτελείας Α. κατ. 
κ.λπ.) 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.λπ.). Σε ουδεμία περίπτωση η Εταιρεία θα δεχθεί να 
πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών. Τα 
καταλύματα σε πολλές χώρες είναι υποχρεωμένα να 
επιβάλλουν φόρο διανυκτέρευσης κατά δωμάτιο. Ο 
φόρος αυτός επιβάλλεται απ΄ ευθείας από το κατάλυμα 
προς τον 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 εκ. 
(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€). Γι’ 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 Εταιρεία 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, 
προϋπάρχον 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 δήλωσης 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 
κ.τλ.) 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 
κ.τλ.). 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 τη 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 τη 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. 
10. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δεδομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού αριθ.679/20176 της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, τα Μέρη ρητά δεσμεύονται κατά 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν 
από τη σύμβαση παροχής οργανωμένου ταξιδιού, να 
συμμορφώνονται με το ισχύον Δίκαιο Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία δεσμεύεται 
ότι η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων, που λαμβάνει από τον Ταξιδιώτη, 
πραγματοποιείται με μοναδικό στόχο την εκπλήρωση 
του σκοπού, όπως περιγράφεται στο παρόν και σε 
ουδεμία άλλη χρήση-επεξεργασία αυτών θα προβεί 
χωρίς την προγενέστερη ενημέρωση του Ταξιδιώτη. Η 
Εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ταξιδιώτη, 
αναλαμβάνει να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικές με την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών 
του δεδομένων, καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα 
του, που απορρέουν από την εφαρμογή του ως άνω 
Κανονισμού, μέσω σχετικής επικοινωνίας με τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@
mzt.gr. Επίσης, η Εταιρία παρέχει στη διάθεση του 
Ταξιδιώτη και ο Ταξιδιώτης δηλώνει ότι έλαβε πλήρη 
γνώση και αποδέχεται την πολιτική απορρήτου της 
Εταιρείας καθώς και των σχετικών με τις υπηρεσίες της 
πληροφοριών, όπως αναλύονται στο παρακάτω link, 
που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της, https://www.
mouzenidis.com/el-gr/world/article/privacy-notice
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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