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Αγαπητοί ταξιδιώτες,

Σας προσκαλούμε να ξεφυλλίσετε τον πασχαλινό κατά-
λογο του Zeus Travel και να επιλέξετε τον ιδανικό προ-
ορισμό που θα σας ταξιδέψουμε!

Με χαρά σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα των πα-
σχαλινών αποδράσεων του Zeus Travel σε Ελλάδα και 
Ευρώπη. Στις επόμενες σελίδες, σας παρουσιάζουμε 
μια πληθώρα προτάσεων. 

Για εσάς που προτιμάτε το ταξίδι με το αεροπλάνο, 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από το Βελιγράδι της 
Ορθοδοξίας, τη Μάλτα, τη Σικελία ή τη Σαρδηνία, κα-
θώς επίσης και τη Βαρκελώνη ή το Παρίσι.

Για τους λάτρεις των οδικών εκδρομών, οι προτάσεις εί-
ναι ακόμα περισσότερες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το 
εξωτερικό. Κλασσικοί προορισμοί, όπως το Βελιγράδι, 
η Σόφια και το Βουκουρέστι, έχουν διανθιστεί με τη Σι-
κελία, το Ντουμπρόβνικ και τις Δαλματικές Ακτές, ενώ 
τα Ελληνικά νησιά με τις Πασχαλινές τους παραδόσεις 
έχουν την τιμητική τους. Η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Ρό-
δος, η Σύρος, η Μύκονος και η Σαντορίνη σας περιμέ-
νουν να τις απολαύσετε. Μήπως όμως και η Εύβοια, η 
Πελοπόννησος και τα Γιάννενα, με τα πανέμορφα Ζα-
γοροχώρια, αποτελούν καλές ιδέες?! Ξεφυλλίστε, δια-
βάστε, ταξιδέψτε πρώτα νοερά, και επισκεφθείτε μας 
για να κάνουμε το ταξίδι πραγματικότητα. 

Για το καλοκαίρι του 2019, σας επιφυλάσσουμε πολλές 
εκπλήξεις με νέα προϊόντα, που θα σας ενθουσιάσουν.

Στο νέο μας κατάλογο «7+3 νύχτες Δώρο», θα βρείτε το 
νέο αποκλειστικό προϊόν του Zeus Travel που, φέτος το 
καλοκαίρι, θα σας δώσει τη δυνατότητα να απολαύσε-
τε τις διακοπές σας, όπως ποτέ άλλοτε. 
Πληρώνετε 7 νύχτες και έχετε δώρο άλλες 3 διανυκτε-
ρεύσεις, με μόλις από 4,5 ευρώ το άτομο ανά ημέρα, 
σε πάνω από 1.500 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και 40 
παραθαλάσσιους προορισμούς, σε όλη την Ελλάδα, σε 
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (studios) με 
κουζινάκι.

Παράλληλα, για το καλοκαίρι του 2019, συνεχίζουμε 
με μια νέα καινοτόμα μηχανή αναζήτησης μέσω του 
website μας, η οποία θα σας δίνει ανά πάσα στιγμή 
τη δυνατότητα online διαθεσιμότητας, σε πάνω από 
1.000 ξενοδοχεία σε προνομιακές τιμές.

Επιλέξτε σήμερα το ταξιδιωτικό πρόγραμμα που σας 
ταιριάζει η ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί το ταξίδι 
των ονείρων σας.

Ζήστε και εσείς τη μοναδική εμπειρία του Zeus Travel 
και αφεθείτε να σας ταξιδέψουμε.

Καλό Πάσχα και καλή ανάσταση!

 
Φιλικά...



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



6 Σικελία - Μεγάλη Ελλάδα | 6 ημέρες

8 Μεσαιωνικό Ντουμπρόβνικ | 5 ημέρες

9 Βελιγράδι της Ορθοδοξίας | 4, 5 ημέρες

10 Μάλτα | 4 ημέρες

11 Σαρδηνία & Κορσική | 6 ημέρες

12 Βαρκελώνη | 4, 5 ημέρες

13 Βαρκελώνη family trip | 5 ημέρες

14 Παρίσι - Disneyland | 6 ημέρες

15 Σμύρνη - Παράλια Μικράς Ασίας | 5 ημέρες

16 Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι | 6, 7 ημέρες

17 Λαμπερά παράλια Εύξεινου Πόντου | 6 ημέρες

18 Βελιγράδι Express | 4 ημέρες

19 Βελιγράδι - Νόβισαντ | 4, 5 ημέρες

20 Δαλματικές Ακτές Λίμνες Πλίτβιτσε | 6 ημέρες

21 Δαλματία  Ντουμπρόβνικ | 5 ημέρες

22 Βουκουρέστι Καρπάθια | 4 ή 5 ημέρες

23 Σόφια - Φιλιππούπολη | 3, 4 ημέρες

24 Σικελία - Μεγάλη Ελλάδα | 9 ημέρες

25 Κοστιέρα Αμαλφιτάνα | 8 ημέρες

26 Λίμνες Βορείου Ιταλίας - Βενετία | 7 ημέρες

27 Κρακοβία - Βαρσοβία Βρότσλαβ | 10 ημέρες

28 Βιέννη - Πράγα Βουδαπέστη | 8 ημέρες

29 Βουδαπέστη - Βιέννη | 5 ημέρες

30 Αναλυτικά προγράμματα

31 Γενικοί όροι συμμετοχής 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Περιεχόμενα!



Γαμήλιες & Εξωτικές Προτάσεις

Πάσχα 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 με ημιδιατροφή.

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

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

12 ΗΜΕΡΕΣ 16 ΗΜΕΡΕΣ

14 ΗΜΈΡΕΣ / 12 ΝΎΧΤΕΣ 

13 ΗΜΕΡΕΣ



Αλμπερομπέλο - Ματέρα - Ρήγιο - Μεσσήνη - Κεφαλού  
Παλέρμο - Ακράγαντας - Συρακούσες - Ταορμίνα

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΡΙ – ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ – 
ΜΑΤΕΡΑ - ΡΗΓΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ (490 χλμ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και πτήση για 
το Μπάρι. Άφιξη στο αεροδρόμιο του Μπάρι και αναχώ-
ρηση για το ιστορικό κέντρο και συγκεκριμένα για το θα-
λάσσιο μέτωπο της πόλης, όπου ορθώνεται επιβλητικός ο 
Ναός του Αγίου Νικολάου. Το Μπάρι, είναι το μεσαιωνικό 
Βάριον, μια πόλη που για αιώνες ήταν παρών ο βυζαντινός 
πολιτισμός. Σύντομη περιήγηση στο ιστορικό κέντρο, ανα-
χώρηση για το Αλμπερομπέλο, το χωριό των χιλίων τρού-
λων! Τα κυκλικά σπιτάκια με τις κωνικές στέγες, τα σχέδια 
που διακοσμούν και ταυτόχρονα απομακρύνουν τα κακά 
πνεύματα, παραδόσεις μιας άλλης παγανιστικής εποχής, τα 
ζωγραφισμένα σοκάκια, μας ταξιδεύουν αιώνες πριν. Ελεύ-
θερος χρόνος, αναχώρηση για τη Ματέρα. Μια ολόκληρη 
πολιτεία φτιαγμένη μέσα στις σπηλιές ενός φαραγγιού που 
στο βάθος του ρέει ένα μικρό ποτάμι με το όνομα Γκραβίνα. 
Από το 1993 η Ματέρα συμπεριλαμβάνεται στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Όμως ήταν μια 
κινηματογραφική ταινία «Τα πάθη του Χριστού» του Μελ 
Γκίμπσον που γυρίστηκε εδώ για να γίνει παγκόσμια γνω-
στή το 2004. Από τα ταπεινά υπόσκαπτα σπηλαιόσπιτα ως 
το επιβλητικό Ντουόμο (καθεδρικός ναός) και τις εκκλησίες 
της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Πέτρου 
έως την εντυπωσιακή πλατεία Βιτόριο Βένετο, η πόλη θα 
σας γοητεύσει αναμφίβολα. Θα ολοκληρώσουμε την επί-
σκεψή μας και με τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στο Ρήγιο 
στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΡΗΓΙΟ - ΜΕΣΣΗΝΗ – ΚΕΦΑΛΟΥ – 
ΠΑΛΕΡΜΟ (224 χλμ)
Μετά το πρωινό μας θα ακολουθήσει προαιρετική επί-
σκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Τα πιο διά-

Σικελία  
Μεγάλη Ελλάδα

σημα εκθέματα οι λεγόμενοι Πολεμιστές του Ρηγίου, δύο 
εκπληκτικά αγάλματα αρχαίων πολεμιστών της κλασικής 
ελληνικής αρχαιότητας, πιθανότατα κατασκευασμένα 
στο εργαστήριο του Φειδία! Ολοκλήρωση της επίσκεψης 
αναχώρηση για να πάρουμε το πλοίο και να διασχίσουμε 
τα στενά μεταξύ Καλαβρίας και Σικελίας για να φτάσουμε 
στη Μεσσήνη, την αρχαία Ζάγκλη άλλη μια ελληνική αποι-
κία της Μεγάλης Ελλάδας. Η ύψους 60 μέτρων στήλη που 
στην κορυφή της έχει ένα άγαλμα της Παναγίας, το εντυ-
πωσιακό συντριβάνι του Ποσειδώνα και το επιβλητικό Πα-
λάτσο ντελ Γκοβέρνο, ο Καθεδρικός Ναός αφιερωμένος 
στην Παναγία - το λεγόμενο Ντουόμο, το αστρονομικό 
ρολόι με το επίχρυσο λιοντάρι που βρυχάται και το συ-
ντριβάνι του μυθικού Ωρίωνα θα σας γοητεύσουν. Ανα-
χώρηση στη συνέχεια για την Κεφαλού. Άφιξη στην Κε-
φαλού, περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της χαριτωμένης 
παραθαλάσσιας πόλης, ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση 
για την πρωτεύουσα της Σικελίας, το ξεχωριστό Παλέρμο. 
Το μακρινό Ελληνικό και Φοινικικό παρελθόν της πόλης, 
η Αραβική κατάκτηση με τα ανεξίτηλα σημάδια της στα 
μνημεία, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή Βυζαντινή 
επιρροή και την κυριαρχία των Νορμανδών, το πέρασμα 
Ισπανών και Γάλλων και τέλος η ένωση με την ιταλική χερ-
σόνησο που οδήγησε στο σημερινό ιταλικό κράτος, δεν 
αποτυπώνονται μόνο σε μνημεία και τοπωνύμια. Είναι κυ-
ρίως ένα ξεχωριστό αμάλγαμα χρωμάτων και ήχων. Είναι 
το ηχόχρωμα της Ανατολικής Σικελίας. Μετά την «γνωρι-
μία» με την πόλη, θα κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο μας. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΜΟΝΡΕΑΛΕ – 
ΠΑΛΕΡΜΟ (40 χλμ)
Σήμερα, μετά το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε την περι-

ήγησή μας από το Μονρεάλε. Μικρή περιήγηση στην 
κεντρική πλατεία μετά την επίσκεψη, ελεύθερος χρόνος, 
επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση για το 
πολύβουο ιστορικό κέντρο του Παλέρμο. Το Παλάτι των 
Νορμανδών που σήμερα στεγάζει το Σικελικό Κοινοβού-
λιο, η Μαρτοράνα – υπέροχος βυζαντινός ναός, η Πλατεία 
Πρετόρια με το συντριβάνι των γυμνών αγαλμάτων ή 
Συντριβάνι της ντροπής, ο Καθεδρικός ναός που η κατα-
σκευή του «συμπυκνώνει» την αισθητική και τεχνική των 
Αράβων και Νορμανδών σε ένα μοναδικό οικοδόμημα, το  
θέατρο Μάσιμο και το θέατρο Γκαριμπάλντι, είναι από τα 
αξιοθέατα που θα χαραχτούν ανεξίτηλα στη μνήμη σας. 
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ / ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ 
ΝΑΩΝ – ΚΑΤΑΝΙΑ (295 χλμ)
Θα πάρουμε το πρωινό μας και θα αναχωρήσουμε για 
τον Ακράγαντα και συγκεκριμένα για τον μοναδικό στον 
κόσμο  αρχαιολογικό χώρο της «Κοιλάδας των Ναών». 
Οι αρχαίοι ναοί της Ήρας, της Ομόνοιας, του Ηρακλή του 
Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων και του Ηφαίστου, υπο-
γραμμίζουν την ύπαρξη ενός αξεπέραστου πολιτισμού 
που καθόρισε τη μοίρα του ευρωπαϊκού και του παγκό-
σμιου πολιτισμού. Μετά την ξενάγησή μας αναχώρηση 
για την Κατάνια και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ – ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣΑΙΤΝΑ/ ΚΑΤΑΦΥ-
ΓΙΟ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ – ΚΑΤΑΝΙΑ (199 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τις υπέροχες Συρακούσες, 
την πιο σπουδαία πόλη του αρχαίου ελληνικού κόσμου 
της Μεγάλης Ελλάδας.  Η ξενάγησή μας θα αρχίσει από 

