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managing director

Αγαπητοί ταξιδιώτες,

Σας καλωσορίζουμε στον ταξιδιωτικό οργανι-
σμό Zeus Travel, που με γραφεία σε Θεσσα-
λονίκη, Βουδαπέστη και Βελιγράδι, εδώ και 
σχεδόν 30 χρόνια εξυπηρετεί ταξιδιώτες με 
απαιτήσεις.
 
Με χαρά σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα 
των φθινοπωρινών αποδράσεων του Zeus 
Travel και είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε τον 
ιδανικό προορισμό για το επόμενο ταξίδι σας!
 
Όπως θα δείτε, το πρόγραμμά μας διαθέτει 
μια πληθώρα προορισμών και στυλ εκδρο-
μών: αεροπορικές, οδικές ή συνδυασμός των 
δύο μέσων, από τη μακρινή Ισπανία και Γαλλία 
έως και τη γειτονική Βουλγαρία και Τουρκία.
Κλασσικές προτάσεις όπως η Βιέννη, το Παρί-
σι και η Ρώμη δεν θα μπορούσαν να λείπουν 
από τον κατάλογό μας και σίγουρα η επιλογή 
τους θα σας ανταμείψει.

Πέρα όμως από τους ανωτέρω προορισμούς, 
σας προτείνουμε να εμπιστευτείτε τους έμπει-
ρους συνεργάτες μας και τις προτάσεις μας 
και να επιλέξετε ένα μέρος που πιθανώς δεν 
έχετε επισκεφθεί ξανά, όπως τα Διαμάντια 
των Δαλματικών Ακτών, το Ρομαντικό Βένετο 
ή την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα.

Σε περίπτωση που η Βουδαπέστη ή το Βελιγρά-
δι είναι μια από τις επιλογές σας, η πολύχρονη 
εμπειρία μας στους προορισμούς αυτούς λόγω 
των γραφείων μας στις δύο αυτές πρωτεύου-
σες, σας εγγυάται αξέχαστες διακοπές.
 
Επιλέξτε σήμερα το ταξιδιωτικό πρόγραμμα 
που σας ταιριάζει ή ελάτε να δημιουργήσουμε 
μαζί το ταξίδι των ονείρων σας!
 
Ζήστε κι εσείς τη μοναδική εμπειρία του Zeus 
Travel και αφεθείτε να σας ταξιδέψουμε!
 
Φιλικά...



Θεσσαλονίκη Βελιγράδι Βουδαπέστη

Το γραφείο μας στο Βελιγράδι: Στις αρχές του 
2016 στη καρδιά του Βελιγραδίου δημιουρ-
γήσαμε το γραφείο εισερχόμενου και εξερ-
χόμενου τουρισμού. Με το έμπειρο ελληνό-
φωνο προσωπικό μας καταφέραμε μέσα σε 
μόνο 2 χρόνια να κάνουμε την παρουσία μας 
αισθητή στη Σερβία αλλά και στην Ελλάδα.

Το γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη εισερχόμε-
νου τουρισμού: Το 2013 δημιουργήθηκε το 
γραφείο εισερχόμενου τουρισμού στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, με το έμπειρο προσωπικό 
μας μπορούμε να εξυπηρετούμε χιλιάδες ξέ-
νους τουρίστες κάθε σεζόν στην Ελλάδα με 
τις καλύτερες παροχές. 

ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ 
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
Μέλημά μας η προώθηση της Ελλάδας ως TOP τουριστικό προορισμό μέσω της παρουσίας 
μας στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις τουρισμού. 

Το γραφείο μας στη Βουδαπέστη: 28 χρόνια 
συνεχούς παρουσίας στην Ουγγρική αγορά, 
το γραφείο μας στη Βουδαπέστη εξυπηρετεί 
τους Έλληνες και τουσ Ούγγρους τουρίστες 
στον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό. 

Ακριβώς στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, 
όπου χτυπά ο τουριστικός παλμός της πόλης 
μας, το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προ-
σωπικό μας με χαρά περιμένει να σας υπο-
δεχθεί και να σας ταξιδέψει σε προορισμούς 
εντός και εκτός των συνόρων. 

Δέσμευση μας η παροχή υψηλών υπηρεσι-
ών, η ποικιλία προτεινόμενων προγραμμά-

των και οι εξασφαλισμένες αναχωρήσεις, με 
τις καλύτερες πάντα τιμές της αγοράς.

Με αγάπη για τα ταξίδια και βασικό γνώμονα 
την προσωποποιημένη προσέγγιση πελα-
τών φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τα τουριστι-
κά δεδομένα της Θεσσαλονίκης.

Ζήστε κι εσείς τη μοναδική εμπει-
ρία του Zeus Travel και αφεθείτε 
να σας ταξιδέψουμε!

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
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5 Κύπρος  |  6 ημέρες

6 Παρίσι - Disney  |  4, 5 ημέρες

7 Αμστερνταμ  |  4, 5 ημέρες

8 Πράγα  |  4, 5 ημέρες

9 Βαρκελώνη  |  4, 5 ημέρες

10 Ρώμη Αιώνια Πόλη  |  4, 5 ημέρες

11 Βιέννη  |  4, 5 ημέρες

12 Βουδαπέστη  |  4, 5 ημέρες

13 Βελιγράδι - Νόβισαντ - Φρούσκα Γκόρα  |  3, 4 ημέρες

14
Βουκουρέστι - Θρυλικά Καρπάθια - Λίμνη Χερεστράου    
4, 5 ημέρες

15 Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα  |  4, 5 ημέρες

16 -17 Ντουμπάι  |  5 ημέρες

18 Πανόραμα Ιταλίας - Κρουαζιέρα Αδριατικής  |  6 ημέρες

19 Αναγεννησιακή Τοσκάνη  |  6 ημέρες

20 Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Κάπρι  |  6 ημέρες

21
Ρομαντικό Βένετο - Λίμνη Γκάρντα - Δολομίτες - 
Κρουαζιέρα Αδριατικής  |  6 ημέρες

22
Πανόραμα Κροατίας - Λίμνες Πλίτβιτσε - Κρουαζιέρα 
Αδριατικής  |  6 ημέρες

23 Διαμάντια των Δαλματικών Ακτών  |  4 ημέρες

24 Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα  |  5 ημέρες

25 Βουδαπέστη - Βιέννη  |  5 ημέρες

26
Βουκουρέστι - Θρυλικά Καρπάθια - Λίμνη 
Χερεστράου  |  4, 5 ημέρες

27 Βελιγράδι - Νόβισαντ - Φρούσκα Γκόρα  |  4, 5 ημέρες

28
Τα Διαμαντια της Μαύρης Θάλασσας  |  4 ημέρες

Μπάνσκο   |  2, 3 ημέρες

29
Βυζαντινή Οχρίδα  |  3, 4 ημέρες

Σκόπια - Μοναστήρι   |  2, 3 ημέρες

30 Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόνησα  |  4 ημέρες

31 1000 και 1 Νύχτες στην Πόλη  |  5 ημέρες

32 Παράλια Μικράς Ασίας  |  5 ημέρες

33 Αϊβαλί - Σμύρνη  |  4 ημέρες

34
Ανατολική Ρωμυλία  |  4 ημέρες

Σόφια - Φιλιππούπολη  |  4 ημέρες

35 Γενικοί Όροι Συμμετοχής 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Περιεχόμενα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
•  Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από το αεροδρόμιο Μα-

κεδονία της Θεσσαλονίκης.
•  Όλες τις μεταφορές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 

όπως αναφέρονται στα αναλυτικά μας προγράμματα. 
•  Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον αναλυτικό 

τιμοκατάλογο. 
•  Διατροφή όπως αναφέρεται στον αναλυτικό τιμοκατάλογο.
•  Τις ξεναγήσεις και περιηγήσεις που αναλύονται στα προγράμ-

ματα των εκδρομών μας. 
•  Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου μας, κατά τη διάρκεια 

της εκδρομής. 
•  Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.
•  Οτι αναφέρεται στο αναλυτικό έντυπο ή στο τιμοκατάλογο ως 

προσφορά ή Δώρο.
•  ΦΠΑ

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
•  Όλες τις μεταφορές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 

όπως αναφέρονται στα αναλυτικά μας προγράμματα. 
•  Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον αναλυτικό 

τιμοκατάλογο. 
•  Διατροφή όπως αναφέρεται στον αναλυτικό τιμοκατάλογο.
•  Τις ξεναγήσεις και περιηγήσεις που αναλύονται στα προγράμ-

ματα των εκδρομών μας. 
•  Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου μας, κατά τη διάρκεια 

της εκδρομής. 
•  Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.
•  Οτι αναφέρεται στο αναλυτικό έντυπο ή στο τιμοκατάλογο ως 

προσφορά ή Δώρο.
•  ΦΠΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, δημοτικοί φόροι 
ξενοδοχείων, check point όπως αναφέρονται στον αναλυτικό 
τιμοκατάλογο, προαιρετικές εκδρομές και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προτεινόμενο, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ει-
σόδους μουσείων, πάρκων αναψυχής, αρχαιολογικών χώρων 
και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο έντυπο ή στον τιμοκατάλογο. 

Δείτε όλα μας τα προγράμματα σε πραγματικό χρό-
νο, τους τιμοκαταλόγους και τα ξενοδοχεία μας στο 
www.zeustravel.gr. Κάντε τις κρατήσεις σας ON LINE. 
Θα έχετε αμέσως την επιβεβαίωση της κράτησής σας 
και το ενημερωτικό της εκδρομής στο email σας!

Μπορείτε να πληρώσετε τις εκδρομές που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε με το γραφείο μας έως και με 12 άτο-
κες δόσεις. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα σε όλα τα ταξί-
δια μας κόστους άνω των 200€ (συμπεριλαμβανομένων 
και των φόρων), το προνόμιο της εξόφλησης του ταξι-
διού σας με άτοκες δόσεις!! Συγκεκριμένα : 
 
• Για ταξίδια με συνολική τιμή από 200€ - 499€/ το 
άτομο, πληρώνετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο 
έως σε 4 άτοκες δόσεις.
 
• Για ταξίδια με συνολική τιμή από 500€ - 699€/ το 
άτομο, πληρώνετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο 
έως σε 6 άτοκες δόσεις. 
 
• Για ταξίδια με συνολική τιμή από 700€ - 899€/ το 
άτομο, πληρώνετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο 
έως σε 8 άτοκες δόσεις.
 
• Για ταξίδια με συνολική τιμή από 900€ - και άνω, 
πληρώνετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 
12 άτοκες δόσεις.

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ !!

ON LINE 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ-
ΛΑΤΩΝ ΜΑΣ
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Λεμεσός / Λευκωσία / Τρόοδος / Μονή Κύκκου / Όμοδος / Πάφος / Μονή Αγίου Νεοφύτου

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Λάρνακα. Άφιξη μεταφορά στη Λεμεσό και πρώτη 
γνωριμία με την παλιά πόλη με τους στενούς ακτι-
νωτούς δρόμους της να οδηγούν μέχρι έξω από 
το παλιό ψαρολίμανο, σήμερα υπερσύγχρονη και 
υπερπολυτελής μαρίνα. Το μεσαιωνικό κάστρο της 
Λεμεσού ήταν ο τόπος τέλεσης γάμου, του Ριχάρδου 
του Λεοντόκαρδου, Βασιλιά της Αγγλίας και σήμερα 
στεγάζει το Κυπριακό Μεσαιωνικό Μουσείο. Μετα-
φορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, διανυκτέρευση.

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την Λευκωσία. 
Πρώτος μας σταθμός ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας 
Στρατιωτικό κοιμητήριο και ηρώο των υπερασπι-
στών της Κύπρου κατά την εισβολή των Τούρκων το 
1974. Συνεχίζουμε στις κεντρικές φυλακές στα Φυ-
λακισμένα μνήματα, με τους τάφους, τα κελιά των 9 
ηρώων και την αγχόνη των Άγγλων. Στο αρχαιολογι-
κό μουσείο, θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του 
πολιτισμού της Κύπρου από την Νεολιθική εποχή. 
Συνεχίζουμε με το μέγαρο της αρχιεπισκοπής, τον 
ιερό ναό του Ιωάννη με τις θαυμαστές τοιχογραφίες, 
τα Ενετικά τείχη, την Λαϊκή Γειτονιά και την πράσι-
νη γραμμή που διχοτομεί την Λευκωσία. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να την 
αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Μία ωραία ιδέα είναι 
να επισκεφτούμε την Δερύνεια (δολοφονία Ισαάκ, 
Σολωμού), με φόντο την νεκρή πόλη της Αμμοχώ-
στου, το Μοναστήρι της Αγίας Νάπας και τις φημι-
σμένες φοινικούδες της Λάρνακας.

Μετά το πρωινό, επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. 
Λαζάρου, από τα ωραιότερα δείγματα Βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής χτισμένη από τον αυτοκράτορα 
Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό. Ο Άγιος Λάζαρος μετά την 
ανάστασή του ήρθε στη Κύπρο, χειροτονήθηκε επί-
σκοπος Κιτίου από τους Αποστόλους Βαρνάβα και 
Παύλο κι έζησε εδώ άλλα 30 χρόνια. Ο τάφος του 
βρίσκεται κάτω από την Αγία Τράπεζα της εκκλησί-
ας. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Λάρνακας και 
πτήση για Αθήνα. 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα ορεινά κα-
ταπράσινα γραφικά «κερασοχώρια» στο όρος Τρό-
οδος (υψόμετρο 1952 μέτρα). Θα σταματήσουμε 
στο ομορφότερο θέρετρο στις Πλάτρες του Σεφέρη. 
Συνεχίζουμε με την Ιερά Μονή Τροοδίτισσας, από 

Μετά το πρόγευμα ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο. 
Διασχίζοντας τους απέραντους αμπελώνες και πορτο-
καλεώνες του Φασουρίου, φτάνουμε στον Πύργο τον 
Ιπποτών στο Κολόσσι. Θα ξεναγηθουμε στο Κούριο ση-
μαντική αρχαία πόλη - βασίλειο. Θα σταματήσουμε στην 
Πέτρα του Ρωμιού, όπου αναδύθηκε από τους αφρούς 
των κυμάτων η θεά Αφροδίτη. Επίσκεψη στο μοναστήρι 
της Εγκλείστρας που ιδρύθηκε από τον Άγιο Νεόφυτο. 
Πραγματικός αναχωρητής και ασκητής, ο Άγιος έζησε για 
60 χρόνια στην “Εγκλείστρα” του (λαξευμένη στο βράχο 
από τον ίδιο) και παρά το γεγονός ότι δεν έφυγε ποτέ από 
το ασκητηριο του, είχε πλήρη εικόνα των γεγονότων της 
εποχής του, τα κατέγραψε και θεωρείται από τους σημα-
ντικότερους ιστορικούς της εποχής του. Συνεχίζουμε με 
την στήλη μαστίγωσης του Αποστόλου Παύλου και την 
κατακόμβη της Αγίας Σολομονής, που λειτουργείται από 
την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Θα επισκεφτού-
με, την έπαυλη του Διονύσου με τα μοναδικά ψηφιδωτά 
και θα καταλήξουμε στο λιμάνι της Πάφου με το υπέροχο 
φρούριο της. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

Θεσσαλονίκη - Λάρνακα - Λεμεσός

Λεμεσός - Λευκωσία - Λεμεσός

Λεμεσός  
(μέρα ελεύθερη) 

Λεμεσός – Λάρνακα - Θεσσαλονίκη

Λεμεσός - Πλάτρες- Τροοδιτισσα 
Μονή Κύκκου- Ομοδος - Λεμεσός

Λεμεσός – Αγιος Νεόφυτος
Πάφος – Λεμεσός

1η

2η

5η

6η

3η

4η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΚΥΠΡΟΣ 
6 ημέρες

τις παλαιότερες Μονές του νησιού γνωστή για την 
ασημοσκέπαστη θαυματουργή η εικόνα της Πανα-
γίας. Πιστεύεται ότι δίνει ελπίδα σε άτεκνα ζευγάρια. 
Περνώντας από τα φημισμένα χωριά Πεδουλά και 
Πρόδρομο, θα επισκεφτούμε το γνωστότερο και 
πλουσιότερο μοναστήρι της Κύπρου την Ιερά μονή 
Κύκκου από το 1100 αφιερωμένη στην Παναγία. 
Στεγάζει μια από τις τρεις σωζόμενες εικόνες της 
Παναγίας που αποδίδονται στον Απόστολο Λουκά. 
Εδραιώθηκε με Αυτοκρατορικό διάταγμα του Αλέξι-
ου Ι του Κομνηνού (1081-1118 μ.Χ). Εκεί στο Θρονί 
της Παναγίας θα επισκεφτούμε τον τάφο του Αρχι-
επισκόπου Μακαρίου του Πρώτου Προέδρου της 
Κύπρου και θα καταλήξουμε στο πιο όμορφο και 
παραδοσιακό χωριό Όμοδος όπου βρίσκεται και το 
μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΚΑΠΗ, ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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Παρίσι / Μουσείο Λούβρου / Βερσαλλίες / Μουσείο Αρωμάτων / Fragonard / Παναγία Παρισίων / Disneyland 
Συνοικία Μαραί / Πλατεία Βαστίλης / Συνοικία Λατίνων (Quartier Latin) / Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα 

ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
4 ή 5 ημέρες

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κο-
σμοπολίτικο Παρίσι. Άφιξη στην πόλη του φωτός και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

Θεσσαλονίκη - Παρίσι1η
ημέρα

Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την πανοραμική μας ξενά-
γηση ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική 
εξέλιξη του Παρισιού. Θα επισκεφθούμε το Trokadero 
και το μοναδικό αρχιτεκτονικό κόσμημα της πόλης, τον 
πύργο του Eiffel. Συνεχίζουμε για τη μεγαλύτερη αψί-
δα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, τη διάσημη 
λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο 
παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδρα-
ματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας 
της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας 
Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυ-
πωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες 
του Λούβρου, τη Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του 
Châtelet, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Pont 
Neuf, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Πα-
ρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 
Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα 
κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου 
Σουλπικίου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το 
Saint-Germain-des-Prés με τα διάσημα καφέ, τη Σχολή 
Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που 
σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το 
περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Να-
πολέων, γνωστό ως το μέγαρο των Απομάχων.Στη συνέ-
χεια ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Παρίσι - Πανοραμική ξενάγηση2η
ημέρα

Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο 
του Λούβρου, όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε 

Παρίσι - Λούβρο - Μουσείο Fragonard 
Βερσαλλίες (επίσκεψη)  
Μονμάρτη - Κρουαζιέρα Σηκουάνα 
(προαιρετική επιλογή)

3η
ημέρα

Πρωινό και αναχώρηση για όσους επιθυμούν για να 
επισκεφθούν το υπέροχο Βασίλειο του DISNEY, ένα 
από τα δημοφιλέστερα πάρκα διασκέδασης (εισιτήρια 
εξ ιδίων). Είναι ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με πολλα-
πλές μορφές δραστηριοτήτων. Αποτελείται από πολλά 
λούνα παρκ, παιδικές χαρές και πίστες, ενώ στήνονται 
τεράστια κτίρια, από παραμύθια του Walt Disney. Ανή-
κει στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε στο Πα-
ρίσι για πρώτη φορά στις 12 Απριλίου του 1992. Επισκε-
φθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε 
στην χώρα του Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε την 
περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό των Κεραυ-
νών και περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς 
και επισκεφθείτε το υπέροχο Walt Disney Studios Paris. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.

Παρίσι - Disneyland Paris & Walt 
Disney Studios Paris

4η
ημέρα

Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στην πόλη για τα τελευ-
ταία ψώνια σας. Η πρότασή μας είναι να γνωρίσετε ένα 
πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 
πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαι-
ρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον λαό 
του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, 
Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλή-
θους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης 
της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της 
Βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως 
εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια, περιπλανη-
θείτε στην πανέμορφη συνοικία Marais που περικλείει 
την πλατεία Vosges με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ 
και θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. Δαι-
δαλώδη δρομάκια, αμέτρητα μπιστρό και καφετέριες 
συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά 
αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους 
της εποχής, οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα 
διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Συνάντηση στο ξενο-
δοχείο μας για τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής μας στη Θεσσαλονίκη.

Παρίσι - Ελεύθερη ημέρα 
Πτήση επιστροφής

5η
ημέρα

την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της 
Σαμοθράκης, όπως επίσης την Ελληνική, τη Ρωμαϊκή, 
και ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα 
θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του David και 
του De la Croix. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο 
Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να περιηγηθούμε στην ιστορία των αρωμά-
των και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά από 
κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια, θα επισκεφθούμε 
το ανάκτορο των Βερσαλλιών, θα δούμε τα βασιλικά 
δωμάτια, καθώς και το δωμάτιο των κατόπτρων, όπου 
έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες. Αργότερα θα 
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους καταπλη-
κτικούς κήπους του Λουδοβίκου, οι οποίοι αποτέλεσαν 
το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της 
Ευρώπης. Για το βράδυ, η πρότασή μας είναι να πραγ-
ματοποιήσετε προαιρετικά μία υπέροχη κρουαζιέρα 
στο Σηκουάνα με τα περίφημα bateaux mouches και 
βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην πλα-
τεία των καλλιτεχνών.

Στο πρόγραμμα 4 ημερών δεν περιλαμβάνεται η 1η 
ημέρα 6



Άμστερνταμ / Χάγη / Ρότερνταμ / Ψαροχώρια Μάρκεν / Βόλενταμ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
4 ή 5 ημέρες

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με 
απευθείας πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αε-
ροδρόμιο Schiphol και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα, χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνω-
ριμία με την πόλη. Μπορείτε να απολαύσετε προ-
αιρετικά μία κρουαζιέρα στα όμορφα κανάλια της 
πόλης. Τα πλοιάρια αυτά, που αποτελούν μέρος της 
αστικής συγκοινωνίας, θα σας δώσουν τη δυνατότη-
τα να διασχίσετε τα κανάλια και να γνωρίσετε και να 
φωτογραφίσετε τα πλοιάρια-κατοικίες που βρίσκο-
νται στις όχθες. Αξίζει ακόμη να δείτε τους πάγκους 
με τους πλανόδιους ανθοπώλες που πουλάνε του-
λίπες από το Άμστερνταμ, την αγορά λουλουδιών 
Siegel, τα φωτισμένα κανάλια, τα αμέτρητα ποδήλα-
τα και να απολαύσετε τις λατέρνες που γεμίζουν με 
μουσική τους δρόμους.

