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Θεσσαλονίκη Βελιγράδι Βουδαπέστη

Το γραφείο μας στο Βελιγράδι: Στις αρχές 
του 2016 στη καρδιά του Βελιγραδίου δη-
μιουργήσαμε το γραφείο εισερχόμενου και 
εξερχόμενου τουρισμού. Με το έμπειρο 
ελληνόφωνο προσωπικό μας καταφέραμε 
μέσα σε μόνο 2 χρόνια να κάνουμε την πα-
ρουσία 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 

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. 

μας μπορούμε να εξυπηρετούμε χιλιάδες ξέ-
νους τουρίστες κάθε σεζόν στην Ελλάδα με 
τις καλύτερες παροχές. 

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.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
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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 γιορτινών αποδράσεων (Χριστούγεννα 
– Πρωτοχρονιά – Φώτα) 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 Λαπωνία έως και 
τη κοντινή Σερβία. Κλασικοί εορταστικοί προ-
ορισμοί όπως η Βιέννη, η Βουδαπέστη και η 
Πράγα 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 τις Τιρολέζικες 
Άλπεις, τα Αλπικά θέρετρα, τα ζωγραφιστά 
χωριά της Βαυαρίας, ή το χωριό του Άγιου 
Βασίλη στο Ροβανιέμι.

Σε περίπτωση που η Βουδαπέστη ή το Βελι-
γράδι είναι μια από τις επιλογές σας, η πολύ-
χρονη εμπειρία μας στους προορισμούς αυ-
τούς λόγω των γραφείων μας στις δύο αυτές 
πρωτεύουσες, σας εγγυάται αξέχαστες διακο-
πές.
 
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...



Πετάμε με ασφάλεια και σιγουριά με επώνυμες Ευρωπαικές εταιρείες

H Tuifly είναι μια γερμανική αεροπορική εταιρεία αναψυχής που ανήκει στην ταξιδιωτική 
εταιρεία TUI Group, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Έχει έδρα στο αεροδρόμιο του Ανόβερο 
με βάσεις σε πολλά άλλα γερμανικά αεροδρόμια και αποτελεί μέρος της TUI Airlines. Η 
εταιρεία επενδύει συνεχώς σε υπερσύγχρονα αεροσκάφη, καθώς και σε συστήματα ελέγ-
χου, τεχνική υποστήριξη και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού της. 
Από τον Αύγουστο του 2017 ο στόλος της Tuifly αποτελείται από τα ακόλουθα αερο-
σκάφη:

Η Air Serbia είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Σερβίας. Η εταιρία ήταν προ-
ηγουμένως γνωστή ως Jat Airways μέχρι να μετονομαστεί το 2013. Η Air Serbia ξεκί-
νησε πτήσεις χρησιμοποιώντας το καινούριο όνομα στις 26 Οκτωβρίου 2013. Η εται-
ρία έχει κύρια βάση το Διεθνές Αεροδρόμιο Βελιγραδίου «Νίκολα Τέσλα» Ο τενίστας 
Νόβακ Τζόκοβιτς και ο παραγωγός Εμίρ Κουστουρίτσα έδωσαν τα ονόματα τους στα 
δύο πρώτα Airbus, και θα πάρουν μέρος στη σειρά με ονομασία Ζωντανοί Θρύλοι 
της Σερβίας. Από τον Ιούνιο του 2016 ο στόλος της Air Serbia αποτελείται από 
τα ακόλουθα αεροσκάφη:

Η Austrian Airlines AG είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Αυστρίας και 
θυγατρική του ομίλου Lufthansa. Η αεροπορική εταιρεία έχει την έδρα της στο Διε-
θνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και πετάει σε έξι εγχώριους και πάνω από 120 διεθνείς 
προορισμούς όλο το χρόνο. Από τον Ιούλιο του 2016 είναι μέλος της Star Alliance.  

Από τον Ιανουάριο του 2018 ο στόλος της Austrian Airlines αποτελείται από τα ακόλουθα 
αεροσκάφη:

H Travel Service είναι μια τσεχική αεροπορική εταιρεία charter και η μεγαλύτερη αεροπο-
ρική εταιρεία στην Τσεχική Δημοκρατία, με έδρα της το διεθνές αεροδρόμιο Václav Havel 
στην Πράγα. Εκτελεί πτήσεις τσάρτερ και κατέχει το 98% των Τσεχικών Αερογραμμών με 
θυγατρικές στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Το 2007, η εταιρεία μετέφερε 
2,2 εκατομμύρια επιβάτες και ένα χρόνο αργότερα περίπου 2,3 εκατομμύρια επιβάτες 
ενώ το 2014 ο αριθμός αυξήθηκε σε 4,3 εκατομμύρια.
Από τον Φεβρουάριο του 2018 ο στόλος της Travel Service αποτελείται από τα ακόλουθα 
αεροσκάφη:

Αεροσκάφος Σε υπηρεσία Επιβάτες

Boeing 737-700 3 148

Boeing 737-800 34 189

Σύνολο 37

Αεροσκάφος Σε υπηρεσία Επιβάτες

Airbus A319-100 7 138

Airbus A320-200 23 174/180

Boeing 777-200ER 6 306

Bombardier Q400 18 76

Embraer 195 17 120

Σύνολο 83

Αεροσκάφος Σε υπηρεσία Επιβάτες

Boeing 737-700 2 148

Boeing 737-800 38 168/189

Boeing 737-900ER 2 212

Boeing 737 MAX 8 6 189

Σύνολο 48

Αεροσκάφος Σε υπηρεσία Επιβάτες

Airbus A319-100 8 128

Airbus A320-200 2 155

Airbus A330-200 1 254

ATR 72-200 3 66

ATR 72-500 3 70

Boeing 737-300 4 144

Αεροπορικές Εταιρείες
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Υπηρεσίες



8 Πανόραμα Αλσατίας Χαϊδελβέργη - Δουκάτο της Λωρραίνης | 4 ή 5 ημέρες

10 Γοτθικές Πόλεις - Κάστρα Βαυαρίας & Τιρολέζικα Τοπία | 5 ημέρες

11 Πανόραμα Αλσατίας Χαϊδελβέργη - Μόναχο | 5 ημέρες

12 Ξενοδοχεία | Στρασβούργου - Μονάχου - Ζυρίχης - Γενεύης

13 Ρομαντικός Δρόμος Γερμανίας - Μόναχο ή Μέλανας Δρυμός | 4 ημέρες

14 Ελβετική Γιορτινή μαγεία Αλπικό Τρένο St. Moritz | 4 ή 5 ημέρες

16 Κοσμοπολίτικες Πόλεις Ελβετίας Παραμυθένια Αλσατία | 5 ημέρες

18
Παραδοσιακή Αλσατία Τιρολέζικη Μυσταγωγία Ζωγραφισμένα Χωριά 
Βαυαρίας | 4 ή 5 ημέρες

19 Μοναδικά Αλπικά Θέρετρα Πόλεις Ελβετίας - Μόναχο | 5 ημέρες

20
Μοναδικό Πανόραμα Γερμανίας | Ρηνανίας - Βεστφαλίας - Κάτω Σαξονίας 
| 4 ή 5 ημέρες

22 Ιστορικός Γύρος Βαυαρίας | 5 ημέρες

23 Βιέννη Τιρολέζικες Άλπεις | 5 ημέρες

24 Βιέννη | Παρουσίαση Προορισμού

25 Βιέννη Χριστουγεννιάτικη αγορά | 5 ημέρες

26 Ξενοδοχεία Βιέννης

27 Special Κλασική Βιέννη | 6 ημέρες

28 Κλασική Βιέννη | 5 ή 6 ημέρες

30 Βιέννη all inclusive | 4 ή 5 ημέρες

32 Βιέννη Family | 5 ή 6 ημέρες

34 Βουδαπέστη | 5 ή 6 ημέρες

35 Βιέννη Βουδαπέστη | 5 ή 6 ημέρες

36 Πράγα - Βουδαπέστη | 5 ή 6 ημέρες

38 Πράγα - Βερολίνο - Δρέσδη | 5  ημέρες

39 Ξενοδοχεία Πράγας

40 Πράγα | Παρουσίαση Προορισμού

41 Πράγα «Η Πόλη των Εκατό Πύργων» | 4 ή 5 ημέρες

42 Πράγα - Βερολίνο - Δρέσδη - Πότσνταμ | 5 ημέρες

43 Πράγα - Βιέννη Σάλτσμπουργκ | 5 ή 6 ημέρες

44 Κρακοβία | Παρουσίαση Προορισμού

45 Κρακοβία - Άουσβιτς | 5 ή 6 ημέρες

46 Βελιγράδι | Παρουσίαση Προορισμού

47 Βουδαπέστη - Βιέννη - Βελιγράδι | 5 ημέρες

48 Ξενοδοχεία Βελιγραδίου

49 Βελιγράδι - Νόβισαντ | 5 ημέρες

50 Βελιγράδι - Βουκουρέστι - Μπρασόβ - Σινάια | 5 ημέρες

51 Πράγα - Βιέννη Μπρατισλάβα Χριστουγεννιάτικες Αγορές | 5 ημέρες

52 Βουκουρέστι | Παρουσίαση Προορισμού

53 Βουκουρέστι | 4 ημέρες

54 Ρώμη - Αιώνια Πόλη | 5 ημέρες

56 Ρώμη - Φλωρεντία Αναγεννησιακή Τοσκάνη | 5 ημέρες

79 Λονδίνο | 5 ημέρες

80 Χριστούγεννα στο χωριό του Αϊ Βασίλη | 6 ημέρες

81 Πρωτοχρονιά στο χωριό του Αϊ Βασίλη | 6 ημέρες

58 Πανόραμα Βαυαρίας Τιρολέζικες Άλπεις | 5 ημέρες

59 Αυστριακό Πανόραμα - Μόναχο | 5 ημέρες

60 Πανόραμα Αλσατίας Σάλτσμπουργκ - Μόναχο | 5 ημέρες

61 Αυστριακό Πανόραμα Μόναχο - Βουδαπέστη - Βελιγράδι | 4 ημέρες

62 Αυστριακό Τιρόλο Μόναχο - Λιουμπλιάνα | 4 ημέρες

63 Βελιγράδι - Βουδαπέστη - Βιέννη |  5 ημέρες

64 Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα | 4 ημέρες

65 Βουδαπέστη - Δώρο ξενάγηση Βιέννης & Μπρατισλάβας | 4 ημέρες

66 Βιέννη - Σάλτσμπουργκ - Βουδαπέστη | 5 ημέρες

67 Πράγα - Βουδαπέστη - Δώρο ξενάγηση Βιέννης! | 5 ημέρες

68 Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη Βελιγράδι | 4 ημέρες

69 Βελιγράδι | 3, 4 ή 5 ημέρες

70 Special Πανόραμα Ιταλίας | 6 ημέρες

71 Special Ρώμη - Φλωρεντία - Πομπηία | 5 ημέρες

72 Αυστριακό Πανόραμα Βουδαπέστη | 6 ημέρες

73 Βουδαπέστη-Βιέννη - Παραδουνάβια Χωριά | 5 ημέρες

74 Βιέννη Family | 6 ημέρες

76 Βελιγράδι - Νόβισαντ | 4 ή 5 ημέρες

77 Βουκουρέστι - Θρυλικά Καρπάθια - Λίμνη Χερεστραου | 4 ή 5 ημέρες

78 Μπάνσκο |  4 ή 5 ημέρες

82 Μπαλί

82 Μαυρίκιος

82 Πουκέτ

82 Μαλβίδες

79
Σαβόνα, Ιταλία, Μασσαλία, Γαλλία, Βαρκελώνη, Ισπανία, Παλέρμο, Ιταλία, 
Νάπολη, Ιταλία,Τσιβιταβέκια, (Ρώμη), Ιταλία, Σαβόνα, Ιταλία | 7,8 ημέρες

82 Νέα Υόρκη

82 Πανόραμα Βόρειας Ινδίας - Βαρανάσι - Καζουράχο

82 Αργεντινη - Καταρράκτες Ιγκουασού - Βραζιλια - Ουρουγουάη

82 Πανόραμα Βιετνάμ Καμπότζη

82 Κλασική Κίνα – Σιάν - Υδάτινες Πολιτείες

82 Πανόραμα Νοτίου Αφρικής - Σουαζιλάνδη – Ζιμπάμπουε - Μποτσουάνα

even Santa 
needs 

vacations!

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΔΙΚΟ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΓΑΜΉΛΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΏΠΉΣ

Περιεχόμενα!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

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

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

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

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

τα 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 τιμο-

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

τα 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 ξενο-
δοχείων, check point όπως αναφέρονται στον αναλυτικό τιμοκα-
τάλογο, προαιρετικές εκδρομές και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ως προτεινόμενο, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, εισόδους μουσεί-
ων, 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!

ON LINE 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

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 !!

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ
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Στουτγκάρδη / Στρασβούργο / Μπάντεν - Μπάντεν / Μετζ / Νανσύ / Κολμάρ / Ρίκβιρ / Χαϊδελβέργη

Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ  Σ Τ Η  Μ Α Γ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Α Λ Σ Α Τ Ι Α

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ & ΒΡΑΔΥΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

με απευθείας πτήσεις της

Πανόραμα Αλσατίας 
Χαϊδελβέργη - Δουκάτο 
της Λωρραίνης

4 ή 5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  
από 249€*

για πρώτη φορά σε 

οργανωμένο εκδρομικό 

πρόγραμμα, επίσκεψη 

στο Δουκάτο της 
Λωρραίνης

Αναχωρήσεις 18/12 & 03/01 (4 ημέρες), 24/12 & 29/12 (5 ημέρες)

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Στουτγκάρδη (περιήγηση) - Τύμπιγκεν - Στρασβούργο (155 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Στουτγκάρδη. Άφιξη και επίσκεψη σε μια πόλη με έντονες αντιθέ-
σεις. Απλωμένη σε μια από τις μεγαλύτερες περιοχές αμπελοκαλλιέργειας της Γερμανίας, η πρωτεύουσα της Βάδης-Βυρ-
τεμβέργης εντυπωσιάζει με την υπέροχη θέση της, τις όμορφες πλατείες, τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα και τα κτίρια των 
ποικίλων αρχιτεκτονικών στυλ. Χρόνος για σύντομη περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και στη συνέχεια αναχωρούμε για 
το εκπληκτικό Τύμπιγκεν. Είναι στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, περίπου 40 χμ. νότια της Στουτγκάρδης. Η πόλη 
ξεχωρίζει για τα πολύχρωμα σπίτια της, γραφικά χτισμένα στις όχθες του ποταμού Νέκαρ που διασχίζει την πόλη, ενώ 
διαθέτει έντονο ακαδημαϊκό χαρακτήρα λόγω του πανεπιστημίου της, που είναι ένα από τα παλαιότερα της Γερμανίας και 
της Ευρώπης γενικότερα. Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Στρασβούργο (περιήγηση) - Μπάντεν Μπάντεν - Προαιρετική κρουαζιέρα
Πρωινό και η ξενάγηση μας ξεκινάει με πρώτο σημείο αναφοράς το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, το παλάτι της Ευρώ-
πης όπως ονομάζεται, καθώς και το κτίριο που στεγάζει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επόμενος μας σταθ-
μός θα είναι η κεντρική πλατεία Κλεμπέρ που αποτελεί μέρος του Μεγάλου Νησιού και το πιο ζωντανό σημείο της πόλης. 
Συνεχίζουμε με τον Καθεδρικό Ναό που είναι αφιερωμένος στην Παναγία Εσωτερικά δεσπόζει το αστρονομικό ρολόι που 
μαγνητίζει τον επισκέπτη καθώς και αυτό θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του. Η ξενάγηση μας θα ολοκλη-
ρωθεί στην πιο όμορφη γωνιά της παλιάς πόλης, μια πανέμορφη γειτονιά που ονομάζεται «Petite France», δηλαδή Μικρή 
Γαλλία. Εκεί θα περιπλανηθούμε στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της, θα φωτογραφηθούμε με φόντο τις περίτεχνες 
γέφυρες πάνω από τα κανάλια που ποταμού Ιλ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την κοσμοπολίτικη λουτρόπολη Μπάντεν 
Μπάντεν, στο ομοσπονδιακό κράτος της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Στρασβούργο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν σε προαιρετική κρουαζιέρα στον παραπόταμο 
του Ρήνου, Ιλ. Θα περιηγηθούμε στα στενά υδάτινα μονοπάτια του, όπου θα δούμε τα κουκλίστικα σπίτια που καθρεφτί-
ζονται στα ασάλευτα νερά των καναλιών. Ελεύθερος χρόνος για παραμυθένιες βόλτες στο ιστορικό κέντρο, την καλύτερη 
χριστουγεννιάτικη αγορά της Γαλλίας.

3η ημέρα: Στρασβούργο - Δουκάτο της Λωρραίνης (Μετζ & Νανσύ) (384 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με πρώτο σταθμό για την σημερινή μας ημέρα την πόλη Μετς, μια πόλη χτισμέ-
νη στη συμβολή των ποταμών Moselle και Seille. Αποτελεί από μόνη της ένα έργο τέχνης. Θα απολαύσουμε μια βόλτα 
στο υπέροχο μεσαιωνικό της κέντρο, θα ανακαλύψουμε την γερμανική της κληρονομιά στην αριστοκρατική συνοικία 
Imperial, θα χαλαρώσουμε στην τεχνητή πλαζ της λίμνης Plan d’Eau, θα περπατήσουμε στην όμορφη μαρίνα της, θα 
επισκεφτούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό της, γνωστό ως «Σταθμός-Παλάτι», ο οποίος έχει χαρακτηριστεί Ιστορικό Μνη-
μείο της Γαλλίας αλλά και το δεύτερο –εκτός του Παρισιού– Μουσείο Πομπιντού. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το κο-
ντινό Νανσύ, μια πόλη με κοσμοπολίτικο και αριστοκρατικό αέρα, και μια συγκλονιστική πλατεία, την Στανισλάς, η οποία 
ανήκει στα προστατευόμενα μνημεία της Ουνέσκο. Θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια θα δοκιμά-
σουμε την περίφημη κις λορέν από τους παραδοσιακούς φούρνους. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Στρασβούργο - Δρόμος κρασιού (Κολμάρ - Ρίκβιρ - Φράιμπουργκ) (125 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Γαλλική Comar, το στολίδι της Αλσατίας. Βρίσκεται στο «Δρόμο του κρα-
σιού» και φημίζεται για αυτά. Περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο και θαυμάστε τα πανέμορφα παραδοσιακά σπίτια 
χτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα επισκεφτούμε το δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό αφιερωμένο στον Άγιο 
Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Έπειτα αναχώρηση για το 
χωριό Ρίκβιρ. Έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό κυρίως για την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου αιώνα, που 
μοιάζουν ανέπαφα, και των τειχών που το περιβάλλουν. Αναχωρούμε διασχίζοντας ένα μέρος από τον «Δρόμο του κρα-
σιού», γεμάτο από αμπελώνες, στις πλαγιές των Βοσγίων λόφων για να καταλήξουμε στο κουκλίστικο Φράιμπουργκ, 
όπου αξίζει να αναφέρουμε πως εδώ άφησε την τελευταία του πνοή ο τεράστιος Νίκος Καζαντζάκης. Με τα πόδια θα 
περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο όπουθα δείτε το ιστορικό Κάουφχαους του 16ο αιώνα. Αργά το απόγευμα επι-
στροφή στο Στρασβούργο .

5η ημέρα: Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη (περιήγηση) (140 χλμ) - Στουτγκάρδη πτήση επιστροφής (120 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχωρούμε για την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, έδρα του παλαιότερου πανε-
πιστημίου της Γερμανίας, που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ και στη σκιά του κάστρου Σλος. Περπατή-
στε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο.. Επίσης θα δούμε τον δρόμο των φιλοσόφων (Philosophenweg) από τον 
οποίο έχει κανείς την πιο ωραία θέα στην πόλη, το ιστορικό κέντρο με τον πεζόδρομο “Hauptstrasse”. Στην πόλη επίσης 
εντυπωσιάζουν η λεγόμενη «φυλακή των φοιτητών», ο «πύργος των μαγισσών», που είναι τμήμα του μεσαιωνικού οχυ-
ρωματικού τείχους, το ξενοδοχείο Zum Ritter, το οποίο χρονολογείται από το 1592 και η παλιά γέφυρα που ενώνει την 
πόλη με την απέναντι όχθη. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για την Στουτγκάρδη και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής. 

Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα της 1ης ημέρας
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων8 9



το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Στουτγκάρδη / Βύρτσμπουργκ / Νυρεμβέργη / Μπάμπεργκ / Μόναχο / 
Ομπεραμεργκάου / Κάστρο Νοϊσβανστάιν / Ίνσμπρουκ / Σάλτσμπουργκ Στουτγκάρδη / Μπάντεν Μπάντεν / Στρασβούργο / Χαϊδελβέργη / Κολμάρ / Ρίκβιρ / Φράιμπουργκ / Μόναχο

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Στουτγκάρδη - Βύρτσμπουργκ 
- Νυρεμβέργη (260 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για 
τη Στουτγκάρδη. Άφιξη και αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω 
Φραγκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξι-
οθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον 
μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γρα-
φικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό 
Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο-έδρα 
των πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια, αναχώρηση για 
τη Νυρεμβέργη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Νυρεμβέργη (περιήγηση) - Μπάμπεργκ 
(προαιρετική) (60 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγησή μας στην όμορφη Νυρεμβέργη, την πόλη 
που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της 
Γερμανίας και πατρίδα του ζωγράφου της Αναγέννησης, 
Άλμπρεχτ Ντύρερ. Θα δούμε το εντυπωσιακό ιστορικό 
κέντρο, που διαρρέει ο ποταμός Ρέγκνιτζ, με τα μεσαιωνι-
κά κτίρια και τα οχυρωματικά έργα που την περιβάλλουν, 
θα γνωρίσουμε το κτίριο που στέγασε το Συμμαχικό Δι-
καστήριο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, την κεντρική πλα-
τεία, το Δημαρχείο και τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό. 
Έπειτα αναχώρηση για το Μπάμπεργκ (προαιρετικά) για 
να θαυμάσουμε τα αξιόλογα κτίρια της πόλης όπως είναι 
ο καθεδρικός ναός, ένας από τους μεγαλύτερους ρομανι-
κού ρυθμού στη Γερμανία που χτίστηκε από τον 10ο αιώ-
να μέχρι τον 13ο αιώνα, το παλιό δημαρχείο και το παλαιό 
Ανάκτορο, το νέο Ανάκτορο, καθώς και το γραφικό πύργο 
Άλτενμπουργκ του 10ου αιώνα. Αργά το απόγευμα επι-
στροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο (περιήγηση) (170 
χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη πρωτεύ-
ουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. Άφιξη και περιήγηση στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα ξεκινήσουμε 
από την κεντρική πλατεία Μαρίενπλατς με το Παλαιό Δη-
μαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες 
και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα της. Θα 
συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που είναι 
η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατι-
νερ Στράσσε ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Στουτγκάρδη - Μπάντεν Μπά-
ντεν -Στρασβούργο (167 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για 
Στουτγκάρδη. Άφιξη και αναχώρηση για το Στρασβούργο. 
Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε την κοσμοπολίτικη 
λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν, στο ομοσπονδιακό κρά-
τος της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα 
Δρυμού. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Στρασβούργο. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Στρασβούργο (περιήγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγηση μας ξεκινάει με το 
κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, το παλάτι της Ευρώπης 
όπως ονομάζεται, καθώς και το κτίριο που στεγάζει το Δι-
καστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επόμενος μας σταθ-
μός η κεντρική πλατεία Κλεμπέρ που αποτελεί μέρος του 
Μεγάλου Νησιού. Συνεχίζουμε με τον Καθεδρικό Ναό που 
είναι αφιερωμένος στην Παναγία και αποτελεί ένα από τα 
πιο χαρακτηριστικά δείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής 
και χάρις στα 142 επιβλητικά του μέτρα θεωρείται ένα από 
τα πιο ψηλά κτίσματα του κόσμου. Εσωτερικά δεσπόζει το 
αστρονομικό ρολόι που μαγνητίζει τον επισκέπτη καθώς 
και αυτό θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του είδους 
του. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί στην πιο όμορφη 
γωνιά της παλιάς πόλης, μια πανέμορφη γειτονιά που ονο-
μάζεται «Petite France», δηλαδή Μικρή Γαλλία. Εκεί θα πε-
ριπλανηθούμε στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της, θα 
φωτογραφηθούμε με φόντο τις περίτεχνες γέφυρες πάνω 
από τα κανάλια που ποταμού Ιλ. Ελεύθερος χρόνος για 
παραμυθένιες βόλτες στο ιστορικό κέντρο, την καλύτερη 
χριστουγεννιάτικη αγορά της Γαλλίας.

3η ημέρα: Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη (134 χλμ ανά 
διαδρομή)
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την παραμυθένια Χαϊδελ-
βέργη, έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας, 
που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ και στη 
σκιά του κάστρου Σλος. Περπατήστε στο πεζοδρομημένο 
ιστορικό της κέντρο, όπου θα επισκεφθείτε πολλές μεσαιωνι-
κής και νεότερης περιόδου εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου 
Πνεύματος αλλά και αυτή των Ιησουιτών. Θα δείτε τον δρόμο 
των φιλοσόφων (Philosophenweg) από τον οποίο έχει κανείς 
την πιο ωραία θέα στην πόλη, το ιστορικό κέντρο με τον πε-
ζόδρομο “Hauptstrasse” που θεωρείται ο μεγαλύτερος της 
Γερμανίας και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, με 

και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονά-
χου. Από εδώ ξεκινάει η Μαξιμίλιαν Στράσσε, η ακριβότε-
ρη οδός της πόλης, στην οποία υπάρχουν καταστήματα 
διεθνώς γνωστών εταιρειών – όπως οι Gucci, Armani και 
Bulgari – καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, καφέ 
και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροϊχάους, 

μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου και 
προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 
1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Αργά το απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Μόναχο - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊ-
σβάνσταϊν - Ίνσμπρουκ (380 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα αναχωρήσουμε για 
την επονομαζόμενη «Ρομαντική Οδό». Πρώτη μας στά-
ση το Ομπεραμεργκάου, ένα χωριό όχι ιδιαίτερα μεγάλο, 
αλλά παγκοσμίως ξακουστό για τις θεατρικές αναπαρα-
στάσεις με τα Πάθη του Χριστού. Έπειτα αναχώρηση για 
το μεγαλειώδες κάστρο Νοϊσβάνσταϊν, ένα σπάνιο αξιοθέ-
ατο που δεσπόζει σε ένα τοπίο μοναδικό. Χρόνος ελεύθε-
ρος και αναχώρηση για το Ίνσμπουργκ. Θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγησή μας με την πόλη που γνώρισε ημέρες δόξας 
στην κυριαρχία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή 
της Μαρίας Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή Στέγη, την κε-
ντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζίν Στράσσε, τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το 

μήκος 1,6 χμ. Στην πόλη επίσης εντυπωσιάζουν η λεγόμενη 
«φυλακή των φοιτητών», ο «πύργος των μαγισσών», το ξενο-
δοχείο Zum Ritter, το οποίο χρονολογείται από το 1592 και 
η παλιά γέφυρα που ενώνει την πόλη με την απέναντι όχθη. 
Ελεύθερος χρόνος για το γεύμα σας σε κάποιο από τα παρα-
δοσιακά εστιατόρια της παλιάς πόλης. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Στρασβούργο.

4η ημέρα: Στρασβούργο - «Δρόμος του κρασιού» (Κολμάρ 
- Ρίκβιρ - Φράιμπουργκ) (125 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Γαλλική 
Comar, το στολίδι της Αλσατίας. Βρίσκεται στο «Δρόμο του 
κρασιού» και φημίζεται για αυτά. Περιηγηθείτε στο ιστορικό 
της κέντρο και θαυμάστε τα πα-
νέμορφα παραδοσιακά σπίτια 
χτισμένα στις όχθες του ποτα-
μού Λάουχ. Θα επισκεφτούμε 
το δημαρχείο, τον καθεδρικό 
ναό αφιερωμένο στον Άγιο 
Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές 
πανέμορφες πλατείες με ενδι-
αφέρουσες υπαίθριες αγορές. 
Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο 
πιο όμορφο σημείο της παλαιάς 
πόλης, την Μικρή Βενετία που 
χαρακτηρίζεται από κανάλια, 
περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρα-
τικά καφέ και γκουρμέ εστιατό-
ρια. Έπειτα αναχώρηση για το 
χωριό Ρίκβιρ. Έναν δημοφιλή 
τουριστικό προορισμό κυρί-
ως για την αρχιτεκτονική των 
κτιρίων του 16ου αιώνα, που μοιάζουν ανέπαφα, και των 
τειχών που το περιβάλλουν. Διασχίζοντας ένα μέρος από 
τον «Δρόμο του κρασιού», γεμάτο από αμπελώνες, στις πλα-
γιές των Βοσγίων λόφων θα καταλήξουμε στο κουκλίστικο 
Φράιμπουργκ, όπου αξίζει να αναφέρουμε πως εδώ άφησε 
την τελευταία του πνοή ο τεράστιος Νίκος Καζαντζάκης. 
Με τα πόδια θα περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο που 
φιλοξενεί τον πραγματικά εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της 
πόλης του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού 
και γοτθικού ρυθμού. Επίσης θα δείτε το ιστορικό Κάουφχα-
ους του 16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη στο 
παρελθόν υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η βόλτα θα 
ολοκληρωθεί στο δημαρχείο από το οποίο ξεκινά ένα μονα-
δικό σύμπλεγμα καναλιών και στενών πλακόστρωτων οδών 

Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμ-
βου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: Μόναχο - Σάλτσμπουργκ - πτήση επιστροφής 
(145 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό ‘’κάστρο αλατιού 
‘’, το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη 
μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε 
να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της 
παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του 
ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχί-
ζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το 
σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της 
πόλης και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος 
και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μονάχου για την πτή-
ση της επιστροφής. 

με παραδοσιακά εστιατόρια που φημίζονται για τις τοπικές 
λιχουδιές. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο. 

5η ημέρα: Στρασβούργο - Μόναχο (περιήγηση) πτήση 
επιστροφής (373 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για 
το Μόναχο όπου θα ξεκινήσουμε μια περιήγηση στα ση-
μαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε την κεντρική 
πλατεία Μαριενπλατς με το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλη-
τικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της 
Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα της. Θα συνεχίσουμε με 
την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, την παλαιότερη εκκλη-
σία του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερ Στράσσε ο περί-

φημος πεζόδρομος με καταστήματα και το νεοκλασικού 
ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από εδώ ξεκι-
νάει η Μαξιμιλιαν Στρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, 
στην οποία υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών 
εταιρειών – όπως οι Gucci, Armani και Bulgari – καθώς και 
ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Θα 
συνεχίσουμε με το Χοφμπροϊχάους, μίας από τις γνωστό-
τερες μπυραρίες του Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην 
ιδιοκτησία της Βαυαρικής κυβέρνησης και προχωρώντας 
θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε 
την όπερα της Ιδομενέας. Ελεύθερος χρόνος μέχρι την 
ώρα της μετάβασης στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

Γοτθικές Πόλεις - Κάστρα 
Βαυαρίας & Τιρολέζικα Τοπία

Πανόραμα Αλσατίας 
Χαϊδελβέργη - Μόναχο

με απευθείας πτήσεις της με απευθείας πτήσεις της

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  Σ Τ Ο  Τ Ι Ρ Ο Λ Ο  &  Τ Η  Β Α Υ Α Ρ Ι Α Α Ξ Ε Χ Α Σ Τ Α  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  Σ Τ Η Ν  Α Λ Σ Α Τ Ι Α

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ & ΒΡΑΔΥΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΓΙΑ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΉ ΚΑΙ 
ΒΡΑΔΥΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΟ

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  
από 499€* από 449€*

Μοναδική Αναχώρηση 22/12 Μοναδική Αναχώρηση 22/12

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Νυρεμβέργης 
και διαθέτει 2 εστιατόρια, γυμναστήριο με σάουνα και 
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του. Βρίσκεται ανά-
μεσα στα ιστορικά τείχη της πόλης και στην εκκλησία St. 
Jakobskirche. Ο σταθμός Weißer Turm του υπόγειου σιδη-
ρόδρομου απέχει λιγότερο από 100μ. από το Holiday Inn.

Holiday Inn Nürnberg  
City Centre 4*

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων *Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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Στουτγκάρδη / Tauberbischofsheim / Βύρτσμπουργκ / Ρότενμπουργκ Ob Der Tau-
ber / Dinkelsbuhl / Nordlingen / Χαϊδελβέργη / Άουγκσμπουργκ

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Στουτγκάρδη (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Στουτ-
γκάρδη. Άφιξη και επίσκεψη σε μια πόλη με έντονες αντι-
θέσεις. Απλωμένη σε μια από τις μεγαλύτερες περιοχές 
αμπελοκαλλιέργειας της Γερμανίας, η πρωτεύουσα της 
Βάδης-Βυρτεμβέργης εντυπωσιάζει με την υπέροχη θέση 
της, τις όμορφες πλατείες, τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα 
και τα κτίρια των ποικίλων αρχιτεκτονικών στυλ. Χρόνος 
ελεύθερος για περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και στη 
συνέχεια μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια.

2η ημέρα: Στουτγκάρδη - Tauberbischofsheim - Βύρ-
τσμπουργκ - Ρότενμπουργκ Ob Der Tauber (214 χλμ 
ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Ξεκινώ-
ντας την όμορφη διαδρομή μας θα συναντήσουμε το 
Tauberbischofsheim που βρίσκεται στο δυτικό άκρο της 
κοιλάδας Tauber. Η πόλη πρωτοεμφανίστηκε μέσω της 
σχέσης της με τη θρησκεία και την μονή που χτίστηκε 
εδώ. Συνεχίζοντας θα συναντήσουμε το μεσαιωνικό Βύρ-
τσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω 
Φραγκονίας (Βαυαρία). H πόλη του Βύρτσμπουργκ είναι 
συχνά η εφαλτήρια πόλη για να ανακαλύψουμε τον Ρο-
μαντικό Δρόμο της Γερμανίας. Περιήγηση στα πιο σημα-
ντικά αξιοθέατα 
της πόλης: το 
επιβλητικό παλά-
τι Ρέζιντεντς, τον 
μεγαλοπρεπή Κα-
θεδρικό Ναό του 
Αγίου Κίλιαν, το 
γραφικό Δημαρ-
χείο, τη γέφυρα 
με τα αγάλματα 
στον ποταμό Μάιν 
και το Φέστουνγκ 
Μάριενμπεργκ, το 
κάστρο-έδρα των 
πριγκίπων επισκόπων. Τερματικός σταθμός στη διαδρομή 
μας το γραφικό Ρότενμπουργκ Ob Der Tauber, μία από τις 
παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρό-
μο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προο-
ρισμό. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στη Στουτγκάρδη.

3η ημέρα: Στουτγκάρδη - Dinkelsbuhl - Nordlingen 
(156 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα συνεχίσουμε την περιήγη-
ση μας. Σήμερα θα επισκεφτούμε το Dinkelsbühl, μια από 
τις αρχέτυπες πόλεις που έδωσαν στον Ρομαντικό Δρό-

μο της Γερμανίας τον χαρακτήρα του. Η επιβλητικότητα 
της πόλης και τα υπέροχα κτίρια, δίνουν την εντύπωση 
στους ταξιδιώτες για το πως ακριβώς ήταν οι πόλεις τον 
Μεσαίωνα. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη όπου θα 
θαυμάσουμε τον πύργο της γοτθικής εκκλησίας του Αγίου 
Γεωργίου και αποτελεί έναν πραγματικό θησαυρό έργων 
τέχνης και θα εξερευνήσουμε την Weinmarkt, ένα ονειρι-
κό μέρος με πολύχρωμα κτίρια, πλακόστρωτα σοκάκια και 
γραφικά καφενεία. Επόμενος σταθμός μας το Nördlingen, 
ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη στο κεντρικό κομμάτι του 
Ρομαντικού Δρόμου. Η πόλη είναι χτισμένη εξ’ ολοκλήρου 
μέσα σε έναν κρατήρα. Το περίεργο ελλειψοειδές σχήμα 
που έχει οφείλεται στην πτώση ενός μετεωρίτη 14,5 εκα-
τομμύρια χρόνια πριν. Περπατώντας στο κέντρο της πό-
λης θα συναντήσουμε το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου 
που ονομάζεται “Δανιήλ” και έχει θέα σε όλη την πόλη, 
το δημαρχείο, ένα πανέμορφο μεσαιωνικο κτίριο και την 
εκκλησία του Αγίου Σαλβατρίου. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.
 
4η ημέρα: Στουτγκάρδη - Χαϊδελβέργη (120 χλμ ανά 
διαδρομή)
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη γραφική Χαϊδελβέρ-
γη, την πόλη που μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από μεσαι-
ωνικό παραμύθι των αδελφών Γκριμ. Θα επισκεφθούμε το 

κάστρο Schloss, στην 
πλαγιά του λόφου 
Koenigstuhl, για να 
δούμε τον Πύργο των 
Μαγισσών, τις «φυλα-
κές των φοιτητών» και 
το μεγαλύτερο βαρέλι 
κρασιού στον κόσμο! 
Η βόλτα μας συνεχίζε-
ται στην Παλιά Πόλη 
με τα καφέ, τα μπαρόκ 
κτίρια και τα δαιδα-
λώδη καλντερίμια, 
τα γεμάτα από τους 

φοιτητές που δίνουν ζωή σ’ αυτή την πόλη. Ακολουθεί ο 
«δρόμος των φιλοσόφων» (Philosophenweg), ένα υπέρο-
χο μονοπάτι που ξεκινά από την πόλη και διασχίζοντας τη 
γέφυρα Karl-Theodor καταλήγει στην απέναντι όχθη του 
ποταμού, απ’ όπου η θέα στην πόλη, τον ποταμό και το Κά-
στρο κόβει την ανάσα. Χρόνος ελεύθερος και αργότερα, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.
 
5η ημέρα: για την αναχώρηση 22/12
Στουτγκάρδη - Άουγκσμπουργκ - Μόναχο (ξενάγηση 
πόλης) - πτήση επιστροφής (244 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το γραφικό 

Augsburg. Το Augsburg έχει ιστορία μεγαλύτερη από τις 
γειτονικές πόλεις και πριν τον Μεσαίωνα. Ιδρύθηκε πριν τη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με τεράστια ιστορία αξίζει κανείς 
να επισκεφτεί και να θαυμάσει την πανέμορφη αυτή πόλη. 
Θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης όπου θα δούμε 
τα υπέροχα μεσαιωνικά σπίτια, τον καθεδρικό ναό της 
Αγίας Μαρίας,το μοναστήρι και το δημαρχείο με τη Χρυσή 
αίθουσα. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας, φτάνουμε στη 
πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το κοσμοπολίτικο Μόναχο. Η 
ξενάγηση μας ξεκινάει με τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της πόλης, την κεντρική πλατεία Μαριενπλατς με το Πα-
λαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 
καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα 
της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, 
την παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεα-
τινερ Στράσσε ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα 
και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονά-
χου. Από εδώ ξεκινάει η Μαξιμιλιαν Στρασε, η ακριβότε-
ρη οδός της πόλης, στην οποία υπάρχουν καταστήματα 
διεθνώς γνωστών εταιρειών – όπως οι Gucci, Armani και 
Bulgari – καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, καφέ 
και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροϊχάους, 
μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου, η 
οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής κυβέρνη-
σης και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μό-
τσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Χρόνος 
ελεύθερος και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής.

5η ημέρα: για αναχωρήσεις 24/12, 29/12 & 03/01
Στουτγκάρδη - Φράιμπουργκ - Λίμνη Τίτιζε - Στουτ-
γκάρδη (πτήση επιστροφής) (238 χλμ ανά διαδρομή) 
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τον Μέλανα Δρυμό. 
Πρώτη µας στάση το Φράιµπουργκ από τις γνωστότερες 
και πλέον φηµισµένες πανεπιστηµιουπόλεις της Γερµανί-
ας και ανεπίσημη πρωτεύουσα του Μέλανα Δρυμού, όπου 
θα περιηγηθούμε περιπατητικά στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης για να δούµε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό του 
13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγµα ρωµανικού και γοτ-
θικού ρυθµού. Επίσης θα δούµε το ιστορικό Κάουφχαους 
του 16ο αιώνα που θυµίζει το γεγονός πως η πόλη στο πα-
ρελθόν υπήρξε σηµαντικό εµπορικό κέντρο. Η βόλτα θα 
ολοκληρωθεί στην Πλατεία του ∆ηµαρχείου από το οποίο 
ξεκινά ένα µοναδικό σύµπλεγµα καναλιών και στενών 
πλακόστρωτων οδών µε παραδοσιακά εστιατόρια που 
φηµίζονται για τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, αριστο-
κρατικά καφενεία και µπυραρίες. Επόμενος σταθμός μας 
η λίμνη Τίτιζε που πνίγεται στο πράσινο και καθρεφτίζει 
τις γύρω βουνοκορφές στα νερά της. Θα απολαύσουμε το 
μοναδικό τοπίο και θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο 
της Στουτγκάρδης και την πτήση της επιστροφής.

Ρομαντικός Δρόμος Γερμανίας - 
Μόναχο ή Μέλανας Δρυμός

Ξενοδοχεία  
Στρασβούργου - Μονάχου - Ζυρίχης - Γενεύης

με απευθείας πτήσεις της ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ... ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ 
ΔΡΟΜΟ...

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΓΙΑ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΉ & 
ΒΡΑΔΥΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΟ

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  
από 339€*

Αναχώρηση 22/12, 24/12, 29/12 & 03/01

Το ibis Strasbourg Centre Historique απέχει 500μ. από 
το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου και 17 λεπτά με 
τα πόδια από τον καθεδρικό ναό της πόλης. Προσφέρει 
24ωρη ρεσεψιόν και δωρεάν εφημερίδες. Στις εγκατα-
στάσεις λειτουργούν μπαρ και εστιατόριο.

Το Okko Hotels Strasbourg Centre βρίσκεται στη χερσό-
νησο Malraux του Στρασβούργου, σε απόσταση 200μ. 
από το σταθμό Winston Churchill του τραμ. Οι επισκέπτες 
μπορούν να απολαύσουν ένα ποτό στο μπαρ των εγκα-
ταστάσεων. Ο Βοτανικός Κήπος απέχει 1,8 χλμ. από το 
Okko Hotels Strasbourg Centre, ενώ η Εκκλησία του Αγίου 
Παύλου και ο Καθεδρικός Ναός του Στρασβούργου βρί-
σκονται 1,9 χλμ. μακριά. 

Αυτό το 4 αστέρων ξενοδοχείο απέχει 5 λεπτά με τα πό-
δια από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μο-
νάχου και το χώρο διεξαγωγής του Oktoberfest. Το TRYP 
München City Center είναι μη καπνιστών και προσφέρει 
δωρεάν σάουνα, γυμναστήριο, κεντρικό μπαρ, lounge 
και δωμάτια με δορυφορική τηλεόραση.