6 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

με απευθείας πτήσεις της

Σημείωση: Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.
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το αρχαιολογικό πάρκο της Νεάπολης που βρίσκεται 
μέσα στη νέα πόλη των Συρακουσών. Ο μεγαλύτερος 
ίσως βωμός του αρχαίου κόσμου, ο βωμός του Ιέρωνα, 
τα περίφημα λατομεία της πόλης, αλλά και το αρχαίο  
ελληνικό θέατρο θα σας γοητεύσουν. Ολοκλήρωση 
της ξενάγησης και μεταφορά με το λεωφορείο μας κο-
ντά στο ιστορικό κέντρο των Συρακουσών, το νησάκι 
Ορτυγία. Ο ναός του Απόλλωνα, η Πλατεία Αρχιμήδη, 
ο Καθεδρικός που αρχικά ήταν ναός της Αθηνάς, αλλά 
και η Βασιλική της Αγίας Λουτσία, όπως και η πηγή 
της νύμφης Αρέθουσας είναι μεταξύ των αξιοθέατων 
που θα γνωρίσουμε. Ελεύθερος χρόνος, αναχώρηση 
με το λεωφορείο μας για το μοναδικό φυσικό τοπίο 
του ηφαιστείου της Αίτνας. Το μεγαλύτερο και υψη-
λότερο ενεργό ηφαίστειο προσφέρει ένα μοναδικό 
φυσικό τοπίο. Μια μοναδική εμπειρία το περπάτη-
μα στην «παγωμένη λάβα», και η περιήγηση στους 
κρατήρες Σιλβέστρι. Ελεύθερος χρόνος, συγκέντρω-
ση, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Θα πάρουμε το πρωινό μας και θα αναχωρήσουμε για την 
κοσμοπολίτικη Ταορμίνα, το αρχαίο Ταυρομένιο. Αναμφί-
βολα η επίσκεψη σε ένα τόπο που λάτρεψαν σπουδαίοι 
καλλιτέχνες, συγγραφείς, αλλά και πολιτικοί έχει κάτι το 
ιδιαίτερο. Στο αρχαίο θέατρο ,το Ιόνιο και στο βάθος η 
Αίτνα μπορούν να εκληφθούν ως άφθαρτα θεατρικά σκη-
νικά, η κεντρική Πλατεία Νόβε Απρίλε με τον Πύργο του 
ρολογιού και το ναό του Αγίου Αυγουστίνου,  το Παλατσο 
Κορβάλια, η Πύλη Μεσσίνα και κυρίως η ακαταμάχητη θέα 
θα σας γοητεύσουν. Αμέσως μετά την επίσκεψή μας, ανα-
χώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα / Έμπειρο αρχηγό συνοδό του 
γραφείου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου / Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου 
υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 7



το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Ποντγκόριτσα, Μπούτβα, Κότορ, Νησί Λόκρουμ, Στον, Νησί Κόρτσουλα

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ - 
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
(ΜΠΟΥΤΒΑ, ΚΟΤΟΡ) - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και 
πτήση για το γραφικό Μαυροβούνιο. Θα ξεκινήσουμε με 
επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της Αδρια-
τικής (3500 ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις 
υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με 
έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Η 
βόλτα στα μεσαιωνικά στενά της πόλης δίνει στον επισκέ-
πτη την αίσθηση ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή βλέ-
ποντας τα τείχη 
να την περιβάλ-
λουν, τα φρού-
ρια να την αγκα-
λιάζουν και τις 
εκκλησιές να 
την προστατεύ-
ουν. Στη συνέ-
χεια, άφιξη στο 
Κοτορ ένα μνη-
μείο πολιτισμού 
της Unesco, με 
Βυζαντινές και 
Βενετσιάνικες 
επιρροές. Μία 
πόλη που μάς 
θυμίζει πόσο 
μακριά έφτασε 
η Βυζαντινή Αυ-
τοκρατορία, πόσο αναπτύχθηκε οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά στα χρόνια της ακμής της. Η πόλη αυτή 
αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Γαληνο-
τάτη, αλλά μέχρι σήμερα κρατάει έντονα τα στοιχεία και 
των δύο Αυτοκρατοριών. Αναχωρούμε και διασχίζοντας 
το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης βλέπουμε την ομορφιά 
με την οποία προίκισε η φύση τη μικρή αυτή χώρα. Θα 
θαυμάσουμε το Πέραστ και τα δύο νησάκια που το περι-
βάλλουν. Επόμενη και τελευταία στάση το Ντουμπρόβνικ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ με την καθοδή-
γηση του συνοδού θα γνωρίσουμε την φημισμένη πόλη. 
 
 
2n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
(Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο) 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε την ξενάγηση στο Ντουμπρό-

βνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδρια-
τικής». Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη 
του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από 
τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε στα ση-
μεία που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. 
Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το 
Φραγκισκανικό Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των 
Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. 
Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτε-
λούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύ-
θερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά 

στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο.  

3n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΝΗΣΙ ΛΟΚΡΟΥΜ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Πρωινό και η μέρα μας θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο κο-
ντινό νησί Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται 
το “νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια 
απόδραση από την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με 
βοτανικούς κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, 
παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι Βενεδικτίνων. Στη 
συνέχεια θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών 
της παλιάς πόλης μέσα από το πλοίο και θα επιστρέψου-
με στο Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη 
υπάρχει μια εύθυμη εορταστική ατμόσφαιρα και φέτος 
που το Πάσχα πέφτει λίγο πιο αργά, ελπίζουμε να είναι και 
λίγο καλοκαιρινή. Απολαύστε ένα καλό εστιατόριο η ένα 

καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκε-
ψη στο φεστιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται 
μέσα στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη 
(St Ivan). Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη 
γιατί και λόγω της ημέρας (Πάσχα) αξίζει να την αφιερώ-
σετε ολόκληρη στις δραστηριότητες και τη γνωριμία με τη 
φημισμένη πόλη.
 
4n ημέρα: ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ
ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή 
στο νησί Κόρτσουλα, γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Μετά 
από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντε-
λωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο 
Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό 
Στάγκνουμ, με τειχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σι-
νικό Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο 
Ορεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να 
βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως 
γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται 
άμεσα με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων 
αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα 
(Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από 
τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που 
άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε 
την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθε-
δρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο 
του Μάρκο Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσε-
τε τα γραφικά στενά του νησιού. Ένα νησί που περιβάλ-
λεται από βράχια, παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από 
τα κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή 
στο Ντουμπρόβνικ. 
 
5n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
(Ελεύθερος χρόνος) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Θα πάρουμε ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και θα 
έχουμε χρόνο για μια βόλτα στα στενά του Ντουμπρό-
βνικ. Μια τελευταία γεύση από τα Μεσαιωνικά κάστρα 
και πύργους που απαρτίζουν την πόλη μετατρέποντάς 
την σε στολίδι της Δαλματίας. Τώρα πια, η ματιά είναι 
ολοκληρωμένη. Τώρα, έχει συμπληρωθεί ένα παζλ που 
περιλαμβάνει την Κροατία και το Μαυροβούνιο. Χώρες 
που κάποτε αποτελούσαν, μεταξύ άλλων κρατών, τμήμα 
μιας ολόκληρης χώρας και τώρα η καθεμιά έχει τραβήξει 
τη δική της πορεία. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

Μεσαιωνικό 
Ντουμπρόβνικ

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 
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Παρακολοyθηση της 

Ανάστασης σε Ορθόδοξη 
εκκλησία

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα / Έμπειρο αρχηγό συνοδό του 
γραφείου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου / Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου 
υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο8



το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Ζέμουν, Σπίτι των Λουλουδιών, Νόβι Σαντ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βελιγρά-
δι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση 
και ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πρωτεύουσα της 
Σερβίας. 
 
2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ξενάγηση πόλης) 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την πραγματική γνω-
ριμία με τη πόλη του Βελιγραδίου, μία από τις πα-
λαιότερες πόλεις της Ευρώπης, χτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Σάββα, παραπόταμο του Δούναβη. Ξε-
κινάμε από το Σιδηροδρομικό σταθμό, ένα όμορφο 
κτίριο του 1884 το οποίο σύντομα θα σταματήσει να 
λειτουργεί και θα γίνει μουσείο της πόλης. Μπαίνου-
με στην οδό Nemanjina και στην Resavska, απολαμ-
βάνοντας τη θέα στα κτίρια υπουργείων, αλλά και 
ενθυμούμενοι το βομβαρδισμό του 1999, με τα γκρε-
μισμένα στρατιωτικά κτίρια, που ακόμη στέκονται 
στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε με την εκκλησία 
του Αγίου Μάρκου δίπλα στο πανέμορφο πάρκο Τα-
σμάϊνταν, τη Βουλή της Σερβίας, το Παλιό και το Και-
νούργιο 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. Στη συνέχεια κατευ-
θυνόμαστε στην Πλατεία Φοιτητών και προχωράμε 
με τα πόδια μέσα στο πάρκο και το φρούριο Καλε-
μέγκνταν όπου θα απολαύσουμε τη θέα στο σημείο 
συνάντησης των ποταμών Σάββα και Δούναβη. Εδώ 
βρίσκεται και το Στρατιωτικό Μουσείο, με στρατιωτι-
κά 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 πανέμορφο πεζό-
δρομο της πόλης και θα καταλήξουμε στο μνημείο 
του Knez Mihajlo. Το βράδυ διασκέδαση με δείπνο 
και ποτό, ζωντανή μουσική και λαϊκό χορό στη γρα-
φική γειτονιά του ιστορικού κέντρου Skadarlija που 
αποκαλείται η Μονμάρτη του Βελιγραδίου. Πρόκειται 
για έναν πεζόδρομο που μοιάζει να ανήκει σε άλλη 
εποχή, με σέρβικα ταβερνάκια, καφετέριες και εστια-
τόρια με ζωντανή μουσική.
 

3η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – «ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ» - 
ΖΕΜΟΥΝ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΑΒΑ.
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: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ - 
ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ (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 αξιοθέατα. 
Επιστροφή στο Βελιγράδι το βράδυ.
 
5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Βελιγράδι της 
Ορθοδοξίας

4, 5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 
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Παρακολοyθηση της 
Ανάστασης σε Ορθόδοξη 

εκκλησία 
 

   Πασχαλινό δείπνο 
στην Ελληνική Ταβέρνα 
‘’ΠΙΑΤΑΚΙΑ’’ με ζωντανή 

ελληνική ορχήστρα.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα / Έμπειρο αρχηγό συνοδό του 
γραφείου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου / Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου 
υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 9



4 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

με απευθείας πτήσεις της

Σημείωση: Στην αναχώρηση 26/4 με τις πτήσεις της RYANAIR δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Μαρσασλόκκ την τελευταία ημέρα.

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ 5D 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ Έλεγχος και απευθείας πτήση για τη Μάλτα, ένα νησί 
που αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην 
περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι 
οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και 
διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγ-
ματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται 
με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. 
Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ 
όπου θα δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορι-
κών πόλεων που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. Θα περπατήσουμε 
ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» 
μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του Μεγά-
λου Μαγίστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναό της Μάλτας και 
εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο από τα 
πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο 
Ιερώνυμο». Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μάλτα 5D, όπου θα μας παρουσιαστεί σε ένα 5 
διάστατο βίντεο η ιστορία της Μάλτας. Ιδιαίτερα ειδικά εφέ, καθίσματα που κουνιούνται, σπρέι με 
αέρα και νερό θα σας εντυπωσιάσουν. Ελεύθερος χρόνος για αγορές και φαγητό. Σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε την Πλατεία Δημοκρατίας και το Caffe Cordina, γνωστό από τους τουριστικούς 
οδηγούς. Τελειώνοντας μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές 
πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή. 
 
2η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - 
ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΡΑΜΠΑΤ - ΠΑΡΚΟ ΤΑ ΑΛΙ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο της Μάλτας. Η χώρα που δεν 
έχει μεγαλύτερη έκταση από τη Νάξο, έχει περίπου 480000 κατοίκους, βρίσκεται στην πρώτη 
θέση σε πυκνότητα πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη βόλτα μας θα επισκεφθούμε τον 
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο 
Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς 
και το εργοστάσιο αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για 
την επίσκεψη στη Μεδινα, που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαί-
ωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη θάλασ-
σα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 1693. Είναι η πιο κομψή αλλά και η πιο ακριβή 
περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. 
Στην πόλη δεν υπάρχει εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο 
στο ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοι-
νότητα του Attard και τους περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το Προεδρικό μέγαρο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα με 
την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα 
της, που φημίζεται για το φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών. Διανυκτέρευση.
 
3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (40 χλμ) - MALTA LOCAL COOKING CLASS
Μετά το πρωινό, ξεκινάμε για την ολοήμερη εκδρομή με ferry boat στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. 
Θα επισκεφθούμε το Rabat με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε 
η νύμφη Καλυψώ (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ακόμη θα επισκεφθούμε και το γραφικό 
ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας 
προτείνουμε να γνωρίσετε την μαλτέζικη κουλτούρα και στο φαγητό! Γι’ αυτό λοιπόν για όσους 
επιθυμούν, κατευθυνόμαστε προς ένα κεντρικό εστιατόριο, όπου εκεί θα μάθουμε να φτιάχνουμε 
βήμα – βήμα αυθεντικές μαλτέζικες γεύσεις, υπό την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε 
τις ποδιές μας, πιάνουμε τα απαραίτητα εργαλείας μας και «ριχνόμαστε» στη δουλειά! Φυσικά στο 
τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου μας, δοκιμάζοντας τις 
γεύσεις με τη συνοδεία ενός ποτηριού κρασιού! 
 