Θεσσαλονίκη - Άμστερνταμ1η
ημέρα

Πρωινό και σήμερα θα περιηγηθούμε στην πρω-
τεύουσα της Ολλανδίας, που επιπλέει στη θάλασ-
σα. Το σκηνικό της πόλης συνθέτει την εικόνα ενός 
τεράστιου υπαίθριου μουσείου που με την πολυ-
πολιτισμικότητα των κατοίκων της και την ποικιλία 
των γεύσεων που προσφέρουν τα εστιατόρια της, 
την έχουν καταστήσει μια από τις γνωστότερες 
και ωραιότερες μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα ξε-
κινήσουμε με μια πανοραμική περιήγηση από το 
ιστορικό κέντρο, το οποίο οριοθετείται από τρία 
ημικυκλικά τεχνητά κανάλια, οι όχθες των οποίων 
ενώνονται με 400 μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες, 
για να δούμε μεταξύ άλλων τον παραδοσιακό μύλο 
του Ρέμπραντ, το εντυπωσιακό στάδιο «Αρένα», το 
Βασιλικό μουσείο Rijksmuseum, το οποίο είναι σ’ 
ένα γοτθικό παλάτι του 1885 και φιλοξενεί τα πιο 
γνωστά έργα ζωγραφικής της χώρας. Μη ξεχνάμε 
πως οι Ρέμπραντ, Βερμέερ, Φρανς Χαλς, ο τραγικός 
ζωγράφος του 19ου αιώνα και υστερότερος μάγος 
της οραματικής ζωγραφικής Πιέτ Μοντριάν, ήταν 

Άμστερνταμ - Πανοραμική ξενάγηση 
Κρουαζιέρα στα κανάλια

2η
ημέρα

Ημέρα ελεύθερη. Για όσους επιθυμούν, υπάρχει δυ-
νατότητα προαιρετικής εκδρομής στο Ρότερνταμ, 
τη Χάγη και το Ντελφτ. Γιά όσους επιθυμούν να συμ-
μετέχουν, το πρωί θα γίνει αναχώρηση για το μεγα-
λύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης και το δεύτερο 
παγκοσμίως, το Ρότερνταμ. Θα θαυμάσουμε τους 
τεράστιους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαί-
τερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις 
εντυπωσιακές γέφυρες Willem και Erasmus. Στη συ-
νέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη 
Ντελφτ, που αποτελεί την πρώτη πρωτεύουσα του 
Ολλανδικού κράτους, μια πόλη με πανέμορφο ιστο-
ρικό κέντρο και μεγαλοπρεπείς Βασιλικούς ναούς. 
Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η Χάγη, έδρα του Διε-
θνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλί-
ου, με το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης» και κτίρια 
μοναδικής αξίας, που στεγάζουν Υπουργεία και Πρε-
σβείες. Εκεί κοντά βρίσκεται η μεγαλύτερη και πλέον 
κοσμική παραλία της Ολλανδίας, η Scheveningen. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

Άμστερνταμ - Χάγη - Ρότερνταμ 
Ντελφτ (προαιρετική επιλογή)  
(89 χλμ ανά διαδρομή)

3η
ημέρα

Μετά το πρωινό και για όσους επιθυμούν θα αναχω-
ρήσουμε για τα γνωστά ψαράδικα χωριά Marken και 
Volendam, που έχουν διατηρήσει τον παραδοσιακό 

Άμστερνταμ - Ψαροχώρια Μάρκεν & 
Βόλενταμ (προαιρετική επιλογή)  
(22 χλμ ανά διαδρομή)

4η
ημέρα

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο Schiphol 
του Άμστερνταμ για την απευθείας πτήση της επι-
στροφής μας στη Θεσσαλονίκη. Άφιξη το μεσημέρι, 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

 Άμστερνταμ - Θεσσαλονίκη 5η
ημέρα

όλα παιδιά της Ολλανδίας. Θα συνεχίσουμε με την 
πανύψηλη Δυτική εκκλησία, το μοναδικό παλάτι του 
Βασιλιά και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα αξιοθέατα 
του κέντρου. Το απόγευμα στον ελεύθερο χρόνο 
σας, απολαύστε έναν καφέ στα περίφημα Brown 
Café και δοκιμάστε, μεταξύ άλλων, ψητό ψωμί από 
το Σουρινάμ, αγοράστε παλιές μάσκες από την Ιάβα 
και υφάσματα στον αργαλειό από το Μαρόκο. Επί-
σης μπορείτε να απολαύσετε μια κρουαζιέρα στα 
πανέμορφα κανάλια της πόλης.

τους χαρακτήρα και βρίσκονται στις όχθες της άλ-
λοτε λιμνοθάλασσας Zuiderzee. Θα κάνουμε βόλτα 
στα στενά σοκάκια του ομώνυμου χωριού, όπως και 
στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Κατά τη διάρ-
κεια της εκδρομής, θα επισκεφθούμε ένα μύλο και 
ένα παραδοσιακό τυροκομείο, όπου θα μας εξηγή-
σουν πώς φτιάχνονται τα τυριά και, στη συνέχεια, θα 
έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις 
τους. Το απόγευμα, επιστροφή στο Άμστερνταμ. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στα πε-
ρίφημα κόκκινα φανάρια.

Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράςΠράγα / Κάρλοβυ Βάρυ / Τσέσκυ Κρούμλοβ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. 
Άφιξη στη ‘‘χρυσή πόλη’’, επιβίβαση στο λεωφορείο 
και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ 
(Μάλα Στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές 
συνοικίες στην Πράγα. Στη συνέχεια θα επισκε-
φθούμε την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου, θα περπατήσουμε από τη γραφική Γοτ-
θική γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά 
δρομάκια της ‘‘Βασιλικής Οδού’’ ως την πλατεία της 
παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο 
αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέλαση των Αποστό-
λων’’, καθώς και στην πλατεία του ιστορικού κέντρου 
της Πράγας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με το-
πικές σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής τους ή στα 
φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας.

Θεσσαλονίκη - Πράγα  
(ξενάγηση Παλιάς Πόλης)

1η
ημέρα

Μετά το πρωινό η ξενάγηση μας ξεκινάει με το μονα-
στήρι του Strahov και το Loreto, ένα από τα σημαντι-
κότερα μνημεία της Πράγας, στη συνέχεια κατευθυ-
νόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη, την Ακρόπολη 
της Πράγας, που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα 
Στράνα και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό 
ναό του Αγ. Βίτου και στην ‘‘βασιλική’’ του Αγ. Γεωργίου. 
Μετά την ξενάγησή μας, θα έχουμε δίωρη προαιρετική 
κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε την Πράγα από μια άλλη 
άποψη. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακο-
λουθήσετε μια παράσταση «Μαύρου Θεάτρου», μια 
και βρίσκεστε στην πόλη όπου γεννήθηκε η ιδέα του 
Μαύρου Θεάτρου!

Πράγα  
(ξενάγηση Καστρούπολης)

2η
ημέρα

Για τη σημερινή ημέρα προτείνουμε εκδρομή στην 
γνωστή λουτρόπολη Karlovy Vary στη Δυτική Βο-
ημία, γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. Τον 
14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον 
αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώ-
θηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των 
γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Διασχί-
ζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό 
Τέπλα, καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο 
Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας και άλλοι 
περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγηση μας 
στην πόλη θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 
Αναχώρηση για την Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.

Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ  
(Προαιρετικές επιλογές)  
(127 χλμ. ανά διαδρομή)

3η
ημέρα

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ημέρα είναι ελεύθερη. 
Πρότασή μας είναι μία ολοήμερη εκδρομή στη δεύ-

Πράγα - Τσέσκυ Κρούμλοβ 
(Προαιρετικές επιλογές)  
(173 χλμ. Ανά διαδρομή)

4η
ημέρα

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και με τις καλύτερες 
εντυπώσεις από την όμορφη πρωτεύουσα της κε-
ντρικής Ευρώπης, αναχωρούμε για το αεροδρόμιο 
και την πτήση της επιστροφής.

Πράγα - Θεσσαλονίκη5η
ημέρα

ΠΡΑΓΑ
4 ή 5 ημέρες

Στο πρόγραμμα 4 ημερών δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

τερη πιο όμορφη πόλη μετά την Πράγα στο Cesky 
Krumlov. Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα τρέχουν 
σε πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής πόλης η 
οποία, όπως και η Πράγα, είναι στην λίστα των διατη-
ρητέων πόλεων της UNESCO. Αποτελεί πολιτισμικό 
στολίδι με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού 
και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες 
και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Krumlov 
εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
και πολιτιστικής αξίας όπως η ‘‘κρυφή γέφυρα’’. Επι-
σκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από 
ψηλά την πανοραμική θέα. Επιστροφή στην Πράγα. 
Βράδυ ελεύθερο.
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Βαρκελώνη / Χιρόνα / Γήπεδο Καμπ Νου

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βαρ-
κελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ξεκινάμε τη βόλτα μας στο κέντρο της 
πόλης. Θα περπατήσουμε τη Λας Ράμπλας, το δια-
σημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας, την κεντρική 
αγορά τροφίμων και φρούτων La Boqueria, και την 
πλατεία Real. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το από-
γευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση 
στο πάρκο Guell, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα 
Antonio Gaudi, το οποίο είναι μνημείο της παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, την 
παλιά πόλη και στα στενάκια του El Born, την εκκλη-
σία Santa Maria Del Mar και τον λόφο Montjuïc.

Θεσσαλονίκη - Βαρκελώνη 
(Ξενάγηση)

1η
ημέρα

Μετα το πρωινό αρχίζουμε την ξενάγηση μας από την 
κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης, την Plaza Catalunya. 
Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo de 
Gracia με τα ωραιότερα σπίτια από την εποχή του μο-
ντερνισμού διασήμων αρχιτεκτόνων με γνωστότερα 
την Casa Batllo και Casa Mila του μεγάλου Gaudi. Θα 
δούμε από κοντά το αριστούργημά του, την περίφη-
μη εκκλησία Sagrada Familia. Θα περάσουμε από το 
Porto Olympico, λιμάνι στην περίοδο των ολυμπιακών 
αγώνων, το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, 
παλιά γειτονιά των ψαράδων. Θα ανηφορήσουμε στο 
λόφο Montjuic όπου βρίσκεται το ολυμπιακό στάδιο 
και όλες τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας του 1992. 
Η επόμενη στάση μας στο Ισπανικό χωριό, που κατα-
σκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 1929. Η 
ξενάγηση μας θα τελειώσει στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, την περίφημη γοτθική συνοικία με το παλάτι 
των καθολικών βασιλιάδων και τον καθεδρικό ναό. Για 
το βράδυ, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλα-
μένκο στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο 
και γεμάτο πάθος ρυθμό του.

Βαρκελώνη  
(Ξενάγηση)

2η
ημέρα

Πρωινό και προαιρετικη εκδρομή στη γενέτειρα του 
μεγάλου καταλανού ζωγράφου, το Figueres! Θα δού-
με το πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία, το 
μουσείο θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβα-
δόρ Νταλί και το τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία που 
περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του 
Νταλί στον κόσμο! Βγαίνοντας από το μουσείο, απο-
λαύστε επίσης την μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που 
αποτελείται από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία 
σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος! Μετά από ένα 
καφέ στο ιστορικό κέντρο του Figueres, αναχώρηση 
για την πόλη της Girona όπου θα θαυμάσουμε τον 
καθεδρικό ναό της Παναγίας, θα περπατήσουμε στο 
εβραϊκό προάστιο, ένα από τα καλύτερα διατηρημέ-
να στην Ευρώπη.

Βαρκελώνη - Girona – Figueres 
(Προαιρετικές επιλογές)  
(141 χλμ ανά διαδρομή)

3η
ημέρα

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε το μουσείο του μεγα-
λύτερου ζωγράφου του 20ου αιώνα, του Πάμπλο 
Πικάσο. Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου επισκε-
φτείτε το Camp Νou, το γήπεδο της φημισμένης 
Barcelona.

Βαρκελώνη - Μουσείο Πάμπλο 
Πικάσο - Γήπεδο Καμπ Νού 
(Προαιρετικές επιλογές)

4η
ημέρα

Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μετα-
φορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Θεσσαλονίκη. 

Βαρκελώνη - Θεσσαλονίκη5η
ημέρα

Στο πρόγραμμα 4 ημερών δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
4 ή 5 ημέρες
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράςΡώμη / Βατικανό / Φλωρεντία

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
σας με την πόλη. Για το βράδυ προαιρετικά μπορείτε 
να ακολουθήσετε το Rome by Night, μια ξεχωριστή 
περιήγηση της πόλης ανάμεσα στα φωταγωγημένα 
κτίρια της, που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει η δια-
φορετική της όψη υπό το φώς των αστεριών.

Θεσσαλονίκη - Ρώμη1η
ημέρα

Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτή-
ση της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη.

Ημέρα ελεύθερη για να σεργιανίσετε στην πόλη.
Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκ-
δρομή στη Φλωρεντία, την πόλη που είναι συνώνυ-
μη με την τέχνη, μια πόλη-ύμνο στην Αναγέννηση.

Ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε να την αφιερώσετε 
στο Μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, στο Βατικα-
νό. Τα Μουσεία Βατικανού είναι ένα συγκρότημα 
μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου 
με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. Τουρι-
στών. Θα θαυμάσετε αμέτρητους μοναδικούς θη-

Αμέσως μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενά-
γηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να 
γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μπορ-
γκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερί-
νι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, 
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα 
του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελι-
ώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική Piazza 
Venezia, όπου δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμ-
μανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό 
με το νησί Τιβερίνα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο για να περπα-
τήσετε στην μοναδική Πιάτσα Ναβόνα, τη δημο-
φιλή Piazza di Spagna και να φωτογραφηθείτε στη 
Fontana di Trevi.

Ρώμη - Θεσσαλονίκη

Ρώμη - Φλωρεντία  
(προαιρετική επιλογή)  
(274 χλμ ανά διαδρομή)

Ρώμη - Βατικανό  
(Προαιρετική επιλογή)

Ρώμη - Ξενάγηση πόλης

5η

4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΡΩΜΗ ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ
4 ή 5 ημέρες

Στο πρόγραμμα 4 ημερών δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

σαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των 
τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμά-
τια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ρα-
φαήλ και θα καταλήξετε στην Καπέλα Σιστίνα με τις 
τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται 
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμι-
ας ζωγραφικής, και στο ναό του Αγίου Πέτρου στο 
Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστείτε από την απο-
καθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα 
τέχνης που φιλοξενούνται.
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Βιέννη / Σάλτσμπουργκ / Δάση Μάγιερλινγκ - Μπάντεν

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βι-
έννη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. Για το βράδυ, προτείνουμε μια επίσκε-
ψη στο φημισμένο SKY BAR.

Θεσσαλονίκη - Βιέννη1η
ημέρα

Πρωινό και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την πτήση επι-
στροφής, γεμάτοι όμορφες εντυπώσεις.

Ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική εκ-
δρομή στα περίχωρα της Βιέννης, τα περίφημα Βι-
εννέζικα Δάση. Εκεί θα γνωρίσετε τον Πύργο του 
Lichtenstein, το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, το 
Mayerling, όπου έλαβε χώρα το ερωτικό ή πολιτικό 
δράμα του Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Θα 
ακολουθήσει επίσκεψη στην όμορφη λουτρόπολη 
Baden, όπου θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο για 
να θαυμάσουμε τη γραφική αυτή πόλη, όπως επίσης 
και το πολυσύχναστο Καζίνο, ένα από τα μεγαλύτε-
ρα και ωραιότερα της Ευρώπης. 

Ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή 
στην πόλη της μουσικής, το Salzburg. Στην πανο-
ραμική περιήγηση στην παλιά πόλη, θα δούμε το 

Μετά το πρωινό, αρχίζουμε την ξενάγηση μας με 
τον γύρο της Ringstrasse, το κέντρο της πόλης, όπου 
θα θαυμάσετε τα μοναδικά κτίρια, όπως την Ένωση 
Φίλων Μουσικής, την Κρατική Όπερα, το νεογοτθι-
κό Δημαρχείο, τα δίδυμα μουσεία Φυσικής Ιστορίας 
και Καλών Τεχνών, τα χειμερινά ανάκτορα των Αψ-
βούργων Χόφμπουργκ, που διαθέτουν 18 πτέρυγες, 
54 σκάλες και 2.600 δωμάτια, το Δημοτικό Θέατρο, 
το Πανεπιστήμιο, το ελληνοπρεπές Κοινοβούλιο με 
την πρόσοψη αντίγραφο της Ακαδημίας Αθηνών 
και τον εντυπωσιακό νεογοτθικό ναό Votivkirche. 
Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε τα θερινά ανάκτορα 
Schoebrunn, όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε 
τους κήπους, τον πρώτο ζωολογικό κήπο του κό-
σμου και τα δωμάτια που ζούσε η αυτοκρατορική 
οικογένεια (προαιρετική η είσοδος στα δωμάτια). 
Στη συνέχεια, θα περπατήσετε στον κεντρικό πεζό-
δρομο Kaertnerstrasse και θα καταλήξετε στον κα-
θεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, που θεωρείται το πιο 
κομψό γοτθικό κτίριο της Αυστρίας. Για το βράδυ, 
προτείνουμε ένα κονσέρτο κλασικής μουσικής ή μια 
παράσταση στην κρατική όπερα.

Βιέννη – Θεσσαλονίκη 

Βιέννη ή Δάση Μάγιερλινγκ - 
Μπάντεν (προαιρετική επιλογή)  
(38 χλμ. ανά διαδρομή)

Βιέννη - Σάλτσμπουργκ  
(προαιρετική επιλογή)  
(289 χλμ. ανά διαδρομή)

 Βιέννη - Ξενάγηση

5η

4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

Στο πρόγραμμα 4 ημερών δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

ΒΙΕΝΝΗ
4 ή 5 ημέρες

παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους, τον 
επιβλητικό Καθεδρικό Ναό, τη Μικρή Όπερα, το 
Σπίτι-Μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά την οδό 
Getreidegasse με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, 
και τέλος θα δούμε τον Πύργο Glockenspiel με τις 35 
καμπάνες. Χρόνος ελεύθερος για όσους επιθυμούν 
να ανέβουν στο Κάστρο του «Αλατιού», από όπου 
θα έχετε μία υπέροχη πανοραμική θέα της πόλης. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας 
στη Βιέννη.
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Βουδαπέστη / Παραδουνάβια Χωριά / Βιέννη

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονίας και πτή-
ση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνω-
ριμία με την πόλη.

Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη1η
ημέρα

Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα 
πάρουμε την πτήση επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη.

Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περι-
ήγησή μας θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, 
που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το 
ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην 
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα δούμε τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δη-
μοτικό Πάρκο, την όπερα, την πύλη του Φραγκίσκου 
Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανα-
κτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία 
του Τάματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια, θα κα-
ταλήξουμε στην Πλατεία Σουηδίας και από εκεί, με 
τα πόδια, θα κατευθυνθούμε στην ιστορική συνοι-
κία της ελληνικής παροικίας και στον Καθεδρικό ναό 
του Αγ. Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην ομώνυμη 
πλατεία όπου μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας και 
με μία παραδοσιακή άμαξα. Στη συνέχεια, επιστρο-
φή αργά το απόγευμα στην Βουδαπέστη.

Πρωινό και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος 
Ανδρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρί-
ας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης 
της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη 
εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των 
Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτη-
ριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορεί-
τε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά 
αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το 
επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε 
και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτι-
σμένα από τον Βασιλιά Μπέλα Δ’ για την προστασία 
της περιοχής από τους Μογγόλους. Τέλος, θα στα-
ματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε 
τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: 
η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του 
Ezstergom, με την υπέροχη θέα του Δούναβη από 
το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.

Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με 
τη βασίλισσα του Δούναβη, την όμορφη Βουδαπέ-
στη. Το όνομα της προήλθε το 1873 από την ένωση 
των δύο κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται 
εκατέρωθεν του Δούναβη, της Βούδας (Buda) και της 
Πέστης (Pest). Θα ξεναγηθούμε πρώτα στην Πέστη, 
όπου θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, προς τιμή και 
μνήμη των μεγάλων ηρώων της Ουγγρικής ιστορίας. 
Το μνημείο στο κέντρο της πλατείας ονομάζεται Μνη-
μείο της Χιλιετίας, με την στήλη ύψους 36 μέτρων στην 
κορυφή της οποίας υπάρχει άγαλμα του Αρχάγγελου 
Γαβριήλ. Θα δούμε επίσης τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου, τη μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγ-
γαρίας, που πήρε το όνομά της προς τιμήν του προ-
στάτη της πόλης του πρώτου Χριστιανού Βασιλιά της 
Ουγγαρίας, την όπερα, το ογκώδες μπαρόκ Δημαρχείο 
και το επιβλητικό νεογοτθικό Ουγγρικό Κοινοβούλιο, 
το μεγαλύτερο κτίριο στην Ουγγαρία (268μ. μήκος). 
Περνώντας στη Βούδα, θα δούμε τον παραμυθένιο 
Πύργο των Ψαράδων χτισμένο το 1905 με τους επτά 
πύργους, τους πολλαπλούς πυργίσκους, τα παραπέ-
τα και τις κοφτές σκάλες. Θα θαυμάσουμε επίσης το 
Ναό του Ματθαίου (Matyas) κτισμένο τον 13ο αιώνα 
σε γοτθικό στυλ και ψηλά από το λόφο του Γκέλλερτ 
με το ομώνυμο φρούριο και θα θαυμάσουμε τη μονα-
δική θέα. Ελεύθερος χρόνος, για να επισκεφθείτε την 
πλούσια αγορά της πόλης ή να επισκεφθείτε το κατα-
πράσινο νησί της Μαργαρίτας. Το βράδυ, σας προτεί-
νουμε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη για να 
θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης 
με την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστι-
κή κληρονομιά.

Βουδαπέστη – Θεσσαλονίκη

Βουδαπέστη - Ημερήσια εκδρομή στη 
Βιέννη (Προαιρετική)  
(240 χλμ ανά διαδρομή)

Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά 
(55 χλμ ανά διαδρομή)

Βουδαπέστη  
(ξενάγηση)

5η

4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
4 ή 5 ημέρες

Στο τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η ξενάγηση της Βουδαπέστης και η μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Βελιγράδι / Μοναστήρι Κρούσεντολ / Νόβι Σαντ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και απευ-
θείας πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη στο Βελιγράδι, με-
ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας.

Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι1η
ημέρα

Μετά το πρωινό, ημέρα ελεύθερη για να χαρείτε την 
πρωτεύουσα της Σερβίας. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο και πτήση για Θεσσαλονίκη.

Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για το βουνό 
Φρούσκα Γκόρα, τόπος γνωστός ως σερβικό Άγιον 
Όρος με τα 35 μοναστήρια του. Η επίσκεψή μας περι-
λαμβάνει 3 εξ αυτών. Το μοναστήρι Novo Hopovo του 
15ου αιώνα που χτίστηκε από τον τελευταίο Σέρβο 
δεσπότη, Đurađ Branković και που με την εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου, ήταν από τα πιο σημαντικά μο-
ναστήρια για τους Σέρβους που προσέφυγαν στην 
τότε Αυστροουγγαρία. Το μοναστήρι Krušedol του 
16ου αιώνα, με την εκκλησία του Ευαγγελισμού και 
το μοναστήρι Grgeteg όπου θα δούμε 21 τοιχογρα-
φίες του Uroš Predić, γνωστού Σέρβου ζωγράφου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μικρή ζωγραφική 
μπαρόκ πόλη Σρέμσκι Κάρλοβτσι, με το πανέμορφο 
κέντρο της και κτίρια με πλούσια αρχιτεκτονική όπως 
το παλιό Πατριαρχείο, την εκκλησία του Αγίου Νικο-
λάου, το πρώτο Σέρβικο Γυμνάσιο και τη Θεολογική 
σχολή. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Μη χάσετε 
την ευκαιρία να δοκιμάσετε το ντόπιο κρασί bermet. 
Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Σερβίας το Νόβισαντ, και Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης το 2021. Πρώτη στάση το φρούριο Πε-
τροβαράντιν, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύμβολα 
της πόλης, που βρίσκεται στην όχθη του ποταμού 
Δούναβη. Λόγω της θέσης και του μεγέθους του, 
λέγεται συχνά «Γιβραλτάρ του Δούναβη» και η θέα 

Μετά το πρωινό ξεκινάμε τη γνωριμία του Βελιγρα-
δίου, με πρώτη μας επίσκεψη στο Ναό του Αγίου 
Σάββα, που είναι ο μεγαλύτερος (εν λειτουργία) ορ-
θόδοξος ναός του κόσμου. Ο τρούλος φτάνει τα 70 
μέτρα ύψος και φέρει πάνω του επίχρυσο σταυρό 12 
μέτρων, ενώ έχει 49 καμπάνες και είναι ορατός από 
κάθε σημείο της πόλης. Στη συνέχεια, θα δούμε το 
σιδηροδρομικό σταθμό, την οδό Nemanjina, την 
Resavska, την εκκλησία του Αγίου Μάρκου, τη Βου-
λή της Σερβίας, το Παλιό και το Καινούργιο Παλάτι, 
την Πλατεία του Νίκολα Πάσιτς, την Πλατεία Δημο-
κρατίας με το Εθνικό μουσείο και το Εθνικό θέατρο. 
Συνεχίζουμε για το φρούριο Kalemegdan, όπου θα 
απολαύσουμε τη θέα στο σημείο συνάντησης των 
ποταμών Σάββα και Δούναβη. Εδώ βρίσκεται το 
Στρατιωτικό Μουσείο, το μνημείο του Ρήγα Φεραί-
ου, ο πύργος Nebojsa. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
το Σπίτι των Λουλουδιών - μουσείο και άλλοτε κατοι-
κία του επί σειρά ετών προέδρου της Σοσιαλιστικής 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, 
Josip Broz Tito. Εδώ βρίσκεται και ο τάφος του. Στην 
άλλη πλευρά του ποταμιού, φτάνουμε στην περιοχή 
Ζέμουν, όπου είναι αρκετά διαφορετική και χτισμέ-
νη σε άλλο στυλ, με ιστορικά μπαρόκ κτίρια, πλατεί-
ες και παραδοσιακά café. Θα έχουμε την ευκαιρία 
να δούμε το Kalemegdan πάλι, αλλά από την άλλη 
πλευρά του ποταμιού. Επίσης, το απόγευμα προαι-
ρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη με ειδικό ποταμό-
πλοιο, απ’ όπου καθώς νυχτώνει, θα θαυμάσουμε τα 
φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης, από μια άλλη 
οπτική γωνία.

Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη

Βελιγράδι – Μοναστήρι Κρούσεντολ 
Σρέμσκι Κάρλοβτσι - Νόβι Σαντ (94 χλμ 
ανά διαδρομή) (Προαιρετικές Επιλογές)

Βελιγράδι  
(ξενάγηση)

4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
3 ή 4 ημέρες

Στις 3 ημέρες πραγματοποιείται μόνο η ξενάγηση Βελιγραδίου.

ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ (ΣΕΡΒΙΚΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ)

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΞΕΝΑΓΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

από το κάστρο προς το Δούναβη και την πόλη είναι 
εντυπωσιακή, ειδικά από το σημείο όπου βρίσκεται ο 
Πύργος του ρολογιού, σύμβολο του κάστρου. Στη συ-
νέχεια θα γνωρίσουμε το κέντρο της πόλης του Νόβι 
Σαντ που αποκαλείται «Αθήνα της Σερβίας» και είναι 
κέντρο της σερβικής μπαρόκ διανοητικής ελίτ. Στην 
ξενάγησή μας θα δούμε την οδό Dunavska (Δουνάβ-
σκα) και Zmaj Jovina, τους πεζόδρομους, την πλατεία 
Ελευθερίας, το Εθνικό Θέατρο, το Δημαρχείο, την Κα-
θολική Εκκλησία της Παναγίας, το σπίτι της συζύγου 
του Άλμπερτ Αϊνστάιν, την Εβραϊκή Συναγωγή Matica 
Srpska, και την παλιά Ελληνική συνοικία της πόλης. 
Επιστροφή στο Βελιγράδι.
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράςΒουκουρέστι / Σινάια / Μπραν / Μπρασόβ / Λίμνη Χέρεστραου

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία το μεση-
μέρι και απευθείας πτήση για το Βουκουρέστι. Μετα-
φορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

Θεσσαλονίκη - Βουκουρέστι1η
ημέρα

Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο, για 
την απευθείας πτήση προς τη Θεσσαλονίκη.

Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την έπαυλη 
που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Γνωστή 
και ως «Μέγαρο της Άνοιξης» (Palatul Primaverii), 
θα δούμε την προκλητική χλιδή που κυριαρχεί στα 
δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει 
η πολυτέλεια. Συνεχίζουμε για το «μουσείο του χω-
ριού», που είναι μοναδικό στο είδος του, το οποίο 

Πρωινό και ξεκινάει η ξενάγηση της πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το “Παρίσι των Βαλκα-
νίων” όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Θα επισκε-
φθούμε το τεραστίων διαστάσεων παλάτι του κοινο-
βουλίου, «το σπίτι του λαού»,(Palatul Parlamentului) 
που πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο 
στον κόσμο μετά το Αμερικάνικο Πεντάγωνο. Θα 
θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, 
«ναό της μουσικής» το περίφημο Athenaeum (19ος 
αι.), το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βα-
σιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό 
Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, το παλάτι του Βα-
σιλιά Κάρολου του 1ου που σήμερα στεγάζει την 
Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία 
της Επανάστασης του 1989 και το κτήριο που στέ-
γαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το 
εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτι-
κής Λέσχης (Cercul National Militar), την Αψίδα του 
Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία (1658) και το 
Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πανεπι-
στημίου και τέλος την Ορθόδοξη εκκλησία Σταυ-
ρουπόλεως. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος στο 
κέντρο και στην πλούσια αγορά. Θα έχετε ευκαιρία 
να ψωνίσετε αντίκες και αναμνηστικά, όπως επίσης 
και να γευματίσετε προαιρετικά στα εστιατόρια του 
κέντρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προ-
αιρετική διασκέδαση στο ιστορικό κέντρο όπου θα 
βρείτε πολλές νυχτερινές επιλογές όπως Rock Café, 
μπυραρίες, μπιστρό, clubs και άλλα. 

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπά-
θια. Αφού διασχίσουμε την Κοιλάδα Πράχωβα, φθά-
νουμε στη Σινάια, το «μαργαριτάρι των Καρπαθίων», 
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κα-
τοικία του Βασιλιά Καρόλου, του πρώτου Βασιλιά της 
Ρουμανίας, η ξυλόγλυπτη διακόσμηση, η αίθουσα των 
όπλων και οι συλλογές σπανίων αριστουργημάτων που 
κοσμούν τα δωμάτια του, το καθιστούν ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα ανάκτορα της Ευρώπης. Στη συνέχεια 
θα δούμε καθ΄ οδόν το Μοναστήρι της Σινάια, το πρώ-
το κτίριο που χτίστηκε το 1685 από τον Κατακουζηνό, 
πάνω σε μία πέτρα που έφερε από το Όρος Σινά, εξ’ ου 
και η ονομασία της περιοχής. Η όμορφη διαδρομή συ-
νεχίζεται με επίσκεψη στο Μπραν. Εδώ θα γνωρίσουμε 
το πιο γνωστό τουριστικό αξιοθέατο της χώρας, τον 
Πύργο του Βλαντ Τσέπες, γνωστού ως Κόμη Ντράκου-
λα. Ακολουθεί γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα της πε-
ριοχής όπου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε την 
περίφημη ρουμανική κουζίνα. Τελευταία μας στάση, η 
πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας, το Μπρασόβ. Φθά-
νοντας, θα ξεναγηθούμε σε μια από τις πιο όμορφες 
πόλεις της σημερινής Ρουμανίας, θα δούμε τα κτίσμα-
τα του 18ου αιώνα, την κεντρική πλατεία Σφατουλούι 
με το Παλαιό Δημαρχείο που φέρει στην πρόσοψη τα 
εμβλήματα της πόλης το στέμμα και το δέντρο, την 
Μπισέρικα Νεάγρα (Μαύρη Εκκλησία), τη μεγαλύτερη 
εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού από τη Βιέννη ως την Κων-
σταντινούπολη και τον Πύργο του Ρολογιού. Ούγγροι, 
Ρουμάνοι, Σλάβοι και Γερμανοί είχαν εγκατασταθεί με 
το πέρασμα των αιώνων στο Μπρασόβ, κάνοντάς το, 
την πιο κοσμοπολίτικη πόλη των Βαλκανίων. Επιστρο-
φή στο Βουκουρέστι αργά το απόγευμα.

Βουκουρέστι – Θεσσαλονίκη

Βουκουρέστι – Έπαυλη Τσαουσέσκου 
Μουσείο Χωριού – Λίμνη Χερεστράου 
Παραδοσιακό γεύμα Ρουμανικής 
Κουζίνας.

Βουκουρέστι  
(ξενάγηση)

Βουκουρέστι - Σινάια (123 χλμ) - Μπραν 
(51 χλμ) - Γεύμα σε παραδοσιακή 
ταβέρνα - Μπρασόβ (29 χλμ)

5η

4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
4 ή 5 ημέρες ΘΡΥΛΙΚΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΧΕΡΕΣΤΡΑΟΥ

θα επισκεφθούμε εκατοντάδες παραδοσιακά σπί-
τια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας που έχουν 
μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό 
τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη 
εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, 
από τα Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη 
Θάλασσα. Η περιήγησή μας θα κλείσει με μία επί-
σκεψη στο τεράστιο, πανέμορφο και καταπράσινο 
πάρκο Herastrau, που βρίσκεται δίπλα στην ομώ-
νυμη τεχνητή λίμνη. Θα απολαύσουμε την φύση, θα 
επισκεφθούμε το νησί των ρόδων με το άγαλμα του 
Ηρακλή και θα καταλήξουμε για καφέ στο γνωστό 
Hard Rock Café. Ακολουθεί παραδοσιακό γεύμα στο 
εστιατόριο Pescarus δίπλα στη λίμνη, όπου έχετε την 
ευκαιρία να δοκιμάσετε τα νοστιμότατα ρουμανικά 
πιάτα. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 
ψώνια στην παλιά πόλη.

Στο πρόγραμμα 4 ημερών δεν παραλείπεται τίποτα από τις επισκέψεις και ξεναγήσεις.
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονίας και 
απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα του Μαυ-
ροβουνίου, την Ποντγκόριτσα. Επιβίβαση στο λεω-
φορείο και αναχώρηση για την όμορφη παραλιακή 
πόλη της Μπούντβα. Στην περιήγησή μας θα δούμε 
την μαρίνα με τα πολυτελή γιοτ, την παλιά πόλη, 
τον πεζόδρομο Σλοβένσκα Ομπάλα, θα περάσουμε 
την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να 
επισκεφθούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε τον 15ο 
αιώνα. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το 
μεσαιωνικό Κότορ, που είναι περικυκλωμένο από 
ένα τείχος του 14ου αιώνα. Το Κότορ ανήκει ως Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην 
UNESCO. Θα δούμε τον κόλπο του Κότορ, το νοτι-
ότερο φιόρδ της Ευρώπης και στην παλιά πόλη, το 
Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος (12ος 
αι.), και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ελεύθε-
ρος χρόνος και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Μετά το πρωινό, η ημέρα μας είναι αφιερωμένη 
στο Διαμάντι της Αδριατικής. Οι δαντελωτές ακτές, 
το πανέμορφο λιμάνι της και τα 1185 νησάκια στα 
γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν μια μοναδική 
εικόνα. Η πανέμορφη και μικρή παλιά πόλη είναι 
περιτριγυρισμένη από πανίσχυρα πέτρινα τείχη 
(13ος - 16ος αιώνας ), που θεωρούνται τα πιο όμορ-
φα της Ευρώπης με μήκος 1940 μέτρα, γι αυτό και 
εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα σημεία που 
επιλέχτηκαν να γυριστούν σκηνές από το Game of 
Thrones. Η παλιά πόλη έχει ανακηρυχθεί σε μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην ξενάγη-
σή μας θα δούμε την Placa – Stradum τον υπέροχο 
κεντρικό πεζόδρομο που ξεκινά από την Πύλη Pile, 
το σιντριβάνι Onofrio, τον μητροπολιτικό ναό του 
Αγίου Βλασίου με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη 
στην πλατεία του, το φραγκισκανό μοναστήρι με 

Πρωινό και για σήμερα σας προτείνουμε μία προαι-
ρετική εκδρομή στα τουριστικά θέρετρα της Δαλμα-
τίας Σπλιτ και Τρογκίρ. Φτάνοντας στο Σπλιτ, ξεκινάει 
η περιήγηση στην πόλη όπου θα επισκεφθούμε το 
ανάκτορο του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, κτισμένο 
μεταξύ 295 και 305 μ.Χ., τον Καθεδρικό Ναό, το Γοτθικό 
Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού, 
την προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα. Χρόνος 
ελεύθερος και συνεχίζουμε για το μεσαιωνικό Τρογκίρ 
(πόλη-νησί), που έχει χαρακτηρισθεί από την Unesco, 
ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Το Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώ-
νεται με την ξηρά με ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια 
ιστορία και θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλμα-
τίας και δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με 
άριστη τουριστική υποδομή. Επιστροφή αργά το από-
γευμα στο Ντουμπρόβνικ.

Μετά το πρωινό μας σας προτείνουμε μία προαιρετική 
εκδρομή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και συγκεκριμένα 
στην πανέμορφη πόλη του Μόσταρ με έντονο το μου-
σουλμανικό στοιχείο, που διασχίζεται από τον ποταμό 
Νερέτβα. Η πόλη πήρε το όνομά της από την Παλιά 
Γέφυρα (Σταρι Μοστ) και από τους πύργους στις άκρες 
της (mostari) που σημαίνει «φύλακες της γέφυρας». Πε-
ριήγηση στην πόλη ενώ θα δούμε και την Παλιά Γέφυ-
ρα (του 16ου αι.) η οποία καταστράφηκε το 1993 κατά 
τη διάρκεια του πολέμου και ανακατασκευάστηκε. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Ντουμπρόβνικ αργά 
το απόγευμα. Ελεύθερος χρόνος.

Πρωινό, ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας και ανα-
χώρηση για το αεροδρόμιο απο όπου θα πάρουμε την 
πτήση επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη - Ποντγκόριτσα - 
Μπούντβα – Κότορ - Ντουμπρόβνικ 
(156 χλμ).

Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση) - Game 
of Thrones - Πανοραμική άποψη της 
πόλης και βόλτα με το τελεφερίκ.

Ντουμπρόβνικ – Σπλιτ - Τρογκίρ 
(προαιρετική) (256 χλμ).

Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ 
(προαιρετική) (131 χλμ).

Ντουμπρόβνικ - Θεσσαλονίκη

1η

2η

3η

4η

5η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

Ποντγκόριτσα / Μπούντβα / Κότορ / Ντουμπρόβνικ / Σπλιτ / Τρογκίρ / Μόσταρ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ 
4 ή 5 ημέρες

την εκκλησία του Σωτήρος, τον πύργο του Ρολο-
γιού και το Μέγαρο Σπόντζα. Χρόνος ελεύθερος στη 
διάθεσή σας για να γυρίσετε την παλιά πόλη. Για το 
απόγευμα, σας προτείνουμε μία μοναδική εμπειρία, 
να θαυμάσετε πανοραμικά τη θέα της πόλης και 
την Αδριατική, ανεβαίνοντας με το τελεφερίκ στο 
Panorama Bar.

Στο πρόγραμμα 4 ημερών δεν πραγματοποιείται η τέταρτη ημέρα (προαιρετική εκδρομή στο Μόσταρ)
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Με την άφιξη σας, στο αεροδρόμιο θα σας συναντή-
σει ο συνεργάτης μας. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Το πρωινό ελεύθερο για μια γνωριμία περιήγηση 
σας στην Αραβική πολύ. Η απογευματινή μας περι-
ήγηση, στοχεύει να σας εισάγει στον αραβικό πολιτι-
σμό και να σας δείξει τα πιο διάσημα αξιοθέατα του 
Ντουμπάι. Η περιοδεία ξεκινά με μια φωτογράφιση 
στο σύμβολο του Ντουμπάι - το Burj Al Arab. Θα συ-
νεχίσουμε, από την παραλιακή οδό, για να επισκε-
φτείτε ένα από τα πιο ακριβά μέρη του Ντουμπάι, τη 
Τζουμέρα. Θα κάνουμε μια στάση στο περίφημο και 
όμορφο Τζαμί Jumeirah, που λέγεται ότι είναι το πιο 
φωτογραφημένο τζάμι στη πόλη .Η περιήγηση μας, 
συνεχίζεται στο παλιό κομμάτι του Ντουμπάι, όπου 
θα επισκεφτούμε το Μουσείο του Ντουμπάι, και θα 
έχετε την ευκαιρία να μάθετε ενδιαφέροντα στοιχεία 
για τον πολιτισμό και τη θρησκεία της χώρας, καθώς 
και να δείτε πώς ζούσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν. 

Ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην αραβική 
πόλη. Σας προτείνουμε (προαιρετική) μια ημερήσια 
εκδρομή στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Αραβι-
κών Εμιράτων.

Σήμερα σας προτείνουμε, να επισκεφτείτε την αρα-
βική έρημο (προαιρετική). Μια μοναδική εμπειρία 
με 4Χ4 Jeep, με τοπικές λιχουδιές και φολκλορικό 
show. Εναλλακτικά, μπορείτε να περιηγηθείτε σε ένα 
από τα πολλά shopping mall της πόλης.

Πρωινό, χρόνος για τα τελευταία σας ψώνια στην 
αραβική πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

Θεσσαλονίκη - Ντουμπάι

Ντουμπάι- Ξενάγηση πόλης

Ντουμπάι  
Abu Dhabi Tour (προαιρετικά)

Ντουμπάι

Ντουμπάι - Θεσσαλονίκη

1η

2η

3η

4η

5η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΝΤΟΥΜΠΑΙ 
5 ημέρες

Η περιήγηση τελειώνει με μια βόλτα και χρόνο για 
να ψωνίσετε, γύρω από το περίφημο Gold and Spice 
Souq. Στους μεγάλους και πολυπληθείς διαδρόμους 
του Gold Souq, θα βρείτε εμπόρους και καλλιτέχνες 
εκπαιδευμένους στη σχεδίαση των κοσμημάτων, 
από παραγγελθέντα κομμάτια μέχρι ελκυστικά 
αραβικά σχέδια. Ακριβώς δίπλα, βρίσκεται το Spice 
Souq - με πολύχρωμες σακούλες μπαχαρικών, βο-
τάνων, αποξηραμένα φρούτα και τοπικές ποικιλίες 
τσαγιού. Σίγουρα θα ανακαλύψετε μια νέα γεύση 
- και ναι, μπορείτε να δοκιμάσετε πριν αγοράσετε. 
Επιστροφη στο ξενοδοχειο σας. Διανυκτέρευση.
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Θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκλη-
ρώσετε την επίσκεψη σας στο Ντουμπάι, να επισκε-
φθείτε την έρημο. Μια ξεχωριστή εμπειρία με 4Χ4, 
στην Αραβική έρημο. Θα αναχωρήσετε μεσημέρι 
από το ξενοδοχείο σας και απολαύστε την μοναδική 
διαδρομή/ οδήγηση στους χρυσούς αμμόλοφους 
της ερήμου, με κατεύθυνση από το υψηλότερο προς 
τον χαμηλότερο. Θα καταλήξετε στο Desert Camp, 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που μιμείται τις τέντες 
των Βεδουίνων. Θα απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα, 
ενώ θα έχετε την δυνατότητα να ιππεύσετε καμήλα, 
να φωτογραφηθείτε με παραδοσιακές τοπικές φο-
ρεσιές ή να κάνετε tattoo. Αμέσως μετά, θα σερβι-
ριστεί δείπνο (buffet ) με τοπικά εδέσματα, υπό τον 
ήχο τοπικής μουσικής, παρακολουθώντας ένα φα-
ντασμαγορικό show από επαγγελματίες χορευτές. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Πρωινη αναχώρηση από το ξενοδοχείο σας, για την 
ολοημερη εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι, με αφιξη 
περίπου 1,5 ώρα μετα. Η πρώτη στάση σας θα είναι 
το Grand Mosque, όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
περπατήσετε, να μάθετε ενδιαφέροντα γεγονότα 
για το μεγαλύτερο τζαμί της χώρας και να τραβήξετε 
φωτογραφίες από κάθε δυνατή γωνία. Η περιοδεία 
συνεχίζεται στο Women’s Handicraft Centre όπυ θα 
εχετε την δυνατότητα να θαυμάστε τις δεξιότητες 
των τοπικών κυριών που κάνουν τα παραδοσιακά 
αντικείμενα με τα χέρια τους.Συνεχίζουμε με μια 
απολαυστική διαδρομή γύρω από την πόλη και 
μια στάση στο όμορφο Abu Dhabi Corniche, όπου 
μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες του Emirates 
Palace, ενα απο τα πιο πολυτελεστατα ξενοδοχεια 
ολων των Εμιρατων. Η περιήγηση τελειώνει στο χω-
ριό κληρονομιάς του Άμπου Ντάμπι.Θα έχετε την ευ-
καιρία να μάθετε ενδιαφέροντα γεγονότα σχετικά με 
τον πολιτισμό και την παράδοση των Αράβων και να 
δείτε πώς ζούσαν στο παρελθόν.Επιστροφη αργα το 
βραδυ στο Ντουμπαι.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση), με 

τη Fly Dubai
• Διαμονή, σε ξενοδοχείο 4* ή 5*, με πρόγευμα 

καθημερινά
• Μεταφορές, από / προς αεροδρόμιο / ξενο-

δοχείο στο Ντουμπάι, με ελληνόφωνο τοπικό 
αντιπρόσωπο

• Μισής ημέρας ξενάγηση πόλης, με τοπικό ελ-
ληνόφωνο ξεναγό 

• Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο.
• Μια χειραποσκευή 7 κιλών και 1 αποσκευή / 

ανά άτομο κατά την διάρκεια της πτήσης
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, 105,00 €
• Φόρος διαμονής στο Ντουμπάι: Για διαμονή 

σε ξενοδοχείο 4* ημερήσιο κόστος AED 15,00 
(περίπου 3,7 €) το άτομο τη νύχτα & για δια-
μονή σε ξενοδοχείο 5* ημερήσιο κόστος AED 
20,00 (περίπου 5 €) το άτομο τη νύχτα

• Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 
ή αναφέρεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο.