Το Campanile Annemasse Centre - Gare βρίσκεται στο 
Annemasse, 10χλμ. από τη Γενεύη, και προσφέρει δωρε-
άν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Σε απόσταση 5 λεπτών 
με τα πόδια θα συναντήσετε πολυάριθμα καταστήματα. 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στο Εμπορικό Κέντρο 
Chablais και απέχει 250μ. από τον σιδηροδρομικό σταθ-
μό του Annemasse.

Το Mercure Strasbourg Centre Gare βρίσκεται απέναντι 
από τον σιδηροδρομικό σταθμό TGV και απέχει 10 λεπτά 
με τα πόδια από το κέντρο Hyper και τη Μικρή Γαλλία του 
Στρασβούργου.Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και 
παρέχουν Wi-Fi και δορυφορική τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης. Εξυπηρετούνται από έναν πανοραμικό ανελκυ-
στήρα.

Το Η4 Hotel München Messe βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο 
Εκθεσιακό Κέντρο München Messe και προσφέρει δωρεάν 
σπα και κέντρο ευεξίας. Αυτό το superior ξενοδοχείο 4 αστέ-
ρων διαθέτει δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν γυμναστήριο. Το Η4 
Hotel München Messe διαθέτει συνεδριακές εγκαταστάσεις, 
ενώ το εμπορικό κέντρο Riem βρίσκεται 300μ. μακριά. Το 
κέντρο και η παλιά πόλη του Μονάχου είναι προσβάσιμα.

Το Holiday Inn Express Zürich Airport προσφέρει κλι-
ματιζόμενα δωμάτια με τηλεόραση επίπεδης οθόνης, 
δωρεάν Wi-Fi και παροχές για καφέ και τσάι.Το αεροδρό-
μιο απέχει μόλις 5 χλμ., ενώ και οι εκθεσιακοί χώροι της 
Ζυρίχης είναι επίσης σε κοντινή απόσταση. Το κέντρο της 
Ζυρίχης βρίσκεται στα 20 λεπτά. Ο πλησιέστερος σιδηρο-
δρομικός σταθμός είναι προσβάσιμος σε 5 λεπτά με τα 
πόδια από το ξενοδοχείο.

Αυτό το ξενοδοχείο απέχει 5 λεπτά με τα πόδια από το 
Wacken, το εκθεσιακό κέντρο και το Palais des Congrès, 
ενώ διαθέτει συνεδριακές αίθουσες, ένα 24ωρο καλυπτό-
μενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. Βρί-
σκεται ακριβώς μπροστά από τον σταθμό Futura Glacière 
της γραμμής Β του τραμ, η οποία σας συνδέει απευθείας 
με το κέντρο της πόλης του Στρασβούργου, με τον σιδη-
ροδρομικό σταθμό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

ibis Strasbourg  
Centre Historique 3*

Οkko Hotel Strasbourg 4*

TRYP München City Center 4*

Campanile Annemasse  
Centre-Gare 3*

Mercure Centre Gare 4*

H4 Hotel München Messe 4*

Holiday Inn Express  
Zurich Airport 3*

Kyriad Strasbourg Nord Palais des 
Congrès 3*

Αυτό το μοντέρνο ξενοδοχείο 4 αστέρων διαθέτει ένα 
μοναδικό σπα με εσωτερική πισίνα, σάουνα και γυμνα-
στήριο. Παρέχει δωμάτια με ηχομόνωση και δωρεάν 
Wi-Fi, καθώς και εστιατόριο μεσογειακής κουζίνας. 
Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 750μ. από τον κεντρικό 
σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου. Στο ξενοδοχείο 
Munich Eurostars λειτουργεί εστιατόριο με εντυπωσιακή 
διακόσμηση.

Eurostars grand central 4*

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Στουτγκάρδη / Ζυρίχη / Σεν Μόριτζ / Νταβός / Λουκέρνη / Βέρνη / Γενεύη 
/ Λωζάνη / Ζυρίχη Καταρράκτες Ρήνου

1η μέρα: Θεσσαλονίκη - Στουτγκάρδη - Ζυρίχη 
(περιήγηση) (217 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Στουτ-
γκάρδη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση 
για την Ζυρίχη. Άφιξη στην Ζυρίχη και η ξενάγηση μας 
αρχίζει με την παλιά πόλη. Εκεί θα δούμε την Γοτθική Εκ-
κλησία του 13ου αιώνα Φραουμίνστερ με τα περίφημα βι-
τρώ, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την μεγαλύτερη πλάκα 
ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το 
λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ και τους τροπικούς κήπους 
του Πανεπιστημίου, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε 
Κορμπυζιέ, κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Η Μπαν-
χοφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, είναι ο κε-
ντρικότερος και πολυτελεστερος δρόμος της Ζυρίχης. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δω-
μάτια και χρόνος ελεύθερος στην γεμάτη αρώματα κανέ-

Ελβετική Γιορτινή μαγεία 
Αλπικό Τρένο  
St. Moritz
Α Ξ Ε Χ Α Σ Τ Ε Σ  Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ  Σ Ε  Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Α  Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Α  Τ Ο Π Ι Α

Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα της 2ης ημέρας 

λας από το glühwein και χριστουγεννιάτικη μουσική, πόλη 
και στις φημισμένες υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές.

2η μέρα: Ζυρίχη – Σεν Μόριτζ - Νταβός - 
Αλπικό Τρένο (120 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Chur από 
όπου θα επιβιβαστούμε στο Αλπικό τρένο (εισιτήριο εξ 
ιδίων) για το παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο 
St. Moritz το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580 
μέτρων και περιβάλλεται από μια λίμνη, συνθέτοντας 
ένα ειδυλλιακό τοπίο. Αρχικά ήταν μικρό χωριό με ια-
ματικές πηγές, γνωστές ήδη από τους μεσαιωνικούς 
χρόνους. Άρχισε να εξελίσσεται σε χειμερινό θέρετρο 
από το 19ο αιώνα και σήμερα είναι ένα μέρος ιδανικό 
για τους λάτρεις του σκι. Στην συνέχεια αναχώρηση με 
το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός το μεγαλύτερο 

χιονοδρομικό κέντρο της Ελβετίας και το Οικονομικό 
Φόρουμ που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο οι ισχυροί 
του πολιτικοί κόσμου. Μια πανέμορφη πόλη, η ψηλό-
τερη της Ευρώπης (1600μ.) με μια πανέμορφη λίμνη, 
ιστορικά κτίρια του 16ου αιώνα, όπως η εκκλησία και 
το δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος. Αναχωρούμε με το 
λεωφορείο μας, διασχίζοντας το πανέμορφο τοπίο των 
Ελβετικών Άλπεων, για την επιστροφή μας στο Chur και 
από εκεί στο ξενοδοχείο μας στη Ζυρίχη. 

3η ημέρα: Ζυρίχη – Λουκέρνη - Βέρνη - Γενεύη (325 χλμ)        
Πρωινό στο ξενοδοχείο και συνεχίζουμε διασχίζο-
ντας την πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο για να φτά-
σουμε στη όμορφη Λουκέρνη. Άφιξη και ξεκινάμε τη 
ξενάγηση στην πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις 
των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις μι-

κρές πλατείες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέα-
το είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Κα-
πελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 
120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δη-
μαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν 
στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Συνεχίζοντας 
την διαδρομή μας φτάνουμε στην γραφική Βέρνη. 
Η πόλη είναι χτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του 
ποταμού Άαρ, με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 
16ου αιώνα με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην 
περιήγηση μας θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Βικεντίου, την κεντρική αρτηρία Μάρκτγκασε πλαισι-
ωμένη από ψηφιδωτές στοές, τον περίφημο πύργο 
των Ρολογιών κ.α. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση 
για την Γενεύη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρό-
νος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα: Γενεύη (περιήγηση) – 
Λωζάνη - Ζυρίχη (288 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί ξενάγηση 
στη Γενεύη, η οποία εκτείνεται από την άκρη της 
οµώνυµης λίµνης και περιβάλλεται από τις οροσει-
ρές του Ιούρα και των Άλπεων της Σαβοΐας. Πόλη 
που συνδυάζει την γαλλική φινέτσα µε τον Ελβετι-
κό δυναμισμό. Θα δούμε το Μέγαρο των Εθνών με 
το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο παγκοσμίως, την 
παλιά πόλη, το άνθινο Ρολόι που φτιάχτηκε το 1955, 
το ψηλότερο συντριβάνι του οποίου ο Πίδακας φτά-
νει τα 140 μέτρα ύψος καθώς επίσης το Δημαρχείο 
όπου γράφτηκε η Πρώτη Συνθήκη της Γενεύης,αλλά 
και το καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου χτισμένος από 
τον 13ο αιώνα. Αναχώρηση για την Λωζάνη. Άφιξη 
και ακολουθεί περιήγηση, όπου θα δούμε την έδρα 

της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που ξεδιπλώ-
νεται σε δύο τμήματα. Στην παλιά πόλη με το πάρκο 
Μον Ρεπό, το μέγαρο Ριπόν, τον Καθεδρικό ναό, τον 
κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και στο Ουσύ, πάνω 
στη λίμνη Λεμάν και το Ολυμπιακό μουσείο. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στη Ζυρίχη.

5η μέρα: Ζυρίχη – Καταρράκτες Ρήνου - 
Στουτγκάρδη (πτήση επιστροφής) (493 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τους καταρ-
ράκτες του Ρήνου, στην πόλη Σαφχάουζεν που βρίσκεται 
στα σύνορα Ελβετίας – Γερμανίας για να δούμε τους πιο 
εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώ-
πης, μέσα στο καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Χρόνος ελεύθε-
ρος. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της Στουτ-
γάρδης για την πτήση της επιστροφής.

Αναχωρήσεις 24/12 & 29/12 (5 ημ.) & 03/01 (4 ημ.)

με απευθείας πτήσεις της

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

4 ή 5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  
από 339€*

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Στουτγκάρδη / Ζυρίχη / Λουκέρνη / Βέρνη / Κολμάρ / Ρίκβιρ / Φράιμπουργκ / Στρασβούργο / Μπάντεν Μπάντεν / Χαϊδελβέργη

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Στουτγκάρδη - Ζυρίχη (πε-
ριήγηση) (217 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Στουτ-
γκάρδη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση 
για τη Ζυρίχη. Άφιξη στη Ζυρίχη και η ξενάγηση μας αρ-
χίζει με την παλιά πόλη, όπου θα δούμε την Γοτθική Εκ-
κλησία του 13ου αιώνα Φραουμίνστερ με τα περίφημα βι-
τρώ, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την μεγαλύτερη πλάκα 
ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το 
λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ και τους τροπικούς κήπους 
του Πανεπιστημίου, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε 
Κορμπυζιέ, κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Η Μπαν-
χοφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, είναι ο κε-
ντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος της Ζυρίχης. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δω-
μάτια και χρόνος ελεύθερος στην γεμάτη αρώματα κανέ-
λας από το glühwein και χριστουγεννιάτικη μουσική, πόλη 
και στις φημισμένες υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές.

2η ημέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη (περιήγηση) - Βέρνη 
(περιήγηση) - Ζυρίχη (162 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και συνεχίζουμε διασχίζοντας την 
πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο για να φτάσουμε στη όμορ-
φη Λουκέρνη. Άφιξη και ξεκινάμε τη ξενάγηση στην πόλη 
με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακό-
στρωτα δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα σιντριβά-
νια. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιω-
νική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της 
πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό 
Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν 

Κοσμοπολίτικες 
Πόλεις Ελβετίας 
Παραμυθένια Αλσατία

Αυτές τις Γιορτές ταξιδεύουμε και 
Ελβετία και Αλσατία

στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Συνεχίζοντας την δια-
δρομή μας φτάνουμε στην γραφική Βέρνη. Η πόλη είναι 
χτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ, με 
χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα με φόντο 
τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγηση μας θα δούμε 
τον καθεδρικό ναό του Αγ. Βικεντίου, την κεντρική αρτη-
ρία Μάρκτγκασε πλαισιωμένη από ψηφιδωτές στοές, τον 
περίφημο πύργο των Ρολογιών κ.α. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Ζυρίχη - «Δρόμος του κρασιού» (Κολμάρ - 
Ρίκβιρ - Φράιμπουργκ) - Στρασβούργο (289 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Γαλλική 
Comar, το στολίδι της Αλσατίας. Βρίσκεται στο «Δρόμο 
του κρασιού» και φημίζεται για αυτά. Περιηγηθείτε στο 
ιστορικό της κέντρο και θαυμάστε τα πανέμορφα παρα-
δοσιακά σπίτια χτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. 
Θα επισκεφτούμε το δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό αφι-
ερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πα-
νέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. 
Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο πιο όμορφο σημείο της 
παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται 
από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ 
και γκουρμέ εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση για το χωριό 
Ρίκβιρ. Έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό κυρίως για 
την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου αιώνα, που μοιά-
ζουν ανέπαφα, και των τειχών που το περιβάλλουν. Έπειτα 
αναχώρηση διασχίζοντας ένα μέρος από τον «Δρόμο του 
κρασιού», γεμάτο από αμπελώνες, στις πλαγιές των Βο-
σγίων λόφων για να καταλήξουμε στο κουκλίστικο Φράι-
μπουργκ, όπου αξίζει να αναφέρουμε πως εδώ άφησε την 

τελευταία του πνοή ο τεράστιος Νίκος Καζαντζάκης. Με 
τα πόδια θα περιηγηθείτε στο ιστορικό του κέντρο που 
φιλοξενεί τον πραγματικά εντυπωσιακό καθεδρικό ναό 
της πόλης του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμα-
νικού και γοτθικού ρυθμού. Επίσης θα δείτε το ιστορικό 
Κάουφχαους του 16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η 
πόλη στο παρελθόν υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο. 
Η βόλτα θα ολοκληρωθεί στο δημαρχείο από το οποίο ξε-
κινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα καναλιών και στενών πλα-
κόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια που φημί-
ζονται για τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, αριστοκρατικά 
καφενεία και μπυραρίες. Αργά το απόγευμα αναχώρηση 
για το Στρασβούργο. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η ημέρα: Στρασβούργο (περιήγηση) - Μπάντεν 
Μπάντεν (60 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγηση μας ξεκινάει με πρώ-
το σταθμό το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, το παλάτι της 
Ευρώπης όπως ονομάζεται, καθώς και το κτίριο που στε-
γάζει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επόμενος 
μας σταθμός θα είναι η κεντρική πλατεία Κλεμπέρ που 
αποτελεί μέρος του Μεγάλου Νησιού και το πιο ζωντανό 
σημείο της πόλης. Συνεχίζουμε με τον Καθεδρικό Ναό που 
είναι αφιερωμένος στην Παναγία και αποτελεί ένα από τα 
πιο χαρακτηριστικά δείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής 
και χάρις στα 142 επιβλητικά του μέτρα θεωρείται ένα από 
τα πιο ψηλά κτίσματα του κόσμου. Εσωτερικά δεσπόζει το 
αστρονομικό ρολόι που μαγνητίζει τον επισκέπτη καθώς 
και αυτό θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του. 
Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί στην πιο όμορφη γωνιά 
της παλιάς πόλης, μια πανέμορφη γειτονιά που ονομάζε-

ται «Petite France», δηλαδή Μικρή Γαλλία. Εκεί θα περιπλα-
νηθούμε στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της, θα φωτο-
γραφηθούμε με φόντο τις περίτεχνες γέφυρες πάνω από 
τα κανάλια που ποταμού Ιλ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
την κοσμοπολίτικη λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν, στο 
ομοσπονδιακό κράτος της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στην εί-
σοδο του Μέλανα Δρυμού. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο Στρασβούργο. Ελεύθερος χρόνος για παραμυθένιες 
βόλτες στο ιστορικό κέντρο, την καλύτερη χριστουγεννιά-
τικη αγορά της Γαλλίας.

5η ημέρα: Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη (περιήγηση)- 
Στουτγκάρδη πτήση επιστροφής (260 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την όμορφη 
Χαϊδελβέργη. Ξεκινάμε την ξενάγησή μας στη γραφική 
αυτή πόλη που μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από μεσαι-
ωνικό παραμύθι των αδελφών Γκριμ. Θα επισκεφθούμε το 
κάστρο Schloss, στην πλαγιά του λόφου Koenigstuhl, για 
να δούμε τον Πύργο των Μαγισσών, τις «φυλακές των φοι-
τητών» και το μεγαλύτερο βαρέλι κρασιού στον κόσμο! 
Η βόλτα μας συνεχίζεται στην Παλιά Πόλη με τα καφέ, τα 
μπαρόκ κτίρια και τα δαιδαλώδη καλντερίμια, γεμάτα από 
τους φοιτητές που δίνουν ζωή σ’ αυτή την πόλη. Ακολου-
θεί ο «δρόμος των φιλοσόφων» (Philosophenweg), ένα 
υπέροχο μονοπάτι που ξεκινά από την πόλη και διασχί-
ζοντας τη γέφυρα Karl-Theodor καταλήγει στην απέναντι 
όχθη του ποταμού, απ’ όπου η θέα στην πόλη, τον ποταμό 
και το Κάστρο κόβει την ανάσα. Έπειτα αναχώρηση για τη 
Στουτγκάρδη. Άφιξη και μετάβαση στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής μας.

με απευθείας πτήσεις της

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  
από 429€*

Αναχωρήσεις 24/12 & 29/12
Ζυρίχη

Λουκέρνη
Φράιμπουργκ

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Στουτγκάρδη - Μόναχο (ξε-
νάγηση πόλης) (233 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για 
Στουτγκάρδη. Άφιξη και αναχώρηση για το κοσμοπολίτι-
κο Μόναχο όπου η ξενάγηση μας ξεκινάει από την κεντρι-
κή πλατεία Μαρίενπλατς με το παλαιό δημαρχείο, το επι-
βλητικό νέο δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα 
της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα της. Θα συνεχίσουμε 
με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, θα διασχίσουμε την 
Βικτουάλιενμαρκτ, μία ανοιχτή αγορά εδώδιμων ειδών με 
προϊόντα από όλο τον κόσμο. Θα δούμε την εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη Νέπομουκ, την εκκλησία Αγίου Μιχαήλ και 
αμέσως μετά στον καθεδρικό ναό της Παρθένου Μαρίας 
με τους χαρακτηριστικούς τρούλους ύψους 99 μέτρων! 
Προχωράμε στην Προμενάντε Πλατς και στον ιστορικό 
Ναό του Σωτήρος (Salvatorkirche). Ακολουθεί η Τεατινερ 
Στρασσε και η Οντεον Σπλατς. Συνεχίζουμε στη Ρεσιστέ-

ντς Στράσσε και την πλατεια Μαξιμιλιανού Ιωσήφ, του 
πρώτου βασιλιά της Βαυαρίας. Εδώ βρίσκεται η κεντρική 
είσοδος του χειμερινού παλατιού και το νεοκλασικού ρυθ-
μού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Θα συνεχίσουμε με 
το Χοφμπροιχαους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες 
του Μονάχου και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, 
όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέ-
ας. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Στουτγκάρδη - Ζυρίχη 
(περιήγηση) (217 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Στουτγκάρ-
δη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για 
την Ζυρίχη. Η ξενάγηση μας αρχίζει με την παλιά πόλη, 
όπου θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα 
Φραουμίνστερ με τα περίφημα βιτρώ, την εκκλησία του 
Αγ. Πέτρου, την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώ-
πης, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το λόφο του Ηλίου 
Σόνενμπεργκ και τους τροπικούς κήπους του Πανεπιστη-
μίου, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κορμπυζιέ, 
κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Η Μπανχοφστρασε, 
λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, 
είναι ο κεντρικότερος και πολυ-
τελεστερος δρόμος της Ζυρίχης. 
Στην συνέχεια μεταφορά στο ξενο-
δοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια 
και χρόνος ελεύθερος.

2η ημέρα: Ζυρίχη - Βέρνη (περι-
ήγηση) - Λωζάνη - Γενεύη (297 
χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ανα-
χώρηση για τη Βέρνη. Η πόλη είναι 
χτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή 
του ποταμού Άαρ με φόντο τις με-
γαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγηση 
μας θα δούμε τον καθεδρικό ναό 
του Αγ. Βικεντίου, την κεντρική αρ-
τηρία Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη 
από ψηφιδωτές στοές, τον περίφη-
μο πύργο των Ρολογιών κ.α. Χρό-
νος ελεύθερος και αναχώρηση για 
την Λωζάνη όπου θα θαυμάσουμε 
τον καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα 
με τον πανύψηλο πύργο του, που 
αγγίζει τα 75 μέτρα. Ακόμα, θα δούμε το κάστρο Σεν Μερ 
αλλά και την Πλατεία ντε λα Παλίς. Ελεύθερος χρόνος για 
καφέ αλλά και φοντί σοκολάτας σε κάποιο από τα ζαχα-
ροπλαστεία της λίμνης. Τέλος αναχώρηση για την Γενεύη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στην 
πιο κοσμοπολίτικη πόλη της Ευρώπης.

3η ημέρα: Γενεύη (περιήγηση) - Ανεσί (περιήγηση) - 
Σαμονί (προαιρετικά) (143 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί ξενάγηση στη 

Τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: Μόναχο - Σάλτσμπουργκ - Μόναχο (147 χλμ 
ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλ-
τσμπουργκ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο 
μοναδικό «κάστρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ 
και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ 
μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρο-
μους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους 
κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό 
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της 
πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, 
τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγ. 
Πέτρου. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδο-
χείο.

3η ημέρα: Μόναχο - Ομπε-
ραμεργκάου - Ίνσμπρουκ - 
Στρασβούργο (630 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και 
αναχώρηση για το γραφικό 
Ομπεραμεργκάου, ένα χω-
ριό όχι ιδιαίτερα μεγάλο, 
αλλά παγκοσμίως ξακου-
στό για τις θεατρικές ανα-
παραστάσεις με τα Πάθη 
του Χριστού. Συνεχίζοντας 
την διαδρομή μας, φτά-
νουμε στο κοσμοπολίτικο 
Ίνσμπρουκ, την πόλη που 
γνώρισε ημέρες δόξας στην 
κυριαρχία των Αψβούργων 
και ιδιαίτερα την εποχή της 
Μαρίας Θηρεσίας. Θα επι-
σκεφτούμε την Χρυσή Στέ-
γη, την κεντρική λεωφόρο 
Μαρία Τερεζίν Στράσε, τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου 

Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του 
Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Χρόνος ελεύ-
θερος για βόλτα και ψώνια στην πόλη. Αναχώρηση για το 
Στρασβούργο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα:
Στρασβούργο (ξενάγηση πόλης)- «Δρόμος του κρα-

Γενεύη. Πόλη που συνδυάζει την γαλλική φινέτσα µε 
τον Ελβετικό δυναμισμό. Θα δούμε το Μέγαρο των 
Εθνών με το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο παγκο-
σμίως, την παλιά πόλη, το άνθινο Ρολόι που φτιάχτηκε 
το 1955 καθώς επίσης το Δημαρχείο όπου γράφτηκε 
η Πρώτη Συνθήκη της Γενεύης, αλλά και το καθεδρικό 
ναό του Αγ. Πέτρου χτισμένος από τον 13ο αιώνα. Στην 
συνέχεια αναχώρηση για το Ανεσί το οποίο προσελκύει 
τουρίστες καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου με τις ηλιό-
λουστες ημέρες και ένα μεγάλο αριθμό από πίστες για 
σκι, που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς σκιέρ. 
Η λίμνη του είναι μία από τις καθαρότερες λίμνες του 

κόσμου και φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία άγριων ζώων. 
Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες και βόλτες στο πα-
νέμορφο τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευ-
μα προαιρετικά θα αναχωρήσουμε για τις Άλπεις και πιο 
συγκεκριμένα το Σαμονί, το οποίο βρίσκεται στη σκιά 
του μεγαλοπρεπούς Μον Μπλαν, σε ύψος 1.030 μ. Η 
πόλη, που στέκεται «αναποφάσιστη» ανάμεσα στη Γαλ-
λία, την Ελβετία και την Ιταλία, φιλοξένησε το 1924 τους 
πρώτους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

σιού» (73 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό  στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας ξεκινάει με 
το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, το παλάτι της Ευρώπης 
όπως ονομάζεται, καθώς και το κτίριο που στεγάζει το Δι-
καστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επόμενος μας σταθ-
μός η κεντρική πλατεία Κλεμπέρ που αποτελεί μέρος του 
Μεγάλου Νησιού. Συνεχίζουμε με τον Καθεδρικό Ναό που 
είναι αφιερωμένος στην Παναγία και αποτελεί ένα από τα 
πιο χαρακτηριστικά δείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής 
και χάρις στα 142 επιβλητικά του μέτρα θεωρείται ένα από 
τα πιο ψηλά κτίσματα του κόσμου. Εσωτερικά δεσπόζει το 
αστρονομικό ρολόι που μαγνητίζει τον επισκέπτη καθώς 
και αυτό θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του. 
Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί στην πιο όμορφη γωνιά 
της παλιάς πόλης, μια πανέμορφη γειτονιά που ονομάζε-
ται «Petite France», δηλαδή Μικρή Γαλλία. Εκεί θα περιπλα-
νηθούμε στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της, θα φωτο-
γραφηθούμε με φόντο τις περίτεχνες γέφυρες πάνω από 
τα κανάλια που ποταμού Ιλ. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
τη Γαλλική Comar, το στολίδι της Αλσατίας. Βρίσκεται στο 
«Δρόμο του κρασιού» και φημίζεται για αυτά. Περιηγηθεί-
τε στο ιστορικό της κέντρο και θαυμάστε τα πανέμορφα 
παραδοσιακά σπίτια χτισμένα στις όχθες του ποταμού Λά-
ουχ. Θα επισκεφτούμε το δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό 
αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές 
πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγο-
ρές. Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο πιο όμορφο σημείο 
της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται 
από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και 
γκουρμέ εστιατόρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύ-
θερος χρόνος.

5η ημέρα: Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη - Στουτγκάρδη 
πτήση επιστροφής (260 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την παραμυ-
θένια Χαϊδελβέργη, έδρα του παλαιότερου πανεπιστημί-
ου της Γερμανίας, που είναι χτισμένη στις όχθες του ποτα-
μού Νέκαρ και στη σκιά του κάστρου Σλος. Περπατήστε 
στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, όπου μπορείτε 
να θαυμάσετε πολλές μεσαιωνικής και νεότερης περιόδου 
εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Πνεύματος αλλά και αυτή 
των Ιησουιτών. Επίσης θα δείτε τον δρόμο των φιλοσόφων 
από τον οποίο έχει κανείς την πιο ωραία θέα στην πόλη, 
το ιστορικό κέντρο με τον πεζόδρομο “Hauptstrasse” ,τον 
«πύργο των μαγισσών» και την παλιά γέφυρα που ενώνει 
την πόλη με την απέναντι όχθη. Τέλος αναχώρηση για τη 
Στουτγκάρδη και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτή-
ση της επιστροφή μας. 

4η ημέρα: Γενεύη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη - Ζυρίχη 
(337 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Συνεχίζουμε διασχίζοντας την 
πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο για να φτάσουμε στο θέρε-
τρο του διεθνούς τζετ-σετ, το Ιντερλάκεν. Στη περιήγησή 
μας, θα δούμε την περίφημη εκκλησία του Πύργου του 
12ου αιώνα, το ωραιότερο πάρκο του Καζίνου με το άν-
θινο ρολόι και την λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις 
ινδικές καστανιές. Αναχώρηση για την όμορφη Λουκέρνη 
όπου θα θαυμάσουμε τις χρωματιστές προσόψεις των 
σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές πλατεί-
ες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη 

σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 
Καπελμπρίκε που απεικονίζει την 
ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες 
ζωγραφισμένους σε ξύλο. Τέλος 
αναχώρηση για την Ζυρίχη. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Ζυρίχη - Λιντάου - 
Μόναχο (περιήγηση) πτήση επι-
στροφής (318 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην 
συνέχεια ξεκινάμε την διαδρομή 
μας με πρώτο σταθμό το Λιντάου, 
μια πόλη που αποτελούσε θερινό 
θέρετρο από ρωμαϊκής εποχής. 
Συνεχίζοντας φτάνουμε στην πρω-
τεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. 
Η ξενάγηση μας ξεκινάει από την 
κεντρική πλατεία Μαρίενπλατς με 
το παλαιό δημαρχείο, το επιβλητι-
κό νέο δημαρχείο με τις 43 καμπά-
νες και τον κίονα της Παναγίας, με 
το χρυσό άγαλμα της. Θα συνεχί-
σουμε με την εκκλησία του Αγίου 

Πέτρου και θα διασχίσουμε την Βικτουαλιενμαρκτ, μία 
υπαίθρια αγορά και αμέσως μετά στον καθεδρικό ναό της 
Παρθένου Μαρίας με τους χαρακτηριστικούς τρούλους 
ύψους 99 μέτρων! Προχωράμε στην Προμεναντε Πλατς 
και στον ιστορικό Ναό του Σωτήρος (Salvatorkirche). Ακο-
λουθεί η Τεατινερ Στρασσε και η Οντεον Σπλατς. Προχω-
ρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 
έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Ελεύθερος χρόνος μέχρι 
να μεταβούμε αργά το απόγευμα στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

Παραδοσιακή Αλσατία 
Τιρολέζικη Μυσταγωγία 
Ζωγραφισμένα Χωριά Βαυαρίας

Μοναδικά Αλπικά Θέρετρα 
Πόλεις Ελβετίας - Μόναχο

Αναχωρήσεις 24/12 & 29/12 (5 ημέρες), 03/01 (4 ημέρες) Μοναδική Αναχώρηση 22/12

με απευθείας πτήσεις της με απευθείας πτήσεις της

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΓΙΑ ΣΤΟΥΤΓΚΆΡΔΉ  ΚΑΙ 
ΒΡΑΔΥΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΟ

4 ή 5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  
ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

από 329€* από 459€*

Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα της 2ης ημέρας 
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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Κολωνία - Βόννη - Άαχεν - Μάαστριχτ - Μίνστερ - Αννόβερο - Κόμπλενζ - Στουτγκάρδη

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Στουτγκάρδη (περιήγηση) - 
Κολωνία ( 373 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Στουτ-
γκάρδη. Άφιξη και επίσκεψη σε μια πόλη με έντονες αντι-
θέσεις. Απλωμένη σε μια από τις μεγαλύτερες περιοχές 
αμπελοκαλλιέργειας της Γερμανίας, η πρωτεύουσα της 
Βάδης-Βυρτεμβέργης εντυπωσιάζει με την υπέροχη θέση 
της, τις όμορφες πλατείες, τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα και 
τα κτίρια των ποικίλων αρχιτεκτονικών στυλ. Χρόνος ελεύ-
θερος για περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Κολωνία . Άφιξη, τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.

2η ημέρα: Κολωνία ( πανοραμική ξενάγηση )- Βόννη ( 
περιήγηση ) (100 χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της 
Γερμανίας με ιδιαίτερα γραφική & ζωντανή παλιά πόλη, 
με τις πλατείες, τους πεζόδρομους & τα παραδοσιακά 
χρωματιστά σπίτια. Θα δούμε το Σύμβολο & ένα από τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης τον Καθεδρικό ναό, 
το μουσείο σοκολάτας με όψη καραβιού και ιστορία για τη 
παρασκευή της λαχταριστής αυτής λιχουδιάς. Ολοκληρώ-
νουμε τη περιήγηση μας με τη σιδηροδρομική γέφυρα της 
πόλης. Τέλος χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθούμε τις 
έξι συνολικά υπαίθριες αγορές που απλώνονται σε όλη τη 
πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βόννη, που υπήρξε 
στο παρελθόν η διοικητική πρωτεύουσα της Δυτικής Γερ-
μανίας πριν την ενοποίηση της με την Ανατολική. Μια ιστο-
ρία 2000 ετών και πάνω έχει δώσει στην Βόννη ποικίλες 
όψεις, γραφικές εντυπώσεις κατά μήκος του ρομαντικού 
Ρήνου. Στην ξενάγησή μας θα δούμε τα ιστορικά μνημεία, 
έργα τέχνης που μπορεί να θαυμάσει κανείς σε διάφορα 
σημεία του Μουσειακού Μιλίου της Βόννης, θα δούμε τα 
κυβερνητικά κτίρια, την όπερα και το σπίτι του μεγάλου 
μουσουργού Μπετόβεν. Χρόνος ελεύθερος στη πόλη. Το 
βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .

3η ημέρα: Κολωνία - Άαχεν - Μάαστριχτ (220 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Άαχεν. Άφιξη και θα ξεκινή-
σουμε την ξενάγησή μας με τον επιβλητικό καθεδρικό ναό 
του Άααχεν, το δημαρχείο που χτίστηκε τον 14ου αιώνα, 
την Μητρόπολη, τα Ιαματικά Λουτρά «Καρόλους Τέρμεν». 
Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα αναχώρηση για το Μάαστριχτ 
ή αλλιώς το πέρασμα του ποταμού Μάας (το παλαιότερο 
ποτάμι του κόσμου). Διασχίζοντας το ιστορικό κέντρο της 
πόλης συναντάμε την πλατεία Vrijthof, όπου βρίσκεται ο 
καθεδρικός ναός του Αγίου Σερβατίου (αρχαιότερος της 
Ολλανδίας, 6ος αιώνας) και ο ναός του Αγίου Ιωάννη με τον 
χαρακτηριστικό κόκκινο πύργο. Τέλος θα περάσουμε την 
παλαιότερη γέφυρα της Ολλανδίας, την γέφυρα του Αγίου 
Σερβατίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδο-
χείο μας.

4η ημέρα: Κολωνία - Μίνστερ (επίσκεψη) -Αννόβερο 
(πανοραμική ξενάγηση) (290 χλμ/διαδρομή)
Πρωινή αναχώρηση για το Μύνστερ. Φθάνοντας, θα δού-
με το επιβλητικό Δημαρχείο, τον τεράστιο Καθεδρικό, 
το μέγαρο Έρμπντρστενχοφ και την Λάμπερτ Κιρχε με 
τους κλωβούς όπου βρίσκονταν τα πτώματα τριών Ανα-
βαπτιστών. Συνεχίζουμε για το Αννόβερο. Περπατώντας 
στον καταπράσινο Herrenhäuser Gärten θα αισθανθείτε 
ότι διακτινιστήκατε στις Βερσαλλίες –χωρίς τις ορδές των 
τουριστών, ενώ η παλιά πόλη, το Altstadt, αποπνέει τέτοια 
ατμόσφαιρα εποχής που δύσκολα θα πιστέψετε ότι τα κτί-
ριά του δεν είναι όντως μεσαιωνικά, αλλά άρτια αντίγραφα 
των αυθεντικών που δεν άντεξαν τους βομβαρδισμούς 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα δύο δημαρχεία του, πα-
λαιό και νέο, είναι ίσως τα πλέον φωτογραφημένα κτίρια 

Μοναδικό Πανόραμα 
Γερμανίας 
Ρηνανίας - Βεστφαλίας - Κάτω Σαξονίας 

Γ Ι Ο Ρ Τ Ι Ν Ε Σ  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Γ Ο Τ Θ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Μ Π Α Ρ Ο Κ  Φ Ο Ν Τ Ο

Αναχωρήσεις 22.12 & 29.12

της πόλης, όπως και το εξίσου εντυπωσιακό Ballhof, ένα 
μέγαρο αρχικά χτισμένο το 17ο αιώνα. Πάρτε οπωσδήπο-
τε το ασανσέρ για τον τρούλο του Νέου Δημαρχείου, για να 
θαυμάσετε την πόλη σε πανόραμα, από ύψος 98 μέτρων. 
Στο Alstadt επίσης θα σταθείτε για ώρα μπροστά στη γοτ-
θική Marktkirche, αρχικά χτισμένη το 1359. Δεν θα παρα-
λείψουμε να επισκεφτούμε τα αντιπολεμικά μνημεία όπως 
η ‘’καμπάνα της Ειρήνης ‘’ και το μνημείο Waterloo και το 
πιο πολυφωτογραφημένα και εντυπωσιακότερα κάστρα 
της Γερμανίας, το νεογοτθικό Schloss Marienburg. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο .

5η Ημέρα: Κολωνία - Κόμπλεντζ - Στουτγκάρδη - πτήση 
επιστροφής

Πρωινό και αναχώρηση για την υπέροχη Κόμπλεντς, που 
είναι χτισμένη σε μια προνομιούχο θέση στη συμβολή του 
Ρήνου με τον Μοζέλα. Φθάνοντας, θα δούμε την Γερμανι-
κή Γωνιά / Ντόυτσες Εκ με το άγαλμα του αυτοκράτορα 
Γουλιέλμου Α ́, θα θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα της 
συμβολής των ποταμών, θα περπατήσουμε στο ιστορικό 
κέντρο με τα στενά δρομάκια, θα δούμε την Κάστωρ Κιρ-
χε, την πλατεία του Δημαρχείου, το σιντριβάνι, τα μπαρόκ 
κτίρια του συγκροτήματος των ιησουιτών κ.ά. Ακολουθεί 
μια εκπληκτική διαδρομή κατά μήκος του Ρήνου με τον με-
γάλο αριθμό κάστρων και φρουρίων δίπλα στα χωριά που 
αναδίδουν το άρωμα μιας άλλης εποχής και στους πλού-
σιους αμπελώνες της κοιλάδας μέχρι την άφιξή μας στο 
αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης για την πτήση επιστροφής.

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

4 ή 5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

με απευθείας πτήσεις της

από 339€*

Αναχωρήσεις 24/12 & 29/12 (5 ημέρες), 03/01 (4 ημέρες)

Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα της 3ης ημέρας 

Κολωνία

Κολωνία

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων20 21



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Στουτγκάρδη - Νυρεμβέργη (περιήγηση) - Μόναχο (380 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Στουτγκάρδη. Άφιξη και απευθείας αναχώρηση 
για τη Νυρεμβέργη, την πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας και 
πατρίδα του ζωγράφου της Αναγέννησης, Άλμπρεχτ Ντύρερ. Θα δούμε το εντυπωσιακό ιστορικό 
κέντρο, που διαρρέει ο ποταμός Ρέγκνιτζ, τα μεσαιωνικά κτίρια και τα οχυρωματικά έργα που την 
περιβάλλουν, θα γνωρίσουμε το κτίριο που στέγασε το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β’ Παγκοσμίου 
πολέμου, την κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο και τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την πόλη του Μονάχου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για 
μια πρώτη γνωριμία με την κοσμοπολίτικη αυτή πόλη.
 
2η ημέρα: Μόναχο (περιήγηση) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας στην πόλη ξεκινάει από την κεντρική πλατεία Μαρί-
ενπλατς με το παλαιό δημαρχείο, το επιβλητικό νέο δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα 
της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, θα 
διασχίσουμε την Βικτουάλιενμαρκτ, μία ανοιχτή αγορά εδώδιμων ειδών με προϊόντα από όλο 
τον κόσμο. Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Νέπομουκ, την εκκλησία Αγίου Μιχαήλ και 
αμέσως μετά στον καθεδρικό ναό της Παρθένου Μαρίας με τους χαρακτηριστικούς τρούλους 
ύψους 99 μέτρων! Προχωράμε στην Προμενάντε Πλατς και στον ιστορικό Ναό του Σωτήρος 
(Salvatorkirche). Ακολουθεί η Τεατινερ Στρασσε και η Οντεον Σπλατς. Συνεχίζουμε στη Ρεσιστέντς 
Στράσσε και την πλατεια Μαξιμιλιανού Ιωσήφ, του πρώτου βασιλιά της Βαυαρίας. Εδώ βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του χειμερινού παλατιού και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του 
Μονάχου. Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροιχαους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μο-
νάχου και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της 
Ιδομενέας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Μόναχο - Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Μόναχο (380 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και προαιρετική αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Ξεκινάμε την ξενάγη-
σή μας στο μοναδικό «κάστρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρο-
μαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πό-
λης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. 
Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, 
τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Δεύτερος σταθμός μας οι μοναδι-
κές Λίμνες Salzkammergut. Θα επισκεφτούμε το Gmunden στις όχθες της λίμνης Traunsee, θα 
περάσουμε μπροστά από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξουμε στην κοσμοπολίτικη κωμόπολη 
Mondsee, στις όχθες της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη και 
το μοναδικό τοπίο. Επιστροφή στο Μόναχο και ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Μόναχο - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβάνσταϊν - Ίνσμπρουκ (388 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την επονομαζόμενη «Ρομαντική Οδό». 
Πρώτη μας στάση το Ομπεραμεργκάου, ένα χωριό όχι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά παγκοσμίως ξακου-
στό για τις θεατρικές αναπαραστάσεις με τα Πάθη του Χριστού. Έπειτα αναχώρηση για το μεγαλει-
ώδες κάστρο Νοϊσβάνσταϊν, ένα σπάνιο αξιοθέατο που δεσπόζει σε ένα τοπίο μοναδικό. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για το Ίνσμπουργκ. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με την πόλη 
που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας 
Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζίν Στράσσε, τον Καθε-
δρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και 
την Αψίδα του Θριάμβου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: Μόναχο - Νταχάου - πτήση επιστροφής (60 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου που 
ιδρύθηκε στο 1933 και λειτούργησε χωρίς διακοπή μέχρι το τέλος του πολέμου το 1945. Ήταν το 
πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης που ίδρυσε το ναζιστικό καθεστώς. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 
188.000 κρατούμενοι φυλακίστηκαν εκεί από το 1933 μέχρι το 1945. Επιστροφή στο Μόναχο. 
Ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στην πόλη και για τα τελευταία ψώνια Στη συνέχεια μετάβαση 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Στουτγκάρδη / Νυρεμβέργη / Μόναχο / Σάλτσμπουργκ / 
Ομπεραμεργκάου / Κάστρο Νοϊσβάνσταϊν / Ίνσμπρουκ / Νταχάου 

Μπρατισλάβα / Βιέννη / Σάλτσμπουργκ / Ινσμπρουκ / Κίτσμπουελ / 
Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ / Μπρατισλάβα

Ιστορικός Γύρος  
Βαυαρίας   
Μαγευτικό Τιρόλο 
Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ

Βιέννη 
Τιρολέζικες Άλπεις   
Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΉ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  
ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΓΙΑ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΉ 

ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΟ

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα (περιήγηση ) - Βιέννη (ξενάγηση πόλης) (78 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακί-
ας. Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα βρίσκεται στην καρδιά της 
Κεντρικής Ευρώπης και συνδέεται με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Θα ξεκι-
νήσουμε τη περιήγηση μας στην πόλη από το Staremestro της παλιάς πόλης, της οποίας μεγάλο 
μέρος είναι πεζοδρομημένο, τον καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου, το αρχιεπισκοπικό μέγαρο, την 
εθνική πινακοθήκη, το θέατρο και το εθνικό μουσείο. Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατή-
σετε στην πόλη και απαθανατίσετε παραμυθένιες εικόνες στις όχθες του Δούναβη. Έπειτα ανα-
χώρηση για την Βιέννη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε μία πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σή-
μερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη 
Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, 
τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο 
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους 
Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Βιέννη - Ανάκτορο Σεμπρούν (περιπατητική ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας στην παραμυθένια Βιέννη συνεχίζεται σήμερα με 
πρώτο σταθμό το ανάκτορο και τον κήπο του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, 
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώ-
να, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Έπειτα θα ξεκινήσουμε την περιπατητική 
μας ξενάγηση. Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ. Το σύμπλεγμα του 
Χόφμπουργκ περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, 
μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του 
προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ 
- Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρε-
πή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν 
άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μιας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η 
πανούκλα. Τέλος, ελεύθερος χρόνος σε ένα από τα σπουδαιότερα Καφέ, το Hawelka ή στο ζαχα-
ροπλαστείο Νεμέλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (ξενάγηση) (296 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο 
μοναδικό «κάστρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής 
εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα 
επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχί-
ζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον 
Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο, τακτο-
ποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Σάλτσμπουργκ - Ινσμπρουκ - Κίτσμπουελ - Σάλτσμπουργκ (279 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο.Στη συνέχεια προαιρετική αναχώρηση για το Ίνσμπρουκ. Άφιξη και θα 
ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με την πόλη που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψ-
βούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρι-
κή λεωφόρο Μαρία Τερεζίν Στράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφ-
μπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Χρόνος ελεύθερος και 
αναχώρηση για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο του Τιρόλου, το Κίτσμπουελ. Πρόκειται 
για ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, με σπίτια χτισμένα σε τυπική τυρολέζικη αρ-
χιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές σε αυστηρό τυρολέζικο στυλ και ξύλινα 
μπαλκόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στη μοναδική αυτή πόλη.