4η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vittoriosa, Cospicua)
ΜΑΡΣΑΣΛΟΚΚ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα 
και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three 
cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντι-
κών κτιρίων, τα οποία είναι χτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και 
έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες 
και τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέτας και θα 
περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την 
πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για γεύμα στο πα-
ραδοσιακό ψαροχώρι Μαρσασλόκκ. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στην πολη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Γκόζο, Κήποι Μπαράκα, Μεδίνα, Μόστα , Ραμπάτ, 3 Πόλεις  
(Senglea, Vittoriosa, Cospicua)

Μάλτα 
Παρακολούθηση της Ανάστασης σε 
Ορθόδοξη εκκλησία

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / 
Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα / Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου / Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου / Είσοδοι μουσείων, 
θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Όλμπια, Σάσαρι, Αλγκέρο, Μπονιφάτσιο, Νουόρο, Οριστάνο, 
Κάλιαρι

Σαρδηνία & Κορσική 
Πτήση για Όλμπια και επιστροφή από Κάλιαρι για 
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων

6 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΜΠΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το βόρειο ανατολικό τμήμα του νησιού. Άφιξη στην 
Αριστοκρατική´Ολμπια. Αν και απόμακρη, η Σαρδηνία καταφέρνει να γοητεύσει γιατί συνδυάζει 
τη μεσογειακή με την εξωτική ομορφιά, τα διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία και το σύγχρονο με 
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Το νησί είναι γεμάτο με μύρτιλλα, άγριο θυμάρι, μικρές βελανιδιές, 
απομονωμένους κόλπους, απέραντες αμμουδιές, σπηλιές. Το όνομα της ´Ολμπια έχει ελληνική 
καταγωγή και εμφανίζεται τον 7ο αιώνα π.χ. Υπήρξε συμβατικό λιμάνι του Μεσαίωνα και πρωτεύ-
ουσα ενός από τα τέσσερα ανεξάρτητα κράτη του νησιού, εκείνης της εποχής. Τον 12ο αιώνα ήταν 
έδρα επισκοπής. Στη βόλτα μας θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Σιμπλικιου από τον 11ο αιώνα, 
που είναι ο καθεδρικός ναός της πόλης. Επίσης, θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Παύλου, ερείπια 
του ρωμαϊκού φόρουμ, το καστρο Πέδρες. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
 
2η ημέρα: ΟΛΜΠΙΑ - ΣΑΣΣΑΡΙ - ΑΛΓΚΕΡΟ (240 χλμ)
Πρωινό. Ακολουθεί περιήγηση στο βόρειο τμήμα του νησιού. Θα επισκεφτούμε τη δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη του νησιού το Σασαρι. Η πόλη ιδρύθηκε από εμπόρους της Πίζας και τη Γένοβας στις 
αρχές του 13ου αιώνα. Εδώ δημιουργήθηκε το πρώτο πανεπιστήμιο της Σαρδηνίας. Γύρω από το 
Ντουομο τον 11ο αιώνα αναπτύσσεται μια πυκνή μεσαιωνική συνοικία γεμάτη εκκλησίες. Θα μας 
εντυπωσιάσει η ανάγεννησιακη κρήνη - Ροζελο. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε για το Αλγκερο. 
Ιδρύθηκε στις αρχές του 12ου αιώνα, στη χερσόνησο απέναντι από τον κόλπο του Αλγκερο, από 
την οικογένεια Ντορια της Γένοβας. Τον 16ο αιώνα κατακτήθηκε από τους Αραγωνέζους. Το πα-
λιό λιμάνι, γεμάτο καλντερίμια και δρομάκια, περιβάλλεται από τείχη με επάλξεις και αμυντικούς 
πύργους. Στον ελεύθερο χρόνο εξερευνήσετε την περιοχή και απολαύστε την τοπική κουζίνα. 
Μην παραλείψετε να δοκιμάστε παγωτό με γεύση φιστίκι, θα σας ενθουσιάσει. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.
 
3η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΗ 
Σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στη γειτονική Κορσική, το μεγαλύτερο γαλ-
λικό νησί και πατρίδα του Ναπολέοντα. Από το λιμάνι της Σαντα Τερέζα φεύγει το καράβι για το 
Μπονιφάτσιο, ένα υπέροχο λιμάνι με εντυπωσιακά κάστρα. Η περιοχή πήρε το όνομα από τον 
Κόμη της Τοσκάνης, που έζησε εδώ. Στον χρόνο μας στο νησί θα θαυμάσουμε έναν παράδεισο, 
από όπου πέρασαν σχεδόν όλοι οι λαοί και οι πολιτισμοί. Επιστροφή το βράδυ.
 
4η ημέρα: ΟΛΜΠΙΑ - ΝΟΥΟΡΟ - ΟΡΙΣΤΑΝΟ - ΚΑΛΙΑΡΙ (290 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το κεντρικό τμήμα του Νησιού. Η πόλη Νουορο έχει 
μοναδική θέση κάτω από το Μοντε Ορτομπενε και το επιβλητικό Σουπρα Μοντε, υπήρξε πατρίδα 
της Συγγραφέα Γκρατσια Ντελεντα η οποία κέρδισε το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1926 για 
την αποτύπωση στα έργα της των παθών, που χαρακτήρισαν τις παραδοσιακές κοινότητες της 
Σαρδηνίας. Συνεχίζουμε για το Οριστανο. Η επαρχία αυτή αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές στην 
ιστορική Αρμπορεα, την οποία κυβερνούσε η Ελεονώρα. Άγαλμα του 18ου αιώνα δεσπόζει στην 
Πιάτσα Ελεονώρα. Στο Corso Vittorio Emanuele βρίσκεται το σπίτι της από τον 16ου αιώνα. Το 
Τορε ντι Σαν Κριστοφορο 1291 στη piazza Roma, αποτελούσε κάποτε τμήμα της οχύρωσης. Το 
Ντουομο είναι του 13ου αιώνα και αργότερα ξαναχτίστηκε σε ρυθμό μπαρόκ. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η εκκλησία της Σαντα Κιαρα. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε για το νότιο τμήμα 
του νησιού. Άφιξη στην πρωτεύουσα Κάλιαρι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύ-
θερος στην πόλη, που στην τοπική διάλεκτο του νησιού, το όνομά της σημαίνει κάστρο.
 
5η ημέρα: ΚΑΛΙΑΡΙ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πρωτεύουσα της Σαρδηνίας, η οποία κατακτήθηκε 
από Φοίνικες, Καρχηδονιους, Ρωμαίους. Στη βόλτα μας στην πόλη θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό 
ναό, τον πύργο του Αγίου Πανκρατίου και τον πύργο του ελέφαντα. Θα επισκεφτούμε το λιμάνι και 
τη συνοικία Μαρίνα, όπου μπορείτε να δείτε το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Ακόμη θα δούμε το 
αμφιθέατρο του 2ου αιώνα στο λόφο Μπουονκαμινο, λαξευμένο στο βράχο. Το παλιό κέντρο της 
πόλης έχει βορειοαφρικανικο χαρακτήρα. Εξερευνήσετε την αγορά της πόλης, την ατμοσφαιρική 
συνοικία Καστέλο και τα παραδοσιακά μαγαζιά. 
 
6η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και στον ελεύθερο σας χρόνο πριν την αναχώρηση σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την 
Εθνική πινακοθήκη, που αφηγείται αναλυτικά την ιστορία του νησιού. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις

με απευθείας πτήσεις της

Σημείωση: Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / 
Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα / Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου / Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου / Είσοδοι μουσείων, 
θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Μονζουίκ, Ισπανικό Χωριό, Camp Nou, Γιρόνα, Φιγκέρες, Sailing Trip

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - 
ΛΟΦΟΣ ΜΟΝΖΟΥΙΚ - ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - 
ΓΟΤΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ - BARCELONA BY NIGHT
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βαρκελώνη. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Καταλονίας και αρχίζουμε 
την γνωριμία με την πόλη με τον λόφο Μονζουίκ με την 
υπέροχη θέα. Θα δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χω-
ριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Αποτελείται από κτίρια από όλα τα μέρη 
της Ισπανίας με σκοπό να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμά-
σει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ της κάθε τοποθε-
σίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν πρόκειται για 
μινιατούρες μνημείων, αλλά κτίρια σε πραγματικό μέγε-
θος! Εκεί θα επισκεφθείτε το εργαστήρι Φυσητού γυαλιού, 
καθώς επίσης στην περιοχή της Αραγονίας θα δοκιμάσετε 
το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, την Σανγκρία και το 
Τουρό παραδοσιακό γλύκισμα της Καταλονίας. Συνεχί-
ζουμε με την πιο ιστορική περιοχή την περίφημη Γοτθική 
συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα στους διάσημους δρόμους 
Las Ramblas και Via Laietana, την Plaza Catalunya στην κο-
ρυφή και το λιμάνι της πόλης. Αποτελείται από μεσαιωνικά 
κτίρια, με τη γοτθική αρχιτεκτονική να αποτυπώνεται σε 
όλα τα καφέ, εστιατόρια και καταστήματα της περιοχής. 
Στο κέντρο της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα 
Ευλαλια που χτίστηκε το 1450, ενώ ένα ακόμη σημαντικό 
αξιοθέατο της περιοχής είναι το Ρωμαϊκό Μουσείο. Μετα-
φορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το πρώτο βρά-
δυ σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μια ωραία 
νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της 
πόλης. 

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - CAMP NOU - 
ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - SAGRADA FAMILIA - 
ΠΑΡΚ ΓΟΥΕΛ COOKING CLASS 
Μετά από ένα καλό πρωινό θα ξεκινήσουμε την σημερι-
νή μας περιήγηση με το περίφημο Camp Nou ένα από 
τα ιστορικότερα γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης 
και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα. 
Η επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI 
SPACE είναι μια συναρπαστική εμπειρία για φίλους του 
ποδοσφαίρου και μη. Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανί-
ας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα, την 
πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, 
την Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους 
πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λι-
μάνι της Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα 
του Καταλανού Antoni Gaudi την περίφημη Βασιλική της 

La Sagrada Familia. Πρόκειται για μια γιγαντιαία Βασιλική 
που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 1882 και δεν αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια ακόμη. Αποτελεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το 
Νοέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από 
τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε να μπορεί πλέον να τελε-
στεί εκεί η Θεία Λειτουργία. Έπειτα θα ανεβούμε στο Φα-
λακρό βουνό, την Μοντάνια Πελάδα για να επισκεφθούμε 
το διασημότερο πάρκο της Βαρκελώνης που ξεκίνησε να 
χτίζεται το 1900 από τον μεγάλο modern αρχιτέκτονα Γκα-
ουντί. Θα θαυμάσουμε το χρωματιστό του μπαλκόνι ντυ-
μένο με την τεχνοτροπία trencadis ένα είδος ψηφιδωτού 
από σπασμένα πλακάκια, γυαλιά και τούβλα, την αλχημι-
κή σαλαμάνδρα, το ροζ σπίτι του Γκαουντί, την αγορά και 
τέλος τα σοκολατόσπιτα εμπνευσμένα από το παραμύθι 
του Χάνσελ και της Γκρέτελ στην κεντρική είσοδο του 
πάρκου. Στη συνέχεια χρόνος για να περιπλανηθείτε στο 
κέντρο της πόλης στην περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού 
Ramblas και να επιστρέψετε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, 
όποια ώρα επιθυμείτε.
 
3η ημέρα: ΓΙΡΟΝΑ- ΦΙΓΚΕΡΕΣ - 
ΜΟΥΣΕΙΟ SALVADOR DALI 
Κυριακή του Πάσχα σήμερα και η ημέρα είναι όλη στη διά-
θεσή μας στην υπέροχη αυτή Ισπανική πόλη. Εμείς προτεί-
νουμε να έρθετε μαζί μας σε μια προαιρετική περιήγηση 
αρχικά στην ιστορική πόλη της Γιρόνα. Mία πόλη ατμο-
σφαιρική και όπως κάθε Ισπανική πόλη, διαθέτει έναν 
επιβλητικό καθεδρικό ναό. Επόμενη επίσκεψη μας είναι 
στην εβραϊκή συνοικία ElCall, μια από τις καλύτερα διατη-
ρημένες στην Ευρώπη. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το ποτάμι 
και γύρω τα μικρά καφέ και εστιατόρια, ενώ τα μπαλκόνια 
των πολυκατοικιών μοιάζουν να κρέμονται κυριολεκτικά 
πάνω από το ποτάμι. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την 
πόλη Φιγκέρες, μια μικρή πόλη της Καταλονίας, κοντά 
στα σύνορα της Γαλλίας. Είναι η γενέτειρα του παγκοσμί-
ου φήμης σουρεαλιστή ζωγράφου, Σαλβαντόρ Νταλί. Θα 
έχουμε επίσκεψη στο μαγευτικό μουσείο Νταλί, το οποίο 
στεγάζει μερικά από τα πιο σημαντικά του έργα που προ-
καλούν δέος. Επιστροφή στη Βαρκελώνη.
 
4η ημέρα: ΕΝΥΔΡΕΙΟ - SAILING TRIP 
Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και επισκεπτόμαστε το 
μεγαλύτερο ενυδρείο της Ευρώπης! Έχει 35 δεξαμενές, 
450 διαφορετικά είδη ψαριών και θαλάσσιων φυτών, 
χαριτωμένους πιγκουίνους, αλλά και ένα τούνελ μήκους 
80 μέτρων, όπου καρχαρίες κάνουν τη βόλτα τους πάνω 

από τα κεφάλια των επισκεπτών. Όσοι όμως δεν αρκείστε 
μόνο στο να τους βλέπετε και θεωρείτε τους εαυτούς σας 
αρκετά τολμηρούς μπορείτε να έρθετε λίγο πιο κοντά 
με αυτά τα συναρπαστικά ζώα! Φοράμε ειδικές στολές 
και μπουκάλες και κάνουμε μια βουτιά στο ενυδρείο, 
έχοντας ψάρια και καρχαρίες να κολυμπούν σε απόστα-
ση αναπνοής από εμάς! Αν όλα πάνε καλα…επειδή το 
Πάσχα φέτος είναι λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι, πηγαί-
νουμε με τα πόδια στο διπλανό λιμάνι για μια μοναδική 
προαιρετική μινι θαλάσσια εκδρομή διάρκειας 90 λε-
πτών όπου θα δούμε την πόλη μέσα από την θάλασσα! 