Σημειώσεις:
• Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από 

την ημέρα εξόδου από τη χώρα.
• Η παιδική τιμή ισχύει εφόσον μοιράζεται το 

δωμάτιο με 2 ενήλικες
• Η αναχώρηση εκτελείται με ελάχιστη συμμε-

τοχή 12 ατόμων
• Οι πτήσεις είναι: 

26/10 Θεσσαλονίκη - Ντουμπάι  
αναχ. 14.35 αφιξ. 20.40 (FZ 770) 
30/10 Ντουμπάι - Θεσσαλονίκη 
αναχ. 09.50 αφιξ. 13.45 (FZ 769)

Desert Safari

Abu Dhabi Tour

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Τιμή κατ’ άτομο: 55,00€ Τιμή κατ’ άτομο: 80,00€ 
 
Η παραπάνω τιμή ισχύει με ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράςΒενετία / Φλωρεντία / Σιένα / Ρώμη / Πομπηία / Μπάρι

Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και 
μεταφορά στη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στον τελικό μας 
προορισμό το μεσημέρι.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον Αρ-
χαιολογικό χώρο της Πομπηίας όπου θα ακολουθή-
σει ξενάγηση με εξειδικευμένο ξεναγό. Το μεσημέρι, 
μέσα από μία υπέροχη διαδρομή καταλήγουμε στο 
λιμάνι του Μπάρι. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίη-
ση στις καμπίνες, διανυκτέρευση εν πλω.

Πρωινό και ξενάγηση, όπου θα γνωρίσουμε τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα της Ρώμης. Το Κολοσσαίο, το 
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέ-
ατρο του κόσμου. Την Ρωμαϊκή Αγορά που ήταν η 
καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας 
της αυτοκρατορίας, σήμερα αποτελεί έναν από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώ-
πης. Την Piazza Venezia στους πρόποδες του Λόφου 
του Καπιτωλίου που κυριαρχείται από το επιβλητικό 
Εθνικό Μνημείο του Βιτόριο Εμανουέλε Β’ ή «Βωμός 
της Πατρίδας» αφιερωμένο στον πρώτο βασιλιά της 
ενοποιημένης Ιταλίας. Μεταξύ άλλων θα δούμε την 
Piazza di Spagna με τα 135 ισπανικά σκαλιά του 18ου 
αιώνα, το Πάνθεον το καλύτερα διατηρημένο από 
τα αρχαία μνημεία της Ρώμης, την Piazza Navona με 
την Fontana dei Quattro Fiumi (Κρήνη των Τεσσά-
ρων Ποταμών) που είναι γεμάτη με καφέ, εστιατόρια 
και πλανόδιους ζωγράφους και φυσικά τη Fontana 
di Trevi, το μεγαλύτερο σιντριβάνι της πόλης. Χρό-
νος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στην όμορφη 
πρωτεύουσα της Ιταλίας. Διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η ξενάγηση 
στη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέν-
νησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει 
ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Άφιξη στο λιμάνι της Βενετίας και αμέσως ξεκινάει η 
ξενάγηση στη Βενετία, που έχει ανακηρυχθεί Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με 
βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων 
και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές 
γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό 
Παλάτι των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ 
και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στυλ, 
και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, 
«το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρα-
κτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος 
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζα-
ντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το 
καμπαναριό του (Campanile), ο Πύργος του Ρολογιού, 
η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Κα-
ρέρ. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για την Αναγεννησια-
κή Φλωρεντία. Άφιξη στη Φλωρεντία και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη (323 χλμ)

Ρώμη - Πομπηία (242 χλμ) – Μπάρι  
Eν πλω (278 χλμ)

Ρώμη (ξενάγηση)

Φλωρεντία – Σιένα – Ρώμη (258 χλμ)

Βενετία (ξενάγηση) 
Φλωρεντία (258 χλμ)

6η

5η

4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
6 ημέρες+

Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική ξενά-
γηση μας, θα δούμε την Piazza San Giovanni, με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησι-
ακό Καθεδρικό Ναό, τη Santa Maria Del Fiore, με τον 
περίφημο τρούλο του Brunelleschi. Συνεχίζοντας, θα 
κατέβουμε ως την Piazza Della Signora, που στολί-
ζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του 
αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρί-
σκεται το Palazzo Vecchio, που στεγάζει σήμερα το 
Δημαρχείο της πόλης, και η Loza με αγάλματα σπου-
δαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την 
περίφημη Πινακοθήκη Uffizi (εξωτερική επίσκεψη), 
την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα 
Ponte Vecchio με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, 
και την Piazza Repubblica, μία από τις κεντρικότερες 
πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψί-
δα Arcone και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. 
Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του San 
Lorenzo ή επίσκεψη στο Palazzo Pitti, την πολυτελή 
κατοικία των Μεδίκων. Αναχώρηση στη συνέχεια για 
την Siena. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη 
κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει 
το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα 
γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα 
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθε-
δρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτό-
κου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 
έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη συνέχεια, 
αναχωρούμε για την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Δείπνο 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση για 
το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη νωρίς το πρωί, 
επιβίβαση στο καράβι, τακτοποίηση στις καμπίνες 
και απόπλους για το λιμάνι της Βενετίας. Απολαύστε 
μία μοναδική κρουαζιέρα στην Αδριατική και χαρεί-
τε τις ανέσεις του πλοίου.

Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα (324 χλμ)  
Eν πλω- κρουαζιέρα στην Αδριατική

1η
ημέρα
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Ανκόνα / Μοντεκατίνι Τέρμε / Φλωρεντία / Πίζα / Κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre / Σαν Τζιμινιάνο / Σιένα 

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για 
το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη, επιβίβαση στο 
καράβι και τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέ-
ρευση εν πλω.

Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα 
Εν πλω (324 χλμ)

1η
ημέρα

Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και 
μεταφορά στη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στον τελικό μας 
προορισμό το μεσημέρι.

Πρωινό και αναχώρηση για το San Gimignano, που 
είναι μια από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνι-
κές πόλεις της Ιταλίας. Η πόλη είναι διάσημη για την 
οχυρωματική της, μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής με 
τείχη, πύλες και πύργους ψηλούς και αγέρωχους, 
που θα μας καλωσορίσουν από μακριά, δίνοντας 
στο San Gimignano μια παραμυθένια όψη. Στη συ-
νέχεια, θα επισκεφτούμε τη Siena. Έντεκα δρόμοι 
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Piazza 
Del Campo, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρ-
χείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια 
της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντι-
κά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμέ-
νο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκλη-
ρη την Ιταλία. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες 
και απόπλους για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Στον 
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε 
στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Δι-
ανυκτέρευση εν πλω.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτι-
κή προαιρετική κρουαζιέρα στα παραμυθένια Cinque 
Terre (τα πέντε χωριά) που βρίσκονται σκαρφαλωμένα 
στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής 
Ριβιέρας, στη θάλασσα της Λιγουρίας. Η περιοχή είναι 
μία από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει 
ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την 
πόλη La Spezia, θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χω-
ριά Riomaggiore, Manarola και Monterosso, όπου και 
θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια, θα επισκε-
φθούμε τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο 
χωριό της περιοχής, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να 
καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της, με μία 
θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος, θα επισκεφθούμε το 
Portovenere, χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέ-
ρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλω-
ρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη 
της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχθεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε 
την Piazza San Giovanni με το Βαπτιστήριο του Αγί-
ου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, 
τη Santa Maria Del Fiore, με τον περίφημο τρούλο 
του Brunelleschi. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την 
Piazza Della Signora, που την στολίζει το σιντριβάνι 
του Ποσειδώνα και αποτελεί αντίγραφο του αγάλμα-
τος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται 
το Palazzo Vecchio, που στεγάζει σήμερα το Δημαρ-
χείο της πόλης, και η Loza με αγάλματα σπουδαίων 
Φλωρεντινών γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περί-
φημη Πινακοθήκη Uffizi, (εξωτερική επίσκεψη) την 
ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Ponte 
Vecchio με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την 

Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και πρώτη μας στάση 
στην Παλιά Πόλη του Ρίμινι, όπου θα περιηγηθούμε 
στο ιστορικό κέντρο με πολλά ρωμαϊκά μνημεία, 
όπως η αψίδα του Αυγούστου, η γέφυρα του Τιβέ-
ριου και το μεσαιωνικό κάστρο Malatesta. Στη συ-
νέχεια, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας στο Montecatini Terme, μία από τις πιο κομψές 
λουτροπόλεις της Ιταλίας.

Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη (323 χλμ)

Μοντεκατίνι Τέρμε – Σαν Τζιμινιάνο 
Σιένα – Ανκόνα (εν πλω) (363 χλμ)

Μοντεκατίνι Τέρμε – Κρουαζιέρα στα 
χωριά της Cinque Terre (98 χλμ)

Μοντεκατίνι Τέρμε 
Φλωρεντία - Πίζα (186 χλμ)

Ανκόνα 
Μοντεκατίνι Τέρμε (339 χλμ)

6η

5η

4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ 
6 ημέρες+

Piazza Repubblica, μία από τις κεντρικότερες πλα-
τείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα 
Arcone και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. 
Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του San 
Lorenzo ή επίσκεψη στο Palazzo Pitti, την πολυτελή 
κατοικία των Μεδίκων. Στη συνέχεια, αναχώρηση για 
την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε μέσα στο «Πεδίο των 
Θαυμάτων» τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της Πί-
ζας, το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού, το Βαπτι-
στήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Campo Santo. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
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Μπάρι / Αλμερομπέλο / Ματέρα / Σαλέρνο / Κάπρι / Κρουαζιέρα Ποζιτάνο / Αμάλφι / Σαλέρνο / Νάπολη / Μπάρι

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για 
το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη, επιβίβαση στο 
καράβι και τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέ-
ρευση εν πλω.

Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα  
Εν πλω (324 χλμ)

1η
ημέρα

Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και 
μεταφορά στη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στον τελικό μας 
προορισμό το μεσημέρι.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον αρχαι-
ολογικό χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη 
λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην 
ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων 
την Porta Marina, την αρχαία αγορά, το θέατρο, 
τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, 
τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες τοιχογρα-
φίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια ολοκληρω-
μένη εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, 
τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέ-
σεις. Στην πανοραμική μας επίσκεψη, θα δούμε την 
παραλία, το Castello Del Uovo, το Βασιλικό Παλάτι, 
τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα 
στην Ευρώπη: το Θέατρο San Carlo. Αναχώρηση για 
το λιμάνι του Bari. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποί-
ηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας. Στον ελεύθερο χρόνο σας, μπορείτε 
να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυ-
χής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μια μαγευ-
τική προαιρετική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέ-
λαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό Positano, 
ένας οικισμός - βεράντα στο απέραντο γαλάζιο, και 
χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά 
καλντερίμια του. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το 
Amalfi, χτισμένο στο μυχό του ομώνυμου κόλπου 
στην Costiera Amalfitana, μία από τις πλέον συγκλο-
νιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας 
περιήγηση, θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθε-
δρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά 
και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αργά το από-
γευμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρου-
με το ταχύπλοο προαιρετικά για το μαγευτικό νησί 
Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, 
τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που 
καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και 

Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι. Επιβίβαση στο πούλ-
μαν και αναχώρηση για το Alberobello, το χωριό που 
μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι και έχει 
ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά 
σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια 
του με τις χαρακτηριστικές τους πυραμιδωτές, θολω-
τές ή κωνικές σκεπές από ασβεστολιθικές πλάκες (τους 
περίφημους τρούλους), στολισμένες με διάφορα σύμ-
βολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Στη συνέχεια, θα 
επισκεφθούμε τη Matera, που απέκτησε διεθνή φήμη 
από την αρχαία πόλη Σάσση Ματέρα, που σημαίνει 
«Οι πέτρες – σπηλιές της Ματέρα», με σπίτια-σπηλιές 
μέσα στα βράχια από την προϊστορική περίοδο. Στην 
περιήγηση μας θα δούμε το μοναστηριακό συγκρότη-
μα της Παρθένου με τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου 
και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό κέντρο της Ματέρα έχει 
ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στο Salerno και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη (323 χλμ)

Σαλέρνο – Πομπηία – Νάπολη  
Μπάρι Eν πλω (384 χλμ)

Σαλέρνο – Κρουαζιέρα Ποζίτανο & 
Αμάλφι (προαιρετική επιλογή)

Σαλέρνο - Κάπρι  
(προαιρετική επιλογή)

Μπάρι – Άλμπερομπέλο – Ματέρα 
Σαλέρνο (213 χλμ)

6η

5η

4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ
6 ημέρες+

πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει σκηνικό 
άλλης εποχής. Προτείνουμε επίσης και μια επίσκεψη 
στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
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Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση για 
το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη νωρίς το πρωί, επι-
βίβαση στο καράβι, τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους για το λιμάνι της Βενετίας. Απολαύστε μία 
μοναδική κρουαζιέρα στην Αδριατική και χαρείτε τις 
ανέσεις του πλοίου.

Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα (324 χλμ) 
Εν Πλω (κρουαζιέρα στην Αδριατική)

1η
ημέρα

Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση και 
μεταφορά στη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στον τελικό μας 
προορισμό το μεσημέρι.

Μετά το πρωινό έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο για τα 
τελευταία μας ψώνια και αναμνηστικά λίγο πριν την 
επιβίβασή μας στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Θα έχετε ελεύθερο χρόνο να απολαύσετε την εμπειρία 
μιας αξέχαστης κρουαζιέρας στην Αδριατική.

Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την 
πόλη Μπασάνο Ντελ Γκράπα με τους μεσαιωνικούς 
δρόμους και κήπους Asolo και Bassano del Grappa. 
Θαυμάστε την καλά διατηρημένη Villa Barbaro, σχε-
διασμένη από τον διάσημο αναγεννησιακό αρχιτέ-
κτονα Palladio. Συνεχίζουμε για το Μπελούνο. Στην 
διαδρομή μας θα θαυμάσουμε το Εθνικό πάρκο των 
Δολομιτών του Μπελούνο. Άφιξη και επίσκεψη στην 
εκκλησία του S. Stefano και τον Καθεδρικό ναό του 
Tulio Lombardo, που χτίστηκε στις αρχές του 16ου 
αιώνα με ένα καμπαναριό ύψους 69 μέτρων σχεδια-
σμένο από τον Filippo Juvara. Ελεύθερος χρόνος και 
επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας. 

Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων ερα-
στών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, όπου θα θαυμάσουμε την 
Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Delle Erbe και Dei 
Signori, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα 
μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπου-
λέτων, με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Συνεχίζου-
με για τη λίμνη Garda, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. 
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός, η λίμνη σχηματί-
στηκε στο τέλος της Εποχής των Παγετώνων. Κατευθυ-
νόμαστε στο μεσαιωνικό Sirmione, το πιο όμορφο και 
δημοφιλές θέρετρο της λίμνης. Θα δούμε το επιβλητικό 
κάστρο, την παλιά πόλη με τα πέτρινα σπίτια και τα γρα-
φικά σοκάκια. Προαιρετική βόλτα με σκάφος γύρω από 
το Sirmione, όπου θα θαυμάσουμε το σπίτι της Μαρία 
Κάλλας, τη βίλα του αρχαίου Ρωμαίου πλούσιου άρχο-
ντα και τα τείχη. Ελεύθερος χρόνος για παγωτό, καφέ και 
γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.Άφιξη στο λιμάνι της Βενετίας και αμέσως ξεκινάει η 

ξενάγηση στη Βενετία, που έχει ανακηρυχθεί Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με 
βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται 
η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελ-
λήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από 
γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το 
επιβλητικό Παλάτι των Δόγηδων, μια φαντασμα-
γορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνι-
κο-γοτθικό στυλ, και θα καταλήξουμε στην Πλα-
τεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της 
Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. 
Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου 
Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονι-
κής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του 
(Campanile), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, 
θα καταλήξουμε σε ένα από τα εναπομείναντα εργα-
στήρια κατασκευής του διάσημου γυαλιού Μουρά-

Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη (323 χλμ)

 Βενετία - Ηγουμενίτσα Eν πλωΒενετία - Δολομίτες Μπασάνο Ντελ 
Γκράπα - Μπελούνο (140 χλμ.)

Βενετία - Βερόνα – Λίμνη Γκάρντα 
Σιρμιόνε (150 χλμ.)

Βενετία (ξενάγηση)

6η

5η
4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα
ημέρα

ημέρα

ημέρα

Βενετία / Βερόνα / Λίμνη Γκάρντα / Σιρμιόνε

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΕΤΟ - ΛΙΜΝΗ GARDA
6 ημέρες+ ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

νο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και για το βράδυ 
σας προτείνουμε μία προαιρετική νυχτερινή περιή-
γηση, για να θαυμάσετε τη φαντασμαγορική νυχτε-
ρινή όψη της Βενετίας.
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράςΒενετία / Τεργέστη / Λίμνες Πλίτβιτσε / Ζαντάρ / Τρογκίρ / Σπλιτ / Νέουμ / Ντουμπρόβνικ / Κότορ / Μπούντβα / Τίρανα

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση για 
το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη νωρίς το πρωί, 
επιβίβαση στο καράβι, τακτοποίηση στις καμπίνες 
και απόπλους για το λιμάνι της Βενετίας. Απολαύστε 
μία μοναδική κρουαζιέρα στην Αδριατική και χαρεί-
τε τις ανέσεις του πλοίου.

Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα (324 χλμ) (εν 
πλω- κρουαζιέρα στην Αδριατική)

1η
ημέρα

Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλ-
βανίας, όπου θα δούμε την πλατεία Σκεντέρμπεη με 
το άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη, 
εθνικού ήρωα των Αλβανών, την πλατεία της Μη-
τέρας Τερέζας, τα υπουργεία, το Εθνικό – Ιστορικό 
Μουσείο, την Όπερα, το τζαμί του Ethern Bey, τον 
πύργο του ρολογιού, και τον κεντρικότερο δρόμο 
της πόλης Dshmoret e Kombit, πλατύς, λιθόστρωτος 
φτιαγμένος από Ιταλούς τον 18ο αιώνα που καταλή-
γει στο Πολυτεχνείο, την πρωθυπουργική κατοικία 
και την Ακαδημία καλών τεχνών. Ελεύθερος χρόνος 
στην πόλη των Τιράνων και αναχώρηση. Με στάσεις 
καθ’ οδόν, φτάνουμε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ, 
που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος του 14ου 
αιώνα.
 
Το Κότορ ανήκει ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς στην UNESCO. Θα δούμε τον 
κόλπο του Κότορ το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης 
και στην παλιά πόλη το Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος (12ος αι.), και την εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε 
για την παραλιακή Μπούντβα. Στην περιήγησή μας 
θα δούμε την μαρίνα με τα πολυτελή γιοτ, την παλιά 
πόλη, τον πεζόδρομο Σλοβένσκα Ομπάλα. Θα περά-
σουμε την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών 
για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε 
τον 15ο αιώνα. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προ-
τείνουμε προαιρετική διασκέδαση.

Πρωινό και αναχώρηση για το υπέροχο Ντουμπρό-
βνικ, το μαργαριτάρι της Αδριατικής. Οι δαντελωτές 
ακτές, το πανέμορφο λιμάνι της και τα 1185 νησάκια 
στα γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν μια μοναδι-
κή εικόνα. Η πανέμορφη και μικρή παλιά πόλη εί-
ναι περιτριγυρισμένη από πανίσχυρα πέτρινα τείχη 
(13ος – 16ος αιώνας ), που θεωρούνται τα πιο όμορ-
φα της Ευρώπης με μήκος 1940 μέτρα, γι αυτό και 
εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα σημεία που 
επιλέχθηκαν να γυριστούν οι σκηνές από το Game 
of Thrones. Η παλιά πόλη έχει ανακηρυχθεί σε μνη-
μείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην 
ξενάγησή μας θα δούμε την Placa – Stradum, τον 
υπέροχο κεντρικό πεζόδρομο που ξεκινά από την 
Πύλη Pile, το σιντριβάνι Onofrio, το μητροπολιτικό 
ναό του Αγίου Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο 
ιππότη στην πλατεία του, το φραγκισκανό μοναστή-
ρι με την εκκλησία του Σωτήρος, τον πύργο του Ρο-
λογιού και το Μέγαρο Σπόντζα. Χρόνος ελεύθερος 

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τις μοναδικές 
Λίμνες Πλίτβιτσε. Θα θαυμάσουμε αυτόν τον τόπο 
απερίγραπτης ομορφιάς, μέσα στη φύση. Βρίσκεται 
από το 1979 στην UNESCO ως μνημείο παγκόσμι-
ας κληρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε 
είναι γνωστός για τους μικρούς και μεγάλους εντυ-
πωσιακούς υδάτινους καταρράκτες, τις δεκαέξι 
γαλαζοπράσινες πεντακάθαρες λίμνες, μέσα στις 
οποίες κολυμπούν ψάρια, φυτρώνουν νούφαρα και 
ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για να 
απολαύσουμε το μοναδικό αυτό τοπίο. Συνεχίζουμε 

Άφιξη νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Βενετίας και ανα-
χώρηση για την Τεργέστη, την Αρχόντισσα της Αδρι-
ατικής αλλά και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, 
ένα ολοζώντανο μνημείο νεότερης ιστορίας και επί-
κεντρο σημαντικών εξελίξεων. Κατά την περιήγησή 
μας, θα δούμε την ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, 
τον Άγιο Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal Grande, το 
Ναό του Αγίου Αντωνίου, το Ναό του Αγίου Σπυρί-
δωνα και την πλατεία Ενότητας, τη μεγαλύτερη ευ-
ρωπαϊκή πλατεία που βρίσκεται δίπλα σε θάλασσα. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Ριέκα της Κροατί-
ας. Η ονομασία της πόλης Ριέκα κατά τους Κροάτες 
ή Φιούμε κατά τους Ιταλούς (δίγλωσση πόλη, μιλούν 
και κροατικά και ιταλικά), σημαίνει ποταμός γιατί 
βρίσκεται στη δεξιά όχθη του μικρού ποταμού Ργι-
ετσίνα. Μικρή περιήγηση στην πόλη και αναχώρηση 
για την περιοχή των λιμνών Πλίτβιτσε (Bihac). Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Μπούντβα – Τίρανα - Θεσσαλονίκη 

(581 χλμ)

Ντουμπρόβνικ – Κότορ - Μπούντβα 
(91 χλμ)

Νέουμ - Ντουμπρόβνικ (64 χλμ)

Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζαντάρ 
Τρογκίρ – Σπλιτ 
Κοσμοπολίτικο Νέουμ (397 χλμ)

Βενετία – Τεργέστη - Λίμνες Πλίτβιτσε 
(περιοχή Bilac) (423 χλμ)

6η

5η

4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
6 ημέρες+

για την παραλιακή πόλη Ζαντάρ. Εκεί θα δούμε τον 
οκτάγωνο πυργωτό ναό του Αγίου Δονάτου (9ος αι.) 
με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, το καθεδρικό 
ναό της Αγίας Αναστασίας (9ος – 12ος αι.), τη Ρω-
μαϊκή αγορά και την πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ στην όμορφη πόλη και 
συνεχίζουμε με κατεύθυνση προς το μεσαιωνικό 
Τρογκίρ (πόλη-νησί), που έχει χαρακτηρισθεί από 
την UNESCO, ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς. Το Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές 
του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με ωραία 
γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία και θεωρείται 
πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και δημοφιλής 
παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική 
υποδομή. Συνεχίζουμε για το Σπλιτ, το μεγαλύτερο 
τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Περιήγηση στην 
πόλη, όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο του Αυ-
τοκράτορα Διοκλητιανού, κτισμένο μεταξύ 295 και 
305 μ.Χ., τον Καθεδρικό Ναό, το Γοτθικό Δημαρχείο, 
τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού, την προ-
κυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα. Τελευταία μας 
στάση το κοσμοπολίτικο Νέουμ, που βρίσκεται στη 
μόνη μικρή λωρίδα θάλασσας που ανήκει στη Βο-
σνία - Ερζεγοβίνη. Τακτοποίηση στο παραθαλάσσιο 
ξενοδοχείο που έχουμε επιλέξει για εσάς.