5η ημέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - 
Μπρατισλάβα πτήση επιστροφής (439 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τις μοναδικές Λίμνες Salzkammergut. Θα επισκεφτούμε το Gmunden 
στις όχθες της λίμνης Traunsee, θα περάσουμε μπροστά από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξου-
με στην κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee, στις όχθες της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη και το μοναδικό τοπίο. Στη συνέχεια αναχώρηση για Μπρατι-
σλάβα. Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στην πόλη, να απολαύσετε τον καφέ σας στις 
όχθες του Δούναβη ή να χαρείτε την γοητεία των τεράστιων εμπορικών κέντρων της, με διεθνούς 
φήμης μπουτίκ. Τέλος, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

με απευθείας πτήσεις της με απευθείας πτήσεις της

από 499€* από 409€*

Μοναδική Αναχώρηση 22/12 Αναχωρήσεις 22/12 & 24/12

Το Austria Trend Hotel Europa Salzburg απέχει 100μ. από 
τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Σάλτσμπουργκ. 
Οι Κήποι Mirabell, το Συνεδριακό Κέντρο και η Κατοικία 
του Μότσαρτ είναι προσβάσιμα σε 10 λεπτά με τα πόδια. 
Το κατάλυμα προσφέρει εστιατόριο με πανοραμική θέα 
και δωρεάν Wi-Fi. Τα κομψά δωμάτια διαθέτουν καλαί-
σθητη επίπλωση, κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης, μίνι μπαρ και μπάνιο με στεγνωτήρα 
μαλλιών. Το εστιατόριο του 15ου ορόφου προσφέρει θέα 
σε ολόκληρη την πόλη και τη γύρω περιοχή.

Austria Trend Hotel Europa  
Salzburg 4*

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων *Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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Μπρατισλάβα / Βιέννη / Σάλτσμπουργκ/ Μάγιερλινγκ 
/ Παρντόρφ

Βιέννη 
Χριστουγεννιάτικη αγορά

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα (περιήγηση) - Βιέννη (πανοραμική ξενάγηση) (78 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. 
Άφιξη και θα ξεκινήσουμε μια όμορφη περιήγηση στην πόλη με το Staremestro της παλιάς πόλης. 
Συνεχίζουμε με τον καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου, την εθνική πινακοθήκη και το εθνικό μουσείο. 
Αναχώρηση για την Βιέννη για μία πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτο-
ρο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα 
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) 
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυ-
σικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φό-
τιφ Κίρχε. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Βιέννη - Ανάκτορο Σεμπρούν – Περιπατητική ξενάγηση 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας στην παραμυθένια Βιέννη συνεχίζεται σήμερα με 
πρώτο σταθμό το ανάκτορο και τον κήπο του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, 
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώ-
να, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Έπειτα θα ξεκινήσουμε την περιπατητική 
μας ξενάγηση. Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ. Το σύμπλεγμα του 
Χόφμπουργκ περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, 
μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του 
προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ 
- Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρε-
πή στύλο της Πανώλης. Τέλος, ελεύθερος χρόνος σε ένα από τα σπουδαιότερα Καφέ, το Hawelka 
ή στο ζαχαροπλαστείο Νεμέλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετική) (296 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή 
μας στο μοναδικό «κάστρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομα-
ντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. 
Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. 
Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρ-
χείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Βιέννη - Δάση Μάγιερλινγκ - Parndorf - Μπρατισλάβα (152 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, το περίφημο Βιεννέζικο 
Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία Μαγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψ-
βούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου 
διαδόχου του Θρόνου και της Μαρίας Βετσέρα. Συνεχίζουμε για το εκπτωτικό χωριό Parndorf με 
τα εκατοντάδες επώνυμα καταστήματα και τις αξεπέραστες προσφορές. Ελεύθερος χρόνος για 
βόλτα και ψώνια. Το βράδυ μετάβαση στη Μπρατισλάβα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύ-
θερος χρόνος στην πόλη.

5η ημέρα: Μπρατισλάβα - πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση της επι-
στροφής.

με απευθείας πτήσεις της

από 175€*
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1. Stephansdom: Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Στεφά-
νου είναι ο μητροπολιτικός ναός της Βιέννης στην Αυστρία 
και αποτελεί έδρα του Αρχιεπισκόπου της, Καρδιναλίου 
Κρίστοφ Σένμπρουν. Είναι κτισμένος πάνω σε ερείπια δύο 
παλαιότερων ναών και αποτελεί κεντρικό αξιοθέατο της 
πόλης, με κυριότερο χαρακτηριστικό την πολύχρωμη, ψη-
φιδωτού ύφους, στέγη του. Μπορείτε να ανεβείτε στο κα-
μπαναριό για να απολαύσετε την θέα ή το απόγευμα να πα-
ρακολουθήσετε μια λειτουργία με εκκλησιαστικά όργανα!

2. Παλάτι του Hofburg: Εντυπωσιακό συγκρότημα κτι-
ρίων που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και φιλοξενεί 
την Εθνική Βιβλιοθήκη, τα γραφεία του Αυστριακού προ-
έδρου, μουσεία κ.α. Ήταν το παλάτι του αυτοκράτορα της 
Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκου – Ιωσήφ αλλά και της αγα-
πημένης πριγκίπισσας Σίσσυ!

3. Belvedere: Πρώην ανάκτορο με τεράστιους κήπους 
γεμάτους αγάλματα αποτελεί σταθμό για κάθε επισκέπτη! 
Βρίσκεται ελάχιστα έξω από το κέντρο της πόλης και φι-

βιέννη

Ο απόλυτος προορισμός για να ζήσεις το παραμύθι των Χριστουγέννων. Η πρωτεύουσα της Αυστρίας συνδυάζει Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ιστο-
ρία, πολιτισμό, μοντέρνα τέχνη και παράδοση, γεύσεις και εικόνες! Η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα είναι διάχυτη σε κάθε γωνιά της πόλης σε συνδυα-

σμό με την κλασσική μουσική και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά που θα τα βρείτε σχεδόν παντού, η Βιέννη είναι έτοιμη να σας εντυπωσιάσει!

λοξενεί πολύτιμα έργα τέχνης και μοναδικούς πίνακες ζω-
γραφικής. Στη συλλογή του υπάρχουν αυθεντικά έργα των 
Κλιμτ, Κοκόσκα και Σίλε.

4. Secession Building: Το κτίριο πήρε το όνομα του 
από το κίνημα που ιδρύθηκε το 1897 από μια ομάδα Βι-
εννέζων καλλιτεχνών που αποχώρησε από την επίσημη 
Ένωση Αυστριακών Καλλιτεχνών που στεγαζόταν στο 
Κύνστλερχαους της Βιέννης. H ομάδα των Ζετσεσιονι-
στών αποτελεί μια περίπτωση ανάλογη με αυτήν των 
Γάλλων ιμπρεσιονιστών και την αντιδραστική στάση 
τους απέναντι στην συντηρητική καθεστηκυία καλλιτε-
χνική τάξη που επικρατούσε στους ακαδημαϊκούς καλ-
λιτεχνικούς κύκλους του Παρισιού στις αρχές του 20ου 
αιώνα. Πρώτος πρόεδρος της Ομάδας των Ζετσεσιονι-
στών υπήρξε ο Ρούντολφ φον Αλτ.

5. Schloß Schönbrunn: Το γνωστό καλοκαιρινό ανάκτο-
ρο της πριγκίπισσας Σίσσυ με τους τεράστιους κήπους τα 
Χριστούγεννα φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο 

ατμοσφαιρικές χριστουγεννιάτικες αγορές της Βιέννης.

6. Staatsoper: Η εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής Όπερα 
της Βιέννης, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
κλασική μουσική, σε περιμένει όχι μόνο να την φωτογρα-
φίσεις αλλά και να απολαύσεις μια παράσταση από το 
πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων!

7. Ώρα για καφέ: Τα περισσότερα καφέ του ιστορικού κέ-
ντρου μετρούν περισσότερο από έναν αιώνα ζωής. Εντυ-
πωσιακά διακοσμημένοι χώροι, κομψό περιβάλλον και 
εκλεκτή παραδοσιακή κουζίνα! Το Café Central αποτελεί 
τον “θρύλο” των καφέ της περιοχής και εδώ θα απολαύ-
σεις live Πιάνο! Στο cafe Pruckel δίνουν ραντεβού οι λά-
τρεις του ρετρό μιας και το ντεκόρ είναι εμπνευσμένο από 
τα 50’s. Το Sperl είναι ένα από τα πιο φημισμένα καφέ της 
πόλης λειτουργεί σε ένα κτίριο του 1880! Για... ευρηματι-
κές συνταγές στον καφέ επέλεξε το Hofburg στο οποίο θα 
απολαύσεις Sisi Kafe (με αφρόγαλο) και Maria Theresia (με 
μόκα και Cointreau)!
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*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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Ξενοδοχεία Βιέννης

Μπρατισλάβα / Βιέννη / Σάλτσμπουργκ / Μέλκ / Κρέμς / 
Ντούρνσταιν / Δάση Μάγιερλινγκ / Μπάντεν / Πάρντορφ

 
Κλασική Βιέννη 

 6 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βιέννη (τακτοποίηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βιέννη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύ-
θερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Βιέννη (πανοραμική ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε μία πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα 
θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του 
ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της 
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δη-
μαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και 
την Φότιφ Κίρχε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

3η ημέρα: Βιέννη - Ανάκτορο Σεμπρούν (περιπατητική ξενάγηση) - 
Κονσέρτο Κλασικής Μουσικής 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας στην παραμυθένια Βιέννη συνεχίζεται σήμερα με πρώτο 
σταθμό το ανάκτορο και τον κήπο του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην θε-
ρινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία 
Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Έπειτα θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση. Η όμορφη 
βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ. Το σύμπλεγμα του Χόφμπουργκ περιλαμβάνει τα 
αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική 
Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, 
θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμά-
σουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την 
Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριά-
δας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μιας μάγισσας. 
Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα. Τέλος, ελεύθερος χρόνος σε ένα από τα σπουδαιότερα 
Καφέ, το Hawelka ή στο ζαχαροπλαστείο Νεμέλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνου-
με (προαιρετικά) να παρακολουθήσετε ένα από τα πολλά κονσέρτα (πότ-πουρί) κλασικής μουσικής 
που θα σας εντυπωσιάσει . 

4η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (296 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο μοναδικό «κά-
στρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε 
να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους 
κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια 
της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αββαείο 
του Aγ. Πέτρου. Επιστροφή στη Βιέννη και ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Βιέννη - Δάση Μάγιερλινγκ - Μπάντεν - Εκπτωτικό χωριό Parndorf - Βιέννη (177 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο kai αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. 
Εκεί, στην τοποθεσία Μαγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνω-
στό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου του Θρό-
νου και της Μαρίας Βετσέρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Βιέννη. Συνεχίζοντας την περιήγησή 
μας στο Βιεννέζικο Δάσος θα επισκεφτούμε την περιοχή Μπάντεν, φημισμένη λουτρόπολη των διασή-
μων από τον 19ο αιώνα. Οι ιαματικές θερμές πηγές της ανάγονται στη ρωμαϊκή περίοδο. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για το εκπτωτικό χωριό Parndorf με τα εκατοντάδες επώνυμα καταστήματα και τις αξεπέ-
ραστες προσφορές. Επιστροφή στη Βιέννη. Για το βράδυ σας προτείνουμε δείπνο στις παραδοσιακές 
βιεννέζικες ταβέρνες του Γκρίντσιχ, που θα σας μεταφέρουν σε άλλες εποχές, με τη συνοδεία βιολιών, 
πλούσιου φαγητού και κρασιού.

6η ημέρα: Βιέννη - πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής μας.

με απευθείας πτήσεις της
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Το Hilton Vienna βρίσκεται στο κέντρο της Βιέννης, δί-
πλα στο πάρκο της πόλης. Προσφέρεται δωρεάν Wi-Fi 
στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και δωρεάν χρήση 
υπολογιστών Apple και PC με εκτυπωτή, στο λόμπι. Τα 
δωμάτια του Hilton Vienna διαθέτουν ηχομόνωση, δια-
κόσμηση σε ζεστές αποχρώσεις και πανοραμική θέα στο 
πάρκο και την πόλη. Περιλαμβάνουν επίσης τηλεόραση 
LED επίπεδης οθόνης 40 ιντσών. 

Στην καρδιά της Βιέννης, το InterContinental Wien έχει θέα 
στο πάρκο Stadtpark και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση 
από όλα τα αξιοθέατα της πόλης. Απέχει λίγα μόλις βήμα-
τα από τον σταθμό Stadtpark του μετρό. Όλα τα δωμάτια 
στο Wien InterContinental διαθέτουν υπερσύγχρονη 
τεχνολογία, όπως τηλεόραση επίπεδης οθόνης, internet 
υψηλής ταχύτητας και ψηφιακή τηλεόραση. 

Hilton Vienna 5* InterContinental Wien 5*

Το Austria Trend Hotel Savoyen Vienna βρίσκεται δίπλα 
στο ανάκτορο Belvedere με τη διάσημη συλλογή από 
πίνακες των Klimt και Schiele. Αυτό το οικολογικά πιστο-
ποιημένο ξενοδοχείο διαθέτει 6όροφο αίθριο, σύγχρονο 
σπα/γυμναστήριο και δωρεάν Wi-Fi. Ο καθεδρικός ναός 
του Αγίου Στεφάνου, η Κρατική Όπερα της Βιέννης και 
διάφορα παραδοσιακά βιεννέζικα καφέ είναι προσβάσι-
μα με τα πόδια σε 15 λεπτά. 

Το Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel απέ-
χει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το Ανάκτορο Belvedere 
και διαθέτει γυμναστήριο, σάουνα και εσωτερική πισίνα. 
Οι επισκέπτες φιλοξενούνται σε ένα κτίριο του 19ου αιώ-
να με καταπράσινο ιδιωτικό κήπο 2.000μ². Όλα τα δωμά-
τια ανακαινίστηκαν το 2013. Περιλαμβάνουν τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης, θυρίδα ασφαλείας και κλιματισμό. 

Το κομψό και μοντέρνο Simm’s Hotel βρίσκεται 
δίπλα στο σταθμό Zippererstraße της γραμμής 
U3 του μετρό που σας μεταφέρει απευθείας 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στην 
καρδιά της Βιέννης. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi 
σε ολόκληρο το κτίριο. Όλα τα δωμάτια στο 
Simm’s Hotel είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν 
μίνι μπαρ και τηλεόραση επίπεδης οθόνης.

Austria Trend Hotel Savoyen 4* Imperial Riding School 4* Simms 4*

Αυτό το κατάλυμα απέχει 4 λεπτά με τα πόδια από την 
παραλία. Το ARCOTEL Kaiserwasser είναι ένα κατάλυμα 4 
αστέρων και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την έδρα 
των Ηνωμένων Εθνών της Βιέννης και το Αυστριακό Κέ-
ντρο Βιέννης, δίπλα στη λίμνη Kaiserwasser. Ο σταθμός 
Kaisermühlen του υπόγειου σιδηροδρόμου είναι μόλις 
100μ. μακριά και παρέχει συνδέσεις με το κέντρο της πό-
λης σε 10 λεπτά. Υπάρχει δωρεάν WiFi σε όλα τα δωμάτια.

Το ARCOTEL Wimberger προσφέρει απευθείας πρόσβα-
ση στα κύρια αξιοθέατα της Βιέννης, χάρη στην τοποθε-
σία του απέναντι από στάσεις του τραμ και τον σταθμό 
Burggasse-Stadthalle του μετρό. Τα κλιματιζόμενα δωμά-
τια είναι ευρύχωρα και έχουν μοντέρνα επίπλωση. Περι-
λαμβάνουν επίσης τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυ-
φορικά κανάλια, επιφάνεια εργασίας και ιδιωτικό μπάνιο 
με μπανιέρα. Παρέχεται δωρεάν WiFi.

Το Austria Trend Hotel Ananas Wien απέχει μόλις 20μ. από 
τον σταθμό Pilgramgasse της γραμμής U4 του μετρό, με 
το οποίο μπορείτε να φτάσετε σε 5 λεπτά στην Κρατική 
Όπερα στο κέντρο της Βιέννης. Διαθέτει δωρεάν Wi-Fi. 
Χάρη στην κεντρική τοποθεσία του ξενοδοχείου, έχετε 
εύκολη πρόσβαση στην εμπορική οδό Mariahilfer Straße, 
σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια. Η δημοφιλής αγορά 
Naschmarkt βρίσκεται επίσης στα 5 λεπτά με τα πόδια.

Arcotel Kaiserwasser Vienna 4* Arcotel Wimberger 4* Austria Trend Ananas 4*

Το roomz Vienna Prater άνοιξε πρόσφατα τον Ιούνιο του 
2018 και βρίσκεται  στο κέντρο της πόλης, στο πάρκο 
αναψυχής Prater της Βιέννης με την τεράστια ρόδα του 
λούνα παρκ. Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν WiFi και 
γυμναστήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν επιφάνεια εργασίας, 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ιδιωτικό μπάνιο και κλιματι-
σμό. Καθημερινά σερβίρεται μπουφές πρωινού.

roomz Vienna Prater 4*

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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5 ή 6 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

Μπρατισλάβα / Βιέννη / Σάλτσμπουργκ / Μέλκ / Κρέμς / Ντούρνσταιν / Δάση Μάγιερλινγκ / Πάρντορφ /
Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Μπρατισλάβα (περιήγηση) - Βιέννη (πανοραμική ξενάγηση) (79 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στην πόλη από το Staremestro της παλιάς πόλης, της 
οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, τον καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου, το αρχιεπισκοπικό μέγαρο, την εθνική 
πινακοθήκη, το θέατρο και το εθνικό μουσείο. Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στην πόλη και απαθανατίσε-
τε παραμυθένιες εικόνες στις όχθες του Δούναβη. Έπειτα αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και θα ξεκινήσουμε μία πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου 
της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ 
Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας 
της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το πα-
λιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βιέννη - Ανάκτορο Σεμπρούν (περιπατητική ξενάγηση) - Κονσέρτο κλασικής μουσικής 
Πρωινό και η ξενάγηση μας στην παραμυθένια Βιέννη συνεχίζεται σήμερα με πρώτο σταθμό το ανάκτορο και τον κήπο 
του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο 
ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Έπειτα θα ξεκινήσουμε την περιπατητική 
μας ξενάγηση. Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ. Το σύμπλεγμα του Χόφμπουργκ περιλαμ-
βάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιο-
θήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική 
γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλα-
τεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο 
της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την 
εξόντωση μιας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα. Τέλος, ελεύθερος χρόνος σε ένα από τα σπου-
δαιότερα Καφέ, το Hawelka ή στο ζαχαροπλαστείο Νεμέλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε (προ-
αιρετικά) να παρακολουθήσετε ένα από τα πολλά κονσέρτα (πότ-πουρί) κλασικής μουσικής που θα σας εντυπωσιάσει. 

4η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ (προαιρετική) (296 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο μοναδικό «κάστρο αλατιού», γε-
νέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους 
πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό 
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό 
Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Συνεχίζουμε για τις μοναδικές Λίμνες Salzkammergut. Θα επισκεφτούμε 
το Gmunden στις όχθες της λίμνης Traunsee, θα περάσουμε μπροστά από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξουμε στην 
κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee, στις όχθες της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη 
και το μοναδικό τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Βιέννη - Μέλκ - Κρέμς - Durnstein (προαιρετική) (200 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφτούμε το περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ με τη χιλιόχρονη 
ιστορία, την ανεκτίμητη βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών με τα σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, καθώς και μια από 
τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη θα 
διασχίσουμε την ειδυλλιακή κοιλάδα του Βάχαου. Περνώντας από γραφικά χωριά και πανέμορφους μεσαιωνικούς οικι-
σμούς, από αμπελώνες και κάστρα θα φτάσουμε στην πόλη Κρεμς, την αρχαιότερη της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στο 
κέντρο και τα μεσαιωνικά σοκάκια της πόλης. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας θα καταλήξουμε στο Durnstein. Το μικρό 
αυτό χωριό περιβάλλεται από αμπελώνες και αποτελεί προσφιλή τουριστικό προορισμό. Το περίφημο κάστρο του δε-
σπόζει στο χωριό, χαρίζει πανοραμική θέα στον Δούναβη. Σε αυτό το κάστρο είχε φυλακιστεί ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρ-
δος τον 12ο αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Βιέννη. Για το βράδυ σας προτείνουμε δείπνο στις παραδοσιακές 
βιεννέζικες ταβέρνες του Γκρίντσιχ, που θα σας μεταφέρουν σε άλλες εποχές, με τη συνοδεία βιολιών, πλούσιου φαγητού 
και κρασιού.

6η ημέρα: Βιέννη - Δάση Μάγιερλινγκ - Parndorf - Μπρατισλάβα πτήση επιστροφής (152 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία Μαγιερλινγκ, 
θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκι-
πα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου του Θρόνου και της Μαρίας Βετσέρα. Συνεχίζουμε για το εκπτωτικό χωριό Parndorf 
με τα εκατοντάδες επώνυμα καταστήματα και τις αξεπέραστες προσφορές. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και ψώνια. Το 
βράδυ μετάβαση στη Μπρατισλάβα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Κλασική Βιέννη

Σημείωση 1: Στο 5ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 22/12 & 24/12 δεν πραγματοποιείται η 1η ημέρα.
Σημείωση 2: Στο 5ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 02/01 δεν πραγματοποιείται η 5η ημερα.

με απευθείας πτήσεις της

από 245€*

Αναχωρήσεις 22/12, 24/12 & 02/01 (5 ημέρες), 28/12 (6 ημέρες)

Ζήστε τη μοναδική 
ατμόσφαιρα της πόλης 
του Μότσαρτ και του 

Στράους

Δώρο μια διανυκτέρευση στη Μπρατισλάβα 
στις αναχωρήσεις 28/12 & 02/01

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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5 ή 6 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

Μπρατισλάβα / Βιέννη / Αββαείο Klosterneuburg / Σάλτσμπουργκ / Λίμνες 
Σαλτσκάμεργκουτ / Μελκ / Κρεμς / Βαχάου/ Δάση Μάγιερλινγκ / Πάρντορφ

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα (τακτοποίηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατι-
σλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορ-
φες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα βρίσκεται 
στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης και συνδέεται με τις 
γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Μπρατισλάβα - Βιέννη (πανοραμική ξενάγη-
ση) (60 χλμ) - Αββαείο Klosterneuburg
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βιέννη. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε 
μία πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε 
το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, 
σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περι-
ηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσ-
σε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το 
Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας 
της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τε-
τράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς 
του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη συ-
νέχεια αναχώρηση για το χωριό του Klosterneuburg με 
το πασίγνωστο ομώνυμο Αββαείο, ηλικίας 900 και πλέον 
ετών. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και το μουσείο 
αλλά και τα ανακτορικά διαμερίσματα. Χρόνος για να θαυ-
μάσετε τα εκθέματα και να προσευχηθείτε. Ο Ναπολέων 
ήταν συχνός κάτοικος και περνούσε πολλές ώρες εδώ, 
σχεδιάζοντας τις μελλοντικές του κινήσεις. Επιστροφή στο 

Βιέννη

Σημείωση 1: Στο 5ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 22/12 & 24/12 δεν πραγματοποιείται η 1η ημέρα.
Σημείωση 2: Στο 5ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 02/01 δεν πραγματοποιείται η 5η ημερα.

Επιπλεον σας προσφερουμε επίσκεψη: 
 
-Στο Αββαείο Klosteneubur! 
-Στο εκπτωτικό χωριό Parndorf! 
-Στο μοναδικό Durnstein!

ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο στο κέντρο της πόλης 
για να απολαύσουμε το γιορτινά στολισμένο ιστορικό κέ-
ντρο. Σας προτείνουμε ποτό στο Sky Bar με την μοναδική 
θέα της πόλης 

3η ημέρα: Βιέννη - Ανάκτορο Σεμπρούν - περιπατητική 
ξενάγηση
Πρωινό και η ξενάγηση μας στην παραμυθένια Βιέννη 
συνεχίζεται σήμερα με πρώτο σταθμό το ανάκτορο και 
τον κήπο του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερ-
σαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οι-
κογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν 
η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Έπειτα θα 
ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση. Η όμορφη 
βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ. Το σύ-
μπλεγμα του Χόφμπουργκ περιλαμβάνει τα αυτοκρατο-
ρικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία 
εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή 
Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρί-
ας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την 
Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα 
θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ 
- Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, 
την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πα-
νώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απει-
κονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν 
την εξόντωση μιας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, 
είναι η πανούκλα. Τέλος, ελεύθερος χρόνος σε ένα από τα 
σπουδαιότερα Καφέ, το Hawelka ή στο ζαχαροπλαστείο 

Νεμέλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκά-
μεργκουτ (296 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Άφιξη 
και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο μοναδικό «κάστρο 
αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας 
άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσε-
τε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. 
Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου 
Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα 
ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και 
το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Συνεχίζουμε για τις μοναδικές 
Λίμνες Salzkammergut. Θα επισκεφτούμε το Gmunden 
στις όχθες της λίμνης Traunsee, θα περάσουμε μπροστά 
από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξουμε στην κοσμο-
πολίτικη κωμόπολη Mondsee, στις όχθες της οποίας θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη 
και το μοναδικό τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Βιέννη - Μελκ - Βαχάου – 
Κρεμς - Durnstein (200 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα επισκεφτού-
με το περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ με 
τη χιλιόχρονη ιστορία, την ανεκτίμητη βιβλιοθήκη των Βε-
νεδικτίνων μοναχών με τα σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, 
καθώς και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες 

της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη 
ροή του Δούναβη θα διασχίσουμε την ειδυλλιακή κοιλάδα 
του Βάχαου. Περνώντας από γραφικά χωριά και καλοδια-
τηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, από αμπελώνες και 
κάστρα θα φτάσουμε στην πόλη Κρεμς, την αρχαιότερη 
της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στο κέντρο και τα μεσαι-
ωνικά σοκάκια της πόλης. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας 
θα καταλήξουμε στο Durnstein. Το μικρό αυτό χωριό πε-
ριβάλλεται από αμπελώνες και αποτελεί προσφιλή τουρι-
στικό προορισμό. Το περίφημο κάστρο του δεσπόζει στο 
χωριό, χαρίζει πανοραμική θέα στον Δούναβη. Σε αυτό 
το κάστρο είχε φυλακιστεί ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος 
τον 12ο αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. 
Το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά) να παρακολου-
θήσετε ένα από τα πολλά κονσέρτα (πότ-πουρί) κλασικής 
μουσικής που θα σας εντυπωσιάσει. 

6η ημέρα: Βιέννη - Δάση Μάγιερλινγκ - Parndorf - 
Μπρατισλάβα πτήση επιστροφής (152 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, το 
περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία Μαγι-
ερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των 
Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτο-
κτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου 
του Θρόνου και της Μαρίας Βετσέρα. Συνεχίζουμε για το 
εκπτωτικό χωριό Parndorf με τα εκατοντάδες επώνυμα 
καταστήματα και τις αξεπέραστες προσφορές. Ελεύθε-
ρος χρόνος για βόλτα και ψώνια. Το βράδυ μετάβαση στη 
Μπρατισλάβα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτή-
ση της επιστροφής.

με απευθείας πτήσεις της

από 305€*

Αναχωρήσεις 22/12, 24/12 & 02/01 (5 ημέρες), 28/12 (6 ημέρες)

Χωρίς προαιρετικές εκδρομές!

Ζήστε τη μοναδική 
ατμόσφαιρα  
της πόλης 

 του Μότσαρτ και 
του Στράους

all inclusive

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
30 31



5 ή 6 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

Μπρατισλάβα / Βιέννη / Μουσείο Φυσικής Ιστορίας / Σένμπρουν / Δάση Μάγιερλινγκ 

1. 5d Cinema Time Travel 
2. Ισπανική Σχολή Ιππασίας
3. House Of Sea (ενυδρείο)
4. Prater 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα 
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατι-
σλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορ-
φες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα βρίσκεται 
στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης και συνδέεται με τις 
γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Μπρατισλάβα - Βιέννη 
(ξενάγηση πόλης) (79 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βιέννη. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγηση μας με την περίφημη λεωφό-
ρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξι-
οθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, τα χειμερι-
νά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο των 
Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλασι-
κό Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό 
Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία 
του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 
του Αγίου Καρόλου. Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ σας προτείνουμε (προαι-
ρετικά) να παρακολουθήσετε ένα από τα πολλά κονσέρτα 
(πότ-πουρί) κλασικής μουσικής που θα σας εντυπωσιάσει . 

3η ημέρα: Βιέννη (περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό 
κέντρο) – Ισπανική Σχολή Ιππασίας
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στην συνέχεια θα ξεκινήσου-
με την περιπατητική μας ξενάγηση στο κέντρο της πόλη. 
Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφ-
μπουργκ. Το σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει τα αυ-
τοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκ-
κλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη 
Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου 
της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτο-
νιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, 
όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλα-
τεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με 
την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή 
στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο 
οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρα-
κολουθούν την εξόντωση μιας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, 
στην ουσία, είναι η πανούκλα. Έπειτα θα επισκεφτούμε 
την Ισπανική Σχολή Ιππασίας. Είναι μια διεθνούς φήμης 
σχολή και ένα βασικό τουριστικό αξιοθέατο της πόλης. Οι 
παραστάσεις με τα άλογα Lipizzan, λαμβάνουν χώρα υπό 
τους ήχους Μπαρόκ μουσικής στην Ισπανική Σχολή Ιππα-
σίας που βρίσκεται κοντά στο Παλάτι Hofburg, βασίζονται 
σε 300 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας και συνοδεύονται 
με την κλασσική ενδυμασία. Μια εμπειρία μοναδική για 
όλη την οικογένεια. Το εσωτερικό του κτιρίου της Σχολής 
Ιππασίας αποτελεί αναμφισβήτητα την πιο κομψή αρένα 
αθλητισμού της Δυτικής Ευρώπης. 

Βιέννη Family

Σημείωση: Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 1η μέρα και η άφιξη γίνεται το πρωί.

4η ημέρα: Βιέννη
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Σένμπρουν
Πρωινό και θα συνεχίσουμε την ξενάγηση μας στην όμορ-
φη Βιέννη με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που είναι από 
τα ιστορικότερα και πιο σημαντικά της Ευρώπης. Στεγά-
ζεται σε ένα υπέροχο γραφικό κτίριο ενώ διαθέτει πάνω 
από 30 εκατομμύρια εκθέματα και εντυπωσιάζει τους 
μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του κάθε χρόνο. Στους 
πολυάριθμους εντυπωσιακούς ορόφους του, παρουσι-
άζονται διαδραστικά εκθέματα ζώων που μεταφέρουν 
νοερά τον επισκέπτη πολλά χρόνια πίσω, στην αρχή της 
δημιουργίας. Το μουσείο είναι ιδανικό για ολόκληρη την 
οικογένεια. Η συλλογή του Μουσείου έχει ιστορία άνω των 
250 χρόνων. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1748 από τον Φρα-
γκίσκο Στέφανο της Λωραίννης, τον σύζυγο της Μαρίας 
Θηρεσίας, και στεγάζει σήμερα μια από τις πιο πλούσιες 
συλλογές του κόσμου. Έπειτα θα συνεχίσουμε με την ξε-
νάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του Σενμπρούν, που 
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία 
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε 
τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. 
Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. 

5η ημέρα: Βιέννη House Of Sea (ενυδρείο)
5d Cinema Time Travel - Prater
Πρωινό και επίσκεψη στο House of Sea, το ενυδρείο της 
Βιέννης. Σε πάνω από 4.000 τ.μ. υπάρχουν περισσότερα 
από 10.000 ζώα (από ιθαγενή ψάρια γλυκού νερού – με 
διάφορα είδη πουλιών, εντυπωσιακούς καρχαρίες και κρο-
κόδειλους. Χρόνος ελεύθερος. Στην συνέχεια θα μεταφερ-
θούμε στο Time Travel όπου θα ζήσουμε την μαγεία των 
5 διαστάσεων (5D). Έχει βραβευτεί με το 5D ATTRACTION 
ANIMAGO AWARD. Θα ταξιδέψουμε 2.000 χρόνια πίσω και 
θα γίνουμε μέρος της ιστορίας με ειδικά εφέ και εικόνες 
3D που κόβουν την ανάσα. Θα ζήσουμε ένα μοναδικό 3D 
ταξίδι στην μεσαιωνική Βιέννη στην εποχή της πανώλης 
και θα λάβουμε μέρος στην τουρκική εισβολή του 1863. 
Τελικός σταθμός της σημερινής μας ημέρας το Prater, 
σήμα κατατεθέν της Βιέννης, για να απολαύσουμε μια 
μαγευτική βολτα με την κλειστή, προστατευόμενη από το 
κρύο PΟΔΑ της Βιέννης. Έπειτα μετάβαση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Βιέννη - Δάση Μάγιερλινγκ - Μπρατισλάβα 
(ξενάγηση πόλης) πτήση επιστροφής (149 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, το 
περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία Μαγι-
ερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των 
Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτο-
κτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου του 
Θρόνου και της Μαρίας Βετσέρα. Κατόπιν, θα επισκεφθού-
με το μοναστήρι του Χάιλιγκενκρόιτς. Έπειτα αναχώρηση 

με απευθείας πτήσεις της

Αναχωρήσεις 22/12 & 24/12 (5 ημέρες), 28/12 (6 ημέρες)

από 879€
ΤΙΜΉ ΓΙΑ 2 ΕΝΉΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ

Μοναδικές 
οικογενειακές γιορτές 
στο family ξενοδοχείο 

JUFA  
(κάθε παιδί το δικό του κρεβάτι)

Μοναδικό προνόμιο στο ταξίδι της Πρωτοχρονιάς 
για τους πελάτες του Jufa Hotel περιλαμβάνεται 

πρωτοχρονιάτικο Gala για όλη την οικογένεια  
(αναλυτικά στον τιμοκατάλογο) 

για την Μπρατισλάβα. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με μια 
περιήγηση του Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας 
μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, του καθεδρικού του 
Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, της εθνι-
κής πινακοθήκης, του θεάτρου και του εθνικού μουσείου. 
Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στην πόλη, 
να απολαύσετε τον καφέ σας στις όχθες του Δούναβη ή να 
χαρείτε την γοητεία των τεράστιων εμπορικών κέντρων 
της, με διεθνούς φήμης μπουτίκ. Τέλος μεταφορά στο αε-
ροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής.

Το JUFA Hotel Wien απέχει 250μ. από το σταθμό Enkplatz 
του υπόγειου σιδηροδρόμου στο Simmering (έξοδος 
Grillgasse) και προσφέρει οικογενειακά δωμάτια & δω-
ρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Το εστιατόριο των 
εγκαταστάσεων σερβίρει πλούσιο μπουφέ πρωινού και 
σπιτικά πιάτα. Όλα τα δωμάτια στο JUFA Wien είναι υπο-
αλλεργικά και διαθέτουν κλιματισμό, μπάνιο, καθιστικό 
και τηλεόραση. Υπάρχουν χώρος παιχνιδιών και παιδότο-
πος για τους μικρούς επισκέπτες, καθώς και επιτραπέζιο 
ποδοσφαιράκι για τους νέους. Ο Καθεδρικός Ναός του 
Αγίου Στεφάνου απέχει λιγότερο από 15 λεπτά με τις 
δημόσιες συγκοινωνίες. Σε απόσταση 10 λεπτών με τα 
πόδια θα συναντήσετε πάρκα, καφέ και εστιατόρια.

JUFA Hotel Wien 4*

1

2

4

3

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
32 33



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα (μεταφορά και τακτοποίηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Μπρατισλάβα (περιήγηση) – Παραδουνάβια Χωριά - Βουδαπέστη (322 χλμ)
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση μας στην πόλη με μια περιήγηση του Staremestro της 
παλιάς πόλης. Συνεχίζουμε με τον καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου, την εθνική πινακοθήκη και 
το εθνικό μουσείο. Χρόνος ελεύθερος και αναχωρούμε για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα 
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτρι-
ας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Συνεχίζουμε για το Visegrad, όπου θα 
θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό 
Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κά-
στρο και ο Καθεδρικός Ναός του Esztergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδα-
νική για φωτογραφίες. Αναχωρούμε για την Βουδαπέστη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση Πέστης - Cafe New York - Κρουαζιέρα Δούναβη)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στην γραφική Πέστη. Θα σταματήσουμε στην 
πλατεία των Ηρώων που είναι στολισμένη με τα υπέροχα αγάλματα των Ούγγρων βασιλέων. Στην 
συνέχεια θα περάσουμε από το εκπληκτικό κτίριο της Όπερας και κατόπιν μέσω της οδού Αντράσ-
συ, θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, ο τρούλος του οποίου φαίνεται από 
όλες τις γωνιές της πόλης. Έπειτα θα επισκεφτούμε το διάσημο Cafe New York, το οποίο άνοιξε τις 
πόρτες του το 1894 και χαρακτηρίζεται ως «το ομορφότερο καφέ του κόσμου» αφού με τη μπα-
ρόκ διακόσμηση του, με μάρμαρο, μπρούτζο, βελούδο και μετάξι μοιάζει με δωμάτιο παλατιού. 
Το απόγευμα σας προτείνουμε μία κρουαζιέρα στο Δούναβη, για να θαυμάσετε την πόλη από μια 
μοναδική οπτική γωνία. Το βράδυ ελεύθεροι στο ιστορικό κέντρο.

4η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση Βούδας - παλιά πόλη - πύργο Ψαράδων)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Την σημερινή μέρα θα επισκεφτούμε το άλλο “μισό” της πόλης, την Βού-
δα. Θα περιηγηθούμε στην πανέμορφη παλιά πόλη όπου δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το πα-
νέμορφο νησάκι της Μαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανά-
κτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία του Ματίας. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ προτείνουμε μια επίσκεψη σε Ουγγαρέζικη ταβέρνα, για να απολαύσετε 
το πικάντικο γκούλας και τα υπέροχα τσιγγάνικα βιολιά.

5η ημέρα: Βουδαπέστη - Προαιρετική Έγκερ - Βουδαπέστη (277 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και για όσους επιθυμούν, θα αναχωρήσουμε (προαιρετικά) για την πόλη 
Έγκερ όπου θα δούμε την περίφημη Γοτθική οδό Κοσούθ, το επιβλητικό κάστρο, την πλατεία Ντο-
μπο, την εκκλησία Μινορίτα, το εμπορικό κέντρο το Επισκοπικό παλάτι, την πλατεία Εστερχόζ και 
τον καθεδρικό ναό. Στην συνέχεια επιστροφή στην Βουδαπέστη και ελεύθερος χρόνος.

6η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη - Σένμπρουν (περιπατητική ξενάγηση) -Μπρατισλάβα (ξενά-
γηση πόλης + πτήση επιστροφής) (323 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την Βιέννη όπου θα επισκεφθούμε τα θερινά ανά-
κτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. 
Έπειτα, θα ξεκινήσουμε μια περιπατητική ξενάγηση στην πόλη. Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει 
από τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ. Το σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά δι-
αμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, 
τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Ελεύθερος χρόνος και 
αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με μια περιήγηση του Staremestro, 
της παλιάς πόλης, της οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, του καθεδρικού του Αγίου 
Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, της εθνικής πινακοθήκης, του θεάτρου και του εθνικού 
μουσείου. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Μπρατισλάβα / Παραδουνάβια Χωριά (Szentendre, Visegrad, 
Esztergom) / Cafe New York / Κρουαζιέρα Δούναβη / Πύργος 
Ψαράδων / Έγκερ / Σένμπρουν

Μπρατισλάβα / Παραδουνάβια Χωριά (Szentendre,Visegrad,Esztergom) / 
Κρουαζιέρα Δούναβη / Σάλτσμπουργκ / Σένμπρουν

Βουδαπέστη  Βιέννη 
Βουδαπέστη

Σημείωση 1: Στο 5ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 22/12 & 24/12 δεν πραγματοποιείται η 1η ημέρα.
Σημείωση 2: Στο 5ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 02/01 δεν πραγματοποιείται η 5η ημερα.

Σημείωση 1: Στο 5ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 22/12 & 24/12 δεν πραγματοποιείται η 1η ημέρα.
Σημείωση 2: Στο 5ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 02/01 δεν πραγματοποιείται η 5η ημερα.

5 ή 6 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. 
Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα βρίσκεται στην καρδιά της Κε-
ντρικής Ευρώπης και συνδέεται με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: Μπρατισλάβα – Παραδουνάβια χωριά - Βουδαπέστη (322 χλμ)
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 ορθό-
δοξη εκκλησία του 1752. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. Θα 
περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Μπέλα Δ’ για την προστασία 
της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο 
από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα θαυμά-
σουμε την Βασιλική, τον Καθεδρικό Ναό του Esztergom, και το κάστρο με την υπέροχη θέα του, 
ιδανική για φωτογραφίες. Έπειτα αναχώρηση για την Βουδαπέστη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης + προαιρετική κρουαζιέρα Δούναβη)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση μας με τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης 
μεταξύ των οποίων το Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και το Κοινοβούλιο της 
Ουγγαρίας. Συνεχίζουμε με την συνοικία του Πύργου και την Παλιά Πόλη. Στην περιοχή του λόγου 
του Πύργου, μπορεί κανείς να επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο των Αψβούργων, το Μουσείο 
Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, το Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ 
αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα 
ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της Βούδας αξίζει να δείτε την εκκλησία του 
Αγίου Ματθία, τον “Προμαχώνα των Ψαράδων” με τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη 
για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. 