5η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο συμβουλευτείτε τους 
συνοδούς μας και αξιοποιήστε τον χρόνο σας, όπως 
επιθυμείτε. Περιηγηθείτε στην γοτθική συνοικία, επισκε-
φτείτε το μουσείο του PICASSO, το πανέμορφο Παλάτι 
της Μουσικής καθώς και το μουσείο ιστορίας της Βαρκε-
λώνης. Επίσης σας προτείνουμε να δοκιμάσετε παέλια και 
τάπας, ισπανικές λιχουδιές, στους δρόμους της πόλης.Το 
μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφή

 

Βαρκελώνη  
“Το Στολίδι της Καταλονίας”

Το 4ημερο πρόγραμμα  
εκτελείται ως εξής:

1η ημέρα:  
Πτήση για Βαρκελώνη

2η ημέρα:  
Ξενάγηση πόλης, Camp Nou,  
Sagrada Familia, Parc Guell

3η ημέρα:  
Ενυδρείο - Sailing Trip

4η ημέρα:  
Γιρόνα - Πτήση επιστροφής

με απευθείας πτήσεις της4,5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Παρακολούθηση της 

Ανάστασης στον Ορθόδοξο 

Ναό του Αγ. Νεκταρίου

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα / Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφεί-
ου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου / Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) 
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.12



Μονζουίκ, Ισπανικό Χωριό, Camp Nou, Χιρόνα, Φιγκέρες, Μουσείο Σοκολάτας, Tibidabo Amusement Park, Port Aventura

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΛΟΦΟΣ ΜΟΝ-
ΖΟΥΙΚ - ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΓΟΤΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και απευ-
θείας πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη στην πρωτεύουσα 
της Καταλονίας και χωρίς να χάνουμε χρόνο αρχίζουμε 
την γνωριμία με την πόλη με ένα από τα πιο χαρακτηρι-
στικά σημεία, τον λόφο Μονζουίκ με την υπέροχη θέα. Ο 
λόφος πέρα από τα πολλά κτίρια που φιλοξενεί αποτελεί 
έναν ιδανικό τόπο για περίπατο. Θα δούμε επίσης το πε-
ρίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτο-
νικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από 
κτίρια από όλα τα μέρη της Ισπανίας με σκοπό να μπορεί 
ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό 
στυλ, την αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της κάθε το-
ποθεσίας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως 
δεν πρόκειται για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν 
σε πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε πραγματικό μέγεθος! Θα 
ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του Χωριού, θα 
επισκεφθείτε το εργαστήρι Φυσητού γυαλιού και στην πε-
ριοχή της Αραγονίας θα δοκιμάσετε Σανγκρία και Τουρό. 
Συνεχίζουμε με την πιο ιστορική περιοχή την περίφημη 
Γοτθική συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα στους διάσημους 
δρόμους Las Ramblas και Via Laietana, την πλατεία Plaza 
Catalunya στην κορυφή και το λιμάνι της πόλης. Στο κέ-
ντρο της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα Ευλαλια 
και το Ρωμαϊκό Μουσείο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
 
2η ημέρα: CAMP NOU - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
SAGRADA FAMILIA- PARK GUELL 
Θα πάρουμε ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και θα 
ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση με το Camp 
Nou ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα ποδοσφαίρου της 
Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρ-
τσελόνα. Αν θέλετε να ζήσετε για λίγο σαν πραγματικός 
Καταλανός δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από μια επίσκε-
ψη στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI SPACE που 
είναι μια συναρπαστική εμπειρία για φίλους του ποδο-
σφαίρου και μη. Τα παιδιά σας, ειδικά αν είναι αγόρια, θα 
ενθουσιαστούν με την ιδέα να δουν από κοντά την ομάδα 
του Μέσι. Ο χώρος είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε κανείς να 
βιώνει μια πραγματικά ολοκληρωμένη εμπειρία, ακόμα 
και χωρίς να δει αγώνα, καθώς η διαδρομή από το μου-
σείο του γηπέδου έως τις εξέδρες και τη θέα του αγωνιστι-
κού χώρου αποτελούν μια ζωντανή αναπαράσταση της 
ιστορίας της ομάδας. Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανί-

ας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα, την 
πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, 
την Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους 
πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λι-
μάνι της Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα 
του Καταλανού Antoni Gaudi την περίφημη Βασιλική της 
La Sagrada Familia (Άγια Οικογένεια). Πρόκειται για μια γι-
γαντιαία Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 
1882 και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για πολλά χρό-
νια ακόμη. Έπειτα θα ανεβούμε στο Φαλακρό βουνό, την 
Μοντάνια Πελάδα για να επισκεφθούμε το διασημότερο 
πάρκο της Βαρκελώνης που ξεκίνησε να χτίζεται το 1900 
από τον μεγάλο αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί. Θα θαυμά-
σουμε το χρωματιστό μπαλκόνι, την αλχημική σαλαμάν-
δρα, το ροζ σπίτι του Γκαουντί, την αγορά και τα σοκολα-
τόσπιτα εμπνευσμένα από το παραμύθι του Χάνσελ και 
της Γκρέτελ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ήρθε η ώρα για 
ξεκούραση γιατί σήμερα το βράδυ είναι η Ανάσταση. Για 
τους μικρούς μας φίλους που δεν χρειάζονται ξεκούραση 
η παιδαγωγός μας έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα 
στην αίθουσα παιχνιδιών. Για παρακολούθηση της Ανά-
στασης θα πάμε στον Ορθόδοξο Ναό του Αγ. Νεκταρίου.
 
3η ημέρα: ΕΝΥΔΡΕΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - 
TIBIDABO AMUSEMENT PARK 
Κυριακή του Πάσχα και μια ωραία ημέρα μας περιμένει. 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Ενυδρείο 
της Βαρκελώνης, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ολοκλη-
ρωμένα της Ευρώπης. Επιλέξτε το family pack για την εί-
σοδο και αν είστε τολμηροί κολυμπήστε με καρχαρίες. Συ-
νεχίζουμε με μια ακόμα ξεχωριστη εμπειρία στο “Museu 
de la Xocolata” το Μουσείο Σοκολάτας της Βαρκελώνης! 
Μπορείτε να μπείτε και στο εργαστήριο να φτιάξετε μό-
νοι σας σοκολατένιες λιχουδιές! Το Πάσχα φέτος “πέφτει” 
λίγο πιο αργά, λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι οπότε είναι 
ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τον (ελπίζουμε) καλό καιρό..
και τι καλύτερο από το Tibidabo Amusement Park! Ρίξτε 
μια ματιά στο www.tibidabo.cat και θα καταλάβετε τι εν-
νοούμε. Αποτελεί μια υπέροχη εμπειρία για όλη την οικο-
γένεια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προ-
τείνουμε επίσκεψη στο Feria de Abril ένα ανδαλουσιανό 
φεστιβάλ στο Parc del Forum της Βαρκελώνης, μια γιορτή 
χρώματος, μουσικής, φαγητού, χορού και διασκέδασης.
 
4η ημέρα: PORTAVENTURA WORLD - FERRARI LAND 
Αν αναρωτιέστε αν οι ημέρες μπορούν να γίνουν καλύ-

τερες, απαντήστε σε αυτή την ερώτηση..η Ισπανία έχει 
Disneyland? Νότια της Βαρκελώνης, σε μια ιδιοκτησία των 
Universal Studios, δίπλα στη θάλασσα, εμφανίζεται ένας 
ατέλειωτος κόσμος παιχνιδιών που συνδυάζει στοιχεία από 
Κίνα, άγρια Δύση, Πολυνησία, Μεξικό και Μεσόγειο στο 
περίφημο Portaventura World. H καλύτερη περιγραφή βρί-
σκεται στο www. portaventuraworld.com. Σας προτείνουμε 
να επισκεφτείτε το Portaventura Park και το ολοκαίνουριο 
Ferrari Land. Ατελείωτες ώρες χαράς και περιπέτειας, εξω-
τικά ζώα και πουλιά, θεματικές ζώνες και δραστηριότητες, 
ειδικά σχεδιασμένες για όλη την οικογένεια. 
 
5η ημέρα: LAS RAMBLAS - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Όλα τα ωραία τελειώνουν, όμως οι όμορφες στιγμές πα-
ραμένουν ως ευχάριστες αναμνήσεις. Ελπίζουμε να δημι-
ουργήσατε ωραίες οικογενειακές εμπειρίες και νέους φί-
λους που θα παραμείνουν και μετά το τέλος του ταξιδιού. 
Η τελευταία μας ημέρα ήρθε αλλά το ταξίδι δεν τελείωσε 
ακόμα. Μπορείτε να κάνετε μια τελευταία βόλτα στην 
εντυπωσιακή Las Ramblas, πριν επιβιβαστούμε στο λεω-
φορείο για τη μεταφορά στο αεροδρόμιο και την πτήση 
επιστροφής μας.

Βαρκελώνη  5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Παρακολούθηση της Ανάστασης 
στον Ορθόδοξο Ναό  
του Αγ. Νεκταρίου

To πρόγραμμα θα συνοδεύει 
έμπειρος αρχηγός συνοδός, 

καθώς και παιδαγωγός με ειδικά 
σχεδιασμένες δραστηριότητες 
για παιδιά, κατά τη διάρκεια 

των εκδρομών και της διαμονής 
σας στο ξενοδοχείο.

με απευθείας πτήσεις της

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα / Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφεί-
ου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου / Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) 
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

family trip
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Λούβρο, Βερσαλλίες, Κήπος Κεραμεικού, Disneyland, Νορμανδία

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗ-
ΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ και πτήση 
για Παρίσι. Άφιξη και γνωριμία με τους τοπικούς μας συ-
νοδούς, οι οποίοι μένουν μόνιμα στο Παρίσι και θα μας 
ξεναγήσουν. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε 
τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα τακτοποιη-
θούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι 
ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί τον λόφο της 
Μονμάρτης και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωτα-
γωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα 
που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου 
στην περιοχή La Defense, το κέντρο του Λούβρου, την 
αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα 
του Θριάμβου. Aν δεν σας ήταν αρκετή αυτή η περιήγη-
ση μπορείτε να συνεχίσετε με μια ονειρεμένη κρουαζιέρα 
στον ποταμό Σηκουάνα. 
 
2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας 
στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυ-
μάσουμε τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, τον περίφημο 
Πύργο του Άιφελ, το Γκραντ και το Πετί Παλαί, την πλατεία 
Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό 
κτίριο, όπου θα δούμε τις προτομές των μεγάλων μουσι-
κοσυνθετών, όπως του Μότσαρτ και του Μπετόβεν, την 
πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέο-
ντα κατασκευασμένη από το μέταλλο των κανονιών, τα 
οποία του ανατινάχτηκαν στη μάχη καθώς και το ξενοδο-
χείο RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πρι-
γκίπισσας Νταϊάνας, την γέφυρα των ερωτευμένων, όπου 
συρρέουν οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να 
κλειδώσουν την αγάπη τους πετώντας το κλειδί στα νερά 
του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε Λα Σιτέ. Θα καταλήξου-
με στους κήπους του Λουξεμβούργου, με το ομώνυμο πα-
λάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας των Μεδίκων. 
Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μπροστά από το πανεπι-
στήμιο της Σορβόννης και θα καταλήξουμε στην Παναγία 
των Παρισίων, η οποία αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία 
γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως και θα θαυμάσουμε την αρ-
χιτεκτονική της με τις εντυπωσιακές αντηρίδες και τα τε-
ράστια Βιτρό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα περίφημα 
ανάκτορα των Βερσαλλιών. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. 

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ -
ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου. 
Στην ξενάγησή μας θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα 
την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις 
“Εργαστίνες”, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη 
του Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. 
Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα 
Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα επισκε-
φθούμε τους Κήπους του Κεραμεικού, τον άλλοτε βασιλι-
κό κήπο του Λούβρου. Από εκεί, θα κατευθυνθούμε περ-
πατώντας προς το Palais Royal. Κατά την επίσκεψη αυτή 
θα περάσουμε το κτίριο από την εσωτερική του αυλή, 
όπου θα νιώσουμε πραγματικά πως βρισκόμαστε σε μια 
άλλη εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας με μια επίσκεψη 
στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Η βόλτα μας θα καταλή-
ξει στο ιστορικό κτίριο της όπερας Γκαρνιέ, την οποία σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε. Η κατασκευή της ξεκίνησε 
το 1861, προορισμένη να γίνει η έδρα της όπερας του Πα-
ρισιού. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές στα 
πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps. Επι-
στροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο εξ ιδίων. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση στο φημισμένο καμπαρέ Λίντο. 
 
4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - MIDNIGHT IN PARIS 
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδή-
γηση του συνοδού μας να την αφιερώσετε στον κόσμο 
των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας συναρπάσουν 
τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά 
θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της 
Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ 
Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανη-
θείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε 
το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από 
τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της 
Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονά-
της και των επτά Νάνων. Μετά την επιστροφή στο Παρίσι, 
προτείνουμε μια νυχτερινή βόλτα , το “Midnight in Paris”, 
εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία του Γούντι Άλεν. Θα 
συναντηθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας και από εκεί θα 
περπατήσουμε προς την πλατεία της Βαστίλης. Θα περά-
σουμε και μέσα από το Μαραί, προκειμένου να δούμε και 
την πλατεία Ντε Βο, την οποία λίγοι τουρίστες φτάνουν να 
δουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, πλημμυρισμέ-
νοι από όμορφες εικόνες.