στη διάθεσή σας για να γυρίσετε την παλιά πόλη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα σας 
προτείνουμε μία μοναδική εμπειρία να θαυμάσετε 
πανοραμικά την πόλη και την Αδριατική, ανεβαίνο-
ντας με το τελεφερίκ στο Panorama Bar.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

Στο πρόγραμμα 4 ημερών δεν παραλείπεται τίποτα από τις επισκέψεις και ξεναγήσεις.

ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ!
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Μπούντβα / Κότορ / Ντουμπρόβνικ

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και 
αναχώρηση για την όμορφη παραθαλάσσια πόλη 
της Μπούντβα, με τη μοναδική αρχιτεκτονική και 
τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά της δρομάκια και τα 
όμορφα μικρά της καταστήματα. Άφιξη μετά από 
ενδιάμεσες στάσεις νωρίς το βράδυ. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ, ελεύθερος 
χρόνος στην παλιά πόλη για καφέ και ποτό.

Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε για το μεσαιωνι-
κό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος 
το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δη-
μοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Οι ενετικές 
επιρροές είναι εμφανείς στην αρχιτεκτονική της πό-
λης. Ο Κόλπος του Kotor, που είναι και το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της 
παλιάς πόλης, έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του 
ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αι-
ώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Πρωινό και αναχώρηση για το Διαμάντι της Αδρια-
τικής, το Dubrovnik. Το Dubrovnik φυλάσσεται για 
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο 
από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη του. 
Βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO και χα-
ρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα 
που θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα 
σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός 
ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με 
το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, 
η μεγάλη κρήνη του Ονουφρίου, το φραγκισκανό 
μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και το πα-
λαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της 

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε το ταξίδι της επι-
στροφής. Στη διαδρομή μας, θα επισκεφτούμε την 
πόλη των Τιράνων, όπου και θα περιηγηθούμε στην 
πόλη. Μεταξύ άλλων θα δούμε την παλιά όπερα, το 
Εθνικό Μουσείο και άλλα αξιοθέατα στην πλατεία 
Σκεντέρμπεη. Συνεχίζουμε το ταξίδι της επιστρο-
φής. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη αργά το 
βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη - Μπούντβα (577 χλμ)

Μπούντβα - Κότορ  
(21 χλμ ανα διαδρομή)

Μπούντβα - Ντουμπρόβνικ 
(ξενάγηση) (89 χλμ ανα διαδρομή)

Μπούντβα - Θεσσαλονίκη (577 χλμ)

1η

2η

3η

4η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
4 ημέρες

δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε 
να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρή-
νη του Ονουφρίου, καθώς και το Μέγαρο Sponza. 
Ελεύθερος χρόνος. Σας προτείνουμε μία μοναδική 
εμπειρία να θαυμάσετε πανοραμικά την πόλη και 
την Αδριατική, ανεβαίνοντας με το τελεφερίκ στο 
Panorama Bar στον λόφο του Srd.
 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Μπούντβα.
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Μπούντβα / Κότορ / Ντουμπρόβνικ / Σπλιτ

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση για τη Budva. Με μικρές ενδιάμεσες 
στάσεις, φτάνουμε στον τελωνειακό σταθμό και 
συνεχίζουμε μέσω Αλβανίας το ταξίδι μας για Μαυ-
ροβούνιο. Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο μας.

Θεσσαλονίκη - Μπούντβα 
(577 χλμ)

1η
ημέρα

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε τη γνωριμία 
μας με μιά από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατι-
κής (3500 ετών) γνωστή για τις υπέροχες ακτές και 
την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνι-
κό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Στην περιή-
γησή μας θα δούμε τη μαρίνα με τα πολυτελή γιοτ, 
την παλιά πόλη, τον πεζόδρομο Slovenska Obala, θα 
περάσουμε την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων 
τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτί-
στηκε τον 15ο αιώνα. Συνεχίζουμε για την καστρο-
πολιτεία του Kotor, ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς 
και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρη-
μένη, προστατευόμενη από την UNESCO, με έντονη 
Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο 
βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους πιο όμορφους 
κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου, στον οποίο 
ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, 
νοτιότερου και μεγαλύτερου φιόρδ της Αδριατικής. 
Θα δούμε τον Ρωμαϊκό καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του Πρί-
γκιπα. Αργά το απόγευμα, άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας στο Dubrovnik.

Μπούντβα - Κότορ - Ντουμπρόβνικ 
(92 χλμ)

2η
ημέρα

Πρωινό και αναχώρηση για Ελλάδα. Περνώντας 
από την πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, θα 
δούμε την πλατεία Σκεντέρμπεη με το άγαλμα του 
Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη, εθνικού ήρωα 
των Αλβανών, την πλατεία της Μητέρας Τερέζας, το 
τζαμί του Ethern Bey, τον πύργο του ρολογιού, τον 
κεντρικότερο δρόμο της πόλης Deshmoret Kombit. 
Ο δρόμος αυτός είναι πλατύς και λιθόστρωτος, φτιά-
χτηκε από Ιταλούς τον 18ο αιώνα, και καταλήγει στο 
Πολυτεχνείο, την πρωθυπουργική κατοικία και την 
Ακαδημία Καλών Τεχνών. Με στάσεις καθ’ οδόν, φτά-
νουμε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Πρωινό και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της 
Δαλματίας, και δεύτερη σε μέγεθος της Κροατίας. Το 
Split άλλαξε πολλά ονόματα στο διάβα των χρόνων, 
από το ελληνικό Ασπάλαθος, πήρε το ρωμαϊκό Σπα-
λάτουμ, μετονομάστηκε στο ιταλικό Σπαλάτο, ώστε 
να γίνει στα σλάβικα Σπλιτ. To Split είναι διάσημο 
χάρη στο Ανάκτορο του Διοκλητιανού, που έθεσε 
την πόλη υπό την προστασία της UΝΕSCΟ από το 
1979. Με 200.000 κατοίκους, το Σπλιτ έχει μεγάλη 
πολιτιστική δραστηριότητα με εθνικό θέατρο που 
φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, μπαλέτο και συ-
ναυλίες σε κεντρική και νεανική σκηνή, θέατρο κού-
κλας, μουσεία, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, γκαλερί 
έργων τέχνης κ.ά. Μπροστά από τη Riva, το μικρό Μετά το πρωινό, ξεκινάμε την περιήγηση μας στο 

Ντουμπρόβνικ - Θεσσαλονίκη  
(577 χλμ)

Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ (229 χλμ)

Ντουμπρόβνικ

5η

4η

3η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ

υπέροχο Dubrovnik, το μαργαριτάρι της Αδρια-
τικής. Οι δαντελωτές ακτές, το πανέμορφο λιμάνι 
της και τα 1185 νησάκια στα γαλαζοπράσινα νερά 
δημιουργούν μια μοναδική εικόνα. Η πανέμορφη 
και μικρή παλιά πόλη είναι περιτριγυρισμένη από 
πανίσχυρα πέτρινα τείχη (13ος- 16ος αιώνας), που 
θεωρούνται τα πιο όμορφα της Ευρώπης, με μήκος 
1940 μέτρα, γι αυτόν το λόγο, εδώ έγιναν γυρίσμα-
τα σκηνών του Game of Thrones. Η παλιά πόλη έχει 
ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την Placa 
– Stradun, τον υπέροχο κεντρικό πεζόδρομο που 
ξεκινά από την Πύλη Pile, το σιντριβάνι Onofrio, 
τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Βλασίου, με το 
μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, το 
φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτή-
ρος, τον πύργο του Ρολογιού και το Μέγαρο Sponza. 
Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για να γυρίσετε 
την παλιά πόλη, να απολαύσετε το γεύμα σας σε ένα 
από τα τοπικά γραφικά ταβερνάκια ή τον καφέ σας. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Για το 
απόγευμα σας προτείνουμε μία μοναδική εμπειρία 
να θαυμάσετε πανοραμικά την πόλη και την Αδριατι-
κή, ανεβαίνοντας με το τελεφερίκ στο Panorama Bar. 
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

λιμάνι με τα ιστιοπλοϊκά, στήνεται κάθε πρωί η πο-
λύβουη «Πράσινη Αγορά», όπου κάνουν οι κάτοικοι 
τα καθημερινά τους ψώνια. Ακριβώς απέναντι, βρί-
σκεται το Ανάκτορο του Διοκλητιανού με τα τείχη 
και τις τέσσερις πύλες, στο εσωτερικό του οποίου 
εδώ και 1.700 χρόνια οι κάτοικοι του Split έχτισαν 
τα σπίτια τους. Η είσοδος γίνεται συνήθως από τη 
Χάλκινη Πύλη με το Εθνογραφικό Μουσείο από τη 
θάλασσα ή από τη Σιδηρά Πύλη από το πλάι. Η Χρυ-
σή Πύλη βλέπει στο Πάρκο και η Αργυρή Πύλη βρί-
σκεται δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δομίνικου. 
Κέντρο του παλατιού που περικλείει όλη την παλιά 
πόλη, το Περιστύλιο, η εσωτερική αυλή του ρωμα-
ϊκού συγκροτήματος, και η εκκλησία του προστάτη 
της πόλης, Αγίου Δομνίου. Χρόνος ελεύθερος για να 
περιηγηθούμε στην πόλη. Επιστροφή αργά το από-
γευμα στο ξενοδοχείο μας.

5 ημέρες
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Νόβισαντ / Βουδαπέστη / Παραδουνάβια Χωριά / Βιέννη

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας και, 
διασχίζοντας τα σύνορα Ευζώνων και περνώντας έξω 
από Σκόπια και Βελιγράδι, καταλήγουμε το απόγευμα 
στο Νόβισαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερ-
βίας. Ακολουθεί μία μικρή ξενάγηση με πρώτη στάση 
το φρούριο Πετροβαράντιν, ένα από τα πιο εντυπωσι-
ακά σύμβολα της πόλης, που βρίσκεται στην όχθη του 
ποταμού Δούναβη, λόγω της θέσης και του μεγέθους 
του λέγεται συχνά ως «Το Γιβραλτάρ του Δούναβη» και 
η θέα από το κάστρο προς το Δούναβη και την πόλη 
στο βάθος είναι εντυπωσιακή, ειδικά από το σημείο 
όπου βρίσκεται ο Πύργος του ρολογιού, σύμβολο του 
κάστρου. Στη συνέχεια, θα γνωρίσουμε το κέντρο της 
πόλης του Νόβι Σαντ που αποκαλείται «Αθήνα της 
Σερβίας» και είναι κέντρο της σερβικής μπαρόκ διανο-
ητικής ελίτ. Επίσης, το 2021 θα είναι Πολιτιστική πρω-
τεύουσα της Ευρώπης. Στην ξενάγησή μας, θα δούμε 
την οδό Dunavska (Δουνάβσκα) και Zmaj Jovina, τους 
πεζόδρομους, την πλατεία Ελευθερίας, το Εθνικό Θέα-
τρο, το Δημαρχείο, την Καθολική Εκκλησία της Παναγί-
ας, το σπίτι της Μιλέβας Mάριτς Αϊνστάιν – σύζυγος του 
Άλμπερτ Αϊνστάιν, και την παλιά Ελληνική συνοικία της 
πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Θεσσαλονίκη – Νόβισαντ (719 χλμ)1η
ημέρα

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα σύνορα Ουγγαρί-
ας - Σερβίας, περνώντας έξω από Βελιγράδι και Σκό-
πια. Η άφιξή μας στη Θεσσαλονίκη θα είναι αργά το 
βράδυ.

Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περι-
ήγησή μας, θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, 
που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το 
ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην 
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημο-
τικό Πάρκο, την Όπερα, την πύλη του Φραγκίσκου 
Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανα-
κτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία 
του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια, θα κα-
ταλήξουμε στην Πλατεία Σουηδίας και από εκεί, με 
τα πόδια, θα κατευθυνθούμε στην ιστορική συνοι-
κία της ελληνικής παροικίας και στον Καθεδρικό ναό 
του Αγ. Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην ομώνυμη 
πλατεία, όπου μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας και 
με μία παραδοσιακή άμαξα. Στη συνέχεια επιστρο-
φή αργά το απόγευμα στην Βουδαπέστη. 

Πρωινό και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος 
Ανδρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρί-
ας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης 
της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη 
εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των 
Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτη-
ριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορεί-
τε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά 
αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το 
επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε 
και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτι-
σμένα από τον Βασιλιά Μπέλα Δ’ για την προστασία 
της περιοχής από τους Μογγόλους. Τέλος, θα στα-
ματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε 
τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: 
η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του 
Ezstergom, με την υπέροχη θέα του Δούναβη από 
το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο.Το βράδυ προαιρετική δι-
ασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την Ουγγαρία και 
με την άφιξη μας στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
Ξεκινάει η πανοραμική ξενάγηση. Το όνομα της Βου-
δαπέστης προήλθε το 1873 από την ένωση των δύο 
κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν 
του Δούναβη, της Βούδας (Buda) και της Πέστης (Pest). 
Θα ξεναγηθούμε πρώτα στην Πέστη, όπου θα δούμε 
την Πλατεία των Ηρώων, προς τιμή και μνήμη των με-
γάλων ηρώων της Ουγγρικής ιστορίας. Το μνημείο στο 
κέντρο της πλατείας ονομάζεται Μνημείο της Χιλιετί-
ας, με την στήλη ύψους 36 μέτρων στην κορυφή της 
οποίας υπάρχει άγαλμα του Αρχάγγελου Γαβριήλ. Θα 
δούμε επίσης τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, 

Βουδαπέστη- Θεσσαλονίκη  
(994 χλμ)

Βουδαπέστη - Ημερήσια εκδρομή στη 
Βιέννη (Προαιρετική επιλογή)  
(240 χλμ ανά διαδρομή)

Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά 
(55 χλμ ανά διαδρομή)

Νόβισαντ – Βουδαπέστη (ξενάγηση) 
(293 χλμ)

5η

4η

3η

2η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ 
5 ημέρες

τη μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας, που πήρε το 
όνομά της προς τιμήν του προστάτη της πόλης του 
πρώτου Χριστιανού Βασιλιά της Ουγγαρίας, την όπε-
ρα, το ογκώδες μπαρόκ Δημαρχείο και το επιβλητικό 
νεογοτθικό Ουγγρικό Κοινοβούλιο, το μεγαλύτερο 
κτίριο στην Ουγγαρία (268μ. μήκος). Περνώντας στη 
Βούδα,θα δούμε τον παραμυθένιο Πύργο των Ψα-
ράδων χτισμένο το 1905 με τους επτά πύργους, τους 
πολλαπλούς πυργίσκους, τα παραπέτα και τις κοφτές 
σκάλες .Θα θαυμάσουμε επίσης τον Ναό του Ματθαί-
ου (Matyas) κτισμένο τον 13ο αιώνα σε γοτθικό στυλ 
και ψηλά από το λόφο του Γκέλλερτ με το ομώνυμο 
φρούριο και θα θαυμάσουμε τη μοναδική θέα. Ελεύ-
θερος χρόνος, για να επισκεφθείτε την πλούσια αγορά 
της πόλης ή να επισκεφθείτε το καταπράσινο νησί της 
Μαργαρίτας. Το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέ-
ρα στον ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα 
φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την μακροχρόνια 
ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
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Βουκουρέστι / Σινάια / Μπραν / Μπρασόβ / Λίμνη Χέρεστραου / Σόφια

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 
06:00 το πρωί. Διέλευση των συνόρων του Προμαχώνα 
και διασχίζοντας την πανέμορφη κοιλάδα του Στρυμό-
να, συνεχίζουμε για τα Βουλγαρορουμανικά σύνορα. 
Περνάμε έξω από το Πλέβεν και φτάνουμε στο Ρούσε, 
όπου είναι τα σύνορα της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία. 
Μόλις περάσουμε τη «Γέφυρα της Φιλίας» που ενώνει 
τη Βουλγαρία με τη Ρουμανία πάνω από τον Δούναβη, 
μπαίνουμε στη Ρουμανία και, αφού αφήσουμε πίσω 
μας την πόλη του Τζιούρτζιου, φθάνουμε στο Βουκου-
ρέστι. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπά-
θια. Αφού διασχίσουμε την Κοιλάδα Πράχωβα, φτά-
νουμε στη Σινάια, το «μαργαριτάρι των Καρπαθίων», 
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κα-
τοικία του Βασιλιά Καρόλου, του πρώτου Βασιλιά της 
Ρουμανίας, η ξυλόγλυπτη διακόσμηση, η αίθουσα των 
όπλων και οι συλλογές σπάνιων αριστουργημάτων που 
κοσμούν τα δωμάτια του, το καθιστούν ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα ανάκτορα της Ευρώπης. Στη συνέχεια 
θα δούμε καθ΄ οδόν το Μοναστήρι της Σινάια, το πρώ-
το κτίριο που χτίστηκε το 1685 από τον Κατακουζηνό, 
πάνω σε μία πέτρα που έφερε από το Όρος Σινά, εξ’ ου 
και η ονομασία της περιοχής. Η όμορφη διαδρομή συ-
νεχίζεται με επίσκεψη στο Μπραν. Εδώ θα γνωρίσουμε 
το πιο γνωστό τουριστικό αξιοθέατο της χώρας, τον 
Πύργο του Βλαντ Τσέπες, γνωστού ως Κόμη Ντράκου-
λα. Ακολουθεί γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα της πε-
ριοχής όπου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε την 
περίφημη ρουμανική κουζίνα. Τελευταία μας στάση, η 
πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας, το Μπρασόβ. Φθά-
νοντας, θα ξεναγηθούμε σε μια από τις πιο όμορφες 
πόλεις της σημερινής Ρουμανίας, θα δούμε τα κτίσμα-
τα του 18ου αιώνα, την κεντρική πλατεία Σφατουλούι 
με το Παλαιό Δημαρχείο που φέρει στην πρόσοψη τα 
εμβλήματα της πόλης το στέμμα και το δέντρο, την 
Μπισέρικα Νεάγρα (Μαύρη Εκκλησία), τη μεγαλύτερη 
εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού από τη Βιέννη ως την Κων-
σταντινούπολη και τον Πύργο του Ρολογιού. Ούγγροι, 
Ρουμάνοι, Σλάβοι και Γερμανοί είχαν εγκατασταθεί με 
το πέρασμα των αιώνων στο Μπρασόβ, κάνοντάς το, 
την πιο κοσμοπολίτικη πόλη των Βαλκανίων. Επιστρο-
φή στο Βουκουρέστι αργά το απόγευμα.

Πρωινό και ξεκινάει η ξενάγηση της πανέμορφη πρω-
τεύουσα της Ρουμανίας, το “Παρίσι των Βαλκανίων” 
όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Θα επισκεφθούμε 
το τεραστίων διαστάσεων παλάτι του κοινοβουλίου, 
«το σπίτι του λαού»,(Palatul Parlamentului) που πρό-
κειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο 
μετά το Αμερικάνικο Πεντάγωνο. Θα θαυμάσουμε το 
ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής» το 
περίφημο Athenaeum (19ος αι.), το επιβλητικό νεοκλα-
σικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα 
στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, το 
παλάτι του Βασιλιά Κάρολου του 1ου που σήμερα στε-
γάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την 
πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το κτήριο που 
στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το 
εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής 
Λέσχης (Cercul National Militar), την Αψίδα του Θρι-
άμβου, την πατριαρχική εκκλησία (1658) και το Πατρι-
αρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου 
και τέλος την Ορθόδοξη εκκλησία Σταυρουπόλεως. 
Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος στο κέντρο και στην 
πλούσια αγορά. Θα έχετε ευκαιρία να ψωνίσετε αντί-
κες και αναμνηστικά, όπως επίσης και να γευματίσετε 
προαιρετικά στα εστιατόρια του κέντρου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση 
στο ιστορικό κέντρο όπου θα βρείτε πολλές νυχτε-
ρινές επιλογές όπως Rock Café, μπυραρίες, μπιστρό, 
clubs και άλλα. 

Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την έπαυλη 
που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Γνωστή και ως 
«Μέγαρο της Άνοιξης» (Palatul Primaverii), θα δούμε 
την προκλητική χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις 
τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. 
Συνεχίζουμε για το «μουσείο του χωριού», που είναι 
μοναδικό στο είδος του, το οποίο θα επισκεφθούμε 
εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περι-
οχές της Ρουμανίας που έχουν μεταφερθεί και συντη-
ρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης 
να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή 
λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και το Δούναβη 
μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Η περιήγησή μας θα κλείσει 
με μία επίσκεψη στο τεράστιο, πανέμορφο και κατα-
πράσινο πάρκο Herastrau, που βρίσκεται δίπλα στην 
ομώνυμη τεχνητή λίμνη. Θα απολαύσουμε την φύση, 
θα επισκεφθούμε το νησί των ρόδων με το άγαλμα 
του Ηρακλή και θα καταλήξουμε για καφέ στο γνωστό 
Hard Rock Café. Ακολουθεί παραδοσιακό γεύμα στο 
εστιατόριο Hanu’ Lui Manuc, όπου έχετε την ευκαιρία 
να δοκιμάσετε τα νοστιμότατα ρουμανικά πιάτα. Το 
απόγευμα ελεύθερος χρόνος για βόλτα και ψώνια στην 
παλιά πόλη.

Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βουλ-
γαρίας, τη Σόφια. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση στην 
πόλη όπου θα δούμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας 
Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό του 
Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή, την Πανεπιστημιούπολη 
και τον πεζόδρομο της Ρίλα. Αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα και άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

Θεσσαλονίκη - Βουκουρέστι  
(595 χλμ)

Βουκουρέστι - Σινάια (123 χλμ) - Μπραν 
(51 χλμ) - Γεύμα σε παραδοσιακή 
ταβέρνα - Μπρασόβ (29 χλμ)

Βουκουρέστι (ξενάγηση)

Βουκουρέστι – Έπαυλη Τσαουσέσκου 
Μουσείο Χωριού – Λίμνη Χερεστράου 
Παραδοσιακό γεύμα Ρουμανικής κουζίνας

Βουκουρέστι - Σόφια (360 χλμ) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (290 χλμ)

1η

2η

3η

4η

5η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

Στο πρόγραμμα των 4 ημερών οι ξεναγήσεις της 4ης και της 3η ημέρας πραγματοποιούνται σε μία ημέρα.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΡΥΛΙΚΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ
4 ή 5 ημέρες ΛΙΜΝΗ ΧΕΡΕΣΤΡΑΟΥ
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράςΒελιγράδι / Κρουαζιέρα στον ποταμό Σάβα / Μοναστήρι Κρούσεντολ / Νόβι Σαντ / Νις

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας και, 
διασχίζοντας τα σύνορα Ευζώνων και περνώντας έξω 
από Σκόπια και αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του 
Μοράβα καταλήγουμε το απόγευμα στο Βελιγράδι. 
Πρώτη επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Σάββα, που είναι 
ο μεγαλύτερος (εν λειτουργία) ορθόδοξος ναός του 
κόσμου. Ο τρούλος φτάνει τα 70 μέτρα ύψος και φέ-
ρει πάνω του επίχρυσο σταυρό 12 μέτρων, ενώ έχει 49 
καμπάνες και είναι ορατός από κάθε σημείο της πόλης. 
Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στην 
όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας.

Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την πραγματική γνω-
ριμία με τη πόλη του Βελιγραδίου, μία από τις πα-
λαιότερες πόλεις της Ευρώπης, χτισμένη από τους 
Κέλτες τον 3ο αιώνα π.Χ, στις όχθες του ποταμού 
Σάββα, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά παραπόταμο 
του Δούναβη. Είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη 
πόλη της Σερβίας. Ξεκινάμε από το Σιδηροδρομικό 
σταθμό, ένα όμορφο κτίριο του 1884 το οποίο σύ-
ντομα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα γίνει μου-
σείο της πόλης. Μπαίνουμε στην οδό Nemanjina και 
στην Resavska, απολαμβάνοντας τη θέα στα κτίρια 
υπουργείων, αλλά και ενθυμούμενοι το βομβαρδι-
σμό του 1999, με τα γκρεμισμένα στρατιωτικά κτί-
ρια, που ακόμη στέκονται στο κέντρο της πόλης. 
Συνεχίζουμε με την εκκλησία του Αγίου Μάρκου 
δίπλα στο πανέμορφο πάρκο Τασμάϊνταν, τη Βου-
λή της Σερβίας, το Παλιό και το Καινούργιο παλάτι, 
την Πλατεία του Νίκολα Πάσιτς και αμέσως μετά την 
κεντρική και μεγαλύτερη πλατεία της πόλης, την 
Πλατεία Δημοκρατίας με το Εθνικό μουσείο και το 
Εθνικό θέατρο.Μετά το πρωινό κατευθυνόμαστε 
στην Πλατεία Φοιτητών και προχωράμε με τα πό-
δια μέσα στο πάρκο και το φρούριο Καλεμέγκνταν 
(Kalemegdan) όπου θα απολαύσουμε τη θέα στο 
σημείο συνάντησης των ποταμών Σάββα και Δού-
ναβη.Εδώ βρίσκεται και το Στρατιωτικό Μουσείο, 
ένα ζωντανό μουσείο πολεμικού υλικού για την 
ιστορία της Γιουγκοσλαβίας, με στρατιωτικά εκθέ-
ματα από τη Ρωμαϊκή εποχή, το Μεσαίωνα και το Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο, καθώς και τα απομεινάρια του 

Μετά το πρωινό πηγαίνουμε στο Σπίτι των Λουλου-
διών, μουσείο και άλλοτε κατοικία, του επί σειρά 
ετών προέδρου της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Josip Broz Tito, 
όπου βρίσκεται και ο τάφος του. Περνάμε στην άλλη 
πλευρά του ποταμιού, με προορισμό μας την περιο-
χή Ζέμουν. Το Ζέμουν είναι αρκετά διαφορετικό από 
το Βελιγράδι και χτισμένο σε άλλο στυλ, με ιστορικά 
μπαρόκ κτίρια, πλατείες και παραδοσιακά café. Θα 
δούμε το Καλεμέγκνταν (Kalemegdan) πάλι, αλλά 
από την άλλη πλευρά του ποταμιού, ενώ πίνουμε 
τον καφέ μας δίπλα στον Πύργο στο λόφο Γκάρδος.
Το απόγευμα προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη 
με ειδικό ποταμόπλοιο, απ’ όπου καθώς νυχτώνει θα 
θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πό-
λης, από μια άλλη οπτική γωνία.

Πρωινό και αναχώρηση για το βουνό Φρούσκα 
Γκόρα, τόπος γνωστός ως σερβικό Άγιον Όρος με 
τα 35 μοναστήρια του. Η επίσκεψή μας περιλαμ-
βάνει 3 εξ αυτών. Το μοναστήρι Novo Hopovo του 
15ου αιώνα που χτίστηκε από τον τελευταίο Σέρ-
βο δεσπότη, Đurađ Branković και με την εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου, ήταν από τα πιο σημαντικά 

Πρωινό και αναχώρηση. Στάση στην τρίτη μεγαλύ-
τερη πόλη της Σερβίας τη Νις, χτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Νισάβα και γενέτειρα του Μέγα Κων-
σταντίνου. Πανοραμική περιήγηση στην πόλη και 
αναχώρηση για τα σύνορα, άφιξη στη Θεσσαλονίκη 
νωρίς το βράδυ.

Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι  
(599 χλμ)

Βελιγράδι (ξενάγηση) 
Προαιρετικό δείπνο στη γραφική 
γειτονιά Skadarlija

Βελιγράδι – «Σπίτι των Λουλουδιών» 
Ζέμουν (30 χλμ) - Κρουαζιέρα στον 
ποταμό Σάβα

Βελιγράδι – Μοναστήρι Κρούσεντολ – 
Σρέμσκι Κάρλοβτσι - Νόβι Σαντ (94 χλμ 
ανά διαδρομή)

Βελιγράδι - Νις - Θεσσαλονίκη  
(590 χλμ)

1η

2η
3η

4η 5η

ημέρα

ημέρα
ημέρα

ημέρα
ημέρα

Στο τετραήμερο πρόγραμμα η ξενάγηση του Βελιγραδίου γίνεται σε μία ημέρα χωρίς να παραλείπεται τίποτα.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ 
4 ή 5 ημέρες ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ (ΣΕΡΒΙΚΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ)

Αμερικανικού Stealth. Πριν μπούμε στο πάρκο, θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μνημείο του Ρήγα 
Φεραίου και τον πύργο Νέμπογισα, στον οποίο φυ-
λακίστηκε και σκοτώθηκε. Στην επιστροφή μας από 
το φρούριο, θα μπούμε στο πανέμορφο πεζόδρο-
μο της πόλης και θα καταλήξουμε στο μνημείο του 
Knez Mihajlo, του πρίγκιπα ο οποίος έβαλε τις ρίζες 
για την σημερινή όψη της πλατείας και πεζοδρόμου.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση με δείπνο και 
ποτό, ζωντανή μουσική και λαϊκό χορό στη γραφική 
γειτονιά του ιστορικού κέντρου Skadarlija που απο-
καλείται η Μονμάρτη του Βελιγραδίου. Πρόκειται 
για έναν πεζόδρομο που μοιάζει να ανήκει σε άλλη 
εποχή, με σέρβικα ταβερνάκια, καφετέριες και εστι-
ατόρια με ζωντανή μουσική.

μοναστήρια για τους Σέρβους που προσέφυ-
γαν στην τότε Αυστροουγγαρία. Το μοναστήρι 
Krušedol του 16ου αιώνα, με την εκκλησία του 
Ευαγγελισμού και το μοναστήρι Grgeteg όπου θα 
δούμε 21 τοιχογραφίες του Uroš Predić, γνωστού 
Σέρβου ζωγράφου.
 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μικρή ζωγραφι-
κή μπαρόκ πόλη Σρέμσκι Κάρλοβτσι, με το πανέ-
μορφο κέντρο της και κτίρια με πλούσια αρχιτε-
κτονική όπως το παλιό πατριαρχείο, την εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου, το πρώτο Σέρβικο Γυμνάσιο 
και τη Θεολογική σχολή. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό. Μη χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το 
ντόπιο κρασί bermet. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας το Νόβισαντ, και 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. 
Πρώτη στάση το φρούριο Πετροβαράντιν, ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά σύμβολα της πόλης, που 
βρίσκεται στην όχθη του ποταμού Δούναβη. Λόγω 
της θέσης και του μεγέθους του λέγεται συχνά «Γι-
βραλτάρ του Δούναβη» και η θέα από το κάστρο 
προς το Δούναβη και την πόλη είναι εντυπωσιακή, 
ειδικά από το σημείο όπου βρίσκεται ο Πύργος 
του ρολογιού, σύμβολο του κάστρου. Στη συνέ-
χεια θα γνωρίσουμε το κέντρο της πόλης του Νόβι 
Σαντ που αποκαλείται «Αθήνα της Σερβίας» και εί-
ναι κέντρο της σερβικής μπαρόκ διανοητικής ελίτ. 
Στην ξενάγησή μας θα δούμε την οδό Dunavska 
(Δουνάβσκα) και Zmaj Jovina, τους πεζόδρομους, 
την πλατεία Ελευθερίας, το Εθνικό Θέατρο, το Δη-
μαρχείο, την Καθολική Εκκλησία της Παναγίας, 
το σπίτι της συζύγου του Άλμπερτ Αϊνστάιν, την 
Εβραϊκή Συναγωγή Matica Srpska, και την παλιά 
Ελληνική συνοικία της πόλης. Επιστροφή στο Βε-
λιγράδι το βράδυ.

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΞΕΝΑΓΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράςΠύργος / Βάρνα / Μονή Αλατζά 
Αγχίαλος / Σωζόπολη 
Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Θα δια-
σχίσουμε μια όμορφη διαδρομή μέσα από την Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη, περνώντας έξω από την Καβά-
λα και την Αλεξανδρούπολη και, αφού περάσουμε τα Ελ-
ληνοβουλγαρικά σύνορα, θα φτάσουμε στο Μπουργκάς 
(Πύργος). Περιήγηση με το λεωφορείο στα αξιοθέατα της 
πόλης, όπου θα δούμε τον Ναό Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου, 
τον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, την Εβραϊκή Συνα-
γωγή, το παλιό τελωνείο. Το Μπουργκάς είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της βουλγαρικής ακτής της Μαύρης 
Θάλασσας και γενέτειρα του ποιητή Κώστα Βάρναλη. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την πόλη της Βάρ-
νας, η οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά 
της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι 
γνωστή και ως «Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα» ή «Η Καλο-
καιρινή Πρωτεύουσα» της Βουλγαρίας, ενώ ψηφίζεται 
από τους Βούλγαρους ως η καλύτερη πόλη για να ζει 
κανείς στη γειτονική χώρα και προσελκύει πολύ κόσμο 
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πόλη πήρε το όνο-
μα Στάλιν από το 1949 ως το 1956. Θα επισκεφτούμε τα 
μοναδικά Pobiti Kamani που το όνομά τους σημαίνει 
κεραυνοβολημένα βράχια. Σε μια πεδιάδα λίγο έξω από 
την Βάρνα, βρίσκονται ένα σωρό θεόρατα βράχια που 
μοιάζουν να έχουν πέσει από τον ουρανό. Το εναλλα-
κτικό κίνημα έχει αγκαλιάσει την περιοχή, αφού θεωρεί-
ται ότι τα βράχια εκπέμπουν ενέργεια και γίνονται εδώ 
συχνά συνεδρίες διαλογισμού. Θα δούμε επίσης και το 
Μοναστήρι Aladzha που είναι και αυτό αινιγματικό. Εί-
ναι σκαμμένο σε έναν γιγάντιο βράχο και η είσοδος του 
είναι πολύ χαμηλή, πρέπει να σκύψει κάποιος έως το 
έδαφος για να μπει μέσα. Στη συνέχεια θα έχουμε περιή-

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Νεσέμπαρ (Αρ-
χαία Μεσημβρία).Η πόλη με τις 42 εκκλησίες από τη 
μεσαιωνική περίοδο είναι χτισμένη σε χερσόνησο στις 
Ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Με πλούσια ιστορία και 
λόγω των πολλών αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών 
αξιοθέατων η πόλη συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο 
της παγκόσμιας πολιτιστικής και ιστορικής κληρο-
νομιάς της UNESCO. Μετά την περιήγηση στην πόλη 
αναχωρούμε για την Αγχίαλο, όπου θα επισκεφτούμε 
τη Μονή του Αγίου Γεωργίου με σπάνιες εικόνες. Επό-
μενος προορισμός μας η πόλη της Σωζόπολης, αρχαία 
Ελληνική πόλη αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα, 30χλμ. 
από τον Πύργο, στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης 
Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσουμε τους περισσότε-
ρους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την 
παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου 
υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη,και το Ναό της Παναγί-
ας. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή αργά το απόγευ-
μα στο ξενοδοχείο.

Μετά το πρωινό, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Θα ακολουθήσει στάση στην Αλεξανδρούπολη για καφέ 
και φαγητό και άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη - 
Πύργος (Μπουργκάς) (597 χλμ)

Πύργος – Βάρνα - Μονή Αλατζά  
(132 χλμ)

Πύργος - Αγχίαλος – Σωζόπολη  
(97 χλμ)

Πύργος – Αλεξανδρούπολη 
Θεσσαλονίκη (597 χλμ)

1η

2η

3η

4η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
4 ημέρες

Μπάνσκο / Σόφια / Σαντάνσκι

Αναχώρηση από τα γραφεία μας. Διέλευση των συνό-
ρων και συνεχίζουμε για μια από τις ωραιότερες κωμο-
πόλεις της Βουλγαρίας, το Bansko το οποίο βρίσκεται 
περίπου 100 χλμ. από τα σύνορα, στους πρόποδες 
του Όρους & Εθνικού Δρυμού Πιρίν. Το αλπικό τοπίο 
συναρπάζει. Στα 925 μ. πάνω από το επίπεδο της θά-
λασσας, βρίσκεται το Bansko, η πόλη με το καινούριο 
χιονοδρομικό κέντρο, που μόλις λίγα χρόνια πριν ανα-
καλύφθηκε από τους ευρωπαίους σκιέρ, αν και η φήμη 

Αναχώρηση από τα γραφεία μας. Διέλευση των συνό-
ρων και συνεχίζουμε για μια από τις ωραιότερες κωμο-
πόλεις της Βουλγαρίας, το Bansko το οποίο βρίσκεται 
περίπου 100 χλμ. από τα σύνορα, στους πρόποδες 
του Όρους & Εθνικού Δρυμού Πιρίν. Το αλπικό τοπίο 
συναρπάζει. Στα 925 μ. πάνω από το επίπεδο της θά-
λασσας, βρίσκεται το Bansko, η πόλη με το καινούριο 
χιονοδρομικό κέντρο, που μόλις λίγα χρόνια πριν ανα-
καλύφθηκε από τους ευρωπαίους σκιέρ, αν και η φήμη 
του ήταν ήδη μεγάλη στη Βουλγαρία. Το Bansko προ-
σφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό της παρθένας φύ-
σης του βουνού Πιρίν, με την ατμόσφαιρα των παλιών 
Βουλγάρικων πόλεων. Δεν είναι απλά ένα θέρετρο δι-
ακοπών, αλλά αποτελεί μια όμορφη και παραδοσιακή 
βουλγάρικη πόλη που διατήρησε το ιστορικό της κέ-
ντρο ανέπαφο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και spa στο ξενοδο-
χείο (πισίνα, σάουνα, χαμάμ, τζακούζι). Διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια 
τελευταία βόλτα στο παζάρι του χωριού, κοντά στο 
ιστορικό κέντρο του Μπάνσκο. Κατά τις 12.00 κάνουμε 
check out από το ξενοδοχείο και αναχωρούμε μέσω 
της όμορφης κοιλάδας της Κρέσνας για το Σαντάνσκι. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ, φαγητό και λίγα ψώνια. 
Στη συνέχεια, αναχώρηση για τα σύνορα και με ενδιά-
μεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη το απόγευμα 
στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη - Μπάνσκο (218 χλμ)

Μπάνσκο – Σόφια  
(προαιρετική επιλογή με ξενάγηση) 
(155 χλμ ανά διαδρομή)

Μπάνσκο - Σαντάνσκι – Θεσσαλονίκη 
(218 χλμ)

1η

2η

3η
ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΜΠΑΝΣΚΟ 
2 ή 3 ημέρες

γηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV), η οποία είναι χτισμέ-
νη ολόκληρη μέσα σε βράχο και αποτελεί έναν από τους 
πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους της 
χώρας. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σή-
μερα εξακολουθεί να προσελκύει τους θαυμαστές της 
ιστορίας και του μυστικισμού. Στη Βάρνα θα δούμε επί-
σης τη Μητρόπολη, το Αρχαιολογικό Μουσείο,το «θα-
λάσσιο Κήπο”, το μεγαλύτερο πάρκο μέσα στην πόλη, το 
Ενυδρείο και το Δελφινάριο. Το βράδυ επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

του ήταν ήδη μεγάλη στη Βουλγαρία. Το Bansko προ-
σφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό της παρθένας φύσης 
του βουνού Πιρίν, με την ατμόσφαιρα των παλιών 
Βουλγάρικων πόλεων. Δεν είναι απλά ένα θέρετρο δι-
ακοπών, αλλά αποτελεί μια όμορφη και παραδοσιακή 
βουλγάρικη πόλη που διατήρησε το ιστορικό της κέ-
ντρο ανέπαφο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και spa στο ξενοδο-
χείο (πισίνα, σάουνα, χαμάμ, τζακούζι). Διανυκτέρευση.

Στο πρόγραμμα 2 ημερών δεν πραγματοποιεί-
ται η 2η μέρα του προγράμματος.
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράςΜοναστήρι (Bitola) / Οχρίδα 
Μονή Οσίου Ναούμ / Στρούγκα

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 
07.00πμ. Μέσω Έδεσσας και Φλώρινας, άφιξη στο 
συνοριακό φυλάκιο της Νίκης. Διέλευση συνόρων 
και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Συνε-
χίζοντας τη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το γνω-
στό αλλοτινό Μοναστήρι, σήμερα Bitola. Σύντομη 
στάση στην αγορά της πόλης και μέσω Ρέσνας, συ-
νεχίζουμε για την γραφική πόλη της Οχρίδας. Άφιξη 
το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρό-
νος ελεύθερος δείπνο και διανυκτέρευση.

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για το τουριστικό 
θέρετρο της Στρούγκας, χτισμένη πάνω στη δυ-
τική όχθη της λίμνης της Οχρίδας. Ένας όμορφος 
περίπατος στη λί μνη και μια βόλτα στο γραφικό 
πεζόδρομο ή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, θα 
σας ενθουσιάσουν. Νωρίς το μεσημέρι, επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο και γεύμα, αναχώρηση και 
με τις απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα.

Πρωινό και ακολουθώντας μια πανέμορφη παρα-
λίμνια διαδρομή θα επισκεφθούμε το Βυζαντινό 
μοναστήρι του Οσίου Ναούμ, κτίσμα του 10ου μ.Χ 
αιώνα με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες του και την 
μοναδική, πανοραμική θέα του στη λίμνη. Περιή-
γηση και ελεύθερος χρόνος για αγορές σε είδη λα-
ϊκής τέχνης και κοσμήματα που κατασκευάζονται 
από λέπια ψαριών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
γεύμα. Το απόγευμα βόλτα στην προκυμαία της 
πανέμορφης λίμνης.

Πρωινό και αναχώρηση για την περιήγηση της γραφι-
κής πόλης που με τη σφραγίδα της UNESCO, θεωρείται 
Πόλη Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς,. Θα δού-
με το μεγαλοπρεπές άγαλμα των αδελφών Κυρίλλου 
και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων, θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η οποία σήμερα, λει-
τουργεί ως μουσείο, το Αρχαίο Ρωμαϊκό Θέατρο, τα πα-
λιά αρχοντικά και τα κάστρα της πόλης. Φτάνοντας στη 
πάνω πλευρά της πόλης θα έχουμε μια πανοραμική 
θέα της περιοχής από το κάστρο του Σαμουήλ. Ελεύθε-
ρος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά 
της παλιάς πόλης. Γεύμα το μεσημέρι στο ξενοδοχείο 
και ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση 
των εκδρομέων, δείπνο και διανυκτέρευση.

Θεσσαλονίκη - Μοναστήρι - Οχρίδα 
(230 χλμ)

Οχρίδα - Στρούγκα - Θεσσαλονίκη 
(230 χλμ)

Οχρίδα - Μονή Οσίου Ναούμ

Οχρίδα (ξενάγηση) - Φρούριο 
Σαμουήλ

1η 4η

2η

3η

ημέρα ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ
3 ή 4 ημέρες

Μοναστήρι (Bitola) / Σκόπια / Λίμνη Βέλετς

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο γραφείο μας και ανα-
χώρηση για το συνοριακό φυλάκιο της Νίκης. Διέλευ-
ση συνόρων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα 
είδη. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, θα επισκεφθούμε 
το γνωστό αλλοτινό Μοναστήρι, σήμερα Bitola. Σύντο-
μη στάση στην αγορά της πόλης στον ιστορικό πεζό-
δρομο Σιρόκ Σοκάκ και μέσω Ρέσνας, συνεχίζουμε για 
τα Σκόπια. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης.