4η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (πανοραμική ξενάγηση πόλης) (243 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με προορισμό την Βιέννη, όπου θα ξεκινήσουμε με μία 
πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της 
Σαβοΐας. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε όπου θα δούμε το 
Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πα-
νεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Μετάβαση στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ - Βιέννη (296 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ, το μοναδικό «κάστρο αλατιού», 
γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Θα επισκεφτούμε τους 
κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σο-
κάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και 
το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Βιέννη - Σένμπρουν (περιπατητική ξενάγηση) - 
Μπρατισλάβα (ξενάγηση πόλης) πτήση επιστροφής (80 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θη-
ρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών και θα ξεκινήσουμε μια 
περιπατητική ξενάγηση στην πόλη. Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ, 
που περιλαμβάνουν τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, μουσεία, εκκλησίες, την Αυστριακή Εθνική 
Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέ-
χεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου 
θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του 
Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης. Ελεύθερος 
χρόνος και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Άφιξη και στη συνέχεια ξεκινάμε με μια περιήγηση 
στην παλιά πόλη (Staremestro), τον καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου, την εθνική πινακοθήκη και 
του εθνικό μουσείο. Χρόνος στη διάθεσή σας μέχρι την στιγμή της αναχώρησης μας για το αερο-
δρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

με απευθείας πτήσεις της με απευθείας πτήσεις της

από 275€* από 289€*

Αναχωρήσεις 22/12, 24/12 & 02/01(5ημ) 28/12 (6ημ) Αναχωρήσεις 22/12, 24/12 & 02/01(5 ημ.), 28/12(6 ημ.)

5 ή 6 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

Δωμάτια με θέα στο Δούναβη Δωμάτια με θέα στο Δούναβη 

Το Budapest Marriott Hotel βρίσκεται σε προνομιακή 
τοποθεσία στην καρδιά της πόλης και είναι το μοναδικό 
ξενοδοχείο στη Βουδαπέστη που προσφέρει μαγευτική 
θέα στον ποταμό Δούναβη από τα 364 δωμάτιά του. Τα 
δωμάτια συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο το στυλ, την 
καινοτομία και την άνεση, ενώ διαθέτουν επώνυμη ερ-
γονομική επίπλωση. Όλα τα δωμάτια ανακαινίστηκαν 
το 2018 με τον τελευταίο σχεδιασμό Marriott και έχουν 
δάπεδα από μασίφ ξύλο, τηλεόραση επίπεδης οθόνης 
με δορυφορικά κανάλια. Διαθέτει ένα σύγχρονο εστια-
τόριο που λειτουργεί όλη την ημέρα και έχει συναρπα-
στική ανοιχτή κουζίνα που περιλαμβάνει τα καλύτερα 
προϊόντα της Ουγγαρίας σε συνδυασμό με ανάλαφρες 
μεσογειακές επιρροές. Το μενού περιέχει απλά και υγιεινά 
πιάτα από υλικά υψηλής ποιότητας. Στο ολοκαίνουργιο 
μπαρ μπορείτε να απολαύσετε μεγάλη ποικιλία από ιδιαί-
τερα κρασιά και εξαιρετικά μπράντι από φρούτα.

Το InterContinental Budapest βρίσκεται σε μια εξαιρετι-
κή τοποθεσία στην όχθη του Δούναβη, δίπλα στη Γέφυ-
ρα των Αλυσίδων. Όλα τα σημαντικά αξιοθέατα είναι σε 
κοντινή απόσταση με τα πόδια. Η εμπορική οδός Váci, η 
Κεντρική Αγορά και τα Λουτρά Gellért βρίσκονται επίσης 
κοντά. Το τραμ κάνει στάση ακριβώς έξω από το ξενοδο-
χείο. Οι κομψά επιπλωμένες σουίτες και τα δωμάτια του 
InterContinental διαθέτουν καλαίσθητη εσωτερική δια-
κόσμηση με εκπληκτική θέα στον ποταμό και το κάστρο. 
Το Executive Lounge προσφέρει ποικιλία από σνακ και 
ποτά, δωρεάν internet και γωνιά εργασίας.

Το Danubius Hotel Flamenco βρίσκεται ανάμεσα στους 
λόφους της Βούδας, σε ένα πάρκο με μια μικρή λίμνη. Σε 
όλους τους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα δω-
μάτια διαθέτουν κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση. 
Το Columbus Coffee Shop σερβίρει ελαφριά γεύματα, 
αρτοσκευάσματα, τσάι και καφέ, ενώ στο Lobby Bar μπο-
ρείτε να απολαύσετε το απόγευμα μεγάλη ποικιλία από 
κοκτέιλ, λικέρ, μπύρες και αναψυκτικά με τη συνοδεία ζω-
ντανής μουσικής από το πιάνο. Η γραμμή Μ4 του μετρό 
στον σταθμό Móricz Zsigmond Körtér απέχει 650 μέτρα. 
Το Πανεπιστήμιο Corvinus βρίσκεται μόλις 2 χλμ. μακριά 
από το Danubius Hotel Flamenco.

Το Hotel Hungaria City Center βρίσκεται σε κεντρική 
τοποθεσία, σε απόσταση 300μ. από τον σιδηροδρομικό 
σταθμό Keleti. Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχεί-
ου προσφέρεται δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα δωμάτια και οι 
σουίτες χαρακτηρίζονται από εξαιρετική επίπλωση και 
διαθέτουν κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση, ενώ 
τα περισσότερα έχουν εκπληκτική θέα στην πόλη.Καθη-
μερινά σερβίρεται πλούσιος μπουφές πρωινού. Τα εστια-
τόρια προτείνουν εκλεκτές γεύσεις από την ουγγρική και 
τη διεθνή κουζίνα.

Budapest Marriott Hotel 5* InterContinental Budapest 5*

Danubius Hotel Flamenco 4*

Hotel Hungaria City Center 4* Δώρο μια διανυκτέρευση στη 
Μπρατισλάβα

 
στις αναχωρήσεις 28/12 & 02/01

Δώρο μια διανυκτέρευση  
στη Μπρατισλάβα 

στις αναχωρήσεις 28/12 & 02/01

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων *Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων

Δώρο ξενάγηση Βιέννης & Μπρατισλάβας
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Μπρατισλάβα / Καστρούπολη / Κρουαζιέρα Δούναβη / Παραδουνάβια Χωριά

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατι-
σλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορ-
φες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα βρίσκεται 
στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης και συνδέεται με τις 
γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: Μπρατισλάβα (περιήγηση) – Πράγα (ξενάγη-
ση παλιάς πόλης) (328 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια πε-
ριήγηση του Staremestro, της παλιάς πόλης, της 
οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, του κα-
θεδρικού του Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού 
μεγάρου, της εθνικής πινακοθήκης, του θεάτρου και 
του εθνικού μουσείου. Χρόνος στη διάθεσή σας για 
να περπατήσετε στην πόλη, να απολαύσετε τον καφέ 
σας στις όχθες του Δούναβη ή να χαρείτε την γοη-
τεία των τεράστιων εμπορικών κέντρων της, με διε-
θνούς φήμης μπουτίκ. Στην συνέχεια αναχώρηση για 

Πράγα 
Βουδαπέστη 

Σημείωση: Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 1η μέρα και η άφιξη γίνεται το πρωί.

την πρωτεύουσα της Τσεχίας, την Πράγα. Άφιξη και 
ξενάγηση στην Παλιά πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα 
δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske 
namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομι-
κό ρολόι, το ναό της Παναγίας του Τυν, την Εβραϊκή 
συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπι-
στήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία 
Βατσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική Βιβλιοθή-
κη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε 
στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 
αγάλματα αγίων. Μετάβαση στο ξενοδοχείο και τα-
κτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος.

3η ημέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Κα-
στρούπολης και Κάστρου της Πράγας, όπου θα δούμε 
το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το 
παλάτι Σβαρτσενβεργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το 
Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, 
το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Έπειτα χρόνος ελεύθερος 

στην υπέροχη πόλη για να απολαύσετε την φημισμένη 
αγορά, να δοκιμάσετε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις 
και να περπατήσετε στην περίφημη πλατεία με το ρολόι. 
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας ή την Εθνική Πινακοθήκη. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο.

4η ημέρα: Πράγα - Βιέννη (πανοραμική ξενάγηση) - 
Βουδαπέστη (590 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με προορισμό την 
Βιέννη όπου θα ξεκινήσουμε μία πανοραμική ξενάγηση 
της πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, 
του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού 
κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, 
τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορο-

μαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του 
Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας και θα καταλήξουμε στην ελληνική 
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριά-
δας και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Ελεύθε-
ρος χρόνος και έπειτα αναχωρούμε για την Βουδαπέστη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια.

5η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης + προαιρετική 
κρουαζιέρα Δούναβη)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας 
με τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτι-
σμένα πάνω στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποί-
ων το Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτο-
ρα και το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Συνεχίζουμε με 
την συνοικία του Πύργου και την Παλιά Πόλη που έχουν 
πλέον πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους 
γοητεία. Στην περιοχή του λόγου του Πύργου, μπορεί 
κανείς να επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο των Αψ-

βούργων, το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την 
κρήνη του Ματθία, το Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτο-
ρο Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρί-
ας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα 
ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της 
Βούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου παλαιό-
τερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να δείτε 
την εκκλησία του Αγίου Ματθία, τον “Προμαχώνα των 
Ψαράδων” με τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη 
θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 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. 

6η ημέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - Μπρα-
τισλάβα πτήση επιστροφής (322 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Αν-
δρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα 

επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύ-
πτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη εκκλησία 
του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών 
και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκα-
λείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε 
κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. 
Συνεχίζουμε για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω 
στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε 
στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά 
Μπέλα Δ’ για την προστασία της περιοχής από τους 
Μογγόλους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλι-
κό Παλάτι χτισμένο από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέ-
λος θα σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα 
δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία 
είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός 
του Esztergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από 
το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. Στην συνέχεια με-
ταφορά στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας και πτήση 
για Θεσσαλονίκη.

 Αναχωρήσεις 22/12 & 24/12 (5 ημ.) 28/12 (6 ημ.)

5 ή 6 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

με απευθείας πτήσεις της

από 329€*

ΔΏΡΟ!  
ξενάγηση Βιέννης

Δώρο μια 
διανυκτέρευση  

στη Μπρατισλάβα 
στην αναχώρηση 28/12

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Καστρούπολη / Μουσείο Περγάμου / Κρουαζιέρα Μολδάβα / Κάρλοβι Βάρι

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βερολίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βερολίνο. 
Άφιξη στην όμορφη πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Βερολίνο (ξενάγηση) - Μουσείο Περγάμου
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας 
από την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο 
Καρλ Μαρξ. Εκεί όπου εναλλάσσονται τα μνημεία της 
βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλι-
σμού από το 
κομμουνιστικό 
παρελθόν της 
πόλης ενώ κο-
ντά στο πέρα-
σμα του Τσεκ 
ποιντ Τσάρλυ 
τα απομεινά-
ρια του τείχους 
σας μεταφέ-
ρουν στα γεγο-
νότα του ψυ-
χρού πολέμου. 
Διασχίζοντας 
την επιβλητική 
λεωφόρο της 
17ης Ιουνίου 
απολαμβάνετε 
το κεντρικό 
πάρκο της πόλης, το Τιεργκαρτεν. Το τέλος της ξενάγησης 
αφιερώνεται στο ωραιότερο μουσείο της Ευρώπης, αυτό 
της Περγάμου, όπου θα επισκεφτούμε την Πύλη της Αγο-
ράς της Μιλήτου, την Πύλη της Βαβυλωνίας / Αστάρτης, 
το Ξύλινο δωμάτιο από Συρία και την πρόσοψη κάστρου 
από Ιορδανία. Ελεύθεροι στην πόλη. Μπορείτε να ψωνί-
σετε στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου που βρίσκονται 
κυρίως κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους 
σε αυτή δρόμους. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βε-
ρολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfurstendamm. 
Οι Galeries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό 
πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής 
άποψης κώνο στο κέντρο του και το πολυτελές Quartier 
206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη. Χρόνος ελεύθερος. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: Βερολίνο - Δρέσδη (περιήγηση) - 
Πράγα (342 χλμ)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη Δρέσδη. Η 
«Φλωρεντία του Βορρά» όπως την αποκαλούν, βρίσκεται 
στην ανατολική Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα 
δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και 
αναγέννησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανα-
κτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο 
και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των 
παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο της 
μπλε πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία 

των γυναικών 
Frauenkirche 
και άλλα αξιο-
θέατα. Έπειτα 
α ν α χ ώ ρ η σ η 
για την Πράγα. 
Άφιξη, τακτο-
ποίηση στο 
ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύ-
θερος.

4η ημέρα: 
Πράγα - ξε-
νάγηση Κα-
στρούπολης 
- κρουαζιέ-
ρα Μολδάβα 
(προαιρετική)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε 
τη ξενάγηση της Καστρούπολης και του άστρου όπου θα 
δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λο-
ρέτο, το παλάτι Σβαρτσενβεργκ, την Αρχιεπισκοπή της 
Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στο τέλος της 
ξενάγησης θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά ) από την όχθη 
της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι και θα ακολουθήσει 
δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα όπου θα θαυ-
μάσουμε την μεσαιωνική πόλη, με όλα της τα ιστορικά κτί-
ρια. Έπειτα χρόνος ελεύθερος στην υπέροχη πόλη για να 
απολαύσετε την φημισμένη αγορά, να δοκιμάσετε τοπικές 
παραδοσιακές γεύσεις και να περπατήσετε στην περίφη-
μη πλατεία με το ρολόι. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή την Εθνική Πινακοθήκη.

5η ημέρα: Πράγα (ξενάγηση παλιάς πόλης) - Κάρλοβι 
Βάρι (προαιρετική) - πτήση επιστροφής (127 χλμ ανά 
διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη ξε-
νάγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το 
μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό 
της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο 
της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο 
Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την 
Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής και θα περ-
πατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη 
με 30 αγάλματα αγίων. Έπειτα αναχώρηση (προαιρετικά) 
για την όμορφη λουτρόπολη, το Κάρλοβι Βάρι, που ακού-
γεται σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, δάση 
και χωριά περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή σαν 
εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη λουτρόπολη θα 
μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά της και 
τα υπέροχα κτίρια. Στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρό-
μιο για την πτήση της επιστροφής.

Πράγα  
Βερολίνο 
Δρέσδη 

Μοναδική Αναχώρηση 17/12

Ξενοδοχεία Πράγας5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

με απευθείας πτήσεις των

από 229€*

Το Hotel Duo βρίσκεται σε απόσταση μόλις 200μ. από το 
σταθμό Střížkov του μετρό. Η Πλατεία της Παλιάς Πόλης 
με το Αστρονομικό Ρολόι είναι προσβάσιμη σε 30 λεπτά 
με το μετρό.Όλα τα ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια 
και οι σουίτες προσφέρουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης 
με δορυφορικά κανάλια, θυρίδα ασφαλείας, ηλεκτρικό 
βραστήρα, μίνι μπαρ και μπάνιο με μπανιέρα ή ντους

Το Louis Leger βρίσκεται στο κέντρο της Πράγας, μόλις 10 
λεπτά με τα πόδια από το Εθνικό Μουσείο και τη διάσημη 
πλατεία Wenceslas. Διαθέτει εστιατόριο όπου σερβίρεται 
πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
δωρεάν Wi-Fi, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και ιδιω-
τικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών. Το πρωινό περιλαμ-
βάνει ζεστά ή κρύα πιάτα και τσέχικα αρτοσκευάσματα.

Το Hotel Century Old Town Prague στεγάζεται σε ένα νε-
ομπαρόκ κτίρια του 19ου αιώνα στην καρδιά της Πράγας, 
μόλις 400μ. μακριά από την Πλατεία της Παλιάς Πόλης και 
το Αστρονομικό Ρολόι. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια δι-
αθέτουν ιδιωτικό μπάνιο και δορυφορική τηλεόραση. Το 
Hotel Century Old Town Prague βρίσκεται σε βολική το-
ποθεσία, μόλις 100μ. από τον κόμβο Namesti Republiky .

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια ήσυχη κατοικημένη περι-
οχή της Πράγα. Προσφέρει δωμάτια με κλιματισμό, ιδιωτι-
κό μπάνιο, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και θυρίδα 
ασφαλείας. Οι τελευταίοι όροφοι του ξενοδοχείου έχουν 
θέα στο κάστρο της Πράγας. Η ρεσεψιόν λειτουργεί όλο 
το 24ωρο. Το εστιατόριο του Hotel Olympik σερβίρει δι-
εθνή κουζίνα. 

Το Pentahotel Prague άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2013 
και βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από 
την Παλιά Πόλη και την Πλατεία Wenceslas. Απέχει 100μ. 
από το σταθμό Křizíkova του μετρό και διαθέτει όμορφα 
δωμάτια με κλιματισμό. Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης 42 ιντσών με δωρεάν κινη-
ματογραφικά κανάλια,.

Το Hilton Prague βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα 
πόδια τόσο από το εμπορικό κέντρο Palladium όσο και 
από σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της παλιάς πόλης 
της Πράγας. Συνδυάζει άνεση με εξαιρετικές παροχές. Το 
Hilton Prague Hotel βραβεύτηκε ως «Το καλύτερο ξενο-
δοχείο της Τσεχίας» για έκτη συνεχόμενη χρονιά στα TTG 
Travel Awards 2013.

Το Hotel Don Giovanni Prague βρίσκεται δίπλα στο σταθ-
μό Zelivskeho του μετρό της γραμμής Α, από όπου μπο-
ρείτε να μεταβείτε στο ιστορικό κέντρο της πόλης σε 5 
λεπτά. Διαθέτει σπα και εστιατόριο που σερβίρει πλούσιο 
μπουφέ πρωινού. Όλα τα δωμάτια είναι κομψά επιπλω-
μένα και διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και μίνι μπαρ. 

Το Novotel Praha Wenceslas Square βρίσκεται στην 
καρδιά της Πράγας, σε απόσταση 100μ. από τον κόμ-
βο I.P. Pavlova των δημόσιων συγκοινωνιών. Η πλατεία 
Wenceslas είναι προσβάσιμη σε μόλις 5 λεπτά με τα πό-
δια. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, κλιματι-
σμό, παροχές για τσάι/καφέ και καναπέ-κρεβάτι.

Το InterContinental Prague βρίσκεται στον μοντέρ-
νο εμπορικό δρόμο Pařížská στην Παλιά Πόλη της 
Πράγας. Παρέχει δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα ευρύχωρα 
και κλιματιζόμενα δωμάτια περιλαμβάνουν έπιπλα 
υψηλής ποιότητας, πολυτελή υφάσματα, μίνι μπαρ 
και θυρίδα ασφαλείας. Η πλατεία Wenceslas βρίσκε-
ται σε απόσταση 12 λεπτών με τα πόδια.

Hotel Duo 4*

Louis Leger 4*

Hotel Century Old Town Prague 
MGallery By Sofitel 5*

Hotel Olympik 4*

pentahotel Prague 4*

Hilton Prague Hotel 5*

Hotel Don Giovanni Prague 4*

Novotel Praha  
Wenceslas Square 4*

InterContinental Prague 5*

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Τσέσκυ Κρούμλοβ / Κάρλοβυ Βάρυ / Δρέσδη

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πράγα 
(ξενάγηση Παλιάς Πόλης)
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Πράγα. Άφιξη στη ‘‘χρυσή πόλη’’ και η ξενάγησή μας ξεκι-
νάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία από τις παλαι-
ότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου, θα περπατήσουμε από τη γραφική Γοτθική γέ-
φυρα 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 Αποστόλων’’, καθώς και στην πλατεία του 
ιστορικού κέντρου της Πράγας. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρί-
ες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής τους ή στα 
φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας.

2η ημέρα: Πράγα (ξενάγηση Καστρούπολης)
Μετά το πρωινό η ξενάγηση μας ξεκινάει με το μοναστή-
ρι του Strahov και το Loreto, ένα από τα σημαντικότερα 
μνημεία της Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη 
μαγευτική καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας, 
που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και κα-
ταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου 
και στην ‘‘βασιλική’’ του Αγ. Γεωργίου. Μετά την ξενάγησή 
μας, σας προτείνουμε δίωρη κρουαζιέρα στον ποταμό 
Μολδάβα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
την Πράγα από μια άλλη οπτική πλευρά. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση «Μαύ-
ρου Θεάτρου», μια και βρίσκεστε στην πόλη όπου γεννή-
θηκε η ιδέα του Μαύρου Θεάτρου!

3η ημέρα: Πράγα - Δρέσδη 
(προαιρετική εκδρομή) (147 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Δρέσδη. Η «Φλωρεντία του 
Βορρά» όπως την αποκαλούν, βρίσκεται στην ανατολική 
Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα δούμε τα ωραι-
ότερα αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέν-
νησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων 
των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις 
αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών 
δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο της μπλε πορ-
σελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναι-
κών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Ελεύθερος χρόνος 

στη πόλη και το απόγευμα επιστροφή στη Πράγα. 

4η ημέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρούμλοβ 
(Προαιρετική επιλογή) (173 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ημέρα είναι ελεύθερη. Πρό-
τασή μας είναι μία ολοήμερη εκδρομή στο Cesky Krumlov, 
το δεύτερο πιο δημοφιλή προορισμό της Τσεχίας. Η δια-
δρομή μας περνάει από την εξοχή της ανατολικής Βοημί-
ας, από γραφικά χωριά και λίμνες και καταλήγει στη Νότια 
Τσεχία κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Η μεσαιωνική 
πόλη του Κρούμλοβ περικυκλώνεται από τους μαιάν-
δρους που σχηματίζει ο ποταμός Μολδάβας που πηγάζει 
από την περιοχή. Πάνω από την πόλη υψώνεται το επιβλη-
τικό σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, έδρα κάπο-
τε της πιο δυνατής οικογένειας, του οίκου του Rosenberg 
και θεωρείται από τα πιο σημαντικά μνημεία στην Ευρώ-
πη. Το θέατρο του κάστρου μοναδικής ομορφιάς, είναι 
το παλαιότερο κτίσμα του είδους του στον κόσμο και δι-
ατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση μαζί με τα Μπαρόκ κο-
στούμια, την σκηνή και την σχετική τεχνολογία. Το κομψό 
δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. 
Βίτου και οι μπαρόκ κήποι του είναι πραγματικά στολίδια 
υψηλής αρχιτεκτονικής. Η γοητεία τους βρίσκεται στην 
αυθεντική εμφάνιση τους που διατηρείται ανεπηρέαστη 
στο διάβα των αιώνων. Ελεύθερος χρόνος και επιστρέ-
φουμε στην Πράγα, στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ - 
Πτήση επιστροφής (128 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και για τη σημερινή ημέρα έχουμε 
διοργανώσει εκδρομή στην γνωστή λουτρόπολη Karlovy 
Vary στη Δυτική Βοημία, γνωστή λόγω των ιαματικών πη-
γών της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από 
τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε 
σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, 
των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας 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. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στην Πράγα. 
Ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στη πόλη και 
αγορά αναμνηστικών. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αε-
ροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Πράγα 
«Η Πόλη των Εκατό Πύργων»

με απευθείας πτήσεις της
Family Price αναχώρηση 22/12

Ζητήστε τιμές για το all inclusive πρόγραμμα μας (χωρίς προαιρετικές εκδρομές)

Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα της 4ης ημέρας

4 ή 5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

Αναχωρήσεις 18/12 (4 ημέρες), 22/12 (5 ημέρες)

από 149€*

1. Κάστρο της Πράγας: Το πιο εντυπωσιακό αξιοθέατο 
της πόλης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα 
κάστρα του κόσμου. Στο κάστρο είχαν την έδρα τους τα 
γραφεία των Τσέχων βασιλέων, της Αγίας Ρωμαϊκής Αυ-
τοκρατορίας και των Προέδρων της Τσεχοσλοβακίας και 
Τσεχίας. Στο Κάστρο επίσης φυλάσσονται τα Κοσμήματα 
του Στέμματος της Βοημίας. Μπορείτε να επισκεφθείτε 
τους βασιλικούς κήπους, το παλιό βασιλικό ανάκτορο, 
πύργους και εκκλησίες.

2. Η Γέφυρα του Καρόλου: Μια από τις πιο όμορφες 
γέφυρες του κόσμου με μήκος 516 μέτρα και σχεδόν 10 
μέτρα πλάτος, χτίστηκε τον 13 αιώνα, είναι συνέχεια γε-
μάτη με κόσμο και αν την περπατήσετε θα απολαύσετε 
την μπαρόκ διακόσμηση της με εντυπωσιακά αγάλματα 
και αψίδες.

πράγα

Παραμυθένια, χριστουγεννιάτική και ατμοσφαιρική η Πράγα τα Χριστούγεννα φοράει τα καλά της! Χιλιάδες λαμπιόνια στολίζουν την πόλη, χορωδίες 
ψάλλουν μελωδίες και χριστουγεννιάτικες αγορές με στολίδια, παιχνίδια και γλυκίσματα ξεπροβάλλουν σε κάθε πλατεία!

3. Πλατεία της Παλιάς Πόλης: Ένα τεράστιο χριστου-
γεννιάτικο δέντρο, καφέ, εστιατόρια και μουσεία δίνουν 
ζωντάνια στην αγαπημένη πλατεία τουριστών και ντόπιων! 
Η πλατεία λειτουργεί σαν σταυροδρόμι της πόλης από των 
11ο αιώνα και εδώ θα θαυμάσετε τα πανέμορφα κτίρια της 
Πράγας σε συνδυασμό με έναν απολαυστικό καφέ ή γεύμα!

4. Αστρονομικό ρολόι: Είναι ένα από τα πιο παλιά και πιο 
περίτεχνα ρολόγια που έχουν ποτέ κατασκευαστεί γιατί 
δεν δείχνει απλά την ώρα αλλά ουσιαστικά συσχετίζει την 
κίνηση των πλανητών γύρω από τη γη καθώς και τις κι-
νήσεις του ήλιου και της σελήνης. Κατά την διάρκεια της 
ημέρας από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ το ρολόι λει-
τουργεί ανά μία ώρα. Η φιγούρα του Θανάτου χτυπάει ένα 
καμπανάκι και οι 12 Απόστολοι εμφανίζονται από πάνω. 
Ένας κόκορας ακούγεται και το ρολόι σημαίνει την ώρα. 

Τότε βγαίνει ένας Τούρκος που κουνάει το κεφάλι του με 
δυσπιστία, ένας Τσιγκούνης που κοιτάζει το πουγκί του με 
το χρυσάφι, και η Ματαιοδοξία που θαυμάζει τον εαυτό 
της σε ένα καθρέφτη. Δεν πρέπει να το χάσετε!

5. Καθεδρικό Ναός Αγίου Βίτου: Βρίσκεται στην περι-
οχή του κάστρου και οι πύργοι του φαίνονται από πολλά 
σημεία της πόλης. Τα καμπαναριά, τα οποία είναι κομψές 
αλλά συνάμα επιβλητικές κατασκευές σε Γαλλικό Γοτθικό 
ρυθμό, υψώνονται πάνω από τα τείχη. Η είσοδος στον ναό 
είναι ελεύθερη και συνήθως είναι ανοιχτά ως τις 5 το από-
γευμα το καλοκαίρι και ως τις 4 το χειμώνα.

6. Πύλη της Πυρίτιδας: Δημιουργεί μία μεγαλοπρεπή 
είσοδο στην Παλιά Πόλη από την ανατολική της πλευρά. 
Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα και ομορφότερα κτί-
σματα της Πράγας.
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ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΉ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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5 ή 6 ημέρες

από 339€*

με απευθείας πτήσεις της

Πράγα / Βερολίνο / Δρέσδη / Πότσνταμ

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πράγα - 
Δρέσδη (περιήγηση) - Βερολίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πρά-
γα. Άφιξη και αναχώρηση για την Δρέσδη.Η «Φλωρε-
ντία του Βορρά» όπως την αποκαλούν, βρίσκεται στην 
ανατολική Γερμανία στο κρατίδιο της Σαξονίας. Θα 
δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ 
και αναγέννησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των 
ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο 
κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέ-
σεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μου-
σείο της μπλε πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη 
εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέ-
ατα. Αναχώρηση για Βερολίνο. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Βερολίνο (περιήγηση) - 
Μουσείο Περγάμου 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας 
από την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο 
Καρλ Μαρξ. Εκεί όπου εναλλάσσονται τα μνημεία της 
βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρε-
αλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης 
ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα 
απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονό-
τα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική 
λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό 
πάρκο της πόλης, το Τιεργκαρτεν. Το τέλος της ξενάγη-
σης αφιερώνεται στο ωραιότερο μουσείο της Ευρώπης, 
αυτό της Περγάμου, όπου θα επισκεφτούμε την Πύλη 

της Αγοράς της Μιλήτου, την Πύλη της Βαβυλωνίας / 
Αστάρτης, το Ξύλινο δωμάτιο από Συρία και την πρόσο-
ψη κάστρου από Ιορδανία. Ελεύθεροι στην πόλη. Μπο-
ρείτε να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου 
που βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den Linden 
και στους κάθετους σε αυτή δρόμους. Το πιο γνωστό 
πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί 
της οδού Kurfurstendamm. Οι Galeries Lafayette στην 
οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με τον 
εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέ-
ντρο του και το πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης 
μια επίσκεψη. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο

3η ημέρα: Βερολίνο - Πότσνταμ - Πράγα (394 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Στη σημερινή 
μας περιήγηση θα επισκεφθούμε τη γραφική πόλη Πό-
τσνταμ που αποτελούσε μια από τις πρωτεύουσες της 
άλλοτε μεγάλης Γερμανίας και σήμερα είναι η πρωτεύ-
ουσα του Βρανδεμβούργου. Θα επισκεφθούμε τη θερι-
νή Βασιλική κατοικία, το περίφημο ανάκτορο Σανσουσί 
και θα περπατήσουμε στο νέο Κήπο (Νοϊερ Γκάρντεν) 
με το μαρμάρινο ανάκτορο. Έπειτα αναχώρηση για την 
Πράγα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα: Πράγα (ξενάγηση Καστρούπολης και 
κρουαζιέρα στο Μολδάβα)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε με τη ξενά-
γηση της Καστρούπολης και Κάστρου όπου θα δούμε 

το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, 
το παλάτι Σβαρτσενβεργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πρά-
γας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγί-
ου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στο τέλος της 
ξενάγησης θα επιβιβαστούμε (προαιρετικά) από την 
όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολου-
θήσει δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα όπου 
θα θαυμάσουμε την μεσαιωνική πόλη, με όλα της τα 
ιστορικά κτίρια. Έπειτα χρόνος ελεύθερος στην υπέρο-
χη πόλη για να απολαύσετε την φημισμένη αγορά, να 
δοκιμάσετε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις και να περ-
πατήσετε στην περίφημη πλατεία με το ρολόι. Μπορεί-
τε επίσης να επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
ή την Εθνική Πινακοθήκη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Πράγα (ξενάγηση παλιάς πόλης) 
πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα ξεκινήσου-
με με τη ξενάγηση της Παλιάς πόλης, που μεταξύ άλλων 
θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske 
namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό 
ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, 
το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του 
Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ 
(Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο 
φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέ-
φυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. 
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα της μετάβασης στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Πράγα - Βερολίνο 
Δρέσδη - Πότσνταμ

Μοναδική Αναχώρηση 22/12

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

μόνο 389€*

με απευθείας πτήσεις της

Μπρατισλάβα / Καστρούπολη / Σάλτσμπουργκ / Ανάκτορο Σένμπρουν

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατι-
σλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορ-
φες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα βρίσκεται 
στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης και συνδέεται με τις 
γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 

2η ημέρα: Μπρατισλάβα (περιήγηση)
Πράγα (ξενάγηση παλιάς πόλης) (328 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να ξεκινήσου-
με μια περιήγηση του Staremestro, της παλιάς πόλης, της 
οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, του καθεδρι-
κού του Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, 
της εθνικής πινακοθήκης, του θεάτρου και του εθνικού 
μουσείου. Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε 
στην πόλη, να απολαύσετε τον καφέ σας στις όχθες του 
Δούναβη ή να χαρείτε την γοητεία των τεράστιων εμπο-
ρικών κέντρων της, με διεθνούς φήμης μπουτίκ. Στην 
συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσεχίας, 
την Πράγα. Άφιξη και ξενάγηση στην Παλιά πόλη, όπου 
μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης 
(Staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με 
το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας του Τυν, την 
Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πα-
νεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία 
Βατσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική Βιβλιοθήκη, 
το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στην πέ-
τρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα 
αγίων. Μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος.

3η ημέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της 

Καστρούπολης και Κάστρου της Πράγας, όπου θα δού-
με το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέ-
το, το παλάτι Σβαρτσενβεργκ, την Αρχιεπισκοπή της 
Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Έπειτα χρό-
νος ελεύθερος στην υπέροχη πόλη για να απολαύσετε 
την φημισμένη αγορά, να δοκιμάσετε τοπικές παραδο-
σιακές γεύσεις και να περπατήσετε στην περίφημη πλα-
τεία με το ρολόι. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή την Εθνική Πινακοθήκη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Πράγα - 
Βιέννη (πανοραμική ξενάγηση) (347 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με προορισμό την 
Βιέννη όπου θα ξεκινήσουμε μία πανοραμική ξενάγηση 
της πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, 
του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού 
κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, 
τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορο-
μαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του 
Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας και θα καταλήξουμε στην ελληνική 
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριά-
δας και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ 
(296 χλμ ανά διαδρομή)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλ-
τσμπουργκ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο 
μοναδικό «κάστρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και 
πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορεί-
τε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της 
παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του 
ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Δια-
σχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε 
το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό 
της πόλης και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Βιέννη - Ανάκτορο Σένμπρουν (περιπατητική 
ξενάγηση) - Μπρατισλάβα πτήση επιστροφής (80 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας συνεχίζεται 
σήμερα με πρώτο σταθμό το ανάκτορο και τον κήπο του 
Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην 
θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο 
ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία 
προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Έπειτα θα ξεκινήσουμε την πε-
ριπατητική μας ξενάγηση από τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ. 
Το σύμπλεγμα του Χόφμπουργκ περιλαμβάνει τα αυτο-
κρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκ-
κλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη 
Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου 
της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτο-
νιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, 
όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλα-
τεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με 
την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή 
στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας. 
Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπρατι-
σλάβας και πτήση για Θεσσαλονίκη.

Πράγα - Βιέννη 
Σάλτσμπουργκ

Αναχωρήσεις 22/12 & 24/12 (5 ημέρες), 28/12 (6 ημέρες)

Σημείωση: Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 1η μέρα και η άφιξη γίνεται το πρωί.

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΉ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων42 43



Αξιοθέατα:
Στα μέσα της μεγάλης πλατείας Rynek Glowny βρίσκεται 
το Sukiennice, μια μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που ξα-
ναχτίστηκε το 1555 και σήμερα φιλοξενεί τουριστικά κα-
ταστήματα στη στοά του ισογείου και στον πρώτο όροφο 
το ομώνυμο μουσείο με πίνακες Πολωνών ζωγράφων του 
19ου αιώνα. 

Στην παλιά αγορά είναι η είσοδος προς τις υπόγειες μεσαι-
ωνικές στοές, μέρος των οποίων έχει επίσης μετατραπεί 
σε μουσείο. Σε μικρή απόσταση από την πλατεία, είναι 
χτισμένο, επί του ομώνυμου λόφου, το κάστρο της Βαβέλ 
απ’ όπου κανείς μπορεί να απολαύσει την όμορφη θέα της 
Κρακοβίας. 

Το μουσείο του κάστρου αποτελείται από πέντε επιμέρους 
τμήματα μεταξύ των οποίων οι αίθουσες του παλατιού, τα 
ιδιαίτερα διαμερίσματα του βασιλιά, το θησαυροφυλάκιο 
και το οπλοστάσιο. 

Επισκεφτείτε τον επιβλητικό καθεδρικό ναό της πόλης 
που χτίστηκε το 1364 και όπου ιστορικά θάβονται οι Πο-
λωνοί μονάρχες αλλά και πολιτικοί ηγέτες. 

Πολύ ενδιαφέροντα μουσεία έχει και στο Κάζιμιερτς, όπως 
το Εβραϊκό Μουσείο της Γαλικίας, που περιλαμβάνει εκ-
θέματα σχετικά με το Ολοκαύτωμα αλλά και τη ζωή των 
Εβραίων στην Κεντρική Ευρώπη, και το Μουσείο της Πα-
λαιάς Συναγωγής.

το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Μπρατισλάβα / Αλατωρυχεία Βιελίτσκα / Ζακοπάνε

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατι-
σλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Άφιξη στο ξενο-
δοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: Μπρατισλάβα - 
Κρακοβία (περιήγηση) (455 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για 
την Κρακοβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Πολωνίας 
στο παρελθόν, σημαντικό πόλο έλξης τουριστών σήμερα. 
Ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης, όπου με-
ταξύ άλλων θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο 
στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς 
τάφους και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, 
την μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία Μαριά-
τσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στην πλατεία επίσης θα 
δούμε το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε 
γύρω από το οποίο παλαιότερα γινόταν το παζάρι της 
πόλης. Σήμερα πάρα πολλές εκθέσεις αλλά και υπαίθρια 
bazaar διοργανώνονται γύρω του. Στη συνέχεια τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος.

3η ημέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - 
Κρακοβία (35 χλμ) (προαιρετικό εισιτήριο)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για 

την Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν σήμε-
ρα την ζωντανή απόδειξη του πανέμορφου και ιδιαίτερου 
κόσμου μας. Στις υπόγειες στοές του αρκετά εκατοντάδες 
μέτρα χαμηλότερα από την επιφάνεια της γης, θα δούμε 
εκκλησίες ολόκληρες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, αίθουσες 
συναυλιών, ομοιώματα του Ιησού, πάγκους, Αγίες Τράπε-
ζες, όλα φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι. Χρό-
νος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Κρακοβία - Αουσβιτς - 
Κρακοβία (70 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και για την σημερινή μας ημέρα 
θα επισκεφθούμε το ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό 
χώρο του Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρ-
κεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ένα από τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα της ιστορίας έλαβε χώρα από τους Ναζί και 
πάνω από 2.000.000 άτομα βρήκαν το θάνατο. Στη συνέ-
χεια επιστροφή στην πόλη και ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Κρακοβία - Ζακοπάνε - 
Κρακοβία (109 χλμ ανά διαδρομή)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Ζακοπάνε, που σήμε-
ρα θεωρείται η «χειμερινή πρωτεύουσα» της Πολωνίας και 
είναι μια πόλη που αναβαθμίζει συνεχώς τις τουριστικές 
υπηρεσίες. Τα ξενοδοχεία πολυτελείας δεν έχουν τίποτα 

να ζηλέψουν από τα αντίστοιχα των Αλπεων, μερικά έχουν 
εξοπλιστεί με κέντρα spa, ακολουθώντας την τάση της 
εποχής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Tatra Museum, όπου 
μπορείτε να δείτε μια πλούσια συλλογή αντικειμένων κα-
θημερινής χρήσης. Μπορείτε επίσης να περπατήσετε στον 
πεζόδρομο του Zakopane με τα πολλά μαγαζιά και τις τα-
βέρνες, όπου θα βρείτε και τα παραδοσιακά τοπικά τυριά. 
Τα χιονοδρομικά κέντρα γύρω από το Ζακοπάνε μετράνε 
περισσότερα από 100 χρόνια ζωής γι αυτό άλλωστε η μι-
κρή πόλη θεωρείται η χειμωνιάτικη πρωτεύουσα της Πο-
λωνίας. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Κρακοβία - Μπρατισλάβα (περιήγηση) - 
Πτήση επιστροφής (455 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Μπρατι-
σλάβα. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με μια περιήγηση του 
Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας μεγάλο μέρος 
είναι πεζοδρομημένο, του καθεδρικού του Αγίου Μαρτί-
νου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, της εθνικής πινακοθή-
κης, του θεάτρου και του εθνικού μουσείου. Χρόνος στη 
διάθεσή σας για να περπατήσετε στην πόλη,να απολαύσε-
τε τον καφέ σας στις όχθες του Δούναβη ή να χαρείτε την 
γοητεία των τεράστιων εμπορικών κέντρων της, με διε-
θνούς φήμης μπουτίκ. Στην συνέχεια μεταφορά στο αερο-
δρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Κρακοβία 
Άουσβιτς

Αναχωρήσεις 22/12 & 24/12 (5 ημέρες), 28/12 (6 ημέρες)

5 ή 6 ημέρες

από 269€*

Σημείωση: Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 1η μέρα και η άφιξη γίνεται το πρωί.

με απευθείας πτήσεις της

κρακοβία
Με μια πρώτη ματιά, η Κρακοβία σε γοητεύει. Τα πάρκα και οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι και ιδιαίτερα μεγάλοι, η κίνηση διόλου ανυπόφο-
ρη και η τάξη κυριαρχεί παντού. Είναι η ωραιότερη πόλη της Πολωνίας, αφού, σε αντίθεση με την πρωτεύουσα Βαρσοβία, η οποία πρακτι-

κά ισοπεδώθηκε στον Β‘ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ίδια υπέστη ελάχιστες καταστροφές. 

Το Q Hotel Plus Kraków βρίσκεται στην περιοχή Debniki 
της Κρακοβίας, σε απόσταση 1 χλμ. από το βασιλικό κά-
στρο Wawel. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi. Στις εγκαταστά-
σεις λειτουργεί εστιατόριο. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο. Η εβραϊκή 
συνοικία Kazimierz απέχει 1,2 χλμ. από το Q Hotel Plus 
Kraków,.

Το πολυτελές Galaxy Hotel βρίσκεται πάνω από τον ποτα-
μό Βιστούλα, στη συνοικία Podgórze της Κρακοβίας. Προ-
σφέρει σπα και δωμάτια με δορυφορική τηλεόραση LCD. 
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μοντέρνα επίπλωση, κλιματι-
σμό και κομψό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών.Το Galaxy 
Hotel απέχει μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από την εβραϊκή 
συνοικία Kazimierz.

Σε μια ήσυχη τοποθεσία στην Κρακοβία, σε μικρή από-
σταση με το τραμ από την Παλιά Πόλη, το Hotel Justyna 
προσφέρει άνετα δωμάτια με δορυφορική τηλεόραση και 
δωρεάν Wi-Fi. Το στάδιο της Κρακοβίας απέχει μόλις 1 χλμ. 
Το εστιατόριο του Hotel Justyna σερβίρει μεγάλη ποικιλία 
παραδοσιακών πολωνικών πιάτων.

To 4 αστέρων Hilton Garden Inn Krakow προσφέρει θέα 
στο Βασιλικό Κάστρο Wawel και κλιματιζόμενα δωμάτια 
με δορυφορική τηλεόραση και παροχές για τσάι και καφέ. 
Επίσης παρέχει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του 
ξενοδοχείου. Το Hilton Garden Inn βρίσκεται πολύ κοντά 
στον ποταμό Βιστούλα και λίγα λεπτά μακριά με τα πόδια 
από την πλατεία της Κεντρικής Αγοράς.