5η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΝΟΡΜΑΝΔΙ-
ΚΕΣ ΑΚΤΕΣ / ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ (370 χλμ / 110 χλμ)
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα 
σας προτείνουμε 2 εκδρομές. Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, 
στις νορμανδικές ακτές, πρώτο τουριστικό θέρετρο των 
Παριζιάνων. Θα ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική δι-
αδρομή την πανέμορφη και κοσμοπολιτική Ντοβίλ, την 
Τρουβίλ και το παραδοσιακό, γραφικό ψαροχώρι Ονφλέρ. 
Η δεύτερη στο κάστρο Σαντιγύ. Είναι χτισμένο μέσα σε 
ένα μεγάλο δάσος και κάνει τον επισκέπτη να νιώθει ότι 
βρίσκεται στον 18ο αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου 
φιλοξενεί μία μεγάλη συλλογή αυθεντικών χειρόγραφων 
βιβλίων, ενώ θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να θαυμάσου-
με πίνακες μεγάλης αξίας. Εδώ, ο μεγάλος μάγειρας Βιτέλ 
έκανε την περίφημη Σαντιγύ. Αργά το απόγευμα επιστρο-
φή στο Παρίσι. 
 
6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχε-
τε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας πριν τη μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Παρίσι  
Disneyland

6 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

με απευθείας πτήσεις της με απευθείας πτήσεις της

Παρακολούθηση της 

Ανάστασης στον Ορθόδοξο 

Ναό του Αγίου Στεφάνου

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα / Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφεί-
ου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου / Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) 
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.14



Πέργαμος, Αϊβαλί, Έφεσος, Κιρκιντζές, Κουσάντασι, Βούρλα, Αλάτσατα, Τσεσμέ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση 
για την πολυτραγουδισμένη πρωτεύουσα της Ιωνίας, τη 
Σμύρνη. Φθάνοντας ανηφορίζουμε στο ιστορικό κάστρο 
Καντιφέ Καλέ, από όπου θαυμάζουμε πανοραμικά ολό-
κληρη την πόλη. Κατηφορίζουμε κάνοντας μια βόλτα στη 
συνοικία του Άλσαντζακ, με τα γνωστά παλιά ελληνικά 
σπίτια, τα παλατάκια των παλιών Σμυρνιών και περιδια-
βαίνουμε τις κεντρικές της πλατείες. Θα δούμε επίσης την 
περίφημη προκυμαία, το Μπεζεστένι, την Ρωμαϊκή αγορά, 
την Αγία Φωτεινή, το ελληνικό προξενείο, τον Καθολικό 
ναό του Αγίου Πολυκάρπου, το πρώην παρθεναγωγείο και 
τον Άγιο Βουκόλο. Χρόνος ελεύθερος στη γραφική αγορά 
της πόλης. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΑΪΒΑΛΙ (300 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το θρυλικό αρχαιολογικό 
χώρο της Περγάμου μια από τις σημαντικότερες ιστορι-
κές κληρονομιές της Ανατολίας. Ξενάγηση στη διάσημη 
Κόκκινη Βασιλική, μία από τις 7 αρχαιότερες εκκλησίες 
του κόσμου. Εδώ θα δούμε τη βάση του Βωμού του Δία, 
το Τέμπλο της Αθηνάς και τα ερείπια του ναού του Διονύ-
σου. Επίσης θα δούμε το Ασκληπιείο, ένα από τα αρχαι-
ότερα νοσοκομεία του κόσμου όπου έζησε και γιάτρεψε 
ο γνωστός γιατρός της αρχαιότητας, ο Γαληνός. Επόμενη 
μας στάση είναι το Αιβαλί. Εκεί θα επισκεφθούμε την Εκ-
κλησία των ταξιαρχών. Η πόλη, αποτέλεσε σύμβολο της 
προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο 
αστικό κέντρο, το οποίο διατηρεί ακόμα αρκετά από τα 
ελληνικά του στοιχεία. Χαρακτηριστικός είναι ο ωραίος 
αιγιαλός στο μυχό του που λεγόταν “Φάληρο”, με ωραία 
λουτρά, καθώς και το προάστιο “Γενιτσαροχώρι” με τους 
εσωτερικούς λιμένες Αγιά Παρασκευή και Πασά-λιμάνι. Το 
απόγευμα αναχώρηση για Σμύρνη. Το βράδυ σας προτεί-
νουμε να περπατήσετε την παραλιακή της πόλης και να 
ανακαλύψετε τα μυστικά γεύσεων και διασκέδασης αυτής 
της πόλης.
 
3η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΝΤΖΕΣ - 
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ (190 χλμ)
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, κατευθυνόμαστε για την 
αρχαία Έφεσο. Η πόλη, που είχε το δικαίωμα να υπερηφα-
νεύεται, γιατί εκτός των άλλων ήταν το κέντρο όπου γεν-
νήθηκαν σπουδαίοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, όπως ο 
Ηράκλειτος. Η πόλη όπου αναπτύχθηκαν οι επιστήμες και 
οι καλές τέχνες. Εμεις, θαυμάζουμε τον αρχαιολογικό της 

χώρο. Η εμπορική οδός, το Πρυτανείο, η οδός των Κου-
ρητών, η πύλη του Ανδριανού, η βιβλιοθήκη του Κέλσου, 
απλώνονται μπροστά μας, προκαλώντας το θαυμασμό 
μας. Και αφήνοντάς την, θα επισκεφθούμε το ιστορικό 
χωριό Κιρκιντζές, την ιστορία του οποίου μας περιγράφει 
η Διδώ Σωτηρίου στο βιβλίο της, «Ματωμένα χώματα». 
Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το γνωστό τουριστικό 
θέρετρο Κουσάντασι. Περιπλανιόμαστε ελεύθερα στην 
όμορφη αγορά κι επιστρέφουμε το απόγευμα στη Σμύρ-
νη. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΒΟΥΡΛΑ - ΑΛΑΤΣΑΤΑ - ΤΣΕΣΜΕ 
(180 χλμ)
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, ξεκινάμε μια περιήγη-
ση στη χερσόνησο της Ερυθραίας. Πρώτη μας στάση στη 
Σκάλα των Βουρλών, όπου βλέπουμε το σπίτι όπου περ-
νούσε τα καλοκαίρια του ο νομπελίστας Γιώργος Σεφέρης. 
Επόμενη στάση στην κωμόπολη των Αλάτσατων όπου 
περιηγούμαστε στην όμορφη κωμόπολη. Και φθάνουμε 
στην πόλη του Τσεσμέ = Κρήνη. Βλέπουμε εκεί το βενετσι-
άνικο κάστρο, έχουμε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό πεζό-
δρομο της πόλης που έσφυζε από ελληνισμό. Αν ο καιρός 
το επιτρέπει, απέναντι βλέπουμε τη Χίο. Επιστρέφουμε 
στη Σμύρνη, διανυκτέρευση.
 
5η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, έχουμε ελεύθερο 
χρόνο στην αγορά της Σμύρνης για αναμνηστικά δώρα 
και φωτογραφίες. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο αε-
ροδρόμιο, επιβιβαζόμαστε στην πτήση για Θεσσαλονίκη. 
Άφιξη στην πόλη μας γεμάτοι αλησμόνητες αναμνήσεις 
από το ταξίδι μας.

Σμύρνη - Παράλια 
Μικράς Ασίας

5 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης σε  
Ορθόδοξο Ναό

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα / Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφεί-
ου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου / Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) 
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

με απευθείας πτήσεις της
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Safari 4x4, Burj Khalifa, Madinat Jumeirah

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ NTOYMΠΑΪ
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη: Απογευματινή συγκέντρω-
ση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στις 
21.25 μμ. αναχωρούμε μέσω Κωνσταντινούπολης για 
το Ντουμπάι. Διανυκτέρευση εν πτήση. Ταξιδιώτες Από 
Αθήνα: Απογευματινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 
«Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας. Στις 18.05 μμ. αναχωρούμε 
με απευθείας πτήση της Emirates για το Ντουμπάι. Άφιξη 
στις 23.35 μμ. και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Κατά τη διάρ-
κεια της μεταφοράς στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές 
βασικές πληροφορίες για την περιοχή και τις καθημερινές 
δραστηριότητες. Διανυκτέρευση.
 
2η ημέρα: NTOYMΠΑΪ (ξενάγηση πόλης)
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη: Άφιξη στο Ντουμπάι στις 
05.45π.μ. το πρωί. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις και 
την παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση με τον 
τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της μεταφο-
ράς σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές βασικές 
πληροφορίες για την περιοχή και τις καθημερινές σας 
δραστηριότητες. Άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος για να 
απολαύσετε πρωινό στο ξενοδοχείο σας. Ταξιδιώτες Από 
Θεσσαλονίκη & Αθήνα: Κατά τις 10.00π.μ., ξεκινάμε για την 
πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχί-
ζοντας τη διάσημη λεωφόρο Ζαγέντ με τους πανύψηλους 
ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή πύρ-
γο Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι, που είναι και 
το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Θα κατευθυνθούμε στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης και την παραδοσιακή συνοικία 
Μπαστακία. Εκεί θα επισκεφθούμε το παλιό φρούριο του 
Ντουμπάι, όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο της πόλης. 
Θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά της παλιάς πόλης, 
την περιοχή Ντέιρα, διασχίζοντας το κανάλι Ντουμπάι 
Κρικ με τις παραδοσιακές βάρκες. Η περιοχή φημίζεται 
για τις αγορές των μπαχαρικών και χρυσού. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε στην παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε ένα 
από τα σύμβολα του Ντουμπάι, το περίφημο 7* ξενοδο-
χείο Μπουρτζ αλ Αράμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτια για του ταξιδιώτες από Θεσσα-
λονίκη. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να ξεκουραστείτε 
στην πισίνα του ξενοδοχείου. Σας προτείνουμε να κάνετε 
μία απογευματινή βόλτα στο Ντουμπάι Downtown, όπου 
θα απολαύσετε το υπερθέαμα των συντριβανιών Dubai 
Fountains και θα περιπλανηθείτε στο πολυκατάστημα 
Dubai Mall με το ενυδρείο του. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΙΑ SHOPPING & 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΜΕ 4X4 & 
ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα: Πρωινό και προ-
τείνουμε να επισκεφθείτε το Mall of Emirates, με το χιο-
νοδρομικό κέντρο της πόλης. Το απόγευμα μας περιμένει 
περιπέτεια στην Αραβική έρημο. Μέσω μιας όμορφης δια-
δρομής θα κατευθυνθούμε έξω από την πολύβουη πόλη, 
με κατεύθυνση τα σύνορα με το Ομάν. Συγκέντρωση με 
όλα τα τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία, πριν το ξεκίνη-
μα μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας κάνει 
να νιώσετε σαν να κάνετε σερφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί 
στάση σε εκτροφείο καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη 
αρχίσει να δύει, μας δίνεται η ευκαιρία για υπέροχες φω-
τογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα στην έρημο. Στη συ-
νέχεια θα κατευθυνθούμε σε βεδουίνικες τέντες, όπου θα 
γευθούμε αραβικά εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε 
παραδοσιακούς χορούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δια-
νυκτέρευση.
 
4η ημέρα: NTOYMΠΑΪ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ)
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα: Πρόγευμα και 
αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιρά-
των, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της διαδρομής 
μας θα είναι στο περίφημο θεματικό πάρκο της Φεράρι, 
στο νησί Γιαζ, δίπλα από τις εγκαταστάσεις της Formula 
1. Συνεχίζουμε για το κέντρο της πόλης, διασχίζοντας την 
κοσμοπολίτικη παραλιακή λεωφόρο Corniche. Θα θαυ-
μάσουμε από τη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, το 7* ξενο-
δοχείο Emirates Palace, υπόδειγμα πολυτελούς αραβικής 
αρχιτεκτονικής και το White Palace, τη νέα κατοικία της 
βασιλικής οικογένειας. Στάση για φαγητό και ακολουθεί 
επίσκεψη στο Μεγάλο Λευκό Τζαμί, κατασκευασμένο από 
μάρμαρο και χρυσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το 
απόγευμα. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.
 
5η ημέρα: NTOYMΠΑΪ 
(Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και shopping)
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα: Πρωινό και ελεύ-
θερη ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα με βόλτα στη μα-
ρίνα του Ντουμπάι και το The Walk. Για τον απογευματινό 
σας καφέ ή δείπνο, σας προτείνουμε το υπέροχο ξενοδο-
χειακό συγκρότημα Μαντινάτ Τζουμέιρα, για να απολαύ-
σετε την όμορφη θέα στα κανάλια του και να φωτογρα-
φίσετε το Μπουρτζ αλ Αράμπ, πίνοντας το ποτό σας σε 

ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια και εστιατόρια. Αξίζει 
να περιπλανηθείτε στο ομώνυμο σουκ, ένα μικρό παζάρι 
με παραδοσιακά αραβικά ενθύμια και να δοκιμάσετε ένα 
ναργιλέ ή Shisha, όπως είναι γνωστό.
 
6η ημέρα: NTOYMΠΑΪ 
(Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και shopping)
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη: Πρωινό και ελεύθερος 
χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα πολυάριθμα 
πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επι-
σκεφθείτε το υδάτινο πάρκο του Atlantis the Palm ή το 
θεματικό πάρκο IMG.
Ταξιδιώτες Από Αθήνα: Πρωινό και μεταφορά στο αερο-
δρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα
 
7η ημέρα: NTOYMΠΑΪ – Πτήση επιστροφής
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη: Μεταφορά στο αεροδρό-
μιο για την πτήση της επιστροφής μας στη Θεσσαλονίκη, 
μέσω Κωνσταντινούπολης.
Ταξιδιώτες Από Αθήνα: Πρωινό και μεταφορά στο αερο-
δρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.
 