Μετά το πρωινό, ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη με 
επίσκεψη στην εκκλησία του Sveti Dimitrija (Άγιος Δη-
μήτριος),που θα συναντήσουμε δίπλα στην πέτρινη γέ-
φυρα του Βαρδάρη (15ου αιώνα), το σήμα κατατεθέν 
της πρωτεύουσας. Ακριβώς απέναντι βρίσκονται τα 
τουρκικά λουτρά Daud Pasa Baths, που σε παλαιότερες 
εποχές ήταν τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων, και σήμε-
ρα στεγάζουν τη γκαλερί «City Art Gallery» με εκθέμα-
τα μοντέρνας τέχνης.Καταλήγουμε στην κεντρική Πλα-
τεία όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε 
διάφορα τοπικά εδέσματα σε ταβέρνες της περιοχής. 
Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο 
και την παλιά πόλη ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε 
μία βόλτα για ψώνια στο εμπορικό κέντρο City Mall.

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην πόλη για αγορά 
αναμνηστικών ή για άλλες σας αγορές. Το μεσημέ-
ρι αναχωρούμε για το Velec, για φαγητό και βόλτα 
δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη 
μας αργά το απόγευμα.

Θεσσαλονίκη – Μοναστήρι – Σκόπια 
(377 χλμ)

Σκόπια  
(ξενάγηση)

Σκόπια – Λίμνη Βέλετς 
Θεσσαλονίκη (234 χλμ)

1η

2η

3η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΣΚΟΠΙΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
2 ή 3 ημέρες

Στο 2ήμερο πρόγραμμα δεν επισκεπτόμαστε τη λίμνη Βέλετς

Στο 3ήμερο πρόγραμμα δεν παραλείπεται τίποτα 
από τις επισκέψεις και ξεναγήσεις.
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Κωνσταντινούπολη / Πριγκηπόνησα / Οικουμενικό Πατριαρχείο / Παναγία Βλαχερνών 

Αναχώρηση στις 06.00 πμ από τα γραφεία μας και 
με τις απαραίτητες στάσεις, φτάνουμε στα σύνορα. 
Τελωνειακός έλεγχος και χρόνος ελεύθερος στα 
αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική 
Θράκη, περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και 
Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της 
Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντι-
νούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορφα και 
γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν, θα σας 
ενθουσιάσει.

Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της 
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύμφωνα με το 
θρύλο, έγινε το θαύμα με τα ψάρια την ημέρα της Άλω-
σης. Συνεχίζουμε παράλληλα με τα Θεοδοσιανά τείχη 
στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί 
Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε δερμά-
τινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες 
κ.α., χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο «παζάρι». 
Στη συνέχεια, θα περάσουμε με το λεωφορείο πάνω 
από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου και αφού δι-
ασχίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Ασιατικής Κωνστα-
ντινούπολης θα φτάσουμε στο λιμάνι Μπόσταντζι, από 
όπου θα πάρουμε το καράβι ιδιωτικής γραμμής για τη 
μαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο. Άφιξη στην 
Πρίγκηπο και χρόνος ελεύθερος να κάνουμε τον γύρο 
του νησιού με τις παραδοσιακές άμαξες με τα άλογα, 
για να θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις με 
τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν, προ-
τείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι 
του Άη Γιώργη του Κουδουνά με τα χιλιάδες θαύματα 
σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Γεύμα ατομικά 
σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή με το 
κρατικό πλοίο της γραμμής στην Ευρωπαϊκή ακτή και 
μετάβαση στο ξενοδοχείο.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με 
την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιο-
τραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, 
θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγ-
χρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέ-
χρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. 
Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το ανάκτορο Ντολ-
μα Μπαξε,την τελευταία κατοικία των Οθωμανών 
Σουλτάνων,με τη πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο 
στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα μεταβού-
με στο ιστορικό κέντρο, για να θαυμάσουμε και να 
ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής μέχρι 
και σήμερα την Του Θεού Αγία Σοφία,την υπόγεια 
Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα 
ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόμη θα δούμε το 
Μπλε τζαμί, το Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυ-
πτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη 
στήλη του Κωνσταντίνου, τη Γερμανική κρήνη του 
1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιου-
ρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προ-
αιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ 
μουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο Αγίασμα της Πανα-
γίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο 
Ακάθιστος ‘Υμνος το 626 μ.χ. Στην συνέχεια θα κα-
τευθυνθούμε στο Forum Istanbul, ένα από τα πλέον 
σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπο-
λης, όπου θα επισκεφθούμε το Aquarium (ενυδρείο), 
στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά 
είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύ-
νορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στά-
σεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη 
(620 χλμ)

Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Θεοδοσιανά 
Τείχη – Καπαλί Τσαρσί Ασιατική Ακτή 
- Πριγκιπόνησα

Βόσπορος – Ανάκτορα Ντολμά Μπαξέ 
Αγία Σοφία – Βασιλική Δεξαμενή 
Βυζαντινός Ιππόδρομος

Κωνσταντινούπολη – Οικουμενικό 
Πατριαρχείο – Παναγία Βλαχερνών 
Ενυδρείο – Θεσσαλονίκη (630 χλμ)

1η

2η

3η

4η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 
4 ημέρες

Η εκδρομή πραγματοποιείται και με βραδινή αναχώρηση (4 ημέρες / 2 νύχτες)
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Κωνσταντινούπολη / Αγία Σοφία / Πριγκηπόνησα / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Αναχώρηση στις 06.00πμ από τα γραφεία μας και 
με τις απαραίτητες στάσεις, φτάνουμε στα σύνορα. 
Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα 
αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική 
Θράκη περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και 
Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της 
Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντι-
νούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορφα και 
γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν, θα σας 
ενθουσιάσει.

Σήμερα η μέρα μας θα ξεκινήσει με την επίσκεψη στην 
ιστορική Μονή της Χώρας, με τα υπέροχα ψηφιδωτά, 
το καλύτερο δείγμα της βυζαντινής αγιογραφίας του 
14ου αιώνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το αγία-
σμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύμφω-
να με το θρύλο έγινε το θαύμα με τα ψάρια την ημέρα 

Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τη Χαλκη-
δόνα (σημερινό Kadikoy) διασχίζοντας την πρώτη 
κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Φτάνουμε στη 
Χαλκηδόνα και έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα 
στα σοκάκια και επίσκεψη στον Ι.Ν. της Αγ. Ευφημί-
ας. Συνεχίζουμε για τη Χάλκη (σημερινό Heybeliada) 
για να επισκεφθούμε την περίφημη Θεολογική 
σχολή της Χάλκης και το ναό της Αγ. Τριάδας, με τη 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παυσολύπης. 
Στη συνέχεια, αναχωρούμε για την Πρίγκηπο (σημε-
ρινό Buyukada) και εκεί θα έχουμε χρόνο ελεύθερο 
να κάνουμε το γύρο του νησιού με τις παραδοσια-
κές άμαξες με τα άλογα, όπου θα θαυμάσουμε τις 
υπέροχες ξύλινες επαύλεις με τους ολάνθιστους 
κήπους. Για όσους επιθυμούν, προτείνουμε την ανά-
βαση-προσκύνημα στον θαυματουργό Άη Γιώργη 
τον Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο 
του νησιού με υπέροχη θέα. Γεύμα ατομικά στις πα-
ραθαλάσσιες ταβέρνες του νησιού και επιστροφή 
το απόγευμα στην ευρωπαϊκή ακτή της Πόλης με το 
πλοίο της γραμμής από όπου θα θαυμάσουμε και τα 
υπόλοιπα δύο νησιά την Αντιγόνη και την Πρώτη. 
Άφιξη στο λιμάνι και μεταφορά στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη-ξενάγηση στο 
ανάκτορο Ντολμά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία 
των Οθωμανών σουλτάνων, με την πρωτοφανή χλιδή 
του, χτισμένο στην ακτή του Βοσπόρου. Ακολουθεί 
η προαιρετική μας βαρκάδα στα στενά του χιλιοτρα-
γουδισμένου Βοσπόρου, όπου από θαλάσσης θα 
θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά, αλλά και τις σύγχρονες 
αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύ-
τερη κρεμαστή γέφυρα. Θα επιστρέψουμε πλέοντας 
παράλληλα της ασιατικής ακτής στο σημείο από όπου 
ξεκινήσαμε. θα συνεχίσουμε οδικώς κατά μήκος της 
ευρωπαϊκής ακτής, περνώντας μέσα από τα χωριά του 
Βοσπόρου (Μ. Ρεύμα, Μπεμπέκ, Στενή, Νιχώρι, μέχρι 
και τα Θεραπειά). Καθ’ οδόν, θα θαυμάσουμε το παρελ-
θόν, αλλά και το παρόν του Βοσπόρου, με τα αρχοντικά 
και τις σύγχρονες υπερπολυτελείς κατοικίες, καταλήγο-
ντας στο Λεβέντ (το Μανχάταν της Κων/πολης) με τους 
ουρανοξύστες και τα υπερσύγχρονα εμπορικά κέντρα. 
Επίσκεψη στον ψηλότερο ουρανοξύστη της Τουρκίας 
τον Sapphire όπου πληρώνουμε εισιτήριο για να με-
ταφερθούμε σε ένα 1 λεπτό κυριολεκτικά στην ταρά-
τσα του με την εκπληκτική θέα σε όλη την Πόλη μέχρι 
τον Εύξεινο Πόντο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το 
βράδυ, προαιρετικό γλέντι σε νυχτερινό κέντρο με 
οριεντάλ μουσική και παραδοσιακούς χορούς. Διανυ-
κτέρευση.

Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των 
Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 
Ύμνος το 626 μ.Χ. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο 
Forum Istanbul, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά 
κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθού-
με το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 
10.000 διαφορετικά θαλασσινών ειδών & ψαριών. Άφι-
ξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες 
στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη  
(  620 χλμ)

Μονή της Χώρας - Ι. Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής - Θεοδοσιανά Τείχη - Αγία 
Σοφία - Βασιλική Δεξαμενή - 
Ιππόδρομος - Σκεπαστή Αγορά 

Κρεμαστή Γέφυρα του Βοσπόρου 
Χαλκηδόνα - Χάλκη - Θεολογική 
Σχολή - Πρίγκηπος

Κρουαζιέρα Βοσπόρου - Ντολμά 
Μπαξέ - Χωριά του Βοσπόρου - Λεβέντ 
Ουρανοξύστης Sapphire MIniaturk 

Οικουμενικό Πατριαρχείο - Αγίασμα της 
Παναγίας των Βλαχερνών - Forum Istanbul 
- Ενυδρείο - Επιστροφή (620 χλμ)

1η

2η

3η

4η

5η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

1000 ΚΑΙ 1 ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
5 ημέρες

Η εκδρομή πραγματοποιείται και με βραδινή αναχώρηση (5 ημέρες / 3 νύχτες)

της άλωσης, και τους τάφους των Πατριαρχών. Συνεχί-
ζοντας παράλληλα με τα Θεοδοσιανά τείχη, φτάνουμε 
στο ιστορικό κέντρο και ακολουθεί η ξενάγηση στην 
του Θεού Αγ. Σοφία και στην υπόγεια Βασιλική Δεξα-
μενή του Ιουστινιανού. Θα δούμε επίσης το Μίλιον, 
τα λουτρά της Ρωξάνης (Χιουρέμ), το Μπλε Τζαμί, το 
Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, 
τη στήλη του Τρικάρηνου όφεως, τη στήλη του Κων/
νου και τη Γερμανική Κρήνη του 1898. Ακολουθεί η 
επίσκεψή μας στη Σκεπαστή Αγορά της Πόλης, όπου 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να κάνουμε τις αγορές μας 
με το απαραίτητο φυσικά «παζάρι». Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο για ξεκούραση και για το βράδυ προτείνουμε 
προαιρετικό δείπνο στις ψαροταβέρνες του Κουμ Καπί 
με βιολιά και λαούτα. Διανυκτέρευση.
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Τσανάκαλε / Αϊβαλί / Μοσχονήσια / Σμύρνη / Εφεσος / Τροία

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 
06.00πμ. Με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, φτάνου-
με στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και σύντομη 
στάση στο κατάστημα αφορολογήτων ειδών. Μπαί-
νοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω 
από την Κεσάνη, θα περάσουμε τα στενά του Ελλη-
σπόντου από την Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, με το 
ferryboat. Στην περιήγηση μας, θα δούμε τον Πύργο 
του Ρολογιού από το 1890 για να καταλήξουμε στο 
κάστρο Τσιμενλικ, μπροστά στην πολύβουη προκυ-
μαία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρό-
νος και δείπνο.

Δια μέσου μιας πανέμορφης διαδρομής στις κατά-
φυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουμε για Αδρα-
μύττιο για να φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό 
Αϊβαλι, τις αλλοτινές Κυδωνιές, μέσα σε ένα απέραντο 
κάμπο από ελαιόδεντρα. Θα περιηγηθούμε στο Αϊβαλί, 
στα γραφικά σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα 
δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζο-
νται ακόμη και κοσμούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο γραφικό 
λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη 
στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 
μικρά νησάκια διασκορπισμένα στο κόλπο του Αϊβα-
λιού. Εκεί ακόμη σώζονται ερείπια από το Ναό των 
Ταξιαρχών του 1890. Δια μέσου Μενεμένης, φθάνουμε 
στην πολύπαθη Σμύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.

Μετά το πρωινό, θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρ-
διά της Αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία 
Έφεσο. Η αρχαία Έφεσος αποτέλεσε για πάνω από 
1000 χρόνια μια μεγαλούπολη του ελληνισμού. Πατρί-
δα του φιλόσοφου Ηράκλειτου, ήταν γνωστή σε όλο 
τον αρχαίο κόσμο για τη λατρεία της Εφεσίας Αρτέμι-
δος. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν ήδη μεγάλη 
πόλη και αναφέρεται στις γνωστές προς Εφεσίους επι-
στολές του αποστόλου Παύλου και ως μία από τις Επτά 
Εκκλησίες της Αποκάλυψης. Στον αρχαιολογικό χώρο 
θα δούμε το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, τη Δημόσια 
Αγορά, το Νύμφαιο, την Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το 
Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο. Τριγύρω από την 
Έφεσο θα επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το ελληνικό 
χωριό που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα 
Χώματα» και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. 
Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά του και γεύμα 
εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ταβέρνα. Επιστροφή στη 
Σμύρνη, δείπνο.

Μετά το πρωινό μας, επίσκεψη στις αρχαιότητες της 
μυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάμου, όπου θα δού-
με ερείπια από την παλιά πόλη και το αντίγραφο του 
Δουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 
με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων από τις 
διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε 
τα στενά των Δαρδανελίων για να φτάσουμε στην Καλ-
λίπολη, γενέτειρα της γνωστής σε όλους μας Σοφίας 
Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με 
ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη αργά το απόγευμα 
στη Θεσσαλονίκη.

Μετά το πρωινό, μετάβαση στην Ακρόπολη του Καντιφέ 
Καλέ για μια πανοραμική ξενάγηση της Σμύρνης. Καθο-
δόν περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε το Διοικητήριο 
με το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, 
την ιστορική προκυμαία της και τον παλαιό Σιδηροδρο-
μικό Σταθμό. Χρόνος ελεύθερος και αναχωρούμε με 
όμορφες αναμνήσεις δια μέσω Αδραμυτίου για το Τσα-
νάκκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

Θεσσαλονίκη – Τσανάκαλε  
(480 χλμ)

Αϊβαλί – Μοσχονήσια  
Σμύρνη (290 χλμ)

Εφεσος – Κιρκιντζές 
Σμύρνη (95 χλμ ανά διαδρομή)

Τσανάκαλλε – Τροία – Θεσσαλονίκη 
(490 χλμ)

Σμύρνη – Τσανάκκαλε (220 χλμ)

1η

2η

3η

5η

4η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
5 ημέρες
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Αϊβαλί / Μοσχονήσια / Φώκαια / Σμύρνη / Τροία

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 
06.00πμ. Με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, φτάνουμε 
στα σύνορα. Τελωνειακός και αστυνομικός έλεγχος 
και σύντομη στάση στο κατάστημα αφορολογήτων 
ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περ-
νώντας έξω από την Κεσάνη, θα διασχίσουμε τα στενά 
του Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, με 
το ferry-boat. Δια μέσου μιας πανέμορφης διαδρομής 
στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουμε 
για Αδραμύττιο όπου θα φτάσουμε στο πανέμορφο 
Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, μέσα σε ένα απέραντο 
κάμπο από ελαιόδεντρα. Τακτοποίηση στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.

Πρωινό και στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στο χι-
λιοτραγουδισμένο Αϊβαλί και στα γραφικά σοκάκια 
του με τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά 
ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζονται ακόμη και 
κοσμούν το Αϊβαλί,επίσκεψη στην πάλαι ποτέ εκ-
κλησία του Αγ Γεωργίου και, στη συνέχεια, θα κατα-
λήξουμε στο γραφικό λιμανάκι με τις παραδοσιακές 
ταβέρνες. Χρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά 
της πόλης και συνεχίζουμε στα πανέμορφα Μοσχο-
νήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια δια-
σκορπισμένα στο κόλπο του Αϊβαλιού. Γνωριμία με 
το μοναδικό νησί Juda, που μέχρι τώρα κατοικείτε, 
επίσκεψη στον ανακαινισμένο Ναό των Ταξιαρχών 
του 1890 που σήμερα είναι μουσείο. Γεύμα εξ ιδίων 
στις πολυάριθμες και όμορφες παραθαλάσσιες ψα-
ροταβέρνες. Επιστροφή στο Αϊβαλί, διανυκτέρευση.

Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Φώκαια. Στάση 
στο γραφικό λιμάνι της, με τη μοναδική ομορφιά 
που δεν θα μας αφήσει ασυγκίνητους και, στη συ-
νέχεια, διαμέσου Μενεμένης & Κορδελιού, φτάνουμε 
στην πολύπαθη Σμύρνη. Περιήγηση της πόλης όπου 
θα δούμε το Διοικητήριο με το γραφικό Ρολόι του, 
τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική προκυ-
μαία της, το γραφικό Κορντόν και τον παλαιό Σιδη-
ροδρομικό Σταθμό. Χρόνος ελεύθερος στην πλού-
σια αγορά της πόλης, το Κεμέραλτι. Επιστροφή αργά 
το απόγευμα στο Αϊβαλί και διανυκτέρευση.

Πρωινό και συνεχίζουμε μέσω Αδραμυτίου για Τσα-
νάκκαλε. Επίσκεψη στις αρχαιότητες της μυθικής Τροί-
ας, την πόλη του Πριάμου, όπου θα δούμε ερείπια από 
την παλιά πόλη και αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. 
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο με τα αλλεπάλλη-
λα στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορες φάσεις 
ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα στενά των 
Δαρδανελίων, για να φτάσουμε στην Καλλίπολη, γενέ-
τειρα της γνωστής Σοφίας Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, 
τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθο-
δόν, άφιξη αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη - Αϊβαλί (690 χλμ)

Αϊβαλί – Μοσχονήσια  
(15 χλμ ανά διαδρομή)

Αϊβαλί – Φώκαια 
Σμύρνη (130 χλμ ανά διαδρομή)

Αϊβαλί – Τροία 
Θεσσαλονίκη (690 χλμ)

1η

2η

3η

4η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΑΙΒΑΛΙ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗ
4 ημέρες
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Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είσοδος στη Βουλγαρία 
και μέσω Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, δια-
σχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες 
πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στη Μαύρη 
Θάλασσα, στην πιο κοσμική παραθαλάσσια πόλη, τη 
Μεσήμβρια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούρα-
ση και δείπνο. Διανυκτέρευση.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περνώντας από την του-
ριστική Ηλιόλουστη Ακτή, κατευθυνόμαστε προς την 
πόλη της Βάρνας η οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι 
στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της Μαύρης 
Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως «Η Θαλάσσια Πρω-
τεύουσα» ή «Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα» της Βουλ-
γαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως 
το1956. Θα έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII 
—XIV), χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο αποτελεί 
έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστι-
κούς χώρους της χώρας. Το Μεσαίωνα ήταν κατοικία 
ασκητών, ενώ σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει 
τους θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού. Στη 
Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο 
και το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και την 
υπέροχη παραλία για φαγητό και βόλτα. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο και 
διανυκτέρευση.

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αγχίαλο, όπου θα 
επισκεφθούμε τη Μονή του Αγ. Γεωργίου, με εξαιρε-
τικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για την πόλη της 
Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη 
στο θεό Απόλλωνα 30χλμ. νοτίως του Μπούργκας, 
στη Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ 
θα συναντήσετε τους περισσότερους Έλληνες της 
Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, το 
Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά 
του Αγ. Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας. Χρόνος για 
βόλτα και καφέ. Έπειτα, αναχώρηση για Πύργο όπου 
προτείνουμε να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το 
ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Στη συνέ-
χεια, αναχώρηση για Μεσήμβρια την πόλη με τις 
42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι προστατευόμενο 
μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. Σο-
φίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου 
ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιώτατος 
πήγαινε για θεραπεία. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επι-
στροφή μας. Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το 
μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Στάση για φαγητό 
και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Άφιξη στη Θεσσαλο-
νίκη το απόγευμα.

Θεσσαλονίκη – Μεσήμβρια (597 χλμ)

Βάρνα – Μονή Αλατζά  
(102 χλμ ανά διαδρομή)

Σωζόπολη – Αγχίαλος – Μεσήμβρια 
Πύργος (42 χλμ ανά διαδρομή)

Μεσήμβρια – Αλεξανδρούπολη 
Επιστροφή (597 χλμ)

1η

2η

3η

4η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ
4 ημέρες

Σόφια / Φιλιππούπολη / Σαντάνσκι

Μεσήμβρια / Βάρνα / Μονή Αλατζά  
Σωζόπολη / Αγχίαλος   
Πύργος / Αλεξανδρούπολη

Αναχώρηση στις 07.00πμ από το γραφείο μας για τα 
σύνορα του Προμαχώνα. Διέλευση συνόρων και σύ-
ντομη στάση για καφέ στην γραφική Κρέσνα, μέσα 
στα στενά του Στρυμώνα. Συνεχίζουμε με προορισμό 
το Μοναστήρι της Ρίλλας που βρίσκεται σε υψόμε-
τρο 1147 μέτρων. Επίσκεψη στο μοναστήρι, όπου θα 
δούμε την εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, το 
παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, τον με-
σαιωνικό πύργο του Χρέλιο και κυρίως το κομψοτέχνη-
μα του Σταυρού του Ραφαήλ. Το μοναστήρι στεγάζει 
επίσης μια πλούσια συλλογή από ανεκτίμητα έγγραφα, 
χειρόγραφα και εικόνες, μια εθνογραφική συλλογή κο-
σμημάτων και χαλιών, καθώς και βιβλιοθήκη με 16.000 
βιβλία. Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα. 
Συνεχίζοντας, φτάνουμε το απόγευμα στην Πρωτεύ-
ουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο της επιλογής σας και ελεύθερος χρόνος.