Το Vienna House Andel’s Cracow είναι ένα σύγχρονο ξενο-
δοχείο 4 αστέρων. Απέχει μόλις 9 λεπτά με τα πόδια από 
την κεντρική πλατεία της αγοράς στην Κρακοβία. Κάθε 
πρωί σερβίρεται πλούσιος μπουφές πρωινού στο εστια-
τόριο Mavericks. Τα ευρύχωρα δωμάτια του Vienna House 
Andel’s Cracow διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης.

Q Hotel Plus Kraków 4*

Galaxy Hotel 4*Hotel Justyna 4*

Hilton Garden Inn Krakow 4*

Vienna House Andel’s Cracow 4*
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Πύργος Ψαράδων / Νόβι Σαντ / Κρουαζιέρα Δούναβη

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι - 
Βουδαπέστη (378 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και απευθείας 
πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη στο Βελιγράδι και αναχώρη-
ση για Βουδαπέστη. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτια και 
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη 
αυτή πόλη.

2η ημέρα: Βουδαπέστη 
(ξενάγηση παλιά πόλη - Πύργος Ψαράδων κ.λ.π.)
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με τη 
βασίλισσα του Δούναβη, την όμορφη Βουδαπέστη. Το 
όνομα της προήλθε το 1873 από την ένωση των δύο κα-
τοικημένων περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν του 
Δούναβη, της Βούδας (Buda) και της Πέστης (Pest). Θα ξε-
ναγηθούμε πρώτα στην Πέστη, όπου θα δούμε την Πλα-
τεία των Ηρώων, προς τιμή και μνήμη των μεγάλων ηρώ-
ων της Ουγγρικής ιστορίας. Το μνημείο στο κέντρο της 
πλατείας ονομάζεται Μνημείο της Χιλιετίας, με την στήλη 
ύψους 36 μέτρων στην κορυφή της οποίας υπάρχει άγαλ-
μα του Αρχάγγελου Γαβριήλ. Θα δούμε επίσης τον Καθε-
δρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, τη μεγαλύτερη εκκλησία 
της Ουγγαρίας, την όπερα, το ογκώδες μπαρόκ Δημαρχείο 
και το επιβλητικό νεογοτθικό Ουγγρικό Κοινοβούλιο, το 
μεγαλύτερο κτίριο στην Ουγγαρία (268μ. μήκος). Περνώ-
ντας στη Βούδα, θα δούμε τον παραμυθένιο Πύργο των 
Ψαράδων χτισμένο το 1905 με τους επτά πύργους, τους 
πολλαπλούς πυργίσκους, τα παραπέτα και τις κοφτές σκά-
λες. Θα θαυμάσουμε επίσης το Ναό του Ματθαίου κτισμέ-
νο τον 13ο αιώνα σε γοτθικό στυλ και ψηλά από το λόφο 
του Γκέλερτ με το ομώνυμο φρούριο και θα θαυμάσουμε 
τη μοναδική θέα. Ελεύθερος χρόνος, για να επισκεφθείτε 
την πλούσια αγορά της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη - 
Βουδαπέστη (243 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βιέννη. 
Στην περιήγησή 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 λεω-
φόρο του Ρινγκ, όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέ-
ατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την όπερα, την 
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρ-
χείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και 
την Εκκλησία του Τάματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια, 

θα καταλήξουμε στην Πλατεία Σουηδίας και από εκεί, με 
τα πόδια, θα κατευθυνθούμε στην ιστορική συνοικία της 
ελληνικής παροικίας και στον Καθεδρικό ναό του Αγ. Στε-
φάνου. Χρόνος ελεύθερος στην ομώνυμη πλατεία όπου 
μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας. Στη συνέχεια, επιστρο-
φή αργά το απόγευμα στην Βουδαπέστη.

4η ημέρα: Βουδαπέστη - Νόβι Σαντ (περιήγηση) - 
Βελιγράδι (387 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας το Νόβι Σαντ, και Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Πρώτη στάση 
το φρούριο Πετροβαραντίν, ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
σύμβολα της πόλης, που βρίσκεται στην όχθη του ποτα-
μού Δούναβη. Λόγω της θέσης και του μεγέθους του, λέ-
γεται συχνά «Γιβραλτάρ 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 ρολο-
γιού, σύμβολο του κάστρου. Στη συνέχεια θα γνωρίσου-
με το κέντρο της πόλης του Νόβι Σαντ που αποκαλείται 
«Αθήνα της Σερβίας» και είναι κέντρο της σερβικής μπα-
ρόκ διανοητικής ελίτ. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την 
οδό Dunavska (Δουνάβσκα) και Zmaj Jovina, τους πεζό-
δρομους, την πλατεία Ελευθερίας, το Εθνικό Θέατρο, το 
Δημαρχείο, την Καθολική Εκκλησία της Παναγίας, το σπίτι 
της συζύγου του Άλμπερτ Αϊνστάιν, την Εβραϊκή Συνα-
γωγή Matica Srpska, και την παλιά Ελληνική συνοικία της 
πόλης. Αναχώρηση για Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο και ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Βελιγράδι (περιήγηση) - 
Κρουαζιέρα - μετάβαση πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό ξεκινάμε τη γνωριμία του Βελιγραδίου, με 
πρώτη μας επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Σάββα, που είναι 
ο μεγαλύτερος (εν λειτουργία) ορθόδοξος ναός του κό-
σμου. 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 Βουλή 
της Σερβίας, το Παλιό και το Καινούργιο Παλάτι, την Πλα-
τεία του Νίκολα Πάσιτς, την Πλατεία Δημοκρατίας 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. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Σπίτι των Λουλουδιών 

- μουσείο και άλλοτε κατοικία του επί σειρά ετών προέ-
δρου της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γιουγκοσλαβίας, Josip Broz Tito. Στην άλλη πλευρά του 
ποταμιού, φτάνουμε στην περιοχή Ζέμουν, όπου είναι αρ-
κετά διαφορετική και χτισμένη σε άλλο στυλ, με ιστορικά 
μπαρόκ κτίρια, πλατείες 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 ποταμόπλοιο, 
απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα αξιοθέατα της πόλης, από μια 
άλλη οπτική γωνία. Το βράδυ αναχώρηση για το αεροδρό-
μιο και την πτήση της επιστροφής.

Βουδαπέστη 
Βιέννη - Βελιγράδι
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5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

από 299€*

με απευθείας πτήσεις της

Κάνοντας βόλτες στην παλιά πόλη με τα επιβλητικά 
κτίρια αισθάνεσαι ότι είναι ένα μέρος που ακροβατεί 
ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο, ανάμεσα στον 
εκμοντερνισμό και στα σημάδια της παλιάς εποχής. 
Χτισμένο πάνω στους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευ-
ρώπης το Βελιγράδι προσφέρει υπέροχα τοπία και αξι-
οθέατα, πλούσια ιστορία και έντονη διασκέδαση αφού 
είναι μια ζωντανή σύγχρονη πόλη!

Ξεκινάμε από το πανέμορφο και καταπράσινο φρούριο 

βελιγράδι

Μια πόλη μαγική, η πόλη που αποκαλούν «Βερολίνο των Βαλκανίων» το Βελιγράδι είναι μία πανέμορφη πρωτεύουσα με πολλές αντιφάσεις που αποπνέει 
ταυτόχρονα μελαγχολία και ζωντάνια και όπου σε κάθε δρόμο της είναι έντονα τα σημάδια της ιστορίας.

του Βελιγραδίου και ατενίζουμε το σημείο όπου ενώ-
νονται οι δύο ποταμοί της πόλης, Δούναβης και Σάβας 
ενώ μέσα στο φρούριο κάνουμε βόλτα σε ιστορικούς 
ναούς, πύργους, γεφυράκια, πλακόστρωτα, στον ζωο-
λογικό κήπο καθώς και το Στρατιωτικό Μουσείο! 

Στην καρδιά της πόλης, περπατάμε στην πιο Ευρωπαϊκή 
πεζοδρομημένη λεωφόρο, την Mihailova, γεμάτη εμπορι-
κά καταστήματα, μουσικούς, καστανάδες και φούρνους! 
Λίγο πιο μετά βρίσκουμε την «Μονμάρτη» ή την «Πλάκα» 

του Βελιγραδίου, την γειτονιά της Skadarlija, όπου σερβι-
κά ταβερνάκια και γραφικά καφέ απλώνονται στους πεζο-
δρόμους και η διασκέδαση κρατάει έως αργά! Από όποιο 
σημείο της πόλης και αν κοιτάξουμε θα δούμε τον μεγαλύ-
τερο ορθόδοξο ναό του κόσμου, τον Άγιο Σάββα, ο οποίος 
στέκεται στο κέντρο της πόλης και λάμπει χάρη στο ολό-
λευκο μάρμαρο και τις χρυσοποίκιλτες λεπτομέρειες. Το 
Βελιγράδι είναι μία πρωτεύουσα που σφύζει από τέχνη και 
ζωή και σίγουρα θα σας γοητεύσει με την ιστορία του, την 
φυσική του ομορφιά αλλά και την σύγχρονη ζωή!

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΉ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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Ξενοδοχεία Βελιγραδίου

το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Σπίτι Λουλουδιών / Ζέμουν / Κρουαζιέρα Δούναβη / Νόβι Σαντ / Φρούσκα Γκόρα / Τόπολα / Όπλενατς 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (περιήγηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βελιγράδι. 
Άφιξη και στη συνέχεια ξεκινάμε την ξενάγηση μας σε 
μια πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει τη δική της με-
γάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουμε από τον ξεναγό 
μας. Θα δούμε τα κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον 
πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυ-
ρη αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι της 
κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό 
Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το 
Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, 
δε θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι 
Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής 
επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. 
Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την 
προτομή του σε περίοπτη θέση. απέναντι από το πάρκο 

του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο σε οδό Ρήγα 
Φεραίου.  Μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια.

2η ημέρα: Βελιγράδι - Σπίτι Λουλουδιών - 
Ζεμούν - κρουαζιέρα Δούναβη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας 
με πρώτο σταθμό το Σπίτι των λουλουδιών, μουσείο και 

άλλοτε κατοικία, του επί σειρά ετών προέδρου της Σοσια-
λιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβί-
ας Josip Broz Tito, εδώ βρίσκεται και ο τάφος του. Μετά το 
πούλμαν μας πάει στην άλλη πλευρά του ποταμιού, ενώ 
εμείς απολαμβάνουμε την θέα στις γέφυρες της πόλης. Ο 
προορισμός μας αυτή τη φορά είναι η περιοχή Ζέμουν. 
Ενώ ανήκει στο Βελιγράδι είναι αρκετά διαφορετική και 
χτισμένη σε άλλο στυλ με ιστορικά μπαρόκ κτίρια, πλατεί-
ες και παραδοσιακά café. Θα έχουμε την ευκαιρία να δού-
με το Καλεμέγκδαν πάλι, αλλά από την άλλη πλευρά του 
ποταμιού, ενώ πίνουμε τον καφέ μας δίπλα στον Πύργο 
στο λόφο Γκάρδος. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια μα-
γευτική κρουαζιέρα στο Δούναβη με ειδικό ποταμόπλοιο 
απ΄όπου θα θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα 
της πόλης από μια άλλη οπτική γωνία.

3η ημέρα: Βελιγράδι -  Φρούσκα Γκόρα - 
Νόβι Σαντ (προαιρετική) (93 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την εκδρομή
μας στο βουνό Fruska Gora, αγαπημένος χώρος για εκ-
δρομές κατοίκων του Novi Sad και Βελιγραδίου, αλλά και
τόπος γνωστός ως σερβικό Άγιον Όρος, με τα 15 μοναστή-
ρια του. Εμείς θα επισκέψουμε ένα. Μέτα συνεχίζουμε για 
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας και Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Πρώτη στάση το 
φρούριο Πετροβαραντίν, ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
σύμβολα της πόλης, που βρίσκεται στην όχθη του ποτα-
μού Δούναβη. Λόγω της θέσης και του μεγέθους του, λέ-
γεται συχνά ́Γιβραλτάρ του Δούναβή και η θέα από το 
κάστρο προς το Δούναβη και την πόλη είναι εντυπωσιακή, 
ειδικά από το σημείο όπου βρίσκεται ο Πύργος του ρολο-
γιού, σύμβολο του κάστρου. Στη συνέ-χεια θα γνωρίσου-
με το κέντρο της πόλης του Νόβι Σαντ που αποκαλείται 
́Αθήνα της Σερβίας. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την 
οδό Dunavska (Δουνάβσκα) και Zmaj Jovina, τους πεζό-
δρομους, την πλατεία Ελευθερίας, το Εθνικό Θέατρο, το 
Δημαρχείο, την Καθολική Εκκλησία και άλλα αξιοθέατα. 
Ελελυθερος χρόνος για καφέ ή φαγητό. Επιστροφή στο 
Βελιγράδι.
 
4η ημέρα: Βελιγράδι - Τόπολα - Όπλενατς 
(77 χλμ ανά διαδρομή)
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την πόλη Τόπο-
λα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των αμπελοκήπων 
και είναι πασίγνωστη για την παραγωγή κρασιού και για 
τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν 

εδώ κατάτην διάρκεια του 18ου - 19ου και 20ου αιώνα. 
Επόμενος σταθμός μας ο λόφος του Όπλενατς, όπου θα 
δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τα περίφημα 
ψηφιδωτά και τις νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής 
οικογένειας, καθώς και το μαυσωλείο της δυναστείας 
Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο χτίστηκε από τον βασιλιά 
Πέτρο. Μετά θα έχουμε την ευκαιρία να επισκέψουμε 
το βασιλικό οινοποιείο αλλά και να δοκιμάσουμε τα κα-
λύτερα τοπικά κρασιά συνοδευόμενα με τοπικούς με-
ζέδες. Επιστροφή στο Βελιγράδι και ελεύθερος χρόνος. 

5η ημέρα: Βελιγράδι 
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε το Βελι-
γράδι. Σας προτείνουμε να πισκεφτείτε το Μουσείο Νίκολα 
Τέσλα, τον Ζωολογικό Κήπο,  το Στρατιωτικό Μουσείο και 
να απολαύσετε το γεύμα σε ένα από τα πιο ζωγραφικά μέρη 
της πόλης – στην μποεμική συνοικία Skadarlija.  Μετάβαση 
μας στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Βελιγράδι  
Νόβισαντ 
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 5 ημέρες
με απευθείας πτήσεις της

+ family price
από 199€*

Το 5 αστέρων ξενοδοχείο Hyatt Regency Belgrade βρί-
σκεται σε βολική τοποθεσία, στην επιχειρηματική ζώνη 
του Novi Beograd. Διαθέτει εστιατόρια και ένα πολυτελές 
σπα. Παρέχεται δωρεάν απλή σύνδεση στο internet. Τα 
κομψά δωμάτια έχουν διακόσμηση σε απαλές παστέλ 
αποχρώσεις και θέα στο κέντρο του Βελιγραδίου ή το 
πάρκο. 

Το Belgrade City Hotel βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία 
στο Βελιγράδι και στεγάζεται σε ένα νεοαναγεννησιακό 
κτίριο απέναντι από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό.
Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλι-
σμένα με καλωδιακή τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο με 
ντους. Δημοφιλείς τοποθεσίες γύρω από το ξενοδοχείο 
αποτελούν η πλατεία Terazije και η οδός Knez Mihajlova.

Μόνο 200μ από την εμπορική οδό Knez Mihajlova και 
το φρούριο Kalemegdan στο Βελιγράδι, το Palace Hotel 
προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και 
2 εστιατόρια. Με θέα στον ποταμό Σάβα, το εστιατόριο 
Belgrade Panorama προσφέρει καλό φαγητό με συνο-
δεία μουσικού προγράμματος. Το κλιματιζόμενο Classic 
Restaurant σερβίρει καθημερινά πρωινό μπουφέ.

Το Hotel Prag βρίσκεται στην καρδιά του Βελιγραδίου και 
προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi. Το 
φρούριο Kalemegdan απέχει 1χλμ. και έχει πανοραμική 
θέα στο Βελιγράδι και στους ποταμούς Σάβα και Δού-
ναβη. Χάρη στη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του, το 
κτήριο του ξενοδοχείου έχει καταχωρηθεί ως πολιτιστικό 
μνημείο. 

Στην καρδιά του Βελιγραδίου, το Queen’s Astoria Design 
Hotel διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό σε έπιπλα και διακό-
σμηση. Τα φωτεινά και κλιματιζόμενα δωμάτιά του πε-
ριλαμβάνουν μεγάλο κρεβάτι, μίνι μπαρ και τηλεόραση 
LCD με δορυφορικά και καλωδιακά κανάλια. Διαθέτουν 
επίσης ιδιωτικό μπάνιο με ντους,. Η Πλατεία Δημοκρατίας 
βρίσκεται σε απόσταση 1χλμ.

Το Abba Hotel βρίσκεται στην περιοχή Voždovac του Βε-
λιγραδίου, σε απόσταση 2,2 χλμ. από τον Ναό του Αγίου 
Σάββα. Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και εξοπλι-
σμένα με καλωδιακή τηλεόραση επίπεδης οθόνης, μίνι 
μπαρ και καφετιέρα. Το ιδιωτικό μπάνιο περιλαμβάνει 
μπανιέρα ή ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, παντόφλες και 
δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

Το Hotel Jugoslavija βρίσκεται στην όχθη του Δούναβη. 
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δωρεάν Wi-Fi, κα-
λωδιακή τηλεόραση LCD και μίνι μπαρ. Το εστιατόριο Tex 
Mex Zapata του ξενοδοχείου σερβίρει μεξικάνικη κουζί-
να, ενώ το άλλο εστιατόριο προτείνει αμερικάνικα μπέρ-
γκερ. Στο μπαρ του ξενοδοχείου έχετε τη δυνατότητα να 
παραγγείλετε τοπικά και διεθνή ποτά. 

Το Hotel Majdan απέχει 6 χλμ. από το κέντρο του Βελι-
γραδίου. Παρέχει δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα δωμάτια περι-
λαμβάνουν κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση LCD, θυ-
ρίδα ασφαλείας και μίνι μπαρ. Το ιδιωτικό μπάνιο διαθέτει 
ντους και πετσέτες. Οι ανέσεις περιλαμβάνουν επίσης 
προσωπικό ψυχαγωγίας, κοινόχρηστο lounge και χώρο 
φύλαξης αποσκευών. 

Το Hotel Moskva στεγάζεται σε ένα κτίριο αυτοκρατο-
ρικού στυλ που θεωρείται σημείο ενδιαφέροντος της 
περιοχής. Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία στον κεντρικό 
δρόμο του Βελιγραδίου και διαθέτει a la carte εστιατόριο 
και το διάσημο ζαχαροπλαστείο. Τα δωμάτια είναι κομψά 
διακοσμημένα και περιλαμβάνουν κλιματισμό και δωρε-
άν Wi-Fi. 

Hyatt Regency Belgrade 5*

Belgrade City Hotel 4*

Palace Hotel 4*

Hotel Prag 4*

Queen’s Astoria  
Design Hotel 4*

Abba Hotel 4*

Hotel Royal Inn 4*

Hotel Majdan 4*

Hotel Moskva 4*

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΉ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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5 ημέρες

μόνο 349€*

με απευθείας πτήσεις της

Βελιγράδι - Βουκουρέστι - Μπρασόβ - Σινάια - Σιμπίου

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - 
Βελιγράδι - Βουκουρέστι (590 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και απευθείας πτή-
ση για το Βελιγράδι. Άφιξη στο Βελιγράδι και αναχώρηση για 
Βουκουρέστι. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος 
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη αυτή πόλη.

2η ημέρα: Βουκουρέστι (περιήγηση) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η ξενάγηση της πα-
νέμορφης πρωτεύουσας της Ρουμανίας, το “Παρίσι των 
Βαλκανίων” όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Θα επισκε-
φθούμε το τεραστίων διαστάσεων παλάτι του κοινοβου-
λίου, «το σπίτι του λαού» που πρόκειται για το δεύτερο 
μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Αμερικανικό Πε-
ντάγωνο. Θα θαυμάσουμε το ωραιότερο κτίριο Αρτ Νου-
βό, «ναό της μουσικής» το περίφημο Athenaeum (19ος 
αι.), το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού 
παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης 
της Ρουμανίας, το παλάτι του βασιλιά Κάρολου του 1ου 
που σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βι-
βλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το 
κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέ-
σκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτι-
κής Λέσχης (Cercul National Militar), την Αψίδα του Θριάμ-
βου, την πατριαρχική εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, 
την Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου και τέλος την 
Ορθόδοξη εκκλησία της Σταυρουπόλεως. 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 εστια-
τόρια του κέντρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση στο ιστορικό κέντρο όπου θα 
βρείτε πολλές νυχτερινές επιλογές όπως Rock café, μπυ-
ραρίες, μπιστρό, clubs και άλλα.

3η ημέρα: Βουκουρέστι - Σινάια - 
Μπρασόβ - Σιμπίου (320 χλμ)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπά-
θια. Αφού διασχίσουμε την Κοιλάδα Πράχοβα, φτάνου-
με στη Σινάια, το «μαργαριτάρι των Καρπαθίων», όπου 
θα επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία 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 ενδιαφέ-
ροντα ανάκτορα της Ευρώπης. Στη συνέχεια, θα δούμε 
καθ’ οδόν το Μοναστήρι της Σινάια, το πρώτο κτίριο που 
χτίστηκε το 1685 από τον Κατακουζηνό, πάνω σε μία πέ-
τρα που έφερε από το Όρος Σινά, εξ’ ου και η ονομασία 
της περιοχής. Επόμενος σταθμός μας η πρωτεύουσα της 
Τρανσυλβανίας, το Μπρασόβ. Φθάνοντας θα ξεναγη-
θούμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της σημερινής 
Ρουμανίας, θα δούμε τα κτίσματα 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) την μεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού 
από την Βιέννη ως την Κωνσταντινούπολη και τον Πύρ-
γο του Ρολογιού. Τελικός σταθμός της διαδρομής μας το 
Σιμπίου, το αρχιτεκτονικό κόσμημα της Ρουμανίας. Πόλη 
με πλούσια ιστορία εννέα αιώνων, κάποτε ήταν γνωστή 
ως Χέρμανσντορφ και μετά ως Χέρμανσταντ. Περπατώ-
ντας στα παλιά λιθόστρωτα δρομάκια θα νιώσουμε την 
μεσαιωνική ατμόσφαιρα και θα ταξιδέψουμε στο παρελ-
θόν. Στην πλατεία Γκρίβιτσα θα εντυπωσιαστούμε από 
τα γοτθικά κτίσματα που έχουν ανεγερθεί στα θεμέλια 
των παλαιών οχυρών, επίσης θα δούμε την Μητρόπολη, 
το παλιό Δημαρχείο και την πλατεία Χουέτ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Σιμπίου - 
Βελιγράδι - κρουαζιέρα Δούναβη (428 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Βελιγράδι. 
Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος 
Το απόγευμα προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη με ει-
δικό ποταμόπλοιο, απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα αξιοθέατα 
της πόλης, από μια άλλη οπτική γωνία. Το βράδυ αναχώ-
ρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.

5η ημέρα: Βελιγράδι (περιήγηση) - 
Μετάβαση πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας με 
μια επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Σάββα, που είναι ο με-
γαλύτερος (εν λειτουργία) ορθόδοξος 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 Βουλή 
της Σερβίας, το Παλιό και το Καινούργιο Παλάτι, την Πλα-
τεία του Νίκολα Πάσιτς, την Πλατεία Δημοκρατίας 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. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Σπίτι των Λουλουδιών 
- μουσείο και άλλοτε κατοικία του επί σειρά ετών προέ-
δρου της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γιουγκοσλαβίας, Josip Broz Tito. Στην άλλη πλευρά του 
ποταμιού, φτάνουμε στην περιοχή Ζέμουν, όπου είναι αρ-
κετά διαφορετική και χτισμένη σε άλλο στυλ, με ιστορικά 
μπαρόκ κτίρια, πλατείες και παραδοσιακά café. Θα έχουμε 
την ευκαιρία να δούμε το Kalemegdan πάλι, αλλά από την 
άλλη πλευρά του ποταμιού. Αναχώρηση για το αεροδρό-
μιο και την πτήση της επιστροφής.
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Πράγα - Βιέννη Μπρατισλάβα 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πράγα (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Πράγα. Άφιξη στη ‘‘χρυσή πόλη’’ και η ξενάγησή μας ξεκι-
νάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία από τις παλαι-
ότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου, θα περπατήσουμε από τη γραφική Γοτθική γέ-
φυρα 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 Αποστόλων’’, καθώς και στην πλατεία του 
ιστορικού κέντρου της Πράγας. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρί-
ες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής τους ή στα 
φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας.

2η ημέρα: Πράγα - Βιέννη 
(πανοραμική ξενάγηση πόλης) (330 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βιέννη 
όπου θα ξεκινήσουμε μία πανοραμική ξενάγηση της 
πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, 
του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού 
κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, 
τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστο-
ρίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέα-
τρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου 
και την Φότιφ Κίρχε. Μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποί-
ηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος.

3η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ 
(296 χλμ ανά διαδρομή)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλ-
τσμπουργκ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο 
μοναδικό «κάστρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και 
πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορεί-
τε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της 
παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του 
ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχί-
ζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το 
σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της 
πόλης και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Βιέννη - Σένμπρουν (ξενάγηση πόλης) - 
Μπρατισλάβα (πανοραμική ξενάγηση) (80 χλμ)
Πρωινό και η ξενάγηση μας στην παραμυθένια Βιέννη 
συνεχίζεται σήμερα με πρώτο σταθμό το ανάκτορο και 
τον κήπο του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερ-
σαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οι-
κογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν 
η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Έπειτα θα 
ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση. Η όμορφη 
βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ. Το σύ-
μπλεγμα του Χόφμπουργκ περιλαμβάνει τα αυτοκρατο-
ρικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία 
εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή 
Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρί-
ας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την 
Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα 
θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ 
- Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, 
την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πα-
νώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απει-
κονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν 
την εξόντωση μιας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, 

είναι η πανούκλα. Αναχώρηση για Μπρατισλάβα για μια 
πανοραμική περιήγηση του Staremestro, της παλιάς πό-
λης, του καθεδρικού του Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκο-
πικού μεγάρου, της εθνικής πινακοθήκης, του θεάτρου 
και του εθνικού μουσείου. Μετάβαση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Μπρατισλάβα - πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για 
το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.
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Πράγα - Βιέννη 
Μπρατισλάβα 
Χριστουγεννιάτικες Αγορές

5 ημέρες

μόνο 175€*

με απευθείας πτήσεις της

Βελιγράδι 
Βουκουρέστι 
Μπρασόβ - Σινάια

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων *Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Σινάια / Μπραν / Μπρασόβ / Έπαυλη Τσαουσέσκου / Μουσείο Χωριού / Λίμνη Χέρεστραου

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία το μεσημέρι 
και απευθείας πτήση για το Βουκουρέστι. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Βουκουρέστι - Σινάια (123 χλμ) - Μπραν (51 
χλμ) Γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα - Μπρασόβ (29 
χλμ)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την Κοιλάδα Πράχοβα, φτάνουμε στη 
Σινάϊα, το «μαργαριτάρι των Καρπαθίων», όπου θα επι-
σκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία του Βασιλιά 
Καρόλου, του πρώτου Βασιλιά της Ρουμανίας. Η ξυλόγλυ-
πτη 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 Μοναστή-
ρι της Σινάια, το πρώτο 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 όμορ-
φη διαδρομή συνεχίζεται με επίσκεψη στο Μπραν. Εδώ 
θα γνωρίσουμε το πιο γνωστό τουριστικό αξιοθέατο της 
χώρας, τον Πύργο του Βλαντ Τσέπες, γνωστού ως Κόμη 
Δράκουλα. Ακολουθεί γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα 
της περιοχής όπου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε 
την περίφημη ρουμανική κουζίνα. Τελευταία μας στάση, 
η πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας, το Μπρασόβ. Φθάνο-
ντας θα ξεναγηθούμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις 
της σημερινής Ρουμανίας, θα δούμε τα κτίσματα 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) την μεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού 
Ρυθμού από την Βιέννη ως την Κωνσταντινούπολη και τον 

Πύργο του Ρολογιού. Επιστροφή στο Βουκουρέστι αργά 
το απόγευμα.

3η ημέρα:  Βουκουρέστι (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η ξενάγηση της πα-
νέμορφης πρωτεύουσας της Ρουμανίας, το “Παρίσι των 
Βαλκανίων” όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Θα επισκε-
φθούμε το τεραστίων διαστάσεων παλάτι του κοινοβου-
λίου, «το σπίτι του λαού» που πρόκειται για το δεύτερο 
μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Αμερικανικό Πε-
ντάγωνο. Θα θαυμάσουμε το ωραιότερο κτίριο Αρτ Νου-
βό, «ναό της μουσικής» το περίφημο Athenaeum (19ος 
αι.), το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού 
παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης 
της Ρουμανίας, το παλάτι του βασιλιά Κάρολου του 1ου 
που σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βι-
βλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το 
κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέ-
σκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτι-
κής Λέσχης (Cercul National Militar), την Αψίδα του Θριάμ-
βου, την πατριαρχική εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, 
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 αντίκες και αναμνηστικά, 
όπως επίσης και να γευματίσετε προαιρετικά στα εστια-
τόρια του κέντρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση στο ιστορικό κέντρο όπου θα 
βρείτε πολλές νυχτερινές επιλογές όπως Rock café, μπυ-
ραρίες, μπιστρό, clubs και άλλα.

4η ημέρα: Βουκουρέστι – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα 
στην πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
για την απευθείας πτήση προς τη Θεσσαλονίκη.

Βουκουρέστι

Μοναδική Αναχώρηση 23/12

4 ημέρες
με απευθείας πτήσεις της

από 279€*

Το Βουκουρέστι αποτελεί μία πόλη όπου το παλιό συ-
ναντά το νέο, με διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθ-
μούς και με τη γραφική παλιά πόλη, όπου ο επισκέπτης 
μπορεί να απολαύσει έναν καφέ ή ένα γεύμα στο εστι-
ατόριο Caru’ cu bere (παλιά μπυραρία του 1879), να δει 
τον ελληνικό ορθόδοξο ναό της Σταυρουπόλεως, την 
ηγεμονική αυλή του Βουκουρεστίου και τον πυρήνα της 
παλιάς πόλης, τη συνοικία Λιπσκάνι.

βουκουρέστι

Η Ρουμανία, χώρα των ηγεμόνων, με τον κλασικό μύθο του Δράκουλα περιμένει να τη γνωρίσετε 
μαζί με την όμορφη πρωτεύουσα, το Βουκουρέστι, γνωστό και ως «Μικρό Παρίσι» των Βαλκανίων.

Επίσης, θα επισκεφθεί το παλάτι του Κοινοβουλίου 
(οικοδόμημα φαραωνικών διαστάσεων της κυβέρνη-
σης Τσαουσέσκου), την αψίδα του Θριάμβου και το 
Athenaeum. Στα θρυλικά Καρπάθια υπάρχει το μαργα-
ριτάρι των Καρπαθίων, η κωμόπολη Σινάια με το ανά-
κτορο του Κάρολου Α’ και το μοναστήρι που έκτισε ο 
Μιχαήλ Καντακουζηνός. Στην περιοχή Μπραν βρίσκεται 
το κάστρο γνωστό και ως πύργος του Κόμη Δράκουλα. 

Η πόλη Μπρασόβ είναι η «πόρτα της Τρανσυλβανίας», η 
οποία θα σας μαγέψει με τα στενά δρομάκια και τα γρα-
φικά κουτούκια της. Εκεί θα απολαύσουμε ζεστό κρασί 
ή ρακί (χριστουγεννιάτικο έθιμο της περιοχής).

Το Hotel Venezia by Zeus International βρίσκεται σε κο-
ντινή απόσταση με τα πόδια από τους κήπους Cismigiu, 
την κρατική όπερα και την παλιά πόλη, προσφέροντας 
κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν WiFi. Τα άνετα δωμά-
τια διαθέτουν καλωδιακή τηλεόραση επίπεδης οθόνης, 
μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και ιδιωτικό μπάνιο με δω-
ρεάν προϊόντα περιποίησης. Το Venezia Hotel σερβίρει 
καθημερινά μπουφέ πρωινού στην κομψή τραπεζαρία. 
Το κατάλυμα απέχει 1 χλμ. από την πλατεία Πανεπιστη-
μίου και 10 λεπτά με τα πόδια από το Ανάκτορο του Κοι-
νοβουλίου.

Το International Bucharest City Centre απέχει 1,5χλμ. από 
το ιστορικό κέντρο του Βουκουρεστίου και 10 λεπτά με 
τα πόδια από τη στάση Unirii του μετρό. Προσφέρει δω-
ρεάν Wi-Fi. Η Εθνική Βιβλιοθήκη του Βουκουρεστίου και 
η επόμενη στάση λεωφορείου είναι μόλις 200μ. μακριά, 
ενώ το Εμπορικό Κέντρο Unirea βρίσκεται σε απόσταση 
1χλμ. από το International Bucharest City Centre. Όλα τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια στο Hotel International Bucharest 
διαθέτουν έπιπλα από μασίφ ξύλο και είναι εξοπλισμένα 
με δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης.

Το DoubleTree by Hilton βρίσκεται σε κεντρική τοπο-
θεσία στο Βουκουρέστι, σε απόσταση 1 χλμ. από την 
πλατεία Unirii και 2 χλμ. από την ιστορική Παλιά Πόλη. 
Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους, δωρεάν 
πρόσβαση στο γυμναστήριο και δωρεάν ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης. Τα μοντέρνα δωμάτια είναι εξοπλισμένα 
με κλινοσκεπάσματα Sweet Dreams®, κλιματισμό και 
ρυθμιζόμενες τηλεοράσεις LCD 37 ιντσών με καλωδιακά 
και δορυφορικά κανάλια. Παρέχονται δωρεάν προϊόντα 
περιποίησης στο μπάνιο. Το Avantgarde Restaurant στον 
τελευταίο όροφο προσφέρει διεθνή και παραδοσιακά 
πιάτα της Ρουμανίας και πανοραμική θέα στην πόλη.

Αυτό το boutique ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο του 
Βουκουρεστίου, απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνα και μόλις 300μ. μακριά από την πλατεία Unirii. 
Παρέχει δωρεάν Wi-Fi. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του 
Grand Pier διαθέτουν μοναδική διακόσμηση με χειροποί-
ητα έπιπλα, ενώ συνδυάζουν διάφορα στυλ διακόσμη-
σης όπως μοντέρνο, αρ ντεκό και παραδοσιακό. Επίσης, 
διαθέτουν καλωδιακή τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Το 
Grand Pier απέχει 500 μ. από την Παλιά Πόλη και 1 χλμ. 
από το κτίριο του Κοινοβουλίου.

Hotel Venezia  
by Zeus International 4*

International Bucharest  
City Centre Hotel 4*

DoubleTree by Hilton  
Bucharest Unirii Square 4*

Grand Pier Hotel Old Town 3*

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Άγιος Πέτρος / Μουσεία Βατικανού / Νάπολη / Πομπηία / Μουσεία 
Καπιτωλίου / Αρχαία Ρωμαϊκή αγορά / Κατακόμβες

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ρώμη - πανοραμική ξενάγηση πόλης - περιπατητική ξενάγηση (πλατείες)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ρώμη. Η πανοραμική μας ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη» θα αρχίσει με 
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου Κωνστα-
ντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στο λόφο 
του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια, όπου βρίσκεται το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ 
Β’, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Εκεί βρίσκεται και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Συνεχίζοντας θα 
ξεκινήσουμε μια περιπατητική ξενάγηση στις φημισμένες πλατείες της Ρώμης. Θα επισκεφτούμε την πολύβουη Πιάτσα 
ντι Σπάνια και τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τέβι όπου θα κάνουμε μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος. Για το βράδυ σας προτείνουμε ένα νυχτερινό γύρο της 
πόλης για να απολαύσουμε την Ρώμη φωταγωγημένη.

2η ημέρα: Ρώμη - Άγιος Πέτρος - Μουσεία Βατικανού
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή μας μέρα ξεκινάει με μια ξενάγηση στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου την μεγα-
λύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης που θα σας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητα της. Μεταξύ των 
άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου, το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. 
Συνεχίζουμε για το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, από τα σημα-
ντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα 
των ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρομο των κηροπηγίων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα Δωμάτια που έχει διακοσμή-
σει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ με την περίφημη Σχολή των Αθηνών και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις 
μεγαλοφυείς τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας 
ζωγραφικής όλων των εποχών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

3η ημέρα: Ρώμη - Νάπολη - Πομπηία (προαιρετική) (495 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Νάπολη, όπου θα δούμε την παραλία με το Παλάτι των 
Ισπανών, το κάστρο Ντ Ανζού, τη Στοά του Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο θέατρο Λυρικής Σκηνής, το Σαν Κάρλο. Χρόνος 
ελεύθερος για μια βόλτα στη γραφική Βία Τολέδο. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, 
που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην ξενάγηση που ακολου-
θεί θα δούμε το περιμετρικό τείχος, τα λουτρά, την πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη Βέτρι, το Ναό του Απόλλωνα, την αρχαία 
Αγορά, το θέατρο και τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα π.Χ. Έπειτα, επιστροφή στη Ρώμη.Μετάβαση στο 
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Ρώμη - Μουσεία Καπιτωλίου - Αρχαία Ρωμαϊκή αγορά - Κατακόμβες
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφτούμε το εντυπωσιακό σε όγκο μνημείο του ‘’Καπιτωλίου’’. Ανεβαίνοντας 
τα σκαλιά, μας υποδέχονται οι Διόσκουροι, Κάστωρ και Πολυδεύκης, δύο εντυπωσιακά αγάλματα πριν την είσοδο των 
μουσείων. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε το μπρούτζινο Άγαλμα του ‘Έφιππου Μάρκου Αυρήλιου, την λύκαινα του 
Καπιτωλίου, το άγαλμα του Βρούτου, το επιχρυσωμένο άγαλμα του Ηρακλή, το γλυπτό του πολεμιστή Θνήσκων Γαλάτης, 
τα αγάλματα του Έρωτα και της Ψυχής και την Αφροδίτη του Καπιτωλίου. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το 
Φόρουμ Μάγκνουμ, δηλαδή την μεγάλη αγορά της αρχαίας Ρώμης. Με πολλές επιρροές από την αρχαία Ελλάδα, απο-
τέλεσε για αιώνες το κέντρο της δημόσιας ζωής των πολιτών της πιο ισχυρής πόλης του κόσμου και σήμερα διασώζεται 
μία σχετικά ακανόνιστη έκταση διάσπαρτη με αγάλματα, στήλες και ερείπια ναών. Τελικός σταθμός μας οι κατακόμβες 
της Αγ. Καλλίστου, όπου θα δούμε τις κρύπτες των Πάππων και τους τάφους των πρώτων χριστιανών. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Ρώμη - Φλωρεντία (περιήγηση) - Μπολόνια (περιήγηση) - πτήση επιστροφής (380 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Φλωρεντία, μια πόλη-μουσείο με πίνακες, τοιχογραφίες και γλυπτά. Θα 
δούμε την εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, την Σάντα Κρότσε, την πιο εντυπωσιακή εκκλησία της Φλωρεντίας και τόπος 
ταφής 270 επιφανών Φλωρεντίνων, ανάμεσα στους οποίους ο Γαλιλαίος, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι, την γέφυρα 
Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το ποτάμι. Χρόνος ελεύθερος και 
μετάβαση στη Μπολόνια, στο μεγαλύτερο ιστορικό κέντρο στην Ευρώπη μετά τη Βενετία όπου θα επισκεφτούμε τους 
πύργους της και τις στοές της, που φτάνουν τα 38 χιλιόμετρα στο ιστορικό κέντρο και την κάνουν μοναδική πόλη στον 
κόσμο. Στο κέντρο της πόλης δεσπόζουν επίσης και δύο Πύργοι: Ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος των Asinelli (102 μέτρα 
ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda (49 μέτρα). Τέλος αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.

Ρώμη  
Αιώνια Πόλη

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  Σ Τ Η Ν  Ρ Ω Μ Η !

με απευθείας πτήσεις της

από 379€*5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

ΜΕ ΠΡΏΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

Δώρο ξενάγηση 
Φλωρεντίας & 

Μπολόνιας
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Το Hotel Rome Pisana βρίσκεται σε μια καταπράσινη 
οικιστική περιοχή της Ρώμης και προσφέρει δωμάτια με 
μοντέρνα διακόσμηση. Το κατάλυμα διαθέτει εστιατόριο, 
καφέ και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Όλα τα 
δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης, θυρίδα 
ασφαλείας και επιφάνεια εργασίας. Το ιδιωτικό μπάνιο πε-
ριλαμβάνει στεγνωτήρα μαλλιών και ντους. Καθημερινά 
σερβίρεται πρωινό με γλυκά και αλμυρά εδέσματα. Το 
εστιατόριο Terminal προσφέρει ιταλική και τοπική κουζί-
να, ενώ το καφέ The Hub σερβίρει ποτά και σνακ.

Το Barceló Aran Mantegna είναι ένα μεγάλο μοντέρνο 
ξενοδοχείο που βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία στη 
συνοικία Tor Marancia. Το κατάλυμα προσφέρει δωρεάν 
Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Το Aran Mantegna απέχει 
600μ. από την οδό Via Cristoforo Colombo και 20 λεπτά 
με τα πόδια από το σταθμό Basilica San Paolo του μετρό. 
Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν δορυφορι-
κή τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο με 
στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει 24ωρη 
ρεσεψιόν και 2 εστιατόρια που σερβίρουν παραδοσιακά 
τοπικά πιάτα και μεσογειακή κουζίνα.

Το Hotel Cicerone στεγάζεται σε ένα κομψό κτίριο, 450μ. 
από τον σταθμό Lepanto του μετρό και 15 λεπτά με τα 
πόδια από τα Μουσεία του Βατικανού. Παρέχει δωρεάν 
Wi-Fi και πλούσιο αμερικανικό πρωινό καθημερινά. Όλα 
τα δωμάτια στο Cicerone είναι κλασικά διακοσμημένα 
και διαθέτουν κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση. 
Στο καλαίσθητο μπαρ του ξενοδοχείου, οι επισκέπτες 
μπορούν να απολαύσουν κοκτέιλ και σνακ. Το κατάλυμα 
απέχει 5 λεπτά με τα πόδια από το Castel Sant’Angelo και 
λίγα μόλις μέτρα από την πολυσύχναστη εμπορική οδό 
Via Cola di Rienzo.