Ντουμπάι -  
Άμπου Ντάμπι

6,7 ημέρες
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΑΘΗΝΑ 

με απευθείας πτήσεις της

με απευθείας πτήσεις της

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Ξεναγήσεις - περιηγήσεις - μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα / Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφεί-
ου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου / Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) 
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Βουκουρέστι - Tulcea - Κωνστάντζα - Βάρνα - Μεσήμβρια - 
Αγχίαλος - Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη

Λαμπερά παράλια 
Εύξεινου Πόντου 
Δέλτα του Δούναβη - Ρουμανία - Ανατολική Ρωμυλία

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (682 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Διέλευση των συνόρων του Προμαχώνα και συ-
νεχίζουμε για τα Βουλγαρορουμανικά σύνορα. Μόλις περάσουμε τη «Γέφυρα της Φιλίας» που ενώ-
νει τη Βουλγαρία με τη Ρουμανία πάνω από τον Δούναβη, μπαίνουμε στη Ρουμανία και φθάνουμε 
στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα:  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ- ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ- TULCEA (279 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάει μία μικρή περιήγηση στην πανέμορφη πρωτεύουσα της 
Ρουμανίας, το “Παρίσι των Βαλκανίων” όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Θα δούμε το τεραστί-
ων διαστάσεων παλάτι του κοινοβουλίου, «το σπίτι του λαού»,(Palatul Parlamentului). Θα θαυμά-
σουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής» το περίφημο Athenaeum (19ος αι.), 
το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού, το παλάτι του Βασιλιά Κάρολου 
του 1ου, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθε-
στώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης, την Αψίδα 
του Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία (1658), την Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου και 
τέλος την Ορθόδοξη εκκλησία της  Σταυρουπόλεως. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης και αναχώρηση για το Δέλτα του Δούναβη. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα:  TULCEA -ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για μία υπέροχη κρουαζιέρα; στο Δέλτα του Δούναβη, όπου θα θαυμά-
σουμε τον προστατευμένο υδροβιότοπο της λίμνης Nebunu, το κανάλι Sireasa με την αποικία των 
κορμοράνων, τα υδάτινα ρουμανοουκρανικά σύνορα, την πόλη Ισμαήλ και την δίοδο στη Μαύρη 
Θάλασσα. Το απόγευμα θα ακολουθήσει περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης Tulcea. Δια-
νυκτέρευση.  

4η ημέρα:  TULCEA -ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ- ΒΑΡΝΑ (280 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την παραθαλάσσια Κωνστάντζα. Είναι ιστορικά γνω-
στή ως Τόμις, η αρχαιότερη συνεχώς κατοικημένη πόλη της Ρουμανίας που ιδρύθηκε γύρω στα 
600 π.Χ και αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας.Θα κάνουμε μία βόλτα στην 
πόλη και στη συνέχεια η διαδρομή μας συνεχίζεται νότια κατά μήκος των ακτών της Μαύρης θά-
λασσας, για να καταλήξουμε στην πόλη της Βάρνας νωρίς το απόγευμα και να αρχίσουμε αμέσως 
τη γνωριμία με την πόλη, για να δούμε την πλατεία της 9ης Σεπτεμβρίου, το Εθνικό Θέατρο, την 
Όπερα, την Εκκλησία της Αποκαθήλωσης κ.α.Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΑΡΝΑ -ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ- ΑΓΧΙΑΛΟΣ -ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ- ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ( 181 χλμ)
Πρωινό και αναχωρούμε για μία παραθαλάσσια όμορφη διαδρομή με πρώτο προορισμό την Με-
σημβρία,  αποικία των Δωριέων που ξεκίνησε την ιστορική της διαδρομή το 512 π.Χ..Η Μεσημ-
βρία, η πόλη με τις 42 εκκλησίες  είναι ουσιαστικά ένα μικρό βραχώδες νησί που συνδέεται με την 
απέναντι ακτή χάρη σε μια στενή λωρίδα γης μήκους 300 μ. Με μια πρώτη ματιά θυμίζει αρκετά 
τη δική μας Μονεμβασιά -σε μικρογραφία φυσικά. Η παλιά πόλη είναι προστατευόμενο μνημείο 
της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου ο 
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιώτατος πήγαινε για θεραπεία. Συνεχίζουμε για την Αγ-
χίαλο όπου θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Τελικός 
προορισμός το Μπουργκάς, η  Πατρίδα του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Βάρναλη. Τακτοποίηση 
στο Ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την Σωζόπολη, την αρχαία Ελληνική πόλη. Θα 
δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 564 χλμ)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε νωρίς το πρωί και διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις 
ήπιες πλαγιές της Στράντζας,περνάμε στο τριεθνές και αφού μπούμε στην Ελλάδα από τον Βόρειο 
Έβρο καταλήγουμε στην πανέμορφη Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό 
και θα περπατήσουμε στην παραλία για να δούμε το Φάρο που δεσπόζει μπροστά στο Θρακικό 
Πέλαγος. Αργότερα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής με άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

Σημείωση: Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή 
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο αρχηγό - συ-
νοδό του γραφείου Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, 
βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

6 ημέρες
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Ζέμουν, Σπίτι των Λουλουδιών, Νόβι Σαντ

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (637 χλμ) 
Αναχώρηση στις 22.00 από τα γραφείο μας, διασχίζοντας 
τα σύνορα των Ευζώνων και περνώντας έξω από Σκόπια 
και αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του Μοράβα καταλή-
γουμε το επόμενο πρωί στο Βελιγράδι. 
 
2η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ξενάγηση πόλης)
 Άφιξη νωρίς το πρωί στο Βελιγράδι και 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 ουσιαστικά παραπόταμο του 
Δούναβη. Είναι η πρωτεύουσα 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 υπουργείων, αλλά και ενθυμούμενοι το 
βομβαρδισμό του 1999, με τα γκρεμισμένα στρατιωτικά 
κτίρια, που ακόμη στέκονται στο κέντρο της πόλης. Συ-
νεχίζουμε 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 Εθνι-
κό μουσείο και το Εθνικό θέατρο. Μετά το πρωινό κατευ-
θυνόμαστε 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 ποταμών Σάββα και Δούναβη.Εδώ βρί-
σκεται και το Στρατιωτικό Μουσείο, ένα ζωντανό μουσείο 
πολεμικού υλικού για την ιστορία της Γιουγκοσλαβίας, με 
στρατιωτικά εκθέματα από τη Ρωμαϊκή εποχή, το Μεσαί-
ωνα και το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, καθώς και τα απομεινά-
ρια του Αμερικανικού Stealth. Πριν μπούμε στο πάρκο, θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μνημείο του Ρήγα Φε-
ραίου και τον πύργο Νέμπογισα, στον οποίο φυλακίστηκε 
και σκοτώθηκε. Στην επιστροφή μας από το φρούριο, θα 
μπούμε στο πανέμορφο πεζόδρομο της πόλης και θα κα-
ταλήξουμε στο μνημείο του Knez Mihajlo, του πρίγκιπα ο 
οποίος έβαλε τις ρίζες για την σημερινή όψη της πλατείας 
και πεζοδρόμου. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Το βράδυ διασκέδαση με δείπνο και ποτό, ζωντανή 
μουσική και λαϊκό χορό στη γραφική γειτονιά του ιστορι-
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: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – «ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ» - 
ΖΕΜΟΥΝ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΑΒΑ 
Μετά το πρωινό πηγαίνουμε στο Σπίτι των Λουλουδιών, μου-
σείο και άλλοτε κατοικία, του επί σειρά ετών προέδρου της 
Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκο-
σλαβίας Josip Broz Tito, όπου βρίσκεται και ο τάφος του. Περ-
νάμε στην άλλη πλευρά του ποταμιού, με προορισμό μας την 

περιοχή Ζέμουν. Το Ζέμουν είναι αρκετά διαφορετικό από 
το Βελιγράδι και χτισμένο σε άλλο στυλ, με ιστορικά μπαρόκ 
κτίρια, πλατείες και παραδοσιακά café. Θα δούμε το Καλεμέ-
γκνταν (Kalemegdan) πάλι, αλλά από την άλλη πλευρά του 
ποταμιού, ενώ πίνουμε τον καφέ μας δίπλα στον Πύργο στο 
λόφο Γκάρδος. Το απόγευμα προαιρετική κρουαζιέρα στο 
Δούναβη με ειδικό ποταμόπλοιο, απ’ όπου καθώς νυχτώνει 
θα θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης, 
από μια άλλη οπτική γωνία. 
 
4η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (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. 

Βελιγράδι Express

Παρακολοyθηση της 
Ανάστασης σε Ορθόδοξη 

εκκλησία 
 

   Πασχαλινό δείπνο 
στην Ελληνική Ταβέρνα 

‘’ ΠΙΑΤΑΚΙΑ’’ με ζωντανή 
ελληνική ορχήστρα.

2 Διανυκτερεύσης

4 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο 
αρχηγό - συνοδό του γραφείου Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.18
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Ζέμουν, Σπίτι των Λουλουδιών, Νόβι Σαντ

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (637 χλμ) 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφείο μας, διασχίζοντας 
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 πρωτεύουσα της Σερβίας
 
2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ξενάγηση πόλης) 
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 ουσιαστικά 
παραπόταμο του Δούναβη. Είναι η πρωτεύουσα και μεγα-
λύτερη 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, απολαμ-
βάνοντας τη θέα στα κτίρια υπουργείων, αλλά και ενθυμού-
μενοι το βομβαρδισμό του 1999, με τα γκρεμισμένα στρα-
τιωτικά 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 Πά-
σιτς 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 ποταμών 
Σάββα και Δούναβη.Εδώ βρίσκεται και το Στρατιωτικό Μου-
σείο, ένα ζωντανό μουσείο πολεμικού υλικού για την ιστορία 

της Γιουγκοσλαβίας, με στρατιωτικά εκθέματα από τη Ρωμα-
ϊκή 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 φυλακί-
στηκε και σκοτώθηκε. Στην επιστροφή μας από το φρούριο, 
θα μπούμε στο πανέμορφο 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. Το βράδυ διασκέδαση με δείπνο και ποτό, 
ζωντανή μουσική και λαϊκό χορό στη γραφική γειτονιά του 
ιστορικού κέντρου Skadarlija που αποκαλείται η Μονμάρτη 
του Βελιγραδίου. Πρόκειται για έναν πεζόδρομο που μοιάζει 
να ανήκει σε άλλη εποχή, με σέρβικα ταβερνάκια, καφετέριες 
και εστιατόρια με ζωντανή μουσική.
 
3η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – «ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ» - 
ΖΕΜΟΥΝ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΑΒΑ
 Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Σπίτι των Λουλου-
διών, μουσείο και άλλοτε κατοικία, του επί σειρά ετών 
προέδρου της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατί-
ας 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: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ - 
ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ (180 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το βουνό Φρού-
σκα Γκόρα, τόπος γνωστός ως σερβικό Άγιον Όρος με τα 15 
μοναστήρια του. Εμείς θα δούμε ένα από αυτά. Συνεχίζουμε 
για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας το Νόβι Σαντ, 
και Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Πρώτη 
στάση το φρούριο Πετροβαραντίν, ένα από τα πιο εντυπωσι-
ακά σύμβολα της πόλης, που βρίσκεται στην όχθη του ποτα-
μού 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 συνέχεια 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 (Δουνάβσκα) και 
Zmaj Jovina, τους πεζόδρομους, την πλατεία Ελευθερίας, το 
Εθνικό Θέατρο, το Δημαρχείο, την Καθολική Εκκλησία της 
Παναγίας, και άλλα αξιοθέατα. Επιστροφή στο Βελιγράδι το 
βράδυ.
 
5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (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.

Βελιγράδι 
Νόβισαντ

Παρακολοyθηση της Ανάστασης σε 
Ορθόδοξη εκκλησία 

 
   Πασχαλινό δείπνο στην Ελληνική 
Ταβέρνα ‘’ ΠΙΑΤΑΚΙΑ’’ με ζωντανή 

ελληνική ορχήστρα.

4, 5 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο 
αρχηγό - συνοδό του γραφείου Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 19



το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Ζάγκρεμπ, Ζαντάρ, Τρογκίρ, Σπλιτ, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπούτβα

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ (990 χλμ)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα σύνορα Ευζώνων. Συ-
νεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κρο-
ατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια 
βόλτα-γνωριμία της πόλης.
 
2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ -
ΖΑΝΤΑΡ (286 χλμ)
Μετά το πρόγευμα, ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζά-
γκρεμπ, το οποίο αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο 
παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι Γκραντ) που βρί-
σκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι Γκραντ 
(“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες αλλα 
και βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτε-
λούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό 
Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μιμάρα, το 
Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αμέσως 
μετά συνεχίζουμε με προορισμό το εθνικό πάρκο Πλίτβι-
τσε. Είναι ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες, που με 
μια σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη 
στην άλλη. Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα 
θαύματα της. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Ζα-
ντάρ όπου θα θαυμάσουμε ανάκτορα Ρωμαϊκής εποχής 
του 1ου αιωνα, μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, τείχη 
που κυκλώνουν την πόλη, βυζαντινούς ναούς της Αγίας 
Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. 
 
3η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - 

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (380 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πό-
λη-νησί) που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ 
χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την 
ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Στη συνέχεια κατευθυνόμα-
στε προς το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της 
Δαλματίας, όπου θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτο-
ρο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διο-
κλητιανού, τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο, τον 
αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος 
στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα 
για καφέ ή φαγητό. Αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
 
4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ξενάγηση πόλης) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε μια πανοραμική ξενάγηση με 
το λεωφορείο όπου θα θαυμάσουμε την εξαιρετική 
θέα της παλιάς πόλης του Dubrovnik. Πρόκειται για μια 
από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνωστή για τα 
πολύ όμορφα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, θεωρείται 
δε ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προ-
ορισμούς της Μεσογείου. Η παλιά πόλη είναι περιτρι-
γυρισμένη από τα φημισμένα τείχη του 10ου αιωνα, τα 
μεγαλύτερα και ομορφότερα της Ευρώπης. Περίπατος 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης και επίσκεψη στο Φρά-
γκικο Μοναστήρι καθώς και τον Καθεδρικό ναό των Ρέ-
κτορς. Χρόνος ελεύθερος. 
 