Πρωινό και η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη 
στη περιήγηση και γνωριμία της πόλης. Θα δούμε τη 
Βουλή,το Προεδρικό Μέγαρο,την Όπερα,την Εκκλησία 
σύμβολο της πόλης του Αλεξάνδρου Νέφσκι με τους 
χρυσούς θόλους της. Συνεχίζοντας θα δούμε την Πανε-
πιστημιούπολη, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με 
την άσβεστη φλόγα, το άγαλμα του Τσάρου ελευθερωτή, 
τον καθεδρικό ναό της Αγίας Κυριακής, τις εκκλησίες της 
Αγίας Σοφίας, του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα),και το Θέα-
τρο Ιβάν Βάζωφ. Χρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά 
της πόλης, ή μια επίσκεψη σε ένα από τα πολλά πολυκα-

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Χτισμέ-
νη στις όχθες του ποταμού Έβρου και ανάμεσα σε επτά 
λόφους, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγα-
ρίας με σημαντική θέση στην οικονομία, στο εμπόριο 
και στις επιστήμες. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το λαογραφικό μου-
σείο Κουγιουμτζόγλου και το σπίτι του Λαμαρτίνου. Συ-
νεχίζοντας προς τη νότια πλευρά της παλαιάς πόλης θα 
δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο με την πανοραμική θέα προς 
την πόλη, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του 
Ρολογιού και το Ιμαρέτ τζαμί. Ελεύθερος χρόνος για μια 
γνωριμία με την όμορφη πόλη και επιστροφή στη Σόφια. 
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση με φολκλορικό και 
λαϊκό πρόγραμμα.

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα 
στην αγορά της πόλης. Εναλλακτικά μπορείτε εξ ιδίων 
να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας ή το Μουσείο Κρύπτη του Αλ. 
Νέφσκι. Το μεσημέρι, αναχώρηση για το Σαντάνσκι, 
ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης και το από-
γευμα αναχωρούμε για Θεσσαλονίκη και άφιξη νωρίς 
το βράδυ.

Θεσσαλονίκη – Σόφια (310 χλμ)

Σόφια (ξενάγηση)

Φιλιππούπολη  
(130 χλμ ανά διαδρομή)

Σόφια – Σαντάνσκι – Θεσσαλονίκη 
(310 χλμ)

1η

2η

3η

4η

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ημέρα

ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 
4 ημέρες

ταστήματα ή απολαύστε έναν καφέ στη υπέροχη λεω-
φόρο Βίτοσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,προαιρετική 
διασκέδαση, διανυκτέρευση.

Στο 3ήμερο πρόγραμμα δεν παραλείπεται τίποτα 
από τις επισκέψεις και ξεναγήσεις
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οργάνωση εκδρομών: Zeus Travel. Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. 0933Ε60000134901

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή που διοργανώνει το 
ταξιδιωτικό γραφείο μας σημαίνει αυτομάτως ότι έχετε λάβει 
γνώση και αποδεχθήκατε χωρίς επιφυλάξεις τους παρακάτω 
όρους, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την Οδηγία 90/314 της ΕΟΚ 
και του ΠΔ 339/1996 και τους οποίους παρακαλούμε να διαβά-
σετε προσεκτικά.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει λάβει γνώση και 
αποδέχεται το πρόγραμμα της εκδρομής, όπως περιγράφεται 
στο έντυπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, το οποίο έλαβε. Ο υπογράφων 
συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΤΗ για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφό-
σον αυτά δεν εκπληρώσουν προσηκόντως τις υποχρεώσεις 
τους από την παρούσα σύμβαση. 2. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΟΣ. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης αυτής ή 
πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ πρέπει να ενη-
μερώσει εγγράφως, εντός επτά ημερών από την επιστροφή 
του, τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τον τοπικό αντιπρόσωπο του ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΤΗ. Η αξίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ για τυχόν αποκατά-
σταση της ηθικής του βλάβης ως συνεπεία μη εκτέλεσης ή 
πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του ΔΙ-
ΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνε-
ται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της 
κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορι-
σμός αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους στα 
πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. 339/1996. 3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Εάν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ για οποιονδήποτε λόγο ζη-
τήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαί-
τερη επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς 
τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέω-
ση για την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή 
ιδιαίτερη απαίτηση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ δεσμεύει τον ΔΙΟΡ-
ΓΑΝΩΤΗ μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από τον 
ίδιο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις του ΠΩΛΗΤΗ που ενδεχομέ-
νως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΤΗ και δε γεννούν αξίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ έναντι 
αυτού. 4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και 
των διαφόρων φορέων που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση 
των εκδρομών (αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξε-
νοδοχεία, τοπικά τουριστικά γραφεία κ.λ.π.) καθώς και οποιου-
δήποτε άλλου προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέ-
λεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος, ήτοι φορέων στους 
οποίους ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ασκεί άμεσο έλεγχο, κατά συνέ-
πεια δεν είναι υπαίτιος σε περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμά-
των και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από αυτούς. 
Η εκ του νόμου ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για πράξεις και παρα-
λείψεις των ανωτέρω τρίτων παρόχων υπόκειται στον περιορι-
σμό του άρθρου 2. 5. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Οι αεροπο-
ρικές εταιρίες επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να 
τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκα-
φών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει 
καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος 
πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτή-
σης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται 
στην ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας, αποτελούν δε-
σμεύσεις απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Οι όροι και οι κανόνες των αεροπορικών 
πτήσεων, οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
των αεροπορικών εταιριών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια 
είτε πτήσεις charter), ορίζονται από τις διατάξεις των εκάστοτε 
ισχυουσών διεθνών συμβάσεων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, στα πλαίσια 
του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος της εκ-
δρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μετα-
φορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά αναγραφό-
μενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά 
επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς κα-
θυστερήσεις ανώτερες των 8 ωρών τη μεταφορά. Εκ της αλλα-
γής αυτής ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο 
ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους 
διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Επιτρέ-
πεται μία αποσκευή, μέχρι βάρους είκοσι κιλών για κάθε ΣΥΜ-
ΜΕΤΕΧΟΝΤΑ όπως συνήθως ζητούν οι αεροπορικές εταιρίες. 
Εκτός από αυτή, κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να κρατά και μία 
χειραποσκευή βάρους έως πέντε κιλών στις μετακινήσεις του, 
διαστάσεων μέχρι 53 Χ 26 Χ 53 (μήκος - ύψος - πλάτος). Ο ΔΙΟΡ-
ΓΑΝΩΤΗΣ δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να πα-
ρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των 
αποσκευών από αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες handling 
των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε φέρει έναντι του 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυ-
στέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι 
αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ στρέφονται απευθείας κατά 
της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της διεθνούς νομοθεσίας. 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ καταβάλλει κάθε καλόπιστη 
και δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη και ακριβή τήρηση 
του προγράμματος της εκδρομής στην οποία ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
έχει δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, εξαιτίας 
αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων, κα-
θίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προ-
γράμματος. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μετα-
φορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και 
αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκ-
δρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή ή τρο-
ποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την 
αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια της. Πριν την 
αναχώρηση, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να τροποποιή-
σει το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το αναγραφόμενο 
στον έντυπο κατάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΩΝ έχει τις εξής επιλογές : α) Να δεχθεί την αλλαγή. β) να ακυ-
ρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα 
που έχει καταβάλλει, εφόσον η μεταβολή είναι ουσιώδης και 
καθιστά την εκδρομή, όπως τελικά διαμορφώνεται, μη ενδιαφέ-
ρουσα γι’ αυτόν (π.χ. ακύρωση ενός από τους περισσότερους 
προορισμούς). Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν η αλλαγή 
του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα 
πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξε-
νοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των 
διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) γ) να συμμετάσχει σε άλλη εκ-
δρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ με την ίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνό-
τερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή 
σε ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντος επιπλέον την διαφορά 
τιμής. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες παρέχεται και η προηγούμενη υπό στοιχείο β’. Εφό-
σον ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του 
και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδί-
δει ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 41β π.δ. 339/1996 
πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων απο-

δοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το 
αρχικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΤΗΣ έχει δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο 
στην ασφάλεια του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και την όσο το δυνατόν 
καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, όταν προκύψει κάποιο 
απρόβλεπτο γεγονός ή ανωμαλία από αστάθμητους παράγο-
ντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω (καθυστερήσεις ή ακυρώσεις 
δρομολογίων μεταφορικών μέσων, πόλεμοι, πολιτικές ανατα-
ραχές, απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.), να επιφέρει τροπο-
ποιήσεις στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές, όλα τα επι-
πλέον έξοδα που θα προκύψουν για την ομαλή διεκπεραίωση 
του προγράμματος (π.χ. επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, 
μεταφορικά) επιβαρύνουν τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, εφόσον καθί-
σταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους. Για τις αλλα-
γές αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση έναντι του 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, εφόσον είναι μη ουσιώδεις και δε μειώνουν ση-
μαντικά το περιεχόμενο και το ενδιαφέρον της εκδρομής (π.χ. 
μεταφορά σε άλλο ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας, ματαίω-
ση ή αλλαγή χρόνου μίας εκ των περισσοτέρων ξεναγήσεων 
κ.ο.κ.). Για τις ουσιώδεις μεταβολές για τις οποίες θα μπορούσε 
να στοιχειοθετηθεί υπαιτιότητα και ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, η 
ευθύνη αυτή περιορίζεται κατά τα ανωτέρω ορισθέντα. 7. ΑΚΥ-
ΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, πριν την αναχώρηση, μία εκδρο-
μή, κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και 
για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί 
στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, το ποσό των χρημάτων που έχει κατα-
βληθεί, χωρίς αυτός να έχουν οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση 
αποζημίωσης. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσια-
στούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπό-
λεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ περιορίζεται στον επαναπατρισμό του ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΑ με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς άλλη ευθύνη 
επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. Επίσης μια εκδρομή εί-
ναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του απα-
ραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (ο οποίος είναι 16 
άτομα για κάθε αεροπορική εκδρομή και 25 για οδική εκδρο-
μή). Στην περίπτωση αυτή ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε αποζημίωση, πλην της επιστροφής των χρημά-
των που έχουν ήδη καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσει 
τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την προγραμ-
ματισμένη ημερομηνία αναχώρησης. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δή-
λωσε τη συμμετοχή του μέσω ΠΩΛΗΤΗ, η άνω ενημέρωση θα 
γίνει προς τον ΠΩΛΗΤΗ ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύ-
νη άμεσης ενημέρωσης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις ακύρωσης, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα να 
συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ αντιστοίχου 
αξίας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕ-
ΩΝ. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμ-
μετοχή σε εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ πρέπει να υπογραφεί από 
τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και τον ενδεχόμενο διαμεσολαβούντα 
ΠΩΛΗΤΗ η παρούσα σύμβαση και να καταβληθεί προκαταβο-
λή ίση με το 30% της τιμής της εκδρομής για συμμετοχή σε αε-
ροπορική εκδρομή και 20%για συμμετοχή σε οδική εκδρομή. Η 
εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνεται το αργότερο 10ήμε-
ρες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής, ειδάλλως ο ΔΙΟΡ-
ΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης, εφαρμό-
ζοντας αναλόγως τη διάταξη περί ακυρώσεως εκδρομής από 
τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να δηλώσει 
συμμετοχή σε εκδρομή καταβάλλοντας σε λογαριασμό του ΔΙ-
ΟΡΓΑΝΩΤΗ το ποσό της ελάχιστης προκαταβολής και αποστέλ-
λοντας ταυτόχρονα, μέσω φαξ, αντίγραφο του αποδεικτικού 
κατάθεσης και της παρούσας σύμβασης συμπληρωμένης και 
υπογεγραμμένης. 9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜ-
ΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα να ακυρώ-
σει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή. Η ακύρωση γίνεται μόνο 
με έγγραφη ειδοποίηση προς το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και ισχύει από 
την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της. Εάν η ακύρω-
ση γίνει από την επομένη ημέρα της κράτησης έως και 22 ημέ-
ρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
επιβαρύνεται με ακυρωτικά τέλη κατ΄άτομο με το 10% του πο-
σού που έχει καταβάλει ως διαχειριστικά έξοδα φακέλου. Αν η 
ακύρωση γίνει από τον ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΑ από 21 μέχρι 14 ημέ-
ρες πριν την αναχώρηση, επιβαρύνεται ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ με το 
30% του ποσού που έχει καταβάλει κατ’ άτομο για οργανωτικά 
και επικοινωνιακά έξοδα. Εάν η ακύρωση γίνει από 13 έως 7 
ημέρες πριν την εκδρομή, παρακρατείται κατ’ άτομο το 50% της 
αξίας της εκδρομής, ως ποινική ρήτρα για την αναπόδεικτη ζη-
μία του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Εάν γίνει από 7 ημέρες μέχρι και ακριβώς 
πριν την αναχώρηση της εκδρομής ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ παρακρα-
τεί το 100 % της αξίας της εκδρομής ως ποινική ρήτρα για την 
αναπόδεικτη ζημία του. Οι παρακρατήσεις αυτές διενεργούνται 
οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης της εκδρομής 
(λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ακόμα 
και ανωτέρα βία). Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να εκχωρεί-
ται σε άλλο πρόσωπο, αρκεί αυτό το πρόσωπο να πληροί τους 
απαραίτητους όρους που απαιτούνται για το ταξίδι (συναίνεση 
στους όρους συμμετοχής, πιθανή επιβάρυνση εξόδων εκχώρη-
σης, αποδοχή της εκχώρησης από λοιπούς φορείς (αεροπορι-
κές εταιρίες, ξενοδοχείο κ.λ.π.). 10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥ-
ΜΑΤΑ. Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως στις 14.00 και 
παραμένουν στη διάθεση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μέχρι τις 12.00 
της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότερα δωμάτια ξενοδοχεί-
ων στην Ελλάδα και στον κόσμο έχουν σχεδιασθεί ως δίκλινα. 
Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ουσία, ένα δίκλινο με ένα πρό-
σθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από τα κα-
νονικά. Το ίδιο ισχύει και για το τετράκλινο δωμάτιο. Στα τρίκλι-
να και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι αισθητά 
περιορισμένος. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των 
ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές 
γραμμές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουρι-
στική κατηγορία, 3* = Β’ κατηγορία, 4* =Α’ κατηγορία, 5* = Λουξ 
κατηγορία), η οποία όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε 
κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ξενοδοχεία της αυτής κατηγορίας να 
παρουσιάζουν διαφορές στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. 
Υποχρέωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ είναι να εξασφαλίζει ότι το εκά-
στοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της 
κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυά-
ται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Όλα τα ξενοδο-
χεία με τα οποία συνεργάζεται ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, διαθέτουν τη 
νόμιμη εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές 
του κράτους στο οποίο βρίσκεται. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δύναται 
χωρίς να γεννάται αξίωση στο πρόσωπο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΟΣ να αλλάζει το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει αυτός, 
σε σχέση με την αρχική επιλογή, εφόσον προκύψει σχετική ανά-
γκη, υποχρεούμενος όμως να εξασφαλίσει ξενοδοχείο της αυ-
τής κατηγορίας. 11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ο Διοργανωτής έχει συνάψει 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης 
για κάθε εκδροµή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περι-

πτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύ-
πτουν από τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση του οργα-
νωµένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. 12. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΩΝ έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση και τη 
φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων που απαι-
τούνται (διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), προκειμένου 
να συμμετάσχει σε μία εκδρομή, ανάλογα με τον προορισμό 
του. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι κάτοχος ξένου διαβατηρίου, πρέ-
πει αυτό να δηλωθεί εγκαίρως και εγγράφως. Για την τήρηση 
των διατυπώσεων που θέτει κάθε κράτος για την σε αυτό είσο-
δο αλλοδαπών αποκλειστική ευθύνη είναι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΟΣ . Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλω-
σης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική 
ευθύνη του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. Η φύλαξη, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής, πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΩΝ μαζί του (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, κοσμήματα, 
αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) αποτελεί δική του ευθύνη, ενώ οφείλει 
επίσης να προσέρχεται την ακριβή ώρα αναχωρήσεων για τις 
διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (εκδρομές, ξεναγή-
σεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα). Σε διαφορετική περίπτωση, 
ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει χωρίς 
τον συγκεκριμένο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ σεβόμενος τους υπόλοι-
πους εκδρομείς και την τήρηση του προγράμματος. Στην περί-
πτωση αυτή, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν δικαιούται καμία αποζημίω-
ση, εάν χάσει κάποια εκδήλωση της εκδρομής, ενώ επιπλέον 
επιβαρύνεται από τα όποια πιθανά επιπλέον έξοδα προκύψουν 
(π.χ. μίσθωση ταξί). 13. ΤΙΜΕΣ. Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής 
έχει υπολογισθεί, παίρνοντας ως βάση τις τιμές των αεροπορι-
κών, ακτοπλοϊκών ναύλων, τιμές ξενοδοχείων και τις συναλλαγ-
ματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την κατάρτιση του προ-
γράμματος. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό του το 
δικαίωμα να αυξομειώσει τις τιμές μέχρι 20 ήμερες πριν την 
αναχώρηση, εξαιτίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή καυ-
σίμων, αλλαγής συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένου 
αριθμού συμμετοχών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξη-
ση των τιμών αυτών, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα είτε να 
ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήμα-
τα, άνευ οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, είτε να συμφωνή-
σει με τις αναπροσαρμοσμένες τιμές. Στις τιμές των εκδρομών 
του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων, 
λιμενικά τέλη, είσοδοι σε μουσεία, προαιρετικές εκδρομές 
κ.λ.π., εκτός αν αναγράφεται κάτι αντίθετο στο, εκάστοτε έντυ-
πο πρόγραμμα. 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
υπόσχεται να επιλύσει με κάθε καλή πίστη και διάθεση, οποια-
δήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει με τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, που θα υπάρξει ανεπίλυτη διαφορά, 
εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικα-
στήρια της Θεσσαλονίκης. 15. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η παρούσα 
σύμβαση, εφόσον καταρτίζεται στην έδρα ή τα υποκαταστήμα-
τα του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, υπογράφεται και από τον αρμόδιο υπάλ-
ληλο του τελευταίου. Εάν καταρτισθεί σε γραφείο διαμεσολα-
βούντος ΠΩΛΗΤΗ, υπογράφεται από τον ΠΩΛΗΤΗ και τον 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και έχει έναντι αυτών πλήρη ισχύ ανεξαρτή-
τως υπογραφής της από το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Στην περίπτωση 
αυτή, η επιβεβαίωση της κράτησης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και 
η αποδοχή τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων αυτού γίνεται με ανε-
ξάρτητο έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί στον ΠΩΛΗΤΗ. 16. 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Δεδομένης της 
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) της 27ης Απριλί-
ου 2016 με αριθ. 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομέ-
νων αυτών, τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά δεσμεύονται κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την πα-
ρούσα σύμβαση, να συμμορφώνονται με το ισχύον Δίκαιο Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεσμεύε-
ται ότι η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων, που λαμβάνει από τον πελάτη, πραγματοποιείται 
με μοναδικό στόχο την εκπλήρωση του σκοπού, όπως περιγρά-
φεται στο παρόν και σε ουδεμία άλλη χρήση-επεξεργασία αυ-
τών θα προβεί χωρίς την προγενέστερη ενημέρωση του πελά-
τη. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη, 
αναλαμβάνει να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με 
την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, 
καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα του, που απορρέουν από 
την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, μέσω σχετικής επικοι-
νωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομέ-
νων της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: zeus@
zeustravel.gr 17. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-
ΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. Κάθε ΠΕΛΑΤΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι υπεύ-
θυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και φύλαξη ταξιδιωτικών 
εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεω-
ρήσεις, πιστοποιητικό εμβολιασμών, βίζα κλπ.). Πριν την ολο-
κλήρωση οποιασδήποτε κράτησης ο ΠΕΛΑΤΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΩΝ υποχρεούται όπως απευθυνθεί στον Διοργανωτή 
αναφορικά με την παροχή γενικών πληροφοριών για τα απαι-
τούμενα για την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα (ενδεικτικά 
διαβατήριο, θεωρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές εξετά-
σεις). Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ καμία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτω-
ση καθυστέρησης ή αδυναμίας έκδοσης των απαραίτητων εγ-
γράφων. Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες 
εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατη-
ρίου. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) υπολογίζεται 
τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την αναχώρηση ανάλογα με τη 
χώρα προορισμού. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεού-
ται στην πληροφόρηση μέσω των αρμοδίων ελληνικών ή προ-
ξενικών αρχών. Τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις, αν και εφόσον 
απαιτούνται περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πρόγραμμα. Ση-
μειώνεται ότι οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατό-
χους ελληνικών διαβατηρίων μόνο. Στις χώρες που υπάγονται 
στη Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται να ταξιδέψει και με 
την αστυνομική του ταυτότητα, εφόσον φέρει λατινικούς χαρα-
κτήρες και δεν είναι παλαιότερη των δέκα ετών. Η ισχύς δε όλων 
των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτό-
τητα) είναι ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται 
οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδι-
ασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι κάτοχοι ξέ-
νων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως το ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΤΗ, καθώς και να ελέγχουν με τις πρεσβείες των χωρών τους 
εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες προορισμού. Ο 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ μπορεί να συνδράμει στη διαδικασία αυτή χω-
ρίς αυτό να σημαίνει ότι φέρει ευθύνη και υποχρέωση προς 
τούτο. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδι-
ωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων VISA, 
αδειών εργασίας, κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ 
και ως εκ τούτου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. 
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Η Zeus Villas Greece, ένα από τα με-
γαλύτερα δίκτυα ενοικίασης πολυ-
τελών κατοικιών στην Ελλάδα, ανα-
λαμβάνει τη διαχείριση ακινήτων 
(βίλες - διαμερίσματα πολυτελείας) 
και ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Εμπιστευτείτε το ακίνητό σας στην 
έμπειρη ομάδα της Zeus Villas Greece.

Υπηρεσίες Concierge

Ενοικίαση αυτοκινήτων

VIP Μεταφορές

Πολυτελή καταλύματα

Ενοικίαση σκαφών

Ενοικίαση Ελικοπτέρων & Jet

Spa & Κέντρα Ευεξίας

VIP Security

www.zeusvillas.gr
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