Hotel Rome Pisana 4* Barceló Aran Mantegna 4* Cicerone Hotel 4*

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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Άγιος Πέτρος / Μουσεία Βατικανού / Σιένα / Σαν Τζιμινιάνο / Πίζα

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ρώμη - πανοραμική ξενάγη-
ση πόλης - περιπατητική ξενάγηση (πλατείες)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ρώμη. 
Η πανοραμική μας ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη» θα αρ-
χίσει με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Με-
γάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυ-
τοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, 
θα φτάσουμε στο λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα 
Βενέτσια, όπου βρίσκεται το ογκώδες μνημείο αφιερω-
μένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της 
ενωμένης Ιταλίας. Εκεί βρίσκεται και το μνημείο του Αγνώ-
στου Στρατιώτη. Συνεχίζοντας θα ξεκινήσουμε μια περι-
πατητική ξενάγηση στις φημισμένες πλατείες της Ρώμης. 
Θα επισκεφτούμε την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και 
τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τέβι όπου θα κάνουμε 
μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε ένα νυχτερινό γύρο της πόλης για 
να απολαύσουμε την Ρώμη φωταγωγημένη.

2η ημέρα: Ρώμη - Άγιος Πέτρος - Μουσεία Βατικανού
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή μας μέρα ξεκινά-
ει με μια ξενάγηση στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου την 
μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης. Μεταξύ των 
άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου, το κιβώ-
ριο που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του 
Μπερνίνι. Συνεχίζουμε για το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βα-
τικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, 
από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το 
σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβε-
ντέρε, την αίθουσα των ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρο-
μο των κηροπηγίων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα Δωμά-

τια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ 
με την περίφημη Σχολή των Αθηνών και θα καταλήξουμε 
στην Καπέλα Σιστίνα με τις μεγαλοφυείς τοιχογραφίες 
του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα 
αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής όλων των 
εποχών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος

3η ημέρα: Ρώμη - Σιένα - 
Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία (338 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με πρώτο σταθμό 
την μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέ-
μορφη πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο την κεντρική πλατεία 
που πλαισιώνει αρμονικά το Δημαρχείο και θεωρείται από 
τις πιο όμορφες πλατείες της Ιταλίας. Θα δούμε ακόμη 
αγέρωχα αρχοντικά, στενά καλντερίμια και πανέμορφες 
εκκλησίες. Συνεχίζουμε για το Σαν Τζιμινιάνο, μια από τις 
καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Ιταλίας. 
Η πόλη είναι διάσημη για την μεσαιωνική οχυρωματικής 
της αρχιτεκτονική με τείχη, πύλες και πύργους ψηλούς και 
αγέρωχους που θα μας καλωσορίσουν από μακριά, δίνο-
ντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για την Φλωρεντία. Άφιξη, τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα: Φλωρεντία (περιήγηση) - 
Πίζα (85 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στη Φλωρεντία, τη 
γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και 
της αισθητικής, που έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμι-
ας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε την 
Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη 
και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία 

Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. 
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιο-
ρία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντί-
γραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. 
Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το 
Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαί-
ων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη 
Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και πολυφωτογρα-
φημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματο-
πωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρι-
κότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική 
αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. 
Χρόνος ελεύθερος και στην συνέχεια αναχώρηση για την 
ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη. Στην πε-
ριήγησή μας θα δούμε μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων» 
τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της Πίζας, το καμπαναριό 
του Καθεδρικού Ναού, το Βαπτιστήριο και το μνημειακό 
κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Φλωρεντία ελεύθερος χρόνος - Μπολόνια 
(περιήγηση) (107 χλμ) πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια τε-
λευταία βόλτα ή αγορά αναμνηστικών. Στη συνέχεια ανα-
χωρούμε για την Μπολόνια, το μεγαλύτερο ιστορικό κέ-
ντρο στην Ευρώπη μετά τη Βενετία όπου θα επισκεφτούμε 
τους πύργους της και τις στοές της, που φτάνουν τα 38 
χιλιόμετρα στο ιστορικό κέντρο και την κάνουν μοναδική 
πόλη στον κόσμο. Στο κέντρο της πόλης δεσπόζουν επί-
σης και δύο Πύργοι: Ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος των 
Asinelli (102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda 
(49 μέτρα). Τέλος αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την 
πτήση της επιστροφής.

Ρώμη - Φλωρεντία 
Αναγεννησιακή Τοσκάνη  
Δώρο ξενάγηση Μπολόνια
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Ρώμη / Άγιος Πέτρος / Μουσεία Βατικανού / Φλωρεντία / Βερόνα / Βενετία / Μπολόνια

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ρώμη - πανοραμική ξενάγη-
ση πόλης - περιπατητική ξενάγηση (πλατείες)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ρώμη. 
Η πανοραμική μας ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη» θα αρ-
χίσει με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Με-
γάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυ-
τοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, 
θα φτάσουμε στο λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα 
Βενέτσια, όπου βρίσκεται το ογκώδες μνημείο αφιερω-
μένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της 
ενωμένης Ιταλίας. Εκεί βρίσκεται και το μνημείο του Αγνώ-
στου Στρατιώτη. Συνεχίζοντας θα ξεκινήσουμε μια περι-
πατητική ξενάγηση στις φημισμένες πλατείες της Ρώμης. 
Θα επισκεφτούμε την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και 
τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τέβι όπου θα κάνουμε 
μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε ένα νυχτερινό γύρο της πόλης για 
να απολαύσουμε την Ρώμη φωταγωγημένη.

2η ημέρα: Ρώμη - Άγιος Πέτρος - Μουσεία Βατικανού
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή μας μέρα ξεκινά-
ει με μια ξενάγηση στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου την 
μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης. Μεταξύ των 
άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου, το κιβώ-
ριο που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του 
Μπερνίνι. Συνεχίζουμε για το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βα-
τικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, 
από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το 
σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβε-
ντέρε, την αίθουσα των ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρο-
μο των κηροπηγίων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα Δωμά-
τια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ 

με την περίφημη Σχολή των Αθηνών και θα καταλήξουμε 
στην Καπέλα Σιστίνα με τις μεγαλοφυείς τοιχογραφίες του 
Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα αρι-
στουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής όλων των επο-
χών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

3η ημέρα: Ρώμη - Φλωρεντία (περιήγηση) (276 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, 
τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης 
και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Πα-
γκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη 
και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στην 
πόλη. Θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστή-
ριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό 
Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρού-
λο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του 
Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του 
Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που 
στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με 
αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζου-
με για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή 
και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέ-
τρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, 
μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη 
χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση 
στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Φλωρεντία - Βερόνα (περιήγηση) - 
Βενετία (358 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος στην πόλη 
για μια τελευταία βόλτα η αγορά αναμνηστικών. Στη συνέ-
χεια αναχωρούμε για την Βερόνα, την πόλη των αιώνιων 

εραστών του Σαίξπηρ, όπου θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή 
Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, 
που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά 
κτίρια και, βέβαια, το αρχοντικό των Καπουλέτων με το 
θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Ελεύθερος χρόνος και 
αναχώρηση για την Βενετία. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη.

5η ημέρα: Βενετία (περιήγηση) - 
Μπολόνια (περιήγηση) - πτήση επιστροφής (156 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας 
στην πόλη. Μεταφορά με το βαπορέτο στο ιστορικό κέ-
ντρο. Θα ξεκινήσουμε από το νησί του Αγίου Μάρκου, ένα 
από τα 118 νησάκια που αποτελούν τη Βενετία και συν-
δέονται από περίπου 400 γέφυρες. Η πλατεία του Αγίου 
Μάρκου έχει χαρακτηριστεί από τον Ναπολέοντα ως «το 
ωραιότερο σαλόνι του κόσμου». Εδώ θα δούμε τα ‘παλαιά’ 
και ‘νέα κυβερνεία’ και την ‘Ναπολεόντεια πτέρυγα’, τον 
πύργο του ρολογιού, φημισμένο για τους Μόρι (τα μπρού-
τζινα αγάλματα που χτυπούν τις ώρες), την έξοχη βυζα-
ντινή βασιλική του Αγίου Μάρκου, και δίπλα το περίφημο 
παλάτι των Δόγηδων και την γέφυρα των στεναγμών. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για την Μπολόνια, το μεγαλύτερο 
ιστορικό κέντρο στην Ευρώπη μετά τη Βενετία όπου θα 
επισκεφτούμε τους πύργους της και τις στοές της, που 
φτάνουν τα 38 χιλιόμετρα στο ιστορικό κέντρο και την 
κάνουν μοναδική πόλη στον κόσμο. Στο κέντρο της πόλης 
δεσπόζουν επίσης και δύο Πύργοι: Ο μεγαλύτερος είναι 
ο πύργος των Asinelli (102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερος 
των Garisenda (49 μέτρα). Ελεύθερος χρόνος μέχρι την 
αναχώρηση μας για το αεροδρόμιο και την πτήση της 
επιστροφής.

Πανόραμα  
Ιταλίας
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μόνο 395€*

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

με απευθείας πτήσεις της

μόνο 429€*

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ  

με απευθείας πτήσεις της

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων *Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη. Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Ζάγκρεμπ / Σάλτσμπουργκ / Μόναχο / Ίνσμπρουκ / Ομπεραμεργκάου / Νυρεμβέργη / Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ / 
Στουτγκάρδη

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ζάγκρεμπ (994 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώ-
ρηση για τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις και 
Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα της Κροατίας, φτάνουμε 
το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα - γνωριμία 
με την πόλη.

2η ημέρα: Ζάγκρεμπ - 
Σάλτσμπουργκ (περιήγηση) - Μόναχο (574 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια ημερήσια 
εκδρομή στο παραμυθένιο Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του 
Μότσαρτ, μοναδικό «κάστρο αλατιού» και πόλη μνημείο 
μιας άλλης ρομαντικής εποχής.Μπορείτε να περπατήσε-
τε στα ατμοσφαιρικά σοκάκια και τους πεζόδρομους της 
παλιάς πόλης με τους μοναδικούς τρούλους. Θα επισκε-
φθούμε ακόμη τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ 
δίπλα στον ποταμό Salzach, το σπίτι του Μότσαρτ, το 
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο 
του Aγ. Πέτρου. Ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. Άφιξη στην πόλη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Μόναχο - Ίνσμπρουκ - 
Ομπεραμεργκάου - Μόναχο (337 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Ίνσμπρουκ. 
Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην πόλη που γνώ-

ρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και 
ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας επισκέπτοντας 
την Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζίν 
Στράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανά-
κτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και 
την Αψίδα του Θριάμβου. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για το 
Ομπεραμεργκάου, ένα χωριό όχι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά 
παγκοσμίως ξακουστό για τις θεατρικές αναπαραστάσεις 
με τα Πάθη του Χριστού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύ-
θερος χρόνος.

4η ημέρα: Μόναχο (ξενάγηση πόλης) - 
Νυρεμβέργη (169 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με 
την κεντρική πλατεία Μαρίενπλατς και το επιβλητικό νέο 
δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, 
με το χρυσό άγαλμα της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου, την παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. 
Θα διασχίσουμε την Βικτουάλιενμαρκτ, μία ανοιχτή αγορά 
εδώδιμων ειδών με προϊόντα από όλο τον κόσμο. Θα δού-
με την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Νέπομουκ, την εκκλη-
σία Αγίου Μιχαήλ και αμέσως μετά τον καθεδρικό ναό της 
Παρθένου Μαρίας με τους χαρακτηριστικούς τρούλους 
ύψους 99 μέτρων! Προχωράμε στην Προμενάντ Πλατς και 
στον ιστορικό Ναό του Σωτήρος (Salvatorkirche) ο οποίος 
το 1828 παρεχωρήθη από το βασιλιά Λουδοβίκο Α’ στον 
Ελληνισμό της πόλεως. Ακολουθεί η Τεατινέρ Στράσσε και 

η Όντεονσπλατς, συνεχίζουμε στη Ρεσιντέντς Στράσσε και 
την πλατεία Μαξιμιλιανού Ιωσήφ, του πρώτου βασιλιά της 
Βαυαρίας. Εδώ βρίσκεται η κεντρική είσοδος του χειμε-
ρινού παλατιού (Ρεσιντέντς) και το νεοκλασικού ρυθμού 
κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Θα συνεχίσουμε με το 
Χόφμπροιχαους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του 
Μονάχου και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου 
ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Τε-
λειώνουμε την ξενάγηση στην πλατεία Μαρίενπλατς απ’ 
όπου ξεκινήσαμε. Αναχώρηση για την Νυρεμβέργη. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Νυρεμβέργη (περιήγηση) - Ρότεμπουργκ Ob 
Der Tauber - Στουτγκάρδη πτήση επιστροφής (226 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγησή μας 
στην όμορφη Νυρεμβέργη, την πατρίδα του ζωγράφου της 
Αναγέννησης, Άλμπρεχτ Ντύρερ. Θα δούμε το εντυπωσια-
κό ιστορικό κέντρο με τα μεσαιωνικά κτίρια και τα οχυρω-
ματικά έργα που την περιβάλλουν, θα γνωρίσουμε το κτίριο 
που στέγασε το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β’ Παγκοσμίου 
πολέμου, την κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο και τον εντυ-
πωσιακό Καθεδρικό Ναό. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το 
γραφικό Ρότενμπουργκ Ob Der Tauber, μία από τις παλαιό-
τερες και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της 
Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προορισμό. 
Τέλος αναχώρηση για τη Στουτγκάρδη και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφή μας. 

Πανόραμα Βαυαρίας 
Τιρολέζικες Άλπεις

Αναχωρήσεις 17/12 & 19/12
Βουδαπέστη / Βιέννη / Σάλτσμπουργκ / Στουτγκάρδη

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βουδαπέστη (995 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί για τα σύ-
νορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή 
φτάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
το μαργαριτάρι του Δούναβη, στη Βουδαπέστη. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση) - Βιέννη (243 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας αρχίζει με την 
Πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον 
καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημο-
κρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. 
Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λε-
όντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και 
την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις 
των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία 
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το 
άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλα. Το 
μεσημέρι αναχώρηση για την Βιέννη, άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνω-
ριμία με την πόλη.

3η ημέρα: Βιέννη (περιήγηση) - 
Σάλτσμπουργκ (296 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας 
για να θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θη-
ρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο 

των Βερσαλλιών. Στη συνέχεια θα δούμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεω-
φόρο του Ρινγκ όπου βρίσκουμε τα πιο σημαντικά αξιο-
θέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, 
το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου 
Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορι-
κό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμμα-
τος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την 
ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Αναχωρούμε 
για το παραμυθένιο Σάλτσμπουργκ. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Σάλτσμπουργκ (περιήγηση) - 
Μόναχο (145 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγη-
ση μας στο μοναδικό ‘’κάστρο αλατιού ‘’, το Σάλ-
τσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνη-
μείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε 
να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους 
της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κή-
πους του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό 
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της 
πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρ-
χείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του 
Aγ. Πέτρου. Ελεύθερος χρόνος και αναχωρούμε για 
την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. Άφιξη, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η ημέρα: Μόναχο (περιήγηση) - 
Στουτγκάρδη (επίσκεψη) - πτήση επιστροφής (233 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η περιήγηση μας ξεκινάει 
με τα τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα ξεκι-
νήσουμε από την κεντρική πλατεία Μαριενπλατς με το 
Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 
43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό 
άγαλμα της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου, την παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακο-
λουθεί η Τεατινερ Στράσσε ο περίφημος πεζόδρομος 
με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της 
Όπερας του Μονάχου. Από εδώ ξεκινάει η Μαξιμιλι-
αν Στρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία 
υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιρειών – 
όπως οι Gucci, Armani και Bulgari – καθώς και ιδιωτικές 
γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχί-
σουμε με το Χοφμπροϊχάους, μίας από τις γνωστότερες 
μπυραρίες του Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην ιδιο-
κτησία της Βαυαρικής κυβέρνησης και προχωρώντας 
θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγρα-
ψε την όπερα της Ιδομενέας. Συνεχίζουμε για τη Στουτ-
γκάρδη. Χρόνος για μία σύντομη περιήγηση στην πόλη. 
Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφή μας. 

Αυστριακό  
Πανόραμα - Μόναχο

Αναχωρήσεις 17/12 & 19/12

από 239€*

5 ημέρες

με απευθείας πτήσεις της

μόνο 239€*

5 ημέρες

με απευθείας πτήσεις της

Δώρο! 
το αεροπορικό 

εισιτήριο! 

Δώρο! 
το αεροπορικό 

εισιτήριο! 

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων *Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων58 59



Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη. Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Ζάγκρεμπ / Σάλτσμπουργκ / Μόναχο / Στρασβούργο / Χαϊδελβέργη 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ζάγκρεμπ (990 χλμ)
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση 
με ενδιάμεσους σταθμούς για καφέ και φαγητό. Άφιξη στο 
Ζάγκρεμπ αργά το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας

2η ημέρα: Ζάγκρεμπ - Σάλτσμπουργκ (περιήγηση) (428 
χλμ) - Μόναχο (150 χλμ )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ομορφό-
τερη αυστριακή πόλη, την πόλη του Μότσαρτ, το γρα-
φικό Σάλτσμπουργκ, χτισμένο στις όχθες του ποταμού 
Σάλτσαχ, όπου τα πολλά μνημεία και τα κτίρια διατηρούν 
αναλλοίωτη την μεσαιωνική μορφή της. Περιήγηση στο 
ιστορικό κέντρο όπου θα δούμε την κεντρική πλατεία Μό-
τσαρτ, τον Πύργο του Ωρολογίου, τον Καθεδρικό Ναό, το 
σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μότσαρτ, το παλαιό Δημαρχείο, 
τους κήπους των ανακτόρων Μιραμπέλ, το Αβαείο του 
Αγίου Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στα γραφικά 
δρομάκια της παλιάς πόλης που περιλαμβάνεται στη λί-
στα των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της UNESCO. Το απόγευμα αναχώρηση για το Μό-
ναχο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

3η ημέρα: Μόναχο (περιήγηση) - 
Στρασβούργο (350 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με 

την κεντρική πλατεία Μαρίενπλατς και το επιβλητικό νέο 
δημαρχείο. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου, την παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Θα δια-
σχίσουμε την Βικτουάλιενμαρκτ, μία ανοιχτή αγορά εδώ-
διμων ειδών με προϊόντα από όλο τον κόσμο. Θα δούμε 
την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Νέπομουκ και αμέσως 
μετά τον καθεδρικό ναό της Παρθένου Μαρίας με τους χα-
ρακτηριστικούς τρούλους ύψους 99 μέτρων! Προχωράμε 
στην Προμενάντ Πλατς και στον ιστορικό Ναό του Σωτή-
ρος. Ακολουθεί η Τεατινέρ Στράσσε και η Όντεονσπλατς, 
για να συνεχίσουμε στη Ρεσιντέντς Στράσσε και την πλα-
τεία Μαξιμιλιανού Ιωσήφ. Εδώ βρίσκεται η κεντρική είσο-
δος του χειμερινού παλατιού και το νεοκλασικού ρυθμού 
κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Θα συνεχίσουμε με το 
Χόφμπροιχαους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του 
Μονάχου και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου 
ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Τε-
λειώνουμε την ξενάγηση στην πλατεία Μαρίενπλατς απ’ 
όπου ξεκινήσαμε. Αναχώρηση για το Στρασβούργο. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Στρασβούργο - ξενάγηση πόλης 
Πρωινό και ξεκινάμε τη περιήγησή μας στην ιστορική 
πόλη του Στρασβούργου. Θα επισκεφτούμε το ιστορικό 
κέντρο της πόλης, ονομαζόμενο «Petite France» (Μικρή 
Γαλλία), που χαρακτηρίστηκε ως «αξιοθέατο παγκόσμιας 

κληρονομιάς» από την Unesco το 1988. Θα θαυμάσουμε 
τις μικρές παρόχθιες κατοικίες του 16ου και 17ου αιώνα με 
τον ξύλινο σκελετό. Πριν την αποχαιρετήσετε, επισκεφθεί-
τε οτις πολυφωτογραφημένες μεσαιωνικές γέφυρες Ponts 
Couverts με τους 4 τέσσερις πύργους του 14ου αιώνα. 
Άλλα σημαντικά αξιοθέατα που θα επισκεφτούμε είναι ο 
Καθεδρικός Ναός, η οικία Καματζέλ, το αστρονομικό ρο-
λόι της πόλης και το Ανάκτορο Ροάν που πλέον φιλοξενεί 
διάφορες πολιτιστικές εκθέσεις. Χρόνος ελεύθερος για μια 
κρουαζιέρα στα νερά του Ίλ και αργότερα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη - 
πτήση επιστροφής (118 χλμ ανά διαδρομή)
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την παραμυθένια Χαϊ-
δελβέργη, έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου της 
Γερμανίας, που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Νέκαρ και στη σκιά του κάστρου Σλος. Περπατήστε στο 
πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, όπου μπορείτε να 
θαυμάσετε πολλές μεσαιωνικής και νεότερης περιόδου 
εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Πνεύματος αλλά και αυτή 
των Ιησουιτών. Επίσης θα δείτε τον δρόμο των φιλοσόφων 
από τον οποίο έχει κανείς την πιο ωραία θέα στην πόλη και 
το ιστορικό κέντρο με τον πεζόδρομο “Hauptstrasse”.Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

Πανόραμα Αλσατίας 
Σάλτσμπουργκ - Μόναχο

Αναχωρήσεις 17/12 & 19/12
Σάλτσμπουργκ / Βιέννη / Βελιγράδι

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μόναχο (περιήγηση) 
Σάλτσμπουργκ (περιήγηση) - Βιέννη (442 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόναχο. Άφι-
ξη στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας όπου θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγηση μας από την κεντρική πλατεία Μαρίενπλατς 
με το παλαιό δημαρχείο, το επιβλητικό νέο δημαρχείο με 
τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό 
άγαλμα της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου, την παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Θα δια-
σχίσουμε την Viktualienmarkt, μία ανοιχτή αγορά εδώ-
διμων ειδών με προϊόντα από όλο τον κόσμο. Θα δούμε 
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Νέπομουκ, την εκκλησία 
του Αγίου Μιχαήλ και αμέσως μετά τον καθεδρικό ναό της 
Παρθένου Μαρίας με τους χαρακτηριστικούς τρούλους 
ύψους 99 μέτρων! Προχωράμε στην Προμενάντ Πλατς 
και στον ιστορικό Ναό του Σωτήρος (Salvatorkirche). Ακο-
λουθεί η Τεατινέρ Στράσσε (πεζόδρομος με καταστήματα) 
και η Όντεονσπλατς, συνεχίζουμε στη Ρεσιντέντς Στράσσε 
και την πλατεία Μαξιμιλιανού Ιωσήφ, του πρώτου βασι-
λιά της Βαυαρίας. Εδώ βρίσκεται η κεντρική είσοδος του 
χειμερινού παλατιού (Ρεσιντέντς) και το νεοκλασικού 
ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Προχωρώντας 
θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε 
την όπερα της Ιδομενέας. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας 
και φτάνουμε στο Σάλτσμπουργκ, το μοναδικό «κάστρο 
αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας 
άλλης ρομαντικής εποχής. Θα επισκεφτούμε τους κήπους 
του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach 
και διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα 
δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρι-

κό Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για τον τερματικό σταθμό της 
σημερινής μας ημέρας, την Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Βιέννη (περιήγηση) - Βουδαπέστη (243 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας 
στην πόλη της Βιέννης με το ανάκτορο και τον κήπο του 
Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην 
θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο 
ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προ-
σέλαβε το Ν. Πακάσι. Έπειτα, θα δούμε το ανάκτορο Μπελ-
βεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του 
Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 
Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα 
χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλα-
σικό Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό 
Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του 
Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγί-
ου Καρόλου. Αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη στην πανέ-
μορφη αυτή πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση) - 
Βελιγράδι (379 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια ξεκινάμε την ξενά-
γηση στην πόλη η οποία χωρίζεται από το Δούναβη, στη 
Βούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, 
το πανέμορφο νησάκι της Μαργαρίτας, τη μεγαλοπρε-
πή πλατεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, 

τον Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία του Ματίας στη 
Βούδα και την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα τε-
λειώσουμε την ξενάγηση με μία επίσκεψη στο λόφο του 
Γκέλερτ, όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Νίκης, αφιε-
ρωμένο στους ήρωες του B΄Παγκόσμιου πόλεμου. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος στο ιστορι-
κό κέντρο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση 
για το Βελιγράδι. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα: Βελιγράδι (περιήγηση) - 
Θεσσαλονίκη (673 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση 
στο Βελιγράδι, μια πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία 
έχει τη δική της μεγάλη ιστορία, την οποία θα ακού-
σουμε από τον ξεναγό μας. Θα δούμε τα κατεστραμ-
μένα κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, 
απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, το 
κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, 
τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό 
Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να επισκε-
φτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν αιχ-
μάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα 
Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του 
σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή 
του σε περίοπτη θέση,απέναντι από το πάρκο του 
Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε τον δρόμο σε οδό Ρήγα 
Φεραίου. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την 
πόλη μας. Διέλευση συνόρων και με ενδιάμεσες στά-
σεις άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Αυστριακό Πανόραμα 
Μόναχο - Βουδαπέστη - Βελιγράδι
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Σάλτσμπουργκ / Κίτσμπυελ / Ίνσμπρουκ / Φίλλαχ / Ζάγκρεμπ

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μόναχο (περιήγηση) - 
Σάλτσμπουργκ (144 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση 
για Μόναχο. Άφιξη και η ξενάγησή μας ξεκινάει με την 
κεντρική πλατεία Μαρίενπλατς και το επιβλητικό νέο 
δημαρχείο. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου, την παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Θα δια-
σχίσουμε την Βικτουάλιενμαρκτ, μία ανοιχτή αγορά εδώ-
διμων ειδών με προϊόντα από όλο τον κόσμο. Θα δούμε 
την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Νέπομουκ και αμέσως 
μετά τον καθεδρικό ναό της Παρθένου Μαρίας με τους 
χαρακτηριστικούς τρούλους ύψους 99 μέτρων! Προχω-
ράμε στην Προμενάντ Πλατς και στον ιστορικό Ναό του 
Σωτήρος. Ακολουθεί η Τεατινέρ Στράσσε και η Όντεον-
σπλατς, για να συνεχίσουμε στη Ρεσιντέντς Στράσσε και 
την πλατεία Μαξιμιλιανού Ιωσήφ. Εδώ βρίσκεται η κε-
ντρική είσοδος του χειμερινού παλατιού και το νεοκλασι-
κού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Θα συνεχί-
σουμε με το Χόφμπροιχαους, μίας από τις γνωστότερες 
μπυραρίες του Μονάχου και προχωρώντας θα βρεθούμε 
στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα 
της Ιδομενέας. Τελειώνουμε την ξενάγηση στην πλατεία 
Μαρίενπλατς απ’ όπου ξεκινήσαμε. Αναχώρηση για το 

Σάλτσμπουργκ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα: Σάλτσμπουργκ -Κίτσμπυελ - Ίνσμπρουκ - 
Σάλτσμπουργκ (360 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε με προορισμό το 
πιο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο του Τυρόλου, το 
Κίτσμπυελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, χτι-
σμένο αμφιθεατρικά, με σπίτια χτισμένα σε τυπική τυ-
ρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώ-
ματα, σκεπές σε αυστηρό τυρολέζικο στυλ και ξύλινα 
μπαλκόνια. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας φτάνουμε 
στο Ίνσμπρουκ Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με 
την πόλη που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία 
των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας 
Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρική 
λεωφόρο Μαρία Τερεζίν Στράσε, τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυ-
σωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. 
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο 
Σάλτσμπουργκ και ελεύθερος χρόνος.

3η ημέρα: Σάλτσμπουργκ - Φίλλαχ - 
Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ (420 χλμ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Φίλλαχ, πόλη 
της Αυστρίας και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του κρατι-
δίου της Καρινθίας. Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Ντράου και είναι ένα σημαντικό σταυροδρόμι στις Άλπεις. 
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για να φτάσουμε στην 
όμορφη Λιουμπλιάνα. Θα περιηγηθούμε στη πόλη που εί-
ναι χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντο-
να στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε 
αρκετά κτίρια. Θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο και τον Κα-
θεδρικό Ναό που δεσπόζουν την πόλη. Ελεύθερος χρόνος 
και αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ. ¨αφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.
 
4η ημέρα: Ζάγκρεμπ (περιηγηση) - 
Θεσσαλονίκη (990 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε μια πε-
ριήγηση στην όμορφη πόλη. Θα δούμε τα ιστορικά 
μνημεία, τα στενά δρομάκια, τους ποδηλατόδρο-
μους, τα μικρά καφέ. Επίσης, την εκκλησία του Αγί-
ου Μάρκου, το κοινοβούλιο και το προεδρικό Μέ-
γαρο. Στην συνέχεια αναχώρηση και με ενδιάμεσες 
στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην 
πόλη μας.

Αυστριακό Τιρόλο 
Μόναχο - Λιουμπλιάνα

Μοναδική Αναχώρηση 27/12
Παραδουνάβια Χωριά / Μπρατισλάβα

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (633 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. Σας προτείνουμε το μεγάλο πεζόδρομο της 
οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα 
καταστήματα για πιθανές σας αγορές.

2η ημέρα: Βελιγράδι (περιήγηση) - 
Βουδαπέστη (374 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο 
Βελιγράδι, μια πόλη με πολλά μνημεία. Η Σερβία έχει 
τη δική της μεγάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουμε 
από τον ξεναγό μας. Θα δούμε τα κατεστραμμένα κτί-
ρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, απένα-
ντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, το κρατικό 
Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, 
το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. 
Επίσης, δε θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυ-
λακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα 
της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους 
συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστη-
σαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση,α-
πέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε 
τον δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση για την Βουδαπέστη. Άφιξη και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια 

κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε 
εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την μα-
κροχρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρο-
νομιά. 

3η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση) - 
Παραδουνάβια χωριά - Βιέννη (322 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζει η ξενάγησή μας 
στην πόλη που χωρίζεται από το Δούναβη, στη Βούδα 
και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το 
πανέμορφο νησάκι της Μαργαρίτας, τη μεγαλοπρε-
πή πλατεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, 
τον Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία του Ματίας 
στη Βούδα και την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. 
Τελευταίος σταθμός ο λόφος του Γκέλερτ, όπου θα 
θαυμάσουμε το άγαλμα της Νίκης, αφιερωμένο στους 
ήρωες του Β΄Παγκοσμίου πολέμου. Στη συνέχεια ανα-
χώρηση για να επισκεφτούμε τα παραδουνάβια χωριά. 
Πρώτη μας στάση το Έστεργκομ, πρώτη πρωτεύουσα 
του Ουγγρικού κράτους, όπου θα επισκεφτούμε τον 
Μητροπολιτικό σταθμό του Αγίου Στεφάνου. Έπειτα θα 
κατευθυνθούμε στο Βίσεγκραντ με το μεσαιωνικό κά-
στρο και θα καταλήξουμε στο γραφικό χωριό των καλ-
λιτεχνών, τον Άγιο Ανδρέα, όπου μπορείτε να ψωνίσετε 
κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. 
Αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Βιέννη (ξενάγηση πόλης, Ανάκτορο Σεν-
μπρούν) - Μπρατισλάβα (80 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ακολουθήσει η ξενάγηση 
στην πόλη της Βιέννης. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη 
λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντι-
κά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο. θα 
περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την 
Όπερα, το Τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φρα-
γκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο 
γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανε-
πιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε, 
την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Έπειτα θα 
επισκεφτούμε το φημισμένο ανάκτορο και τον κήπο του 
Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην 
θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Στη συ-
νέχεια αναχώρηση για την όμορφη Μπρατισλάβα. Άφιξη 
και θα ξεκινήσουμε με μια περιήγηση του Staremestro, 
της παλιάς πόλης, της οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζο-
δρομημένο, του καθεδρικού του Αγίου Μαρτίνου, του 
αρχιεπισκοπικού μεγάρου, της εθνικής πινακοθήκης, του 
θεάτρου και του εθνικού μουσείου. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

5η ημέρα: Μπρατισλάβα - 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο (πτήση επιστροφής) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετάβαση στο αεροδρόμιο, απ’ 
όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής για την Θεσσαλονίκη.

Βελιγράδι 
Βουδαπέστη - Βιέννη

Αναχωρήσεις 18/12, 20/12, 26/12 & 02/01

μόνο 199€*

4 ημέρες

με απευθείας πτήσεις της

από 179€*

5 ημέρες

με απευθείας πτήσεις της

Δώρο! 
το αεροπορικό 

εισιτήριο! 

Δώρο! 
το αεροπορικό 

εισιτήριο! 
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Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βουδαπέστη (995 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί για τα 
σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρο-
μή φτάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγ-
γαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, στη Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση) - Βιέννη (243 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας αρχίζει με 
την Πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρί-
δας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, τη λεωφό-
ρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη 
Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δού-
με τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία 
γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέ-
λερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της 
Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κά-
στρο, την Τσιταντέλα. Το μεσημέρι αναχώρηση για την 
Βιέννη, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
3η ημέρα: Βιέννη (πανοραμική ξενάγηση πόλης) - 

Μπρατισλάβα (περιήγηση) (80 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε μία πανοραμι-
κή ξενάγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτο-
ρο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα 
γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγη-
θούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε 
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε 
το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπι-
στήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την 
Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και 
την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σέν-
μπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας και θα καταλήξουμε στην ελ-
ληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στε-
φάνου. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβα-
κίας. Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης, 
η Μπρατισλάβα βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής 
Ευρώπης και συνδέεται με τις γειτονικές χώρες μέσω 
του ποταμού Δούναβη. Οι βίλες νότια του ποταμού 

Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια και κάστρα από την 
εποχή του κομμουνισμού, τα σημαντικότερα μουσεία, 
αλλά και η πληθώρα των μπαρ που πλημμυρίζουν από 
νεολαία, κάνουν την πόλη να ξεχωρίζει. Το πιο χαρα-
κτηριστικό αξιοθέατο δεν είναι άλλο από το Κάστρο, 
στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι βασιλείς και φυλάσ-
σονται αρκετά κοσμήματα του στέμματος. Η θέα που 
προσφέρει από ψηλά είναι φανταστική. Σε απόσταση 
αναπνοής απλώνεται η κεντρική αρτηρία της Μπρα-
τισλάβα, ο Βεντούρσκα. Ένας πολυσύχναστος δρόμος 
γεμάτος καφέ, εστιατόρια και μπαρόκ παλάτια. Επόμε-
νη στάση μας το υπέροχο συντριβάνι στην κεντρική 
πλατεία της παλαιάς πόλης. Στην συνέχεια μεταφορά 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος 
ελεύθερος.

4η ημέρα: Μπρατισλάβα - 
μετάβαση στο αεροδρόμιο (πτήση επιστροφής) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για τα 
τελευταία ψώνια στην πόλη. Κατόπιν μετάβαση στο αε-
ροδρόμιο, απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής 
για την Θεσσαλονίκη.

Βουδαπέστη  
Βιέννη 
Μπρατισλάβα 

Αναχωρήσεις 19/12, 21/12, 26/12 & 02/01
Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατι-
σλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Άφιξη στο ξενο-
δοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: Μπρατισλάβα (περιήγηση) - 
Βιέννη (περιήγηση) - Βουδαπέστη (324 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε με μια πε-
ριήγηση του Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας 
μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, του καθεδρικού του 
Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, της εθνι-
κής πινακοθήκης, του θεάτρου και του εθνικού μουσείου. 
Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στην πόλη, 
να απολαύσετε τον καφέ σας στις όχθες του Δούναβη ή να 
χαρείτε την γοητεία των τεράστιων εμπορικών κέντρων 
της, με διεθνούς φήμης μπουτίκ. Στη συνέχεια αναχώρη-
ση για την Βιέννη. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με την ξενά-
γηση στο ανάκτορο και στον κήπο του Σενμπρούν, που 
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία 
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε 
τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. 

Πακάσι. Έπειτα, θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και 
θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 
Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα 
χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετρά-
γωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το 
νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, 
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 
Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε, την εκπληκτική 
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Χρόνος ελεύθερος και ανα-
χώρηση για Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

3η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση μας 
με τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτι-
σμένα πάνω στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων 
το Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και 
το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Πεζή περιήγηση: Η συνοι-
κία του Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί 
και επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή 
του λόγου του Πύργου, μπορεί κανείς να επισκεφτεί εκτός 

από το Ανάκτορο των Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας 
της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, το Θέατρο του 
Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινα-
κοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα πολυ-
τιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά 
πόλη της Βούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου 
παλαιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να 
δείτε την εκκλησία του Αγίου Ματθία, τον “Προμαχώνα 
των Ψαράδων” με τους κωνικούς πύργους και την υπέρο-
χη θέα. Ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Βουδαπέστη - Θεσσαλονίκη (995 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη μας. Διέλευση των 
συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη 
Θεσσαλονίκη. 

Βουδαπέστη 
Δώρο ξενάγηση  
Βιέννης & Μπρατισλάβας!

Αναχωρήσεις 19/12, 21/12, 26/12 & 02/01

από 135€*

4 ημέρες
με απευθείας πτήσεις της

μόνο 135€*

4 ημέρες
με απευθείας πτήσεις της

Δώρο! 
το αεροπορικό 

εισιτήριο! 

Δώρο! 
το αεροπορικό 

εισιτήριο! 

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων *Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων64 65



Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη. Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

από 199€*

5 ημέρες
με απευθείας πτήσεις της

Βιέννη - Σάλτσμπουργκ - Βουδαπέστη

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατι-
σλάβα. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Μπρατισλάβα (περιήγηση) - 
Βιέννη (περιήγηση) (80 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε με μια πε-
ριήγηση του Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας 
μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, του καθεδρικού 
του Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, 
της εθνικής πινακοθήκης, του θεάτρου και του εθνικού 
μουσείου. Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε 
στην πόλη, να απολαύσετε τον καφέ σας στις όχθες του 
Δούναβη ή να χαρείτε την γοητεία των τεράστιων εμπο-
ρικών κέντρων της, με διεθνούς φήμης μπουτίκ. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και θα ξεκι-
νήσουμε με την ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο 
του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, 
πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένει-
ας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μα-
ρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Έπειτα, θα δούμε 
το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην 
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτι-

κό Πάρκο, θα περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα 
Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο των Μουσείων, 
την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλασικό Κοινο-
βούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανα-
κτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του 
Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 
του Αγίου Καρόλου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος.

3η ημέρα: Βιέννη - 
Σάλτσμπουργκ (296 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλ-
τσμπουργκ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο 
μοναδικό «κάστρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και 
πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορεί-
τε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της 
παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του 
ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Δια-
σχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε 
το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό 
της πόλης και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Βιέννη - 
Βουδαπέστη (περιήγηση) (243 χλμ ανά διαδρομή)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βουδα-
πέστη. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας με τα ωραι-
ότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα πάνω 
στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό 
Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και το Κοινο-
βούλιο της Ουγγαρίας. Πεζή περιήγηση: Η συνοικία του 
Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέ-
κτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή του λόγου 
του Πύργου, μπορεί κανείς να επισκεφτεί εκτός από το 
Ανάκτορο των Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας της Βου-
δαπέστης, την κρήνη του Ματθία, το Θέατρο του Πύργου, 
το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη 
Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα 
έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της 
Βούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου παλαιότε-
ρα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να δείτε την 
εκκλησία του Αγίου Ματθία, τον “Προμαχώνα των Ψα-
ράδων” με τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. 
Μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και 
ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: Βουδαπέστη - Θεσσαλονίκη (995 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη μας. Διέλευση των 
συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη 
Θεσσαλονίκη. 

Βιέννη 
Σάλτσμπουργκ 
Βουδαπέστη 

Αναχωρήσεις 18/12, 20/12, 26/12 & 02/01
Βελιγράδι / Καστρούπολη / Κάρλοβι Βάρι

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (633 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. Σας προτείνουμε το μεγάλο πεζόδρομο της 
οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα 
καταστήματα για πιθανές σας αγορές.

2η ημέρα: Βελιγράδι - Βουδαπέστη (περιήγηση) (378 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την όμορφη δια-
δρομή μας περνώντας τα σύνορα της Ουγγαρίας για να 
φτάσουμε στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε την περιήγηση μας με τα ωραι-
ότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα πάνω 
στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό 
Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και το Κοινο-
βούλιο της Ουγγαρίας. Έπειτα συνεχίζουμε την περιήγηση 
μας με τα πόδια. Η συνοικία του Πύργου και η Παλιά Πόλη 
έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους γο-
ητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, μπορεί κανείς 
να επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο των Αψβούργων, 
το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του 
Ματθία, το Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ 
αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι 
συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. 
Περπατώντας την παλιά πόλη της Βούδας, σταθείτε στην 
οδό των Λόρδων, όπου παλαιότερα έμεναν αριστοκράτες 

και έμποροι. Αξίζει να δείτε την εκκλησία του Αγίου Ματ-
θία, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με τους κωνικούς 
πύργους και την υπέροχη θέα. Το βράδυ σας προτείνουμε 
μια κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε 
εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την μακρο-
χρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

3η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (περιήγηση) - Πράγα (576 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βιέννη. 
Στην περιήγησή 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 την περίφημη λεωφό-
ρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τε-
τράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέα-
τρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη 
Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρι-
κό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορι-
κή συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. 
Έπειτα, συνεχίζουμε την διαδρομή μας για να καταλήξουμε 
στην όμορφη Πράγα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα: Πράγα (ξενάγηση Παλιάς πόλης) - 
Προαιρετική Κάρλοβι Βάρι (127 χλμ ανά διαδρομή)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ακολουθήσει η ξενάγηση 
της Παλιάς πόλης όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλα-
τεία της Παλιάς πόλης (Staromestske Namesti), το μεσαι-
ωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της 
Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο 
της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο 
Νόστιτς, την πλατεία Βατσεσλάβ (Václavské namesti), την 
Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περ-
πατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη 
με 30 αγάλματα αγίων. Στη συνέχεια αναχώρηση προαιρε-
τικά για την όμορφη λουτρόπολη, το Κάρλοβι Βάρι, που 
ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, 
δάση και χωριά περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή 
σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη λουτρόπολη 
θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά και 
τα υπέροχα κτίρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθε-
ρος χρόνος.

5η ημέρα: Πράγα (Καστρούπολη) - πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε με την ξενάγηση της Κα-
στρούπολης και του Κάστρου όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το πα-
λάτι Σβαρτσενβεργκ, την αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προε-
δρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του 
Αγίου Νικολάου κ.α. Ελεύθερος χρόνος για τα τελευταία ψώνια 
στην πόλη. Κατόπιν μετάβαση στο αεροδρόμιο, απ’ όπου θα 
πάρουμε την πτήση επιστροφής για την Θεσσαλονίκη.

Πράγα 
Βουδαπέστη 
Δώρο ξενάγηση Βιέννης!

Αναχωρήσεις 17/12 & 27/12

από 199€*

5 ημέρες
με απευθείας πτήσεις της

Δώρο! 
το αεροπορικό 

εισιτήριο! 

Δώρο! 
το αεροπορικό 

εισιτήριο! 

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων *Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων66 67



Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη. Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

από 159€*

Σημείωση 1: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα. | Σημείωση 2: Στο 3ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιούνται η 3η και η 4η ημέρα.