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ -
ΜΠΟΥΤΒΑ (115 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την όμορφη 
Budva, στο Μαυροβούνιο. Στη διάρκεια μιας πανέμορφης 
διαδρομής και διασχίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα φι-
όρδ της Ευρώπης, θα περιηγηθούμε και θα θαυμάσουμε 
αρχικά το γραφικό Kotor, μια πόλη προστατευμένη από 
την Ουνέσκο, όπου θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και την εκ-
κλησία του Αγίου Νικολάου. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για 
να φτάσουμε νωρίς το απόγευμα στην Budva. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα κάνουμε έναν πε-
ρίπατο στην παλιά πόλη με την μοναδική αρχιτεκτονική, 
τα στενά δρομάκια, τα πολλά καταστήματα και τις μικρές 
εκκλησίες οι οποίες εξακολουθούν να είναι αναλλοίωτες 
στο πέρασμα των χρόνων.
 
6η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (580 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στην επιστροφή μας θα έχου-
με τη δυνατότητα να θαυμάσουμε το μαγευτικό νησά-
κι-ξενοδοχείο SVETI STEFAN. Θα το αποθανατίσουμε φω-
τογραφικά και στη συνέχεια διερχόμενοι από τα Αλβανικά 
σύνορα θα περάσουμε από τις πολεις Σκοδρα, Δυρράχιο, 
Ελμπασαν, και Πόγραδετς. Στις όχθες της λίμνης Οχρί-
δας, θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε, δοκιμάζοντας 
το νοστιμότατο ψάρι Κοραν που βρίσκει κανείς μόνο στη 
συγκεκριμένη λίμνη. Συνεχίζουμε, περνάμε τα Ελληνο-
αλβανικά σύνορα και αργά το απόγευμα φτάνουμε στην 
Θεσσαλονίκη.

Δαλματικές Ακτές 
Λίμνες Πλίτβιτσε

6 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο 
αρχηγό - συνοδό του γραφείου Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.20



το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Μπούτβα, Κότορ, Στον, Νησί Κόρτσουλα, Νησί Λόκρουμ, Τίρανα, Οχρίδα

1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (590 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Μέσω 
Εγνατίας οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά 
και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά το απόγευμα στο μονα-
δικό Μαυροβούνιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρό-
νος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (200 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις πα-
λαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500 ετών) τη γραφική 
Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσμο-
πολίτικη ζωή της. Θα γνωρίσουμε από κοντά ένα από τα 
μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές. Συ-
νεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο 
φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη, 
καλά διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, 
με έντονη Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται 
στο βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους πιο όμορφους 
κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον οποίο ορι-
σμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότε-
ρου και ομορφότερου φιορδ της Αδριατικής. Θα δούμε 
τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 
12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και 
το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντου-
μπρόβνικ/ Τρεμπινιε, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Το απόγευμα βόλτα στην πόλη για να πάρουμε μια 
πρώτη γνωριμία. 
 
3n ημέρα: ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - 
ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ (290 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στην Κόρ-

τσουλα. Μετά από μια όμορφη διαδρομή κατά μήκος των 
δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, 
όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με 
τειχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κρο-
ατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Ορεμπιτς, απ΄όπου θα 
πάρουμε το καραβάκι για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το 
νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί 
που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία 
Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα 
Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Θα επισκεφθούμε την πλατεία 
του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου 
Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρό-
νος ελεύθερος για να περπατήσετε στα γραφικά στενά του 
νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική του που 
αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και 
των Γενοβέζων. Ένα νησί που αποτελεί ένα από τα κοσμήμα-
τα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
 
4n ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
LOKRUM ISLAND - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
Κυριακή του Πάσχα σήμερα, οπότε θα σηκωθούμε λίγο 
πιο αργά! Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και 
ξεκινάμε την ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρα-
κτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». Απαραίτητη είναι 
η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία 
είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, όπου 
θα περπατήσουμε στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές 
από το Game of Thrones. Στο ιστορικό κέντρο της πό-
λης, θα επισκεφτούμε το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, τον 
Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκ-
κλησία του Αγ. Βλάσιου. Θα συνεχίζουμε με επίσκεψη στο 
κοντινό νησί Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτο-
νται το “νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια 

απόδραση από την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με 
βοτανικούς κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, 
παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι Βενεδικτίνων. Στη 
συνέχεια θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών 
της παλιάς πόλης μέσα από το πλοίο και θα επιστρέψου-
με στο Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη 
υπάρχει μια εύθυμη εορταστική ατμόσφαιρα και φέτος 
που το Πάσχα πέφτει λίγο πιο αργά, ελπίζουμε να είναι και 
λίγο καλοκαιρινή. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο φε-
στιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα 
τείχη του μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη. Αφήνουμε 
αυτή την ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη γιατί και λόγω της 
ημέρας (Πάσχα) αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στις 
δραστηριότητες και τη γνωριμία με τη φημισμένη πόλη. 
Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απα-
ραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με 
τον τρόπο που επιθυμείτε.
 
5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (670 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανί-
ας, τα Τίρανα. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης με τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως, 
έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς ορ-
θόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλί-
ου, το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή 
κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα του Γεώργιου 
Καστριώτη, το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανε-
πιστημίου. Στη συνέχεια θα περάσουμε από τις όχθες της 
λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια 
πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς προς τα σύνορα 
της Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ στην 
πόλη μας.

Δαλματία  
Ντουμπρόβνικ

5 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο 
αρχηγό - συνοδό του γραφείου Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 21



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τον Προμαχώνα. Περνώντας τα 
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας 
την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι, που από την 1η Ια-
νουαρίου έχει αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη 
συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
 
2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα 
ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης, το παλάτι που διέμενε η οικογένεια Τσα-
ουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια και τις τραπεζαρίες. Θα συνεχίσουμε 
με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, 
χτισμένο από τον Τσαουσέσκου (το Βουκουρέστι από την 1η Ιανουαρίου του 2019 έχει αναλάβει 
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα όλες οι συνεδριάσεις να διεξάγονται στο 
Παλάτι της Βουλής. Σε περίπτωση που στο παλάτι, λόγω των συνεδριάσεων αυτών, δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί επίσκεψη, αυτή θα αντικατασταθεί με το μουσείο Φυσικής Ιστορίας). Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής 
της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμέ-
νη από αυτή του Παρισιού, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρ-
θενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος.
 
3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ) 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποτα-
μού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το 
παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια 
θα δούμε καθ’ οδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που χτίστηκε ύστερα από την επίσημη 
ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, 
γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος χτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι 
στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασόβ, όπου θα δούμε 
την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοα-
νατολική Ευρώπη. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστρο-
φή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες. Διανυκτέρευση.
 
4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (350 χλμ) 
Πρωινό, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη 
της Βουλγαρίας, τη Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από 
το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στο κέ-
ντρο της πόλης που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από 
ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι 
Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι.
 
5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ) 
Πρωινό και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, όπου θα δούμε τη το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκ-
κλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και 
χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμήν των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο 
Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η 
καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νιέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως 
έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα. Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιού-
πολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας 
Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο 
της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. 
Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε στην πόλη μας.

Σινάια, Μπραν, Πύργος Δράκουλα, Σόφια

Βουκουρέστι 
Καρπάθια

Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια. Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς 
καμία παράλειψη.

4, 5 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή 
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο αρχηγό - συ-
νοδό του γραφείου Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, 
βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Σόφια, Μονή Ρίλα, Βίτοσα, Φιλιππούπολη, Σαντάνσκι

Σόφια 
Φιλιππούπολη

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μ. ΡΙΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330 χλμ) 
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για τα σύνορα του Προμαχώνα. Κάνοντας μία σύντομη στάση στα 
αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι της Ρίλα, το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτο-
νικό μνημείο του 10ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της μονής, η εσωτερική 
επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και πολι-
τιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο Χρέλια, το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο παρεκκλήσι της 
Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές εικόνες και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το χιονοδρομικό κέντρο Βίτοσα (εφόσον είναι ανοιχτό). Στη συνέχεια 
θα περιηγηθούμε στη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι 
το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το κέντρο της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό 
μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την 
Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους 
και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 
ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η 
καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως 
έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν 
προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο 
του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί 
Banya Bashi αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πλούσια αγορά της πόλης – μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα 
πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας στη λεωφόρο Βίτοσα. Το βράδυ διασκεδά-
στε προαιρετικά στο κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ.
 
3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. 
Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, το Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λα-
μαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία 
του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και το Ρωμαϊκό θέατρο. Επιστροφή στη Σόφια. Διανυκτέρευση.
 
4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ) 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επι-
στροφής, κάνοντας μια στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις κα-
λύτερες εντυπώσεις.

Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή η επίσκεψη στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την 
τελευταία ημέρα του προγράμματος.

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον ιερό Ναό 
του Αλεξάντερ Νέφσκι

3, 4 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή 
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο αρχηγό - συ-
νοδό του γραφείου Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, 
βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Ρήγιο, Μεσσήνη, Παλέρμο, Κατάνια, Ταορμίνα, Λέτσε

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ 
(324 χλμ) 
Συγκέντρωση το μεσημέρι στα γραφεία μας και αναχώ-
ρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Μετά τις αναγκαίες 
διαδικασίες θα επιβιβαστούμε στο πλοίο και θα αναχωρή-
σουμε για το Μπάρι/Μπρίντιζι. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η ημέρα: ΜΠΑΡΙ/ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ – ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ – 
ΜΑΤΕΡΑ - ΡΗΓΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ (500 χλμ) 
Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι/ Μπρίντιζι και αναχώρηση 
για το Αλμπερομπέλο, που σε ταξιδεύει σε παραμυθένιους 
κόσμους! Τα κυκλικά σπιτάκια με τις κωνικές στέγες και 
τα ζωγραφισμένα σοκάκια, μας ταξιδεύουν αιώνες πριν. 
Ελεύθερος χρόνος, αναχώρηση για τη Ματέρα. Μια ολό-
κληρη πολιτεία φτιαγμένη μέσα στις σπηλιές ενός φαραγ-
γιού που στο βάθος του ρέει ένα μικρό ποτάμι με το όνομα 
Γκραβίνα. Από το 1993 η Ματέρα συμπεριλαμβάνεται στα 
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Όμως 
ήταν μια κινηματογραφική ταινία «Τα πάθη του Χριστού» 
του Μελ Γκίμπσον που γυρίστηκε εδώ για να γίνει παγκό-
σμια γνωστή το 2004. Τα περισσότερα σπίτια που βρίσκο-
νται στις πλαγιές του φαραγγιού. Από τα ταπεινά υπόσκα-
πτα σπηλαιοσπιτα ως το επιβλητικό Ντουόμο (καθεδρικός 
ναός) και τις εκκλησίες της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου 
και του Αγίου Πέτρου έως την εντυπωσιακή πλατεία Βιτό-
ριο Βένετο, η πόλη θα σας γοητεύσει. Θα ολοκληρώσουμε 
την επίσκεψή μας και με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη 
στο Ρήγιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΡΗΓΙΟ- ΜΕΣΣΗΝΗ – ΚΕΦΑΛΟΥ – ΠΑΛΕΡΜΟ 
(224 χλμ) 
Μετά το πρωινό θα ακολουθήσει προαιρετική επίσκεψη 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Θα θαυμάσετε τα 
πιο διάσημα εκθέματα, τους Πολεμιστές του Ρηγίου, δύο 
εκπληκτικά αγάλματα αρχαίων πολεμιστών της κλασικής 
ελληνικής αρχαιότητας, πιθανότατα κατασκευασμένα 
στο εργαστήριο του Φειδία! Στη συνέχεια θα πάρουμε 
το πλοίο για να διασχίσουμε τα στενά μεταξύ Καλαβρίας 
και Σικελίας και να φτάσουμε στη Μεσσήνη. Η ύψους 60 
μέτρων στήλη που στην κορυφή της έχει ένα άγαλμα της 
Παναγίας η Μαντονίνα όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, σί-
γουρα θα προκαλέσει το ενδιαφέρον σας. Το εντυπωσια-
κό συντριβάνι του Ποσειδώνα και το επιβλητικό Παλάτσο 
ντελ Γκοβέρνο, ο Καθεδρικός Ναός αφιερωμένος στην 
Παναγία - το λεγόμενο Ντουόμο, το αστρονομικό ρολόι 
με το επίχρυσο λιοντάρι που βρυχάται και το συντριβάνι 
του μυθικού Ωρίωνα θα σας γοητεύσουν. Αναχώρηση 
στη συνέχεια για την Κεφαλού. Άφιξη και περιήγηση στο 

ιστορικό κέντρο της χαριτωμένης παραθαλάσσιας πόλης, 
ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Σικελίας, το ξεχωριστό Παλέρμο. Το μακρινό Ελληνικό και 
Φοινικικό παρελθόν της πόλης, η Αραβική κατάκτηση σε 
συνδυασμό με την εντυπωσιακή Βυζαντινή επιρροή και 
τέλος η ένωση με την ιταλική χερσόνησο που οδήγησε 
στο σημερινό ιταλικό κράτος, αποτυπώνονται σε μνημεία 
και τοπωνύμια. Είναι κυρίως ένα ξεχωριστό αμάλγαμα 
χρωμάτων και ήχων. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτο-
ποίηση στα δωμάτια, διανυκτέρευση.
 