4 ημέρες
με απευθείας πτήσεις της

Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη - Νόβι Σαντ - Βελιγράδι

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πράγα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτή-
ση για την πρωτεύουσα της Τσεχίας, την Πράγα. Άφιξη 
και ξενάγηση στην Παλιά πόλη, όπου μεταξύ άλλων 
θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske 
namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό 
ρολόι, το ναό της Παναγίας του Τυν, την Εβραϊκή συνοι-
κία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο 
του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βατσε-
σλάβ (Václavské namesti), την Εθνική Βιβλιοθήκη, το 
Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στην πέ-
τρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα 
αγίων. Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αργότερα 
(προαιρετικά) θα επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μι-
κρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει δίωρη 
κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα για να θαυμάσου-
με την μεσαιωνική πόλη, με φωταγωγημένα όλα της τα 
ιστορικά κτίρια.

2η ημέρα: Πράγα - Βιέννη (περιήγηση) (333 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βιέννη. 
Άφιξη και ξεκινάει η ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το 
ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περί-
φημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρ-
κο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη 
του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 

Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα 
καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου 
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος 
χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

3η ημέρα: Βιέννη - Βουδαπέστη (περιήγηση) -  
Νόβι Σαντ (536 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βουδα-
πέστη. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πόλη 
η οποία χωρίζεται από το Δούναβη, στη Βούδα και την 
Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το πανέμορ-
φο νησάκι της Μαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία 
των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των 
Ψαράδων, την Εκκλησία του Ματίας στη Βούδα και την 
περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε την 
ξενάγηση με επίσκεψη στον λόφο του Γκέλερτ, όπου θα 
θαυμάσουμε το άγαλμα της Νίκης, αφιερωμένο στους 
ήρωες του Β’ Παγκόσμιου πόλεμου. Τέλος αναχώρηση για 
το Νόβι Σαντ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα: Νόβι Σαντ (περιήγηση) - 
Βελιγράδι (περιήγηση) - Θεσσαλονίκη (731 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή 
μας στο κέντρο της πόλης του Νόβι Σαντ που αποκα-
λείται «Αθήνα της Σερβίας», όπου θα δούμε την οδό 
Dunavska (Δουνάβσκα) και Zmaj Jovina, τους πεζόδρο-
μους, την πλατεία Ελευθερίας, το Εθνικό Θέατρο, το Δη-

μαρχείο, την Καθολική Εκκλησία της Παναγίας, το σπίτι 
της Μιλένας Μάριτς Αϊνστάιν – σύζυγος του Άλμπερτ 
Αϊνστάιν, την Εβραϊκή Συναγωγή Matica Srpska, την 
παλιά Ελληνική συνοικία. Συνεχίζουμε την διαδρομή 
μας για να φτάσουμε στην πρωτεύουσα και μεγαλύτε-
ρη πόλη της Σερβίας, το Βελιγράδι και να θαυμάσουμε 
τα κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο των 
νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά πε-
ρήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι της κράτησαν 
78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το κρατικό Θέατρο, 
το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το Δημαρ-
χείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε 
θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου 
οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελλη-
νικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρό-
φους του. Τέλος αναχώρηση για την πόλη μας. Διέλευ-
ση συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ 
στη Θεσσαλονίκη.

Πράγα  
Βιέννη  
Βουδαπέστη 
Βελιγράδι

Αναχωρήσεις 18/12 & 27/12
Βελιγράδι / Νις / Ζέμουν / Νόβι Σαντ 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Νις (περιήγηση) - 
Βελιγράδι (640 χλμ)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας, διασχί-
ζοντας τα σύνορα των Ευζώνων και περνώντας έξω από 
Σκόπια και αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του Μοράβα, 
κάνουμε στάση στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβί-
ας, τη Νις. Η πόλη είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Νίσαβα και αποτελεί γενέτειρα του Μέγα Κωνσταντίνου. 
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας καταλήγουμε το απόγευ-
μα στο Βελιγράδι. Πρώτη επίσκεψη στο Ναό του Αγίου 
Σάββα, που είναι ο μεγαλύτερος (εν λειτουργία) ορθόδο-
ξος 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. 
Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στην 
όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας.

2η ημέρα: Βελιγράδι (περιήγηση)
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την πραγματική γνωριμία 
με τη πόλη του Βελιγραδίου, μία από τις παλαιότερες πό-
λεις 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 πρωτεύ-
ουσα και μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Ξεκινάμε από το 
Σιδηροδρομικό σταθμό, ένα όμορφο κτίριο του 1884 το 
οποίο σύντομα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα γίνει 
μουσείο της πόλης. Μπαίνουμε στην οδό Nemanjina και 
στην Resavska, απολαμβάνοντας τη θέα στα κτίρια των 
υπουργείων, αλλά και ενθυμούμενοι το βομβαρδισμό 
του 1999, με τα γκρεμισμένα στρατιωτικά κτίρια, που 
ακόμη στέκονται στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε με 

την εκκλησία του Αγίου Μάρκου δίπλα στο πανέμορφο 
πάρκο Τασμάϊνταν, τη Βουλή 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 πόδια μέσα στο 
πάρκο και το φρούριο Καλεμέγκνταν (Kalemegdan) όπου 
θα απολαύσουμε τη θέα στο σημείο συνάντησης των πο-
ταμών Σάββα και Δούναβη. Εδώ βρίσκεται και το Στρατιω-
τικό Μουσείο, ένα ζωντανό μουσείο πολεμικού υλικού για 
την ιστορία της Γιουγκοσλαβίας, με στρατιωτικά εκθέματα 
από τη Ρωμαϊκή εποχή, το Μεσαίωνα και το Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο, καθώς και τα απομεινάρια του Αμερικανικού 
Stealth. Πριν μπούμε στο πάρκο, θα έχουμε την ευκαιρία 
να δούμε το μνημείο του Ρήγα Φεραίου και τον πύργο 
Νέμπογισα, στον οποίο φυλακίστηκε και σκοτώθηκε. 
Στην επιστροφή μας από το φρούριο, θα μπούμε στο πα-
νέμορφο πεζόδρομο 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.

3η ημέρα: Βελιγράδι - Φρούσκα Γκόρα - Νόβι Σαντ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το βου-
νό Φρούσκα Γκόρα, τόπος γνωστός ως σερβικό Άγιον 
Όρος με τα 15 μοναστήρια του. Εμείς θα επισκέψουμε 
ένα. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το κέντρο της πό-
λης του Νόβι Σαντ που αποκαλείται «Αθήνα της Σερβί-
ας» και είναι 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 και άλλα αξιοθέατα.  

4η ημέρα: Βελιγράδι (Σπίτι Λουλουδιών - Ζέμουν)- 
κρουαζιέρα Δούναβη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας 
με πρώτο σταθμό το Σπίτι των λουλουδιών, μουσείο 
και άλλοτε κατοικία, του επί σειρά ετών προέδρου της 
Σοσια- λιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιου-
γκοσλαβίας Josip Broz Tito, εδώ βρίσκεται και ο τάφος 
του. Μετά το πούλμαν μας πάει στην άλλη πλευρά του 
ποταμιού, ενώ εμείς απολαμβάνουμε την θέα στις γέφυ-
ρες της πόλης. Ο προορισμός μας αυτή τη φορά είναι η 
περιοχή Ζέμουν. Ενώ ανήκει στο Βελιγράδι είναι αρκετά 
διαφορετική και χτισμένη σε άλλο στυλ με ιστορικά μπα-
ρόκ κτίρια, πλατείες και παραδοσιακά cafe. Θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε το Καλεμέγκδαν πάλι, αλλά από την 
άλλη πλευρά του ποταμιού, ενώ πίνουμε τον καφέ μας δί-
πλα στον Πύργο στο λόφο Γκάρδος. Για το απόγευμα σας 
προτείνουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Δούναβη με 
ειδικό ποταμόπλοιοαπ΄όπου θα θαυμάσουμε τα φωταγω-
γημένα αξιοθέατα της πόλης από μια άλλη οπτική γωνία. 

5η ημέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για μια βόλτα 
στην όμορφη πόλη του Βελιγραδίου ή για να κάνετε τα 
ψώνια σας. Σας προτείνουμε τον μεγάλο πεζόδρομο της 
οδού Κνεζ Μιχαηλοβα όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα 
καταστήματα για τις αγορές σας. Η επιλογή δική σας. Ανα-
χώρηση για Θεσσαλονίκη.

Βελιγράδι

Αναχωρήσεις 19/12 & 27/12 (3 ημέρες),18/12 & 27/12 (4 ημέρες), 22/12 (5 ημέρες)

από 89€*

3, 4 ή 5 ημέρες
με απευθείας πτήσεις της

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι  καυσιμων
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Ανκόνα / Βενετία / Φλωρεντία / Ρώμη / Μουσεία Βατικανού Μπολόνια / Μουσεία Βατικανού / Νάπολη / Μπάρι

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα 
εν πλω (324 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για το λι-
μάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίη-
ση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Ελεύθερος χρόνος για να διασκεδάσετε στους πολυτελείς 
χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: Ανκόνα - Βενετία (359 χλμ)
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι της Ανκόνα και μετάβαση στην 
όμορφη Βενετία. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η ημέρα: Βενετία (περιήγηση) - Φλωρεντία (271 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας στην πόλη ξε-
κινάει. Μεταφορά με βαπορέτο (εξ ιδίων) για την Πιάτσα 
Σαν Μάρκο, το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης, όπως το 
χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Θα δούμε τον επιβλητικό 
Ναό του Αγίου Μάρκου σταυροειδής με πέντε θόλους 
- που υπήρξε εδώ και περίπου χίλια χρόνια ο τάφος του 
Αγίου Μάρκου, το ιδιωτικό παρεκκλήσι των δόγηδων, το 
πνευματικό στήριγμα και το μεγαλύτερο σύμβολο της 
ισχύος, της εξουσίας και της συνέχειας της ενετικής πολι-
τείας. Θα δούμε τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών 
που η λατινική επιγραφή αναφέρει «μετράω μόνο τις ευ-
τυχισμένες ώρες», την Γέφυρα των Στεναγμών, την ορθό-
δοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και θα καταλήξουμε σε 
ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος 
ελεύθερος και το απόγευμα αναχώρηση για την πόλη των 
Μεδίκων την Φλωρεντία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπολόνια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. 
Άφιξη στην όμορφη πόλη και στη συνέχεια μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Μπολόνια - Φλωρεντία (περιήγηση) - Ρώμη 
(392 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Φλω-
ρεντία. Στη συνέχεια ακολουθεί η ξενάγηση στην πόλη, 
μια πόλη-μουσείο με πίνακες, τοιχογραφίες και γλυπτά 
από την πλουσιότερη και παραγωγικότερη περίοδο που 
γνώρισε ποτέ η τέχνη και ο πολιτισμός. Θα δούμε την 
εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, την Σάντα Κρότσε, την πιο 
εντυπωσιακή εκκλησία της Φλωρεντίας και τόπος ταφής 
270 επιφανών Φλωρεντίνων, ανάμεσα στους οποίους ο 
Γαλιλαίος, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι, την γέφυρα 
Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια και τα μαγαζάκια που μοιάζουν 
να αιωρούνται πάνω από το ποτάμι. Θα περιηγηθούμε 
στην Πιάτσα ντε λα Σινιορία το Παλάτσο Βέκιο, έδρα της 
τοπικής κυβέρνησης επί επτακόσια χρόνια και στην Πιά-
τσα Σαν Τζιοβάνι με τον τρίτο μεγαλύτερο Καθεδρικό Ναό 
της Ευρώπη, την Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφη-
μο τρούλο του Μπρουνελέσκι, σήμα κατατεθέν της πόλης. 
Χρόνος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο. Αργά 
το απόγευμα αναχώρηση για Ρώμη, άφιξη και τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο μας. 

3η ημέρα: Ρώμη (ξενάγηση πόλης) - 
Μουσεία Βατικανού

τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η ημέρα: Φλωρεντία (περιήγηση) - Ρώμη (271 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια ακολουθεί η 
ξενάγηση στην πόλη, μια πόλη-μουσείο με πίνακες, 
τοιχογραφίες και γλυπτά από την πλουσιότερη και πα-
ραγωγικότερη περίοδο που γνώρισε ποτέ η τέχνη και 
ο πολιτισμός. Θα δούμε την εκκλησία του Τίμιου Σταυ-
ρού, την Σάντα Κρότσε, την πιο εντυπωσιακή εκκλησία 
της Φλωρεντίας και τόπος ταφής 270 επιφανών Φλωρε-
ντίνων, ανάμεσα στους οποίους ο Γαλιλαίος, ο Μιχαήλ 
Άγγελος και ο Μακιαβέλι, την γέφυρα Πόντε Βέκιο, με 
τα σπίτια και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να αιωρού-
νται πάνω από το ποτάμι. Θα περιηγηθούμε στην Πιά-
τσα ντε λα Σινιορία το Παλάτσο Βέκιο, έδρα της τοπικής 
κυβέρνησης επί επτακόσια χρόνια και στην Πιάτσα Σαν 
Τζιοβάνι με τον τρίτο μεγαλύτερο Καθεδρικό Ναό της 
Ευρώπη, την Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο 
τρούλο του Μπρουνελέσκι, σήμα κατατεθέν της πόλης. 
Χρόνος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο. 
Αργά το απόγευμα αναχώρηση για Ρώμη, άφιξη και τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

5η ημέρα: Ρώμη (ξενάγηση πόλης) 
Μουσεία Βατικανού
Πρωινό στο ξενοδοχείο και έπειτα θα γνωρίσουμε τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα της Ρώμης. Το Κολοσσαίο, το 
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
του κόσμου. Την Ρωμαϊκή Αγορά που ήταν η καρδιά της 
αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατο-

Πρωινό στο ξενοδοχείο και έπειτα θα γνωρίσουμε τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα της Ρώμης. Το Κολοσσαίο, το 
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 
κόσμου. Την Ρωμαϊκή Αγορά που ήταν η καρδιά της αρ-
χαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας, 
σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιο-
λογικούς χώρους της Ευρώπης. Την Piazza Venezia στους 
πρόποδες του Λόφου του Καπιτωλίου και κυριαρχείται 
από το επιβλητικό Εθνικό Μνημείο του Βιτόριο Εμανουέλε 
Β’ ή «Βωμός της Πατρίδας» αφιερωμένο στον πρώτο βα-
σιλιά της ενοποιημένης Ιταλίας. Μεταξύ άλλων θα δούμε 
την Piazza di Spagna με τα 135 ισπανικά σκαλιά του 18ου 
αι., το Πάνθεον το καλύτερα διατηρημένο από τα αρχαία 
μνημεία της Ρώμης, την Piazza Navona με την Fontana dei 
Quattro Fiumi (Κρήνη των Τεσσάρων Ποταμών) που είναι 
γεμάτη με καφέ, εστιατόρια και πλανόδιους ζωγράφους 
και φυσικά τη Φοντάνα ντι Τρέβι, το μεγαλύτερο συντρι-
βάνι της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το ανε-
ξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα 
μουσεία του Βατικανού, από τα σημαντικότερα του κό-
σμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον 
Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα των ζώων, του 
Απόλλωνα, τον διάδρομο των κηροπηγίων, την Αίθουσα 
με τους γεωγραφικούς χάρτες, τις αίθουσες που έχει ζω-
γραφίσει και διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ 
και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις μεγαλο-
φυείς τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται 
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας. Επι-

ρίας, σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Την Piazza Venezia 
στους πρόποδες του Λόφου του Καπιτωλίου και κυρι-
αρχείται 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 σκα-
λιά του 18ου αι., το Πάνθεον το καλύτερα διατηρημένο 
από τα αρχαία μνημεία της Ρώμης, την Piazza Navona 
με την Fontana dei Quattro Fiumi (Κρήνη των Τεσσάρων 
Ποταμών) που είναι γεμάτη με καφέ, εστιατόρια και πλα-
νόδιους ζωγράφους και φυσικά τη Φοντάνα ντι Τρέβι, το 
μεγαλύτερο συντριβάνι της πόλης. Στη συνέχεια θα επι-
σκεφτούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για 
να ξεναγηθουμε στα μουσεία του Βατικανού, από τα ση-
μαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα 
του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την 
αίθουσα των ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρομο των κη-
ροπηγίων, την Αίθουσα με τους γεωγραφικούς χάρτες, τις 
αίθουσες που έχει ζωγραφίσει και διακοσμήσει ο μεγά-
λος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέ-
λα Σιστίνα με τις μεγαλοφυείς τοιχογραφίες του Μιχαήλ 
Αγγέλου που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα αριστουρ-
γήματα της παγκόσμιας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος.
 
6η ημέρα: Ρώμη
μετάβαση αεροδρόμιο πτήση επιστροφής 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για 
το αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

στροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: Ρώμη - Πομπηία - Νάπολη - Μπάρι εν πλω 
(529 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη νεκρόπο-
λη της Πομπηίας που αφανίστηκε το 79 μ.Χ. μετά από τη 
φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου. Ο αρχαιολογικός χώρος 
της Πομπηίας έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην 
ξενάγηση που ακολουθεί, θα δούμε τα περιμετρικά τεί-
χη, τα λουτρά, την πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη Βέτρι, τον 
ναό του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, και τις 
χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα π.Χ. Χρόνος 
ελεύθερος και κατευθυνόμαστε προς τη Νάπολη, για να 
δούμε την παραλία με το παλάτι των Ισπανών, το κάστρο 
των Ντ Ανζού, τη Στοά του Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο 
θέατρο λυρικής σκηνής Σαν Κάρλο. Χρόνος ελεύθερος για 
μια βόλτα στη γραφική Βία Τολέδο. Στη συνέχεια μεταφο-
ρά στο λιμάνι του Μπάρι. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποί-
ηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ηγου-
μενίτσας. Ελεύθερος χρόνος για να διασκεδάσετε στους 
πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

5η ημέρα: Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη (324 χλμ)
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αποβίβαση 
και αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό μας, την 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας.

Special Πανόραμα 
Ιταλίας

Special Ρώμη 
Φλωρεντία - Πομπηία

Μοναδική Αναχώρηση 17/12 Μοναδική Αναχώρηση 26/12

μόνο 325€* μόνο 275€*
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Νις / Βελιγράδι / Νόβι Σαντ / Βιέννη / Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ / Σάλτσμπουργκ / Κίτσμπουελ / Ζελ Αμ Ζέ / Ζάγκρεμπ Βουδαπέστη / Βιέννη / Νόβι Σαντ / Παραδουνάβια Χωριά

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Νις – Βελιγράδι – 
Νόβι Σαντ Βουδαπέστη (995 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώ-
ρηση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη στα σύνορα των Ευζώ-
νων, στάση στα αφορολόγητα για τις πιθανές σας αγορές. 
Διέλευση των συνόρων και μέσω Νις, Βελιγραδίου και 
Νόβι Σαντ φτάνουμε το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση) – Βιέννη (243 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας, 
στην πόλη που χωρίζεται από το Δούναβη, στη Βούδα 
και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το 
πανέμορφο νησάκι της Μαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή 
πλατεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον 
Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία του Ματίας στη 
Βούδα και την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα 
τελειώσουμε την ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του 
Γκέλερτ, όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Νίκης, 
αφιερωμένο στους ήρωες του Παγκόσμιου πόλεμου. 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την Βιέννη. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βιέννη (περιήγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί η ξενάγηση της 
πόλης. Θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα πε-
ριηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα 
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Νόβι Σαντ (723 χλμ)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφείο μας διασχίζο-
ντας τα σύνορα Ευζώνων και περνώντας έξω από Σκόπια 
και Βελιγράδι, καταλήγουμε το απόγευμα στο Νόβισαντ, τη 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Ακολουθεί μία μικρή 
ξενάγηση με πρώτη στάση το φρούριο Πετροβαραντίν, ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά 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 βρί-
σκεται 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 διανοητικής ελίτ. Επίσης, το 2021 θα είναι 
Πολιτιστική πρωτεύουσα 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 Παναγίας, το 
σπίτι της Μιλένας Μάριτς Αϊνστάιν – σύζυγος του Άλμπερτ 
Αϊνστάιν, και την παλιά Ελληνική συνοικία της πόλης. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Νόβι Σαντ – 
Βουδαπέστη (περιήγηση) (294 χλμ)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την Βουδαπέστη και με 
την άφιξη μας στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, ξεκινά-
ει η πανοραμική ξενάγηση. Το όνομα της Βουδαπέστης 
προήλθε το 1873 από την ένωση των δύο κατοικημένων 
περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν του Δούναβη, 
της Βούδας (Buda) και της Πέστης (Pest). Θα ξεναγηθού-
με 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 

όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο 
των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέα-
τρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, 
τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον κα-
θεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την 
ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Το βράδυ 
σας προτείνουμε τη παρακολούθηση κοντσέρτου κλα-
σικής μουσικής.

4η ημέρα: Βιέννη – Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - 
Σάλτσμπουργκ (372 χλμ)
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τις μο-
ναδικές Λίμνες Salzkammergut. Θα επισκεφτούμε το 
Gmunden στις όχθες της λίμνης Traunsee, θα περάσου-
με μπροστά από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξου-
με στη κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee στις όχθες 
της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την 
ομώνυμη λίμνη και το μοναδικό τοπίο. Συνεχίζουμε 
για το μοναδικό «κάστρο αλατιού» το Σάλτσμπουργκ, 
γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης 
ρομαντικής εποχής, που μπορείτε να ζήσετε στους 
ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Εδώ θα 
επισκεφτούμε τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ 
δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμο-
σφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης 
και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο μας και χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για 

ονομάζεται Μνημείο της Χιλιετίας, με την στήλη ύψους 36 
μέτρων στην κορυφή της οποίας υπάρχει άγαλμα του Αρ-
χάγγελου Γαβριήλ. Θα δούμε επίσης τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Στεφάνου, τη μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγα-
ρίας, που πήρε το όνομά της προς τιμήν του προστάτη 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 πυργί-
σκους, τα παραπέτα και τις κοφτές σκάλες. Θα θαυμάσου-
με επίσης τον Ναό του Ματθαίου (Matyas) κτισμένο τον 
13ο αιώνα σε γοτθικό στυλ και ψηλά από το λόφο του 
Γκέλερτ με το ομώνυμο φρούριο και θα θαυμάσουμε τη 
μοναδική θέα. Ελεύθερος χρόνος, για να επισκεφθείτε την 
πλούσια αγορά της πόλης ή να επισκεφθείτε το καταπρά-
σινο νησί της Μαργαρίτας. Το βράδυ σας προτείνουμε μια 
κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν 
πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την μακρο-
χρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

3η ημέρα: Βουδαπέστη – 
Παραδουνάβια Χωριά (122 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Szentendre 
(Άγιος Ανδρέας), ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. 
Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτρι-
ας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. 
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών 
Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, 
όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και 
πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το 
επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα 
περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον 

καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού 
κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες 
προσόψεις.

5η ημέρα: Σάλτσμπουργκ – Κίτσμπουελ – 
Ζελ Αμ Ζέ Ζάγκρεμπ (558 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με προορισμό 
τη παραμυθένια ιστορική πόλη του Κίτσµπουελ, το γνω-
στότερο χιονοδρομικό θέρετρο της Αυστρίας, που βρί-
σκεται μέσα σε μια δασωμένη κοιλάδα. Θα θαυμάσουμε 
τα τοπικά αξιοθέατα, δύο ιστορικές εκκλησίες καθώς και 
αρκετές σειρές ωραίων χωριάτικων σπιτιών µε φωτεινά 
χρώµατα του 16ου και 17ου αιώνα. Το ωραιότερο θέαµα 
το καλοκαίρι είναι ο Αλπικός Ανθόκηπος µε πάνω από 120 
διαφορετικά είδη και τα ζωγραφισμένα αρχοντικά σπίτια 
στη παλιά πόλη. Συνεχίσουμε για το Ζελ Αμ Ζέ επίσης ιδι-
αίτερης ομορφιάς χειμερινό θέρετρο που είναι χτισμένο 
στις όχθες των λιμνών Saalach και Salzach σε υψόμετρο 
1.000 μέτρων. Συνεχίζουμε για το Ζάγκρεμπ. Άφιξη αργά 
το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύ-
θερος χρόνος στην πόλη.

6η ημέρα: Ζάγκρεμπ - Θεσσαλονίκη (995 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για το δρόμο της 
επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. 
Άφιξη αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Βασιλιά Μπέλα Δ’ για την προστασία της περιοχής από τους 
Μογγόλους. Τέλος, θα σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, 
όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα 
οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός 
του Esztergom, με την υπέροχη θέα του Δούναβη από το κά-
στρο, ιδανική για φωτογραφίες. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο.Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα 
με τσιγγάνικα βιολιά.

4η ημέρα: Βουδαπέστη - Ημερήσια εκδρομή στη Βιέννη 
(Προαιρετική επιλογή) (240 χλμ ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βιέννη. 
Στην περιήγησή μας, θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτο-
ρα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που 
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεω-
φόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέα-
τα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, την 
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρ-
χείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και 
την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια, 
θα καταλήξουμε στην Πλατεία Σουηδίας και από εκεί, με 
τα πόδια, θα κατευθυνθούμε στην ιστορική συνοικία της 
ελληνικής παροικίας και στον Καθεδρικό ναό του Αγ. Στε-
φάνου. Χρόνος ελεύθερος στην ομώνυμη πλατεία, όπου 
μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας και με μία παραδοσιακή 
άμαξα. Στη συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα στην 
Βουδαπέστη. 

5η ημέρα: Βουδαπέστη - Θεσσαλονίκη (990 χλμ)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα σύνορα Ουγγαρίας - 
Σερβίας, περνώντας έξω από Βελιγράδι και τα Σκόπια. Η 
άφιξή μας στη Θεσσαλονίκη θα είναι αργά το βράδυ.

Αυστριακό Πανόραμα 
Βουδαπέστη

Βουδαπέστη-Βιέννη 
Παραδουνάβια Χωριά
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μόνο 299€ από 199€

6 ημέρες 5 ημέρες
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Βουδαπέστη / Βιέννη / Σένμπρουν / House Of Sea (ενυδρείο) / 5d Cinema Time Travel / Prater / 
Δάση Μάγιερλινγκ / Μπάντεν / Βελιγράδι

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (σύντομη περιήγηση) (630 χλμ)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας, διασχίζοντας τα σύνορα των Ευζώνων και περνώντας έξω από Σκό-
πια και αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του Μοράβα, καταλήγουμε το απόγευμα στο Βελιγράδι, μια πόλη με πολλά 
μνημεία. Σε μια σύντομη περιήγηση στην πόλη θα δούμε τα κατεστραμμένα κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών 
δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, 
τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό Πατριαρχείο. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος 
στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας.

2η ημέρα: Βελιγράδι - Βουδαπέστη (περιήγηση) - Βιέννη (620 χλμ)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την Βουδαπέστη και με την άφιξη μας στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, ξεκινάει 
η πανοραμική ξενάγηση. Το όνομα της Βουδαπέστης προήλθε το 1873 από την ένωση των δύο κατοικημένων πε-
ριοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν του Δούναβη, της Βούδας (Buda) και της Πέστης (Pest). Θα ξεναγηθούμε πρώ-
τα 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 Μνημείο 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 Ουγγαρίας, την όπερα, το ογκώδες μπαρόκ Δημαρχείο και το επιβλητικό νεο-
γοτθικό 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 
παραπέτα και τις κοφτές σκάλες. Θα θαυμάσουμε επίσης τον Ναό του Ματθαίου (Matyas) κτισμένο ψηλά από το 
λόφο του Γκέλερτ με το ομώνυμο φρούριο και θα θαυμάσουμε τη μοναδική θέα. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση 
για την Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βιέννη (ξενάγηση πόλης + περιπατητική ξενάγηση) - 
Βιέννη House Of Sea (ενυδρείο)- 5d Cinema Time Travel - Prater
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας με την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμά-
σουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, τα χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την 
Όπερα, το Τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο 
γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε, την 
εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Συνεχίζοντας, θα επισκεφτούμε το House of Sea, το ενυδρείο της Βιέννης. 
Σε πάνω από 4.000 τ.μ. υπάρχουν περισσότερα από 10.000 ζώα (από ιθαγενή ψάρια γλυκού νερού – με διάφορα είδη 
πουλιών, εντυπωσιακούς καρχαρίες και κροκόδειλους. Έπειτα θα μεταφερθούμε στο Time Travel όπου θα ζήσουμε 
την μαγεία των 5 διαστάσεων (5D). Έχει βραβευτεί με το 5D ATTRACTION ANIMAGO AWARD. Θα ταξιδέψουμε 2.000 
χρόνια πίσω και θα γίνουμε μέρος της ιστορίας με ειδικά εφέ και εικόνες 3D που κόβουν την ανάσα. Θα ζήσουμε ένα 
μοναδικό 3D ταξίδι στην μεσαιωνική Βιέννη στην εποχή της πανώλης και θα λάβουμε μέρος στην τουρκική εισβολή 
του 1863. Στην συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση στο κέντρο της πόλη. Η όμορφη βόλτα μας 
ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ. Το σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, 
αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και 
τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Τελικός σταθμός της σημερινής μας ημέρας το Prater, σήμα κατατεθέν της 
Βιέννης, για να απολαύσουμε μια μαγευτική βολτα με την κλειστή, προστατευόμενη από το κρύο ρόδα της Βιέννης. 
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετική) - Βιέννη (296 ανά διαδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και προαιρετική αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας 
στο μοναδικό «κάστρο αλατιού», γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπο-
ρείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους 
του ανακτόρου Μιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε 
το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Βιέννη - Δάση Μάγιερλινγκ - Μπάντεν - Βελιγράδι (690 χλμ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία Μαγι-
ερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονί-
ας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου του Θρόνου και της Μαρίας Βετσέρα. Συνεχίζοντας θα κάνουμε μια 
σύντομη στάση στη γραφική λουτρόπολη του Μπάντεν,δημοφιλή προορισμό στην ανατολική πλευρά του δάσους 
της Βιέννης, με τις 15 θερμές πηγές της, γνωστή ήδη από τη Ρωμαϊκή εποχή. Τελικός προορισμός μας το Βελιγράδι. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

6η ημέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη (630 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη μας. Διέλευση των συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη 
το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
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από 589€
ΤΙΜΉ ΓΙΑ 2 ΕΝΉΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ

6 ημέρες

Το JUFA Hotel Wien απέχει 250μ. από το σταθμό Enkplatz 
του υπόγειου σιδηροδρόμου στο Simmering (έξοδος 
Grillgasse) και προσφέρει μοντέρνα δωμάτια και lounge 
με αίθριο. Παρέχει επίσης υπηρεσία ενοικίασης βρεφικού 
καροτσιού και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Το 
εστιατόριο των εγκαταστάσεων σερβίρει πλούσιο μπου-
φέ πρωινού και σπιτικά πιάτα. Όλα τα δωμάτια στο JUFA 
Wien είναι υποαλλεργικά και διαθέτουν κλιματισμό, μπά-
νιο, καθιστικό και τηλεόραση. Υπάρχουν χώρος παιχνι-
διών και παιδότοπος για τους μικρούς επισκέπτες, καθώς 
και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι για τους νέους. 

Το Prime Hotel βρίσκεται σε μια προνομιακή τοποθεσία 
στην περιοχή Vračar του Βελιγραδίου, 1,7 χλμ. μακριά 
από το Ναό του Αγίου Σάββα και προσφέρει εστιατόριο 
στις εγκαταστάσεις. Επίσης απέχει 3λμ. από την Πλατεία 
Δημοκρατίας του Βελιγραδίου και παρέχει δωρεάν Wi-Fi. 
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν επιφάνεια εργασίας και κα-
λωδιακή τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ιδιωτικό μπάνιο 
με ντους, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν προϊόντα 
περιποίησης. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
μπουφέ πρωινού. Μετά από μια γεμάτη μέρα, μπορούν 
επίσης να χαλαρώσουν στο μπαρ απολαμβάνοντας ένα 
δροσιστικό ποτό. Το Prime Hotel απέχει 2χλμ. από το Στά-
διο Tašmajdan, 4,3χλμ. από την Έκθεση Βελιγραδίου και 
6,5χλμ. από το στάδιο Belgrade Arena.

JUFA Hotel Wien 4*

Prime Hotel Garni 4*

Δώρο ξενάγηση 
Βουδαπέστη & 

ΒελιγράδιΒιέννη Family
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

«Σπίτι των Λουλουδιών» / Ζέμουν / Κρουαζιέρα στον Ποταμό Σάβα / Νις Σινάια / Μπραν / Μπρασόβ / Έπαυλη Τσαουσέσκου / Μουσείο Χωριού / Λίμνη Χερεστράου / Σόφια

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι (637 χλμ)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφείο μας, διασχί-
ζοντας τα σύνορα των Ευζώνων και περνώντας έξω από 
Σκόπια και αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του Μοράβα 
καταλήγουμε το απόγευμα στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση 
στο Ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πρω-
τεύουσα της Σερβίας.

2η ημέρα: Βελιγράδι (περιήγηση) 
Προαιρετικό δείπνο στη γραφική γειτονιά Skadarlija
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την πραγματική γνωριμία με 
τη πόλη του Βελιγραδίου, μία από τις παλαιότερες πόλεις 
της Ευρώπης, χτισμένη από τους Κέλτες τον 3ο αιώνα π.Χ, 
στις όχθες του ποταμού Σάββα, ο οποίος αποτελεί ουσια-
στικά παραπόταμο του Δούναβη. Είναι η πρωτεύουσα και 
μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Ξεκινάμε από το Σιδηρο-
δρομικό σταθμό, ένα όμορφο κτίριο του 1884 το οποίο 
σύντομα 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 βομβαρδισμό του 1999, με τα 
γκρεμισμένα στρατιωτικά κτίρια, που ακόμη στέκονται 
στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε με την εκκλησία του 
Αγίου Μάρκου δίπλα στο πανέμορφο πάρκο Τασμάϊνταν, 
τη Βουλή της Σερβίας, το Παλιό και το Καινούργιο παλάτι, 
την Πλατεία του Νίκολα Πάσιτς και αμέσως μετά την κε-
ντρική 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 πόδια μέσα στο πάρκο και το φρού-
ριο Καλεμέγκνταν (Kalemegdan) όπου θα απολαύσουμε 
τη θέα στο σημείο συνάντησης των ποταμών Σάββα και 
Δούναβη.Εδώ βρίσκεται και το Στρατιωτικό Μουσείο, 
ένα ζωντανό μουσείο πολεμικού υλικού για την ιστορία 
της Γιουγκοσλαβίας, με στρατιωτικά εκθέματα από τη 
Ρωμαϊκή εποχή, το Μεσαίωνα και το Β’ Παγκόσμιο πόλε-
μο, καθώς και τα απομεινάρια του Αμερικανικού Stealth. 
Πριν μπούμε στο πάρκο, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 
το μνημείο του Ρήγα Φεραίου και τον πύργο Νέμπογισα, 
στον οποίο φυλακίστηκε και σκοτώθηκε. Στην επιστροφή 
μας από το φρούριο, θα μπούμε στο πανέμορφο πεζό-
δρομο 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 βρά-
δυ προαιρετική διασκέδαση με δείπνο και ποτό, ζωντανή 
μουσική και λαϊκό χορό στη γραφική γειτονιά του ιστορι-

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βουκουρέστι (682 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία 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 Βουκουρέστι. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: Βουκουρέστι - 
Σινάια (123 χλμ) - Μπραν (51 χλμ) -
Γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα - Μπρασόβ (29 χλμ)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την Κοιλάδα Πράχωβα, φτάνουμε στη 
Σινάια, το «μαργαριτάρι των Καρπαθίων», όπου θα επι-
σκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία του Βασιλιά 
Καρόλου, του πρώτου Βασιλιά της Ρουμανίας, η ξυλόγλυ-
πτη 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 πρώτο 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 δια-
δρομή συνεχίζεται με επίσκεψη στο Μπραν. Εδώ θα γνωρί-
σουμε το πιο γνωστό τουριστικό αξιοθέατο της χώρας, τον 
Πύργο του Βλαντ Τσέπες, γνωστού ως Κόμη Ντράκουλα. 
Ακολουθεί γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής 
όπου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε την περίφημη 
ρουμανική κουζίνα. Τελευταία μας στάση, η πρωτεύουσα 
της Τρανσυλβανίας, το Μπρασόβ. Φθάνοντας, θα ξεναγη-
θούμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της σημερινής 
Ρουμανίας, θα δούμε τα κτίσματα του 18ου αιώνα, την κε-
ντρική 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 Κωνσταντινούπολη και τον Πύργο του Ρολογιού. 
Ούγγροι, Ρουμάνοι, Σλάβοι και Γερμανοί είχαν εγκαταστα-
θεί με το πέρασμα των αιώνων στο Μπρασόβ, κάνοντάς το, 
την πιο κοσμοπολίτικη πόλη των Βαλκανίων. Επιστροφή 
στο Βουκουρέστι αργά το απόγευμα.

κού κέντρου Skadarlija που αποκαλείται η Μονμάρτη του 
Βελιγραδίου. Πρόκειται για έναν πεζόδρομο που μοιάζει 
να ανήκει σε άλλη εποχή, με σέρβικα ταβερνάκια, καφετέ-
ριες και εστιατόρια με ζωντανή μουσική.

3η ημέρα: Βελιγράδι – «Σπίτι των Λουλουδιών» - 
Ζέμουν - Κρουαζιέρα στον ποταμό Σάβα
Μετά το πρωινό πηγαίνουμε στο Σπίτι των Λουλουδιών, 
μουσείο και άλλοτε κατοικία, του επί σειρά ετών προέ-
δρου 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 περιοχή Ζέμουν. Το Ζέμουν είναι αρ-
κετά διαφορετικό από το Βελιγράδι και χτισμένο σε άλλο 
στυλ, με ιστορικά μπαρόκ κτίρια, πλατείες και παραδοσι-
ακά 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 από-
γευμα προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη με ειδικό 
ποταμόπλοιο, απ’ όπου καθώς νυχτώνει θα θαυμάσουμε 
τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης, από μια άλλη 
οπτική γωνία.

4η ημέρα: Βελιγράδι – Μοναστήρι Κρούσεντολ - Σρέμ-
σκι Κάρλοβτσι -  Νόβι Σαντ (180 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το βουνό 
Φρούσκα  Γκόρα, τόπος γνωστός ως σερβικό Άγιον 
Όρος με τα 15 μοναστήρια του. Εμείς θα δούμε ένα. 
Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Σερβίας το Νόβι Σαντ, και Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης το 2021. Πρώτη στάση το φρούριο Πε-
τροβαραντίν, 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 
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, και άλλα εξιοθέατα. 
Επιστροφή στο Βελιγράδι το βράδυ.

3η ημέρα: Βουκουρέστι (περιήγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η ξενάγηση της πα-
νέμορφη πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το “Παρίσι των 
Βαλκανίων” όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Θα επι-
σκεφθούμε 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 νεοκλα-
σικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα 
στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, το πα-
λάτι του Βασιλιά Κάρολου του 1ου που σήμερα στεγάζει 
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 Θριάμβου, την πατριαρ-
χική εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, την Όπερα και 
το κτήριο του Πανεπιστημίου και τέλος την Ορθόδοξη 
εκκλησία της Σταυρουπόλεως. Στη συνέχεια, ελεύθερος 
χρόνος στο κέντρο και στην πλούσια αγορά. Θα έχετε ευ-
καιρία να ψωνίσετε αντίκες και αναμνηστικά, όπως επίσης 
και να γευματίσετε προαιρετικά στα εστιατόρια του κέ-
ντρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση στο ιστορικό κέντρο όπου θα βρείτε πολλές 
νυχτερινές επιλογές όπως Rock Café, μπυραρίες, μπιστρό, 
clubs και άλλα.

4η ημέρα: Βουκουρέστι – Έπαυλη Τσαουσέσκου - Μου-
σείο Χωριού – Λίμνη Χερεστράου Παραδοσιακό γεύμα 
Ρουμανικής κουζίνας 
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την έπαυλη που δι-
έμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Γνωστή και ως «Μέγαρο 
της Άνοιξης» (Palatul Primaverii), θα δούμε την προκλη-
τική 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 παραδοσια-
κά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας που έχουν 
μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, 
ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την 
παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και 
το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Η περιήγησή μας 
θα κλείσει με μία επίσκεψη στο τεράστιο, πανέμορφο και 
καταπράσινο πάρκο Herastrau, που βρίσκεται δίπλα στην 

5η ημέρα: Βελιγράδι - Νις - Θεσσαλονίκη (654 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Στάση στην τρίτη 
μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας τη Νις, χτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Νισάβα και γενέτειρα του Μέγα Κωνσταντί-
νου. Πανοραμική περιήγηση στην πόλη και αναχώρηση 
για τα σύνορα, άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το βράδυ. 

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.

5η ημέρα: Βουκουρέστι - Σόφια (360 χλμ) - 
Θεσσαλονίκη (290 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύου-
σα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Άφιξη και πανοραμική ξενά-
γηση στην πόλη όπου θα δούμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της 
Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό 
του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή, την Πανεπιστημιούπο-
λη και τον πεζόδρομο της Ρίλα. Αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα και άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

Βελιγράδι - Νόβισαντ 
+family price  
για αναχώρηση 22/12

Βουκουρέστι  
Θρυλικά Καρπάθια  
Λίμνη Χερεστραου

Αναχωρήσεις 23/12 & 03/01 (4 ημέρες), 22/12 (5 ημέρες) Αναχωρήσεις 23/12 & 03/01 (4 ημέρες), 22/12 (5 ημέρες)

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

από 159€ από 199€

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

4 ή 5 ημέρες 4 ή 5 ημέρες
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Μπάνσκο

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Μπάνσκο (218 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Διέλευση 
από τα σύνορα του Προμαχώνα και κάνοντας μια σύντομη 
στάση στα free shop συνεχίζουμε για το Μπάνσκο μετά 
από μια όμορφη διαδρομή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος για μια πρωτη βολτα στο ιστορικο 
κεντρο του Μπανσκο.

2η ημερα + 3η ημέρα:  Μπάνσκο - ski & παγοδρόμιο
Επισκεψη στο χιονοδρομικο κεντρο του Μπανσκο. Μά-
θημα Σκι ή Snowboard από έμπειρους εκπαιδευτές (πε-
ριλαμβάνεται διωρο μαθημα) για να διασκεδάσετε και να 
χαρείτε την πίστα του κεντρου με ασφάλεια. Εναλλακτι-
κα, επισκεψη στο παγοδρομιο, που βρισκεται 200 μετρα 
μακρια απο την Γονδολα του Μπανσκο. Ειναι το ιδανικο 
μερος για διασκεδαση με παιδια ή για αυτους που δεν νι-
ωθουν ακομα ετοιμοι να δοκιμασουν σκι, αλλα θελουν μια 
επαφη με τα χειμερινα αθληματα.

4η ημερα: Μπάνσκο - Βίτοσα (προαιρετικά) 
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για το χιονοδρο-
μικό κέντρο Βιτοσα, το οποίο απέχει 10 χλμ. από την 
Σόφια και βρίσκεται σε υψόμετρο 1800 μ., όπου θα 
ανέβουμε με τελεφερίκ, για να απολαύσουμε την φα-
ντασμαγορική θέα της Σόφιας και το χιονισμένο το-
πίο. Το όρος Βίτοσα ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά 
εθνικός δρυμός το 1934 και αποτελεί το παλαιότερο 
των Βαλκανίων, διαθέτει εξαιρετικά χιονοδρομικά 
κέντρα και είναι αγαπημένος προορισμός για σκιέρ, 
ορειβάτες και πεζοπόρους. Στην συνέχεια θα έχουμε 
ελεύθερο απόγευμα για βόλτα και ψώνια σε κεντρικό 
εμπορικό κέντρο, της πόλης. Επιστροφη στο ξενοδο-
χείο για διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Μπάνσκο - Θεσσαλονίκη (218 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια τε-

λευταία βόλτα στην πόλη. Έπειτα αναχωρούμε για Θεσσα-
λονίκη. Μέσω των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων φτάνου-
με το απόγευμα στα γραφεία μας.

Μπάνσκο family 

Αναχωρήσεις 22/12 & 23/12

Σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του προγράμματος.

από 463€4  ή 5 ημέρες

ΤΙΜΉ ΓΙΑ 2 ΕΝΉΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ

Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 

δύο 2ωρες 
εκπαιδεύσεις 

σκι ή snowboard 
από έμπειρους 

δασκάλους
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Αναχωρησεις: 21,22,23,24,26,27,28,29,30/12 & 2,3/01
Με αεροπορικά εισιτήρια οικονομικης θέσης, διαμονή σε 4* & 5* ξενοδοχεία και ημιδιατροφή

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα (classic), από 849€ Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 1099,00 € 
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα, με παράθυρο(classic), από 999€ Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 1349,00 € 
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα, με μπαλκόνι (classic), από 1149€ Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 1549,00 € 
Περιλαμβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνας της επιλογής σας, πληρης διατροφη καθημερινα στο κρουαζιεροπλοιο 
Δεν περιλαμβάνονται λιμενικά τέλη & φόροι αεροδρομίων, 250€ κατ άτομο

Χριστούγεννα / Πρωτοχρονιά

5 ημέρες από 545€Λονδίνο

Σαβόνα, Ιταλία, Μασσαλία, Γαλλία, Βαρκελώνη, Ισπανία, Παλέρμο, Ιταλία, Νάπολη, Ιταλία,Τσιβιταβέκια, (Ρώμη), Ιταλία, Σαβόνα, Ιταλία

Κρουαζιέρες

Αναχώρηση 22/12 - 29/12

από 849€

7, 8 ημέρες

ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαβόνα, Ιταλία - 18:00
2 Μασσαλία, Γαλλία 8:30 17:00

3 Βαρκελώνη, Ισπανία 9:00 19:00

4 Εν Πλω - -

5 Παλέρμο, Ιταλία 8:00 16:00

6 Νάπολη, Ιταλία 8:00 18:00

7 Τσιβιταβέκια, (Ρώμη), Ιταλία 8:00 19:00

8 Σαβόνα, Ιταλία 8:00 -



1η ημέρα: Αθήνα - Ροβανιέμι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για 
το Ροβανιέμι. Άφιξη, και αμέσως μετά θα αναχωρήσουμε για 
το παραμυθένιο χωριό του Αϊ Βασίλη, ακριβώς πάνω στον 
-νοητό- Αρκτικό Κύκλο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
μιλήσουμε μαζί του, να φωτογραφηθούμε και ίσως να του 
εκφράσουμε κάποια ευχή μας! Πρώτη στάση όλων είναι, φυ-
σικά, το «Γραφείο» του Αη Βασίλη, όπου μια παρέα χαρούμε-
νων ξωτικών καλωσορίζει τον κόσμο και τον προσκαλεί στο 
εσωτερικό για μια μικρή κουβεντούλα και μια φωτογραφία με 
τον Πατέρα των Χριστουγέννων.Εξίσου δημοφιλές είναι και 
το «Ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη», όπου οι μικροί βοηθοί 
του διαβάζουν τις χριστουγεννιάτικες παραγγελίες εκατομ-
μυρίων παιδιών απ’ όλο τον κόσμο. Ακόμη κι αν έχετε αφήσει 
εδώ και πολλές δεκαετίες την παιδική σας ηλικία, αποκλείεται 
να μην μπείτε στον πειρασμό να στείλετε στους φίλους σας 
μια χριστουγεννιάτικη κάρτα με το αυθεντικό γραμματόση-
μο Santa Claus! Στο ταχυδρομείο θα βρείτε επίσης μεγάλη 
ποικιλία χριστουγεννιάτικων CDs και αναμνηστικών, όλα με 
θέμα φυσικά τον Αϊ Βασίλη. Όσοι θέλουν μπορούν να επισκε-
φθούν το Santa Park, ψυχαγωγικό πάρκο με θέμα φυσικά τα 
Χριστούγεννα, το οποίο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή 
για τους μικρότερους φίλους μας!Επίσκεψη στο Snowman 
World, για να θαυμάσετε τα ξεχωριστά γλυπτά από πάγο 
και χιόνι, και να συμμετάσχετε σε όλες τις δραστηριότητες 
στο Snowman World, όπως πατινάζ στον πάγο, μάθημα 
snowboarding, γλυπτική στο χιόνι αλλά και τσουλήθρες πά-
γου!Γεύμα στο, ένα και μοναδικό στο είδος του, Ice Restaurant 
ακριβώς επάνω στον Αρκτικό Κύκλο και δίπλα στον Άγιο Βα-
σίλη. Το εστιατόριο, που βρίσκεται στο χωριό του Αϊ Βασίλη 
στο Rovaniemi, θα είναι κρατημένο κατόπιν αιτήματος για 
το γκρουπ μας, ώστε να απολαύσουμε το μενού που δημι-
ουργήθηκε από τον σεφ τους! Αργά το απόγευμα μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση στο Ροβανιέμι. 

Σημαντική σημείωση: Αμέσως μετά την άφιξη στο Ροβα-
νιέμι θα επισκεφθούμε το Χωριό του Αη Βασίλη, καλό θα 
ήταν να έχετε πρόχειρα (ιδανικά στην χειραποσκευή σας) 
μπότες και ρούχα κατάλληλα για παιχνίδια στο χιόνι 

2η ημέρα:Αρτικός ζωολογικός κήπος Ρανούα - Ροβανιέμι
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας, μεταφορά στο μου-
σείο Arktikum και θα δούμε το κέντρο Αρκτικής ιστορί-
ας με εκθέματα μέσα από τα οποία θα γνωρίσουμε την 
ιστορία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των Λαπώνων, 
αλλά και ολόκληρης της Αρκτικής.Στη συνέχεια και μετά 
από μια διαδρομή μέσα στο κατάλευκο τοπίο, θα φτά-
σουμε στον Βορειότερο Ζωολογικό Κήπο της Ευρώπης, 
την Ranua, γνωστό και ως Αρκτικός Ζωολογικός Κήπος! 
Εδώ θα γνωρίσουμε από κοντά όλα τα ζώα που ζουν σε 
αρκτικές συνθήκες και στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως 
λύκους, αγριόγατους, κόκκινες αλεπούδες, λευκές κου-

κουβάγιες, καθώς και το Βασιλιά της Αρκτικής, την πολική 
αρκούδα! Απέναντι από το ζωολογικό πάρκο της Ranua, 
βρίσκεται το πρατήριο με τις γνωστές σοκολάτες και κα-
ραμέλες Fazer! Μην χάσετε την ευκαιρία να πάρετε μια 
γεύση! Πριν την αναχώρησή μας, γεύμα στο εστιατόριο 
του κήπου. Επιστροφή στο Rovaniemi και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση στο Rovaniemi.

3η ημέρα: Ροβανιέμι - Λέβι
Πρωινό στο ξενοδοχείο, check out και χρόνος ελεύθερος 
για μια τελευταία βόλτα στο Rovaniemi. Αργότερα θα 
επιβιβαστούμε στο πολυτελές μας πούλμαν για να μετα-
φερθούμε στο Levi. Στάση για γεύμα στη διαδρομή. Άφιξη 
στο Levi και τακτοποίηση στα δωμάτια μας.Το Levi στην 
πραγματικότητα είναι το όνομα του λόφου, ενώ η ίδια η 
πόλη-χωριό λέγεται Sirkka. Έχει επικρατήσει όμως η ονο-
μασία Levi για όλη την περιοχή. Αυτό το θέρετρο σκι τα 
τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να θεωρείται 
από τα κορυφαία και πιο δημοφιλή στην Φινλανδία. Φι-
λοξενεί τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, διαγωνισμούς και 
επιδείξεις σκι (ειδικά κατά την περίοδο των γιορτών), αρ-
κετά νυχτερινά κέντρα, εξαιρετικά εστιατόρια και όμορφα 
ξενοδοχεία σε μια περιοχή αρκετά συγκεντρωμένη και σε 
μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. Η δράση για την οποία 
είναι γνωστό το Levi, το σκι, λαμβάνει χώρα στις διάσημες 
και υπερσύγχρονες πίστες του λόφου με κύριο χαρακτηρι-
στικό τους διάφορους τύπους ανελκυστήρων. Δείπνο στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση!

4η ημέρα: Λέβι - Snowvillage
Μετά το πλούσιο πρωινό μας, ξεκινάει μια ακόμη υπέροχη 
εμπειρία στο Snow Village. Περίπου χίλια φορτηγά κάθε 
χρόνο, προς το τέλος Νοεμβρίου, μεταφέρουν εδώ χιόνι 
και πάγο προκειμένου να χτιστεί το χωριό, με διαφορε-
τικό τρόπο και σχέδιο κάθε φορά. Καλύπτει μια έκταση 
περίπου 7.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων με εστιατόρια, 
μπαρ, ξενοδοχείο, λόμπι, διάφορα κτίρια και γλυπτά, όλα 
φτιαγμένα μόνο από χιόνι και πάγο. Γεύμα στο εστιατόριο 
του Snow Village. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Levi.
Αργά το απόγευμα αναχώρηση από το ξενοδοχείο και με-
ταφορά στο παραδοσιακό Λαπωνικό εστιατόριο χτισμένο 
στις όχθες του ποταμού Ounasjoki, 7 χιλιόμετρα από το 
κέντρο του Levi και βαθιά μέσα στο λαπωνικό χιονισμένο 
τοπίο. Στη ζεστασιά της εστίας του, το παραδοσιακό ψωμί 
έχει ψηθεί, οι κατσαρόλες σιγοβράζουν και περιμένουν 
ήδη τον πεινασμένο ταξιδιώτη. Με την άφιξη θα ευχηθού-
με με ποτό καλωσορίσματος. Ο Αϊ Βασίλης θα φτάσει με το 
έλκηθρο και τον πιστό του τάρανδο για να μοιράσει δώρα 
στα παιδιά, μικροί μεγάλοι θα φωτογραφηθούμε μαζί του 
και αμέσως μετά θα έχουμε δείπνο σε πλούσιο χριστου-
γεννιάτικο μπουφέ. Επιστροφή στο Levi μετά το δείπνο και 
διανυκτέρευση!

5η ημέρα: Λέβι – Snowmobile Σαφάρι - 
Φάρμα Χάσκι - Φάρμα Ταράνδων
Σήμερα, μετά τον πλούσιο χριστουγεννιάτικο πρωινό 
μπουφέ, φοράμε τις ειδικές στολές, τα κράνη, τα γάντια και 
ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών αρχηγών θα συμμε-
τάσχουμε σε ένα σαφάρι με snowmobiles πάνω από παγω-
μένες λίμνες και ποτάμια μέσα στο δάσος για να καταλήξου-
με στη φάρμα με τα χάσκι. Στη Λαπωνία, η μακριά περίοδος 
χιονιού και οι φυσικές ευκολίες των μονοπατιών κάνουν το 
σπορ αυτό ακαταμάχητο! Το πελώριο δίκτυο διαδρομών, το 
οποίο περνά από περιοχές άγριας φυσικής ομορφιάς, δασών, 
παγωμένων λιμνών και πάνω από δύσβατες επιφάνειες χιο-
νιού και παγωμένα ποτάμια, προσδίδει ακόμα περισσότερη 
ομορφιά στην εμπειρία!Γύρω από την φωτιά θα απολαύσου-
με ένα “εκδρομικό” γεύμα με ψωμί και λουκάνικα και καφέ, 
τσάι ή ζεστό χυμό. Με την άφιξή μας στη φάρμα, τα υπέροχα, 
και αξιολάτρευτα σε όλους, χάσκι Σιβηρίας μας περιμένουν 
με ανυπομονησία για να μας γαβγίζουν φιλικά και να παίξουν 
μαζί μας κουνώντας μας την ουρά! Θα ακούσουμε ιστορίες 
από τους φροντιστές τους και θα αγαπήσουμε και εμείς αυτά 
τα καταπληκτικά ζώα. Η βόλτα με έλκηθρο, ένα παραδοσια-
κό μεταφορικό μέσο που προέρχεται από την περιοχή της Σι-
βηρίας, είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Αμέσως μετά ακολουθεί 
επίσκεψη στο πάρκο των ταράνδων όπου θα γνωρίσουμε τα 
χαριτωμένα τετράποδα του Αϊ Βασίλη και θα έχουμε τη χαρά 
να οδηγήσουμε έλκηθρο με ταράνδους μέσα στο δάσος, 
έναν ακόμα παραδοσιακό τρόπο μετακίνησης των Λαπώνων 
από τα πολύ παλιά χρόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Το απόγευμα θα χαλαρώσουμε στο σπα του ξενοδοχείου 
Levi Τunturi κάνοντας σάουνα, κολύμπι, γυμναστική ή χαμάμ. 
Δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.
Σημείωση: Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί ο απα-
ραίτητος εξοπλισμός (στολές, κράνη, γάντια). Προσέχου-
με πολύ να έχουμε ντυθεί άνετα και ζεστά. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τον οδηγό του οχήματος είναι να είναι 
κάτοχος άδειας οδήγησης. Παρακαλείστε να έχετε μαζί 
σας το δίπλωμα, για την περίπτωση που σας ζητηθεί. Σε 
περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτούν είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί η διαδρομή για την ασφάλεια των εκδρομέ-
ων (π.χ. σε περίπτωση που παρατηρούνται υπερβολικά χα-
μηλές θερμοκρασίες). Επίσης, τα παιδιά κάτω των 11 ετών 
και με ύψος κάτω από 1.40cm, για λόγους ασφαλείας, δεν 
επιτρέπεται να επιβιβαστούν στο snowmobile, αλλά θα 
ακολουθήσουν την εκδρομή σε έλκηθρο το οποίο οδηγεί 
κάποιος από τους τοπικούς συνοδούς.

6η ημέρα: Λέβι - Ροβανιέμι - Αθήνα 
Σήμερα, τελευταία μέρα της εκδρομής μας, αποχαιρετού-
με την Φιλανδία. Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώ-
ρηση για το αεροδρόμιο του Ροβανιέμι απ’ όπου θα πά-
ρουμε την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Πρωτοχρονιά  
στο χωριό του Αϊ Βασίλη

Μοναδική Αναχώρηση 28/12

1η ημέρα: Αθήνα - Λέβι
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση 
για Rovaniemi. Άφιξη, και αμέσως μετά επιβίβαση στο 
πούλμαν για να μεταφερθούμε στο Levi. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Levi είναι στην πραγματικότητα το όνομα του 
λόφου, ενώ η ίδια η πόλη - χωριό λέγεται Sirkka. Αυτό το 
θέρετρο σκι έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να θεωρείται από 
τα κορυφαία και πιο δημοφιλή στην Φινλανδία. Φιλοξενεί 
τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, διαγωνισμούς και επιδεί-
ξεις σκι, αρκετά νυχτερινά κέντρα, εξαιρετικά εστιατόρια 
και όμορφα ξενοδοχεία σε μια περιοχή αρκετά συγκε-
ντρωμένη και σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. Δείπνο 
στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Λέβι - Snow Village - Εορταστικό Δείπνο με 
επίσκεψη στον Αϊ Βασίλη
Μετά το πρωινό ξεκινάει μια ακόμη υπέροχη εμπειρία στο 
Snow Village. Περίπου χίλια φορτηγά κάθε χρόνο, προς το 
τέλος Νοεμβρίου, μεταφέρουν χιόνι και πάγο προκειμένου 
να χτιστεί το χωριό, με διαφορετικό τρόπο και σχέδιο κάθε 
φορά. Καλύπτει μια έκταση περίπου 7.500 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων με εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχείο, λόμπι, διά-
φορα κτίρια και γλυπτά, όλα φτιαγμένα μόνο από χιόνι και 
πάγο. Γεύμα στο εστιατόριο του Snow Village. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα χαλαρώσουμε στο σπα 
του ξενοδοχείου Levi Tunturi κάνοντας σάουνα, κολύμπι, 
γυμναστική ή χαμάμ. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και 
μεταφορά στο παραδοσιακό λαπωνικό εστιατόριο που εί-
ναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ounasjoki, 7 χιλιόμε-
τρα από το κέντρο του Levi και βαθιά μέσα στο λαπωνικό 
χιονισμένο τοπίο. Στη ζεστασιά της εστίας του, το παρα-
δοσιακό ψωμί έχει ψηθεί, οι κατσαρόλες σιγοβράζουν και 
περιμένουν ήδη τον πεινασμένο ταξιδιώτη. Με την άφιξη 
θα ευχηθούμε με ποτό καλωσορίσματος! Ο Αϊ Βασίλης θα 
φτάσει με το έλκηθρο και τον πιστό του τάρανδο για να 
μοιράσει δώρα στα παιδιά, μικροί μεγάλοι θα φωτογρα-
φηθούμε μαζί του και αμέσως μετά θα δειπνήσουμε σε 
πλούσιο χριστουγεννιάτικο μπουφέ. Αυτή η παραμονή 
Χριστουγέννων θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη όλων 
για πολύ καιρό. Επιστροφή στο Levi και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Λέβι - Snowmobile Σαφάρι - Φάρμα Ταράνδων
Σήμερα, μετά τον πλούσιο χριστουγεννιάτικο πρωινό 
μπουφέ, φοράμε ειδικό εξοπλισμό και ακολουθώντας 
τις οδηγίες των τοπικών αρχηγών θα συμμετάσχουμε σε 
ένα συναρπαστικό σαφάρι με snowmobiles. Στη Λαπω-
νία, η μακριά περίοδος χιονιού και οι φυσικές ευκολίες 

των μονοπατιών κάνουν το σπορ αυτό ακαταμάχητο! Θα 
ακολουθήσουμε μια διαδρομή μέσα από περιοχές άγριας 
φυσικής ομορφιάς, δασών, παγωμένων λιμνών και πάνω 
από δύσβατες επιφάνειες χιονιού και παγωμένα ποτάμια. 
Άφιξη στο πάρκο των ταράνδων, όπου θα χαϊδέψουμε και 
θα ταΐσουμε τα όμορφα τετράποδα του Αϊ Βασίλη και θα 
έχουμε τη χαρά να οδηγήσουμε έλκηθρο με ταράνδους 
μέσα στο δάσος, έναν ακόμα παραδοσιακό τρόπο μετακί-
νησης των Λαπώνων από τα πολύ παλιά χρόνια. Θα απο-
λαύσουμε ένα “εκδρομικό” γεύμα γύρω από τη φωτιά με 
ψωμί, λουκάνικα και καφέ, τσάι ή ζεστό χυμό. Επιστροφή 
στο Levi το μεσημέρι. Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε μπου-
φέ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.
 
Σημείωση: Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί ο απα-
ραίτητος εξοπλισμός για την εκδρομή με τα snowmobile 
(στολές, κράνη, γάντια). Προσέχουμε πολύ να έχουμε ντυ-
θεί άνετα και ζεστά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον οδη-
γό του οχήματος είναι να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης. 
Παρακαλείστε να έχετε μαζί σας το δίπλωμα, για την περί-
πτωση που σας ζητηθεί. Σε περίπτωση που οι συνθήκες το 
απαιτούν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η διαδρομή για 
την ασφάλεια των εκδρομέων (π.χ. σε περίπτωση που πα-
ρατηρούνται υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες). Επίσης, 
τα παιδιά κάτω των 11 ετών και με ύψος κάτω από 1.40cm, 
για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται να επιβιβαστούν 
στο snowmobile, αλλά θα ακολουθήσουν την εκδρομή 
σε έλκηθρο το οποίο οδηγεί κάποιος από τους τοπικούς 
συνοδούς.

4η ημέρα: Λέβι – Φάρμα Χάσκι - Ροβανιέμι
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την φάρμα 
των χάσκι. Τα υπέροχα και αξιολάτρευτα χάσκι Σιβηρίας 
και Καναδά μας περιμένουν με ανυπομονησία στη φάρ-
μα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ιστορίες 
από τους φροντιστές τους. Στη συνέχεια, θα οδηγήσουμε 
τα έλκηθρα αφού πρώτα μας δοθούν τεχνικές οδηγίες 
για την ασφάλειά μας από τους ειδικευμένους αρχηγούς 
(στα Αγγλικά). Η βόλτα με έλκηθρο, ένα παραδοσιακό 
μεταφορικό μέσο που προέρχεται από την περιοχή της 
Σιβηρίας θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία για όλους μας. 
Γύρω από την φωτιά θα απολαύσουμε ένα ελαφρύ γεύμα 
με καφέ, τσάι ή ζεστό χυμό. Μεταφορά στο χωριό του Αϊ 
Βασίλη ακριβώς πάνω στο “νοητό” Αρκτικό Κύκλο, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του, να φωτο-
γραφηθούμε και ίσως να του εκφράσουμε κάποια ευχή 
μας! Πρώτη στάση στο χωριό του Αϊ Βασίλη είναι, φυσικά, 
το «Γραφείο» του, όπου μια παρέα χαρούμενων ξωτικών 

καλωσορίζει τον κόσμο και τον προσκαλεί στο εσωτε-
ρικό για μια μικρή κουβεντούλα και μια φωτογραφία με 
τον Πατέρα των Χριστουγέννων. Εξίσου δημοφιλές είναι 
και το «Ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη», όπου οι μικροί 
βοηθοί του διαβάζουν τις χριστουγεννιάτικες ευχές εκα-
τομμυρίων παιδιών από όλο τον κόσμο. Ακόμη κι αν έχετε 
αφήσει εδώ και πολλές δεκαετίες την παιδική σας ηλικία, 
αποκλείεται να μην μπείτε στον πειρασμό να στείλετε 
στους φίλους σας μια χριστουγεννιάτικη κάρτα με το αυ-
θεντικό γραμματόσημο Santa Claus! Στο ταχυδρομείο θα 
βρείτε επίσης μεγάλη ποικιλία χριστουγεννιάτικων ανα-
μνηστικών. Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το χρι-
στουγεννιάτικο ψυχαγωγικό πάρκο Santa Park, το οποίο 
αποτελεί μια συναρπαστική επιλογή για τους μικρούς μας 
φίλους. Ακολουθεί επίσκεψη στο Snowman World για να 
θαυμάσετε τα ξεχωριστά γλυπτά από πάγο και χιόνι και 
να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες όπως πατινάζ στον 
πάγο, μάθημα snowboarding, γλυπτική στο χιόνι αλλά και 
τσουλήθρες πάγου. Ύστερα θα απολαύσουμε ένα ζεστό 
γεύμα στο ένα, και μοναδικό στο είδος του, Ice Restaurant 
ακριβώς επάνω στον Αρκτικό Κύκλο και δίπλα στον Άγιο 
Βασίλη. Δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και δια-
νυκτέρευση.

5η ημέρα: Ζωολογικός Κήπος Ράνουα - Ροβανιέμι
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και check out. Μετά από μια 
διαδρομή μέσα στο κατάλευκο τοπίο θα φτάσουμε στον 
βορειότερο Ζωολογικό Κήπο της Ευρώπης, την Ranua, 
γνωστό και ως Αρκτικός Ζωολογικός Κήπος! Εδώ θα γνω-
ρίσουμε από κοντά όλα τα ζώα που ζουν σε Αρκτικές συν-
θήκες, όπως λύκους, αγριόγατους, κόκκινες αλεπούδες, 
λευκές κουκουβάγιες καθώς και τον Βασιλιά της Αρκτικής, 
την πολική αρκούδα! Απέναντι από το Ζωολογικό Πάρκο 
της Ranua, βρίσκεται το πρατήριο με τις γνωστές σοκολά-
τες και καραμέλες Fazer! Μην χάσετε την ευκαιρία να τις 
δοκιμάσετε. Πριν την αναχώρησή μας, θα γευματίσουμε 
στο εστιατόριο του κήπου. Με την άφιξη στο Rovaniemi 
θα επισκεφτούμε το μουσείο Arktikum, όπου θα γνωρί-
σουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των 
Λαπώνων, αλλά και ολόκληρης της Αρκτικής. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση

6η ημέρα: Ροβανιέμι - Αθήνα 
Σήμερα, τελευταία μέρα της εκδρομής μας, αποχαιρετού-
με την Φιλανδία με πολλές αναμνήσεις. Πρωινό ελεύθερο 
για μια μικρή βόλτα. Το μεσημέρι μεταφερόμαστε στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Χριστούγεννα  
στο χωριό του Αϊ Βασίλη
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6 ημέρες 6 ημέρες

2.345* 2.345*

80 81



Γαμήλιες Προτάσεις

Χριστούγεννα εκτός Ευρώπης

Νέα Υόρκη

Πανόραμα Βιετνάμ Καμπότζη

Πανόραμα Βόρειας Ινδίας,  
Βαρανάσι, Καζουράχο

Κλασική Κίνα – Σιάν 
Υδάτινες Πολιτείες

Αργεντινη Καταρράκτες Ιγκουασού - 
Βραζιλια - Ουρουγουάη

Πανόραμα Νοτίου Αφρικής, Σουαζιλάνδη 
– Ζιμπάμπουε - Μποτσουάνα

Μπαλί 
Απο 780,00 € σε 4* Villa Hotel 

Απο 1499,00 €, από Θεσσαλόνικη 

Απο 1995,00€

Απο 1190,00 €

Απο 1190,00 €

Απο 2880,00 €

Από 3490,00 

Μαυρίκιος 
Απο 805,00 € σε 3* 

Πουκέτ 
Απο 870,00 € σε 3*

Μαλβίδες 
Απο 1010,00 € σε 4* Villa Hotel

Στις τιμές περιλαμβανονται: αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, 5 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή καθημερινά, μεταφορά από / προς αεροδρομιο/ ξενοδοχειο

Με αεροπορικά εισιτήρια οικονομικης θέσης, διαμονή σε 
4* & 5* ξενοδοχεία, ημιδιατροφή και Πρωτοχρονιάτικο 

δειπνο.

Με αεροπορικά εισιτήρια οικονομικης θέσης, διαμονή σε 
4* & 5* ξενοδοχεία, ημιδιατροφή και Πρωτοχρονιάτικο 

δειπνο.

Με αεροπορικά εισιτήρια οικονομικης θέσης, διαμονή σε 
5* ξενοδοχεία και ημιδιατροφή.

Με αεροπορικά εισιτήρια οικονομικης θέσης, διαμονή σε 
5* ξενοδοχεία και ημιδιατροφή.

Με αεροπορικά εισιτήρια οικονομικης θέσης, διαμονή σε 
4* & 5* ξενοδοχεία και πρόγευμα καθημερινά.

Με αεροπορικά εισιτήρια οικονομικης θέσης, διαμονή σε 
4*/4*sup & λοτζ στο σαφάρι και ημιδιατροφή καθημερινά.

10 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ΝΥΧΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018
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14 ημέρες / 12 νύχτες 
21 Δεκεμβρίου 2018 – 03 Ιανουαρίου 2019

 24/12 - 01/01
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Οργάνωση εκδρομών: Zeus Travel. Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. 0933Ε60000134901

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή που διοργανώνει το ταξιδιω-
τικό γραφείο μας σημαίνει αυτομάτως ότι έχετε λάβει γνώση και απο-
δεχθήκατε 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 διαβάσετε προσεκτικά.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει λάβει γνώση και αποδέ-
χεται το πρόγραμμα της εκδρομής, όπως περιγράφεται στο έντυπο 
του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, το οποίο έλαβε. Ο υπογράφων συμμετέχων ανα-
λαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για τα πρόσωπα για 
τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν προ-
σηκόντως τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση. 2. ΑΞΙΩ-
ΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβα-
σης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ πρέπει 
να ενημερώσει εγγράφως, εντός επτά ημερών από την επιστροφή 
του, τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τον τοπικό αντιπρόσωπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. 
Η αξίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ για τυχόν αποκατάσταση της ηθι-
κής του βλάβης ως συνεπεία μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης 
της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τρίτων παρόχων 
για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση 
να υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ 
φόρων. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλό-
μενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. 339/1996. 3. ΙΔΙΑΙΤΕ-
ΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Εάν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ για οποιονδήποτε λόγο ζη-
τήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη 
επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΤΗ, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδο-
χή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ δεσμεύει τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ μόνον εφόσον έχει γί-
νει αποδεκτή εγγράφως από τον ίδιο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις του 
ΠΩΛΗΤΗ που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέ-
σμευση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και δε γεννούν αξίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΟΣ έναντι αυτού. 4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΤΗΣ ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και των 
διαφόρων φορέων που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των εκδρο-
μών (αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά 
τουριστικά γραφεία κ.λ.π.) καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προ-
γράμματος, ήτοι φορέων στους οποίους ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ασκεί 
άμεσο έλεγχο, κατά συνέπεια δεν είναι υπαίτιος σε περιπτώσεις παρα-
λείψεων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται 
από αυτούς. Η εκ του νόμου ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για πράξεις και 
παραλείψεις των ανωτέρω τρίτων παρόχων υπόκειται στον περιορι-
σμό του άρθρου 2. 5. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Οι αεροπορικές 
εταιρίες επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν 
τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προει-
δοποίηση. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυ-
στέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκά-
φους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι 
όροι που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας, 
αποτελούν δεσμεύσεις 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 πτή-
σεις charter), ορίζονται από τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυουσών 
διεθνών συμβάσεων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, στα πλαίσια του ενδιαφέρο-
ντός του για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να 
εξασφαλίσει στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μεταφορά με αεροπορική εται-
ρία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρου-
σιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προ-
σηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις ανώτερες των 8 ωρών τη 
μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία 
αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα 
πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. 
Επιτρέπεται 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 χειραπο-
σκευή βάρους έως πέντε κιλών στις μετακινήσεις του, διαστάσεων 
μέχρι 53 Χ 26 Χ 53 (μήκος - ύψος - πλάτος). Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δε συμ-
μετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει 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 ζη-
μία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες 
περιπτώσεις οι αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ στρέφονται απευθεί-
ας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις 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 δη-
λώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, εξαιτίας αστάθμη-
των παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων, καθίσταται επιβε-
βλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος. Πιθανή 
αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί 
σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε 
λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. 
Αλλαγή ή τροποποίηση 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 τροποποιήσει 
το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το αναγραφόμενο στον 
έντυπο κατάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει τις 
εξής επιλογές : α) Να δεχθεί την αλλαγή. β) να ακυρώσει 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 ενδιαφέρουσα 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 
ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των 
διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) γ) να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή 
του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ με την ίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνότερη εκδρομή 
με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή σε ακριβότερη εκ-
δρομή καταβάλλοντος επιπλέον την διαφορά τιμής. Η δυνατότητα 
αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται και η 
προηγούμενη υπό στοιχείο β’. Εφόσον ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ προβεί σε 
εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που 
εκδίδει και του παραδίδει ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 
41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ 
αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέ-

ση με το αρχικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο ΔΙΟΡ-
ΓΑΝΩΤΗΣ 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 παράγοντες που αναφέρθη-
καν ανωτέρω (καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μεταφορι-
κών μέσων, πόλεμοι, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, καιρικές συνθή-
κες κ.λ.π.), να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στις 
περιπτώσεις αυτές, όλα τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν για την 
ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος (π.χ. επιπλέον διανυκτερεύ-
σεις, φαγητά, μεταφορικά) επιβαρύνουν τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, εφό-
σον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους. Για τις 
αλλαγές αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση έναντι του ΔΙ-
ΟΡΓΑΝΩΤΗ, εφόσον είναι μη ουσιώδεις και δε μειώνουν σημαντικά το 
περιεχόμενο και το ενδιαφέρον της εκδρομής (π.χ. μεταφορά σε άλλο 
ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση ή αλλαγή χρόνου μίας 
εκ των περισσοτέρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.). Για τις ουσιώδεις μεταβολές 
για τις οποίες θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί υπαιτιότητα και ευθύ-
νη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, η ευθύνη αυτή περιορίζεται κατά τα ανωτέρω 
ορισθέντα. 7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙ-
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, πριν την αναχώρηση, μία 
εκδρομή, κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και 
για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί στον 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, το ποσό των χρημάτων που έχει καταβληθεί, χωρίς 
αυτός να έχουν οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης. Αν 
κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επι-
βάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ περιορίζεται στον επα-
ναπατρισμό του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ με το πλέον πρόσφορο μέσο, χω-
ρίς άλλη ευθύνη επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. Επίσης μια 
εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του 
απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (ο οποίος είναι 16 άτο-
μα για κάθε αεροπορική εκδρομή και 25 για οδική εκδρομή). Στην 
περίπτωση αυτή ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
αποζημίωση, πλην της επιστροφής των χρημάτων που έχουν ήδη 
καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσει τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία ανα-
χώρησης. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω ΠΩ-
ΛΗΤΗ, η άνω ενημέρωση θα γίνει προς τον ΠΩΛΗΤΗ ο οποίος φέρει 
την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. 
Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίω-
μα να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ αντιστοίχου 
αξίας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ. Για 
να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή σε εκ-
δρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ πρέπει να υπογραφεί από τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΑ και τον ενδεχόμενο διαμεσολαβούντα ΠΩΛΗΤΗ η παρούσα 
σύμβαση και να καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής 
της εκδρομής για συμμετοχή σε αεροπορική εκδρομή και 20%για 
συμμετοχή σε οδική εκδρομή. Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να 
γίνεται το αργότερο 10ήμερες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρο-
μής, ειδάλλως ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα ακύρωσης της κρά-
τησης, εφαρμόζοντας αναλόγως τη διάταξη περί ακυρώσεως εκδρο-
μής από τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να δηλώσει 
συμμετοχή σε εκδρομή καταβάλλοντας σε λογαριασμό του ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΤΗ το ποσό της ελάχιστης προκαταβολής και αποστέλλοντας ταυ-
τόχρονα, μέσω φαξ, αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης και της 
παρούσας σύμβασης συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης. 9. ΑΚΥ-
ΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Κάθε ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΩΝ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή. 
Η ακύρωση γίνεται μόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς το ΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΤΗ και ισχύει από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της. 
Εάν η ακύρωση γίνει από την επομένη ημέρα της κράτησης έως και 
22 ημέρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
επιβαρύνεται με ακυρωτικά τέλη κατ΄άτομο με το 10% του ποσού 
που έχει καταβάλει ως διαχειριστικά έξοδα φακέλου. Αν η ακύρωση 
γίνει από τον ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΑ από 21 μέχρι 14 ημέρες πριν την ανα-
χώρηση, 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, παρα-
κρατείται κατ’ άτομο το 50% της αξίας της εκδρομής, ως ποινική ρή-
τρα για την αναπόδεικτη ζημία του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Εάν γίνει από 7 
ημέρες μέχρι και ακριβώς πριν την αναχώρηση της εκδρομής ο ΔΙΟΡ-
ΓΑΝΩΤΗΣ παρακρατεί το 100 % της αξίας της εκδρομής ως ποινική 
ρήτρα για την αναπόδεικτη ζημία του. Οι παρακρατήσεις αυτές διε-
νεργούνται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης της εκ-
δρομής (λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ακό-
μα και ανωτέρα βία). Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να εκχωρείται 
σε άλλο πρόσωπο, αρκεί αυτό το πρόσωπο να πληροί τους απαραίτη-
τους όρους που απαιτούνται για το ταξίδι (συναίνεση στους όρους 
συμμετοχής, πιθανή επιβάρυνση εξόδων εκχώρησης, αποδοχή της 
εκχώρησης από λοιπούς φορείς (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχείο 
κ.λ.π.). 10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Τα δωμάτια παραδίδονται 
συνήθως στις 14.00 και παραμένουν στη διάθεση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΑ μέχρι τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότερα δωμά-
τια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κόσμο έχουν σχεδιασθεί ως 
δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ουσία, ένα δίκλινο με ένα 
πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανο-
νικά. Το ίδιο ισχύει και για το τετράκλινο δωμάτιο. Στα τρίκλινα και τε-
τράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι αισθητά περιορισμέ-
νος. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των ξενοδοχείων, η 
οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές, γίνεται 
αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική 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 εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, 
της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται 
οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Όλα τα ξενοδοχεία 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 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ να αλλάζει το ξενοδοχείο στο 
οποίο θα καταλύσει αυτός, σε σχέση με την αρχική επιλογή, εφόσον 
προκύψει σχετική ανάγκη, υποχρεούμενος όμως να εξασφαλίσει ξε-
νοδοχείο της αυτής κατηγορίας. 11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ο Διοργανωτής έχει 
συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης 
για κάθε εκδροµή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώ-
σεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύπτουν από τη 

µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση του οργανωµένου ταξιδιού. 
Επίσης, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφε-
ρεγγυότητας ή πτώχευσης. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 
εξασφάλιση και τη φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγρά-
φων που απαιτούνται (διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), προ-
κειμένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή, ανάλογα με τον προορισμό 
του. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι κάτοχος ξένου διαβατηρίου, πρέπει 
αυτό να δηλωθεί εγκαίρως και εγγράφως. Για την τήρηση των διατυ-
πώσεων που θέτει κάθε κράτος για την σε αυτό είσοδο αλλοδαπών 
αποκλειστική ευθύνη είναι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ . Η προμήθεια συ-
ναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, 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 ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μαζί του (φωτογραφικές μηχανές, κάμε-
ρες, 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 υπόλοιπους εκδρο-
μείς και την τήρηση του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, ο 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, 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 αεροπορικών, ακτοπλοϊκών ναύλων, τιμές ξενοδοχείων 
και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την κατάρτιση 
του προγράμματος. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό του 
το δικαίωμα να αυξομειώσει τις τιμές μέχρι 20 ήμερες πριν την αναχώ-
ρηση, εξαιτίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή καυσίμων, αλλα-
γής συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένου αριθμού συμμετο-
χών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση των τιμών αυτών, ο 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα είτε να ακυρώσει τη συμμετοχή του 
και να του επιστραφούν τα χρήματα, άνευ οποιασδήποτε άλλης απο-
ζημίωσης, είτε να συμφωνήσει με τις αναπροσαρμοσμένες τιμές. Στις 
τιμές των εκδρομών του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ δεν περιλαμβάνονται φόροι 
αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, είσοδοι σε μουσεία, προαιρετικές εκ-
δρομές κ.λ.π., εκτός αν αναγράφεται κάτι αντίθετο στο, εκάστοτε 
έντυπο πρόγραμμα. 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
υπόσχεται να επιλύσει με κάθε καλή πίστη και διάθεση, οποιαδήποτε 
διαφορά μπορεί να προκύψει με τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Σε κάθε περί-
πτωση, όμως, που θα υπάρξει ανεπίλυτη διαφορά, εφαρμοστέο είναι 
το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονί-
κης. 15. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η παρούσα σύμβαση, εφόσον καταρτί-
ζεται στην έδρα ή τα υποκαταστήματα του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, υπογράφε-
ται και από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελευταίου. Εάν καταρτισθεί 
σε γραφείο διαμεσολαβούντος ΠΩΛΗΤΗ, υπογράφεται από τον ΠΩ-
ΛΗΤΗ και τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και έχει έναντι αυτών πλήρη ισχύ ανε-
ξαρτήτως υπογραφής της από το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Στην περίπτωση 
αυτή, η επιβεβαίωση της κράτησης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και η απο-
δοχή τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων αυτού γίνεται με ανεξάρτητο έγ-
γραφο το οποίο θα αποσταλεί στον ΠΩΛΗΤΗ. 16. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Δεδομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού (ΕΕ) της 27ης Απριλίου 2016 με αριθ. 2016/679 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των δεδομένων αυτών, τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά δεσμεύο-
νται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση, να συμμορφώνονται με το ισχύον Δίκαιο 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεσμεύεται 
ότι η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που 
λαμβάνει από τον πελάτη, πραγματοποιείται με μοναδικό στόχο την 
εκπλήρωση του σκοπού, όπως περιγράφεται στο παρόν και σε ουδε-
μία άλλη χρήση-επεξεργασία αυτών θα προβεί χωρίς την προγενέ-
στερη ενημέρωση του πελάτη. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του πελάτη, αναλαμβάνει να παρέχει περαιτέρω πληροφο-
ρίες σχετικές με την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών του δε-
δομένων, καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα του, που απορρέουν 
από την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, μέσω σχετικής επικοινω-
νίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της 
εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: zeus@zeustravel.gr 17. ΔΙΑ-
ΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. Κάθε 
ΠΕΛΑΤΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλι-
ση και φύλαξη ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι 
του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικό εμβολιασμών, βίζα κλπ.). 
Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης ο ΠΕΛΑΤΗΣ - ΣΥΜ-
ΜΕΤΕΧΩΝ υποχρεούται όπως απευθυνθεί στον Διοργανωτή αναφο-
ρικά με την παροχή γενικών πληροφοριών για τα απαιτούμενα για 
την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα (ενδεικτικά διαβατήριο, θεω-
ρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις). Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ κα-
μία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας 
έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων. Για όλους τους συμμετέχοντες 
στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύο-
ντος διαβατηρίου. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) υπολο-
γίζεται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την αναχώρηση ανάλογα με τη 
χώρα προορισμού. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται 
στην πληροφόρηση μέσω των αρμοδίων ελληνικών ή προξενικών 
αρχών. Τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις, αν και εφόσον απαιτούνται 
περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι οι ανα-
φερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων 
μόνο. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
δύναται να ταξιδέψει και με την αστυνομική του ταυτότητα, εφόσον 
φέρει λατινικούς χαρακτήρες και δεν είναι παλαιότερη των δέκα ετών. 
Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατή-
ριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειά-
ζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδι-
ασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι κάτοχοι ξένων 
διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, κα-
θώς και να ελέγχουν με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζο-
νται θεώρηση (Visa), για τις χώρες προορισμού. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
μπορεί να συνδράμει στη διαδικασία αυτή χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
φέρει ευθύνη και υποχρέωση προς τούτο. Η μη εξασφάλιση και πα-
ρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρί-
ου, θεωρήσεων VISA, αδειών εργασίας, κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύ-
νη του ΠΕΛΑΤΗ και ως εκ τούτου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
ακυρωτικά. 
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