4η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΜΟΝΡΕΑΛΕ – ΠΑΛΕΡΜΟ (40 χλμ) 
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από 
το Μονρεάλε. Εκεί θα αντικρίσουμε τα εκπληκτικά Βυζα-
ντινά ψηφιδωτά της Βασιλικής που είναι αφιερωμένη στη 
Γέννηση της Θεοτόκου. Μικρή περιήγηση στην κεντρική 
πλατεία, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το πολύ-
βουο ιστορικό κέντρο του Παλέρμο. Το Παλάτι των Νορ-
μανδών που σήμερα στεγάζει το Σικελικό Κοινοβούλιο, 
η Πλατεία Πρετόρια με το συντριβάνι των γυμνών αγαλ-
μάτων, ο Καθεδρικός ναός που η κατασκευή του «συμπυ-
κνώνει» την αισθητική και τεχνική των Αράβων και Νορ-
μανδών σε ένα μοναδικό οικοδόμημα, το θέατρο Μάσιμο 
και το θέατρο Γκαριμπάλντι, είναι από τα αξιοθέατα που 
θα χαραχτούν ανεξίτηλα στη μνήμη σας. Ελεύθερος χρό-
νος για περίπατο στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ / ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ 
ΝΑΩΝ – ΚΑΤΑΝΙΑ (295 χλμ) 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τον Ακράγαντα και 
συγκεκριμένα για τον μοναδικό στον κόσμο αρχαιολογικό 
χώρο της «Κοιλάδας των Ναών». Οι αρχαίοι ναοί της Ήρας, 
της Ομόνοιας, του Ηρακλή του Ολύμπιου Δία, των Διο-
σκούρων και του Ηφαίστου, υπογραμμίζουν την ύπαρξη 
ενός αξεπέραστου πολιτισμού που καθόρισε τη μοίρα του 
ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολιτισμού. Μετά την 
ξενάγησή μας αναχώρηση για την Κατάνια. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια, διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ – ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΑΙΤΝΑ/ ΚΑΤΑ-
ΦΥΓΙΟ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ – ΚΑΤΑΝΙΑ (199 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για τις υπέροχες Συρακούσες, 
την πιο σπουδαία πόλη του αρχαίου ελληνικού κόσμου 
της Μεγάλης Ελλάδας. Η ξενάγησή μας θα αρχίσει από το 
αρχαιολογικό πάρκο της Νεάπολης που βρίσκεται μέσα 
στη νέα πόλη των Συρακουσών. Ο μεγαλύτερος ίσως 
βωμός του αρχαίου κόσμου, ο βωμός του Ιέρωνα, τα πε-

ρίφημα λατομεία της πόλης, αλλά και το αρχαίο ελληνικό 
θέατρο θα σας γοητεύσουν. Ολοκλήρωση της ξενάγησης 
και μεταφορά με το λεωφορείο μας κοντά στο ιστορικό 
κέντρο των Συρακουσών, το νησάκι Ορτυγία. Ο ναός του 
Απόλλωνα, η Πλατεία Αρχιμήδη, ο Καθεδρικός που αρχι-
κά ήταν ναός της Αθηνάς, αλλά και η Βασιλική της Αγίας 
Λουτσία είναι μεταξύ των αξιοθέατων που θα γνωρίσουμε. 
Ελεύθερος χρόνος, αναχώρηση με το λεωφορείο μας για 
το μοναδικό φυσικό τοπίο του ηφαιστείου της Αίτνας. Το 
μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο προσφέ-
ρει ένα μοναδικό φυσικό τοπίο. Μια μοναδική εμπειρία 
το περπάτημα στην «παγωμένη λάβα», και η περιήγηση 
στους κρατήρες Σιλβέστρι. Ελεύθερος χρόνος, επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ –ΜΠΑΡΙ/ΛΕΤΣΕ (575 
χλμ) 
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για την κοσμοπολίτι-
κη Ταορμίνα, το αρχαίο Ταυρομένιο. Το αρχαίο θέατρο που 
το Ιόνιο και στο βάθος η Αίτνα μπορούν να εκληφθούν 
ως άφθαρτα θεατρικά σκηνικά, η κεντρική Πλατεία Νόβε 
Απρίλε με τον Πύργο του ρολογιού και το ναό του Αγίου 
Αυγουστίνου, το Παλάτσο Κορβάια, η Πύλη Μεσσίνα και 
κυρίως η ακαταμάχητη θέα, θα σας γοητεύσουν. Στη συνέ-
χεια αναχώρηση για το Μπάρι/Λέτσε. Με τις απαραίτητες 
στάσεις θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια , διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΛΕΤΣΕ – ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ (ΣΤΕΡΝΑ-
ΤΙΑ – ΚΑΛΗΜΕΡΑ) – ΜΠΑΡΙ/ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ (190 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό κέντρο του Λέτσε. 
Ο Καθεδρικός Ναός της πόλης αλλά και η παρακείμενη 
πλατεία σου υπενθυμίζουν ότι βρίσκεσαι στην πρωτεύου-
σα του Μπαροκ. Η Πλατεία του Αγίου Ορόντου, το Ρωμαϊ-
κό Αμφιθέατρο, το Δικαστικό Μέγαρο μας εντυπωσιάζουν. 
Αναχωρούμε για τα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. 
Στην επίσκεψή μας αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουμε (προαιρετικά) ένα Γκρεκάνικο μουσικό 
σχήμα, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε στους ήχους 
της ταραντέλας! Στη συνέχεια, επιβίβαση στο λεωφορείο 
με προορισμό το λιμάνι επιβίβασής μας. Τακτοποίηση στις 
καμπίνες, απόπλους για την Ηγουμενίτσα.

9η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗ 
Άφιξη το πρωί στην Ηγουμενίτσα. Επίσκεψη στα Γιάννενα, 
περιήγηση στην καστροπολιτεία, ελεύθερος χρόνος. Ανα-
χώρηση για τη Θεσσαλονίκη, άφιξη αργά το απόγευμα.

Σικελία 
Μεγάλη Ελλάδα 9 ημέρες+

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε 4κλινες καμπίνες ΑΒ4 / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι 
πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.24



το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Μπάρι, Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Σαλέρνο, Αρχαία Ποσειδωνία, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Κάπρι, Πομπηία, Λέτσε, Ελληνόφωνα 
Χωριά Απουλίας

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ 
(324 χλμ) 
Συγκέντρωση το μεσημέρι στα γραφεία μας και αναχώ-
ρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Μετά τις αναγκαίες 
διαδικασίες θα επιβιβαστούμε στο πλοίο και θα αναχωρή-
σουμε για το Μπάρι/Μπρίντιζι. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η ημέρα: ΜΠΑΡΙ/ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - 
ΜΑΤΕΡΑ – ΣΑΛΕΡΝΟ (290 χλμ)
Αποβίβαση από το πλοίο και αναχώρηση για το Αλμπερο-
μπέλο, το χωριό των χιλίων τρούλων! Τα κυκλικά σπιτάκια 
με τις κωνικές στέγες και τα ζωγραφισμένα σοκάκια, μας 
ταξιδεύουν αιώνες πριν. Ελεύθερος χρόνος, αναχώρηση 
για τη Ματέρα. Από το 1993 η Ματέρα συμπεριλαμβάνε-
ται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Όμως ήταν μια κινηματογραφική ταινία «Τα πάθη του 
Χριστού» του Μελ Γκίμπσον που γυρίστηκε εδώ, για να 
γίνει παγκόσμια γνωστή το 2004. Τα περισσότερα σπίτια 
που βρίσκονται στις πλαγιές του φαραγγιού. Από τα ταπει-
νά υπόσκαπτα σπηλαιόσπιτα ως το επιβλητικό Ντουόμο 
(καθεδρικός ναός) και τις εκκλησίες της Παναγίας, του 
Αγίου Νικολάου και του Αγίου Πέτρου έως την εντυπω-
σιακή πλατεία Βιτόριο Βένετο, η πόλη θα σας γοητεύσει. 
Αναχώρηση για το Σαλέρνο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
 
3η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΟΖΙΤΑΝΟ & 
ΑΜΑΛΦΙ 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για μια μοναδική 
κρουαζιέρα. Από το λιμάνι του Σαλέρνο θα αναχωρή-
σουμε για το Ποζιτάνο και το Αμάλφι. Πρωινός απόπλους 
λοιπόν για “Costiera Amalfitana”. Πρώτα θα γνωρίσουμε 
το Ποζιτάνο με τα στενά δρομάκια, τα χρωματιστά σπίτια 
με τις θολωτές οροφές και τους μικρούς χαριτωμένους 
κήπους. Δεσπόζει ο καθεδρικός της Santa Maria Assunta 
με τη βυζαντινή εικόνα της Μαύρης Μαντόνας. Ελεύθερος 
χρόνος. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το Αμάλφι. 
Πλέοντας δίπλα στην γοητευτική ακτή θα φτάσουμε σε 
μια από τις οκτώ Ναυτικές Δημοκρατίες. Ιδιαίτερος τόπος 
που αποπνέει γοητεία και αρχοντιά. Θα επισκεφτούμε τον 
επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα και το Μου-
σείο χαρτιού, δύο από τα κορυφαία αξιοθέατα της πόλης. 
Ελεύθερος χρόνος, απόπλους και επιστροφή στο Σαλέρ-
νο. 
 
4η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ (PAESTUM) (57 

χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την Ποσειδωνία. Έπειτα από 
διαδρομή μιας ώρας με το λεωφορείο, θα φτάσουμε στην 
αρχαία Ποσειδωνία. Εδώ θα επισκεφτούμε τον αρχαιολο-
γικό χώρο στον οποίο βρίσκεται ένας από τους καλύτερα 
σωζόμενους ναούς του αρχαίου κόσμου. Θαυμασμός και 
δέος σε κυριεύουν όταν αντικρίζεις τους αρχαίους ναούς 
που στέκουν ακόμα εκεί και επιβεβαιώνουν με τον καλύ-
τερο τρόπο το όνομα «Μεγάλη Ελλάδα» που αγκαλιάζει 
όλο τον ιταλικό νότο. Επιστροφή στο Σαλέρνο. Το Σαλέρ-
νο είναι μια πολιτεία με 150000 κατοίκους, φημισμένο 
εδώ και πολλούς αιώνες για την πρώτη Ιατρική Σχολή του 
κόσμου. Η πλατεία Ελευθερίας, το ξεχωριστό Ντουόμο, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και το μουσείο εικονικής 
πραγματικότητας που αναφέρεται στην πρώτη Ιατρική 
Σχολή είναι μεταξύ άλλων κάποιες από τις προαιρετικές 
επισκέψεις που θα σας συναρπάσουν. Ελεύθερος χρόνος, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
5η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σορέντο, 
από το λιμάνι του οποίου θα πάρουμε το πλοίο για το Κά-
πρι, γνωστό ως νησί της κινηματογραφικής Ντόλτσε Βίτα. 
Σύμφωνα με την παράδοση το όνομα οφείλεται στους 
Έλληνες που το αποίκησαν, ονομαζοντας το έτσι λόγω 
των κάπρων (αγριόχοιρων) που αφθονουσαν στο νησί. Το 
νησί ήταν γνωστό από τα ρωμαϊκά χρόνια. Πολλοί σημα-
ντικοί ρωμαίοι έχτισαν εδώ επαύλεις, με σημαντικότερο 
τον αυτοκράτορα Τιβέριο που επέλεξε να ζει και να διοικεί 
από το Κάπρι την αχανή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δε θα 
παραλείψουμε να επισκεφτούμε και την άνω πόλη με την 
καταπληκτική θέα στον κόλπο της Νάπολη. Το απόγευμα 
αναχώρηση και επιστροφή στο Σαλέρνο.
 
6η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΛΕΤΣΕ (350 χλμ)
Μετα το πρωινό στο ξενοδοχείο θα αναχωρήσουμε για 
τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από 
τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Ο ξεναγός 
μας θα μας πληροφορήσει για τα φοβερά γεγονότα της 
έκρηξης του ηφαιστείου. Η ηφαιστειακή στάχτη σκότωσε 
κάθε τι ζωντανό, ταυτόχρονα όμως έθαψε για αιώνες μια 
ολόκληρη πολιτεία που ακόμη αποκαλύπτει τα μυστικά 
της. Θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρ-
χαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλ-
λωνα, τα λουτρά και τις πολυτελείς επαύλεις με τις περί-
φημες τοιχογραφίες (1ος αι.π.Χ.). Αναχώρηση για το Λέτσε. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
 
7η Ημέρα: ΛΕΤΣΕ – ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 
ΜΠΑΡΙ / ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ (160 χλμ)
Βρισκόμαστε στη πόλη του μπαρόκ. Θα το αντιληφθού-
με αμέσως μετά το πρωινό μας, όταν θα επισκεφτούμε το 
ιστορικό κέντρο του Λέτσε. Η πλατεία του Αγίου Οροντζο, 
το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, η στήλη της Αππίας Οδού, το Δι-
καστικό Μέγαρο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία 
της πόλης. Η πλατεία όμως του Καθεδρικού Ναού είναι η 
πιο απτή επιβεβαίωση του χαρακτηρισμού «Λέτσε, πόλη 
του μπαρόκ». Η ματιά μας καθηλώνεται από τις «ανθισμέ-
νες πέτρες» που στολίζουν τον Καθεδρικό, αλλά και όλη 
την πλατεία. Η μέρα μας συνεχίζεται με την επίσκεψη μας 
στα Ελληνόφωνα χωρία Στερνατία και Καλημέρα. Μια 
ιδιαίτερη γλώσσα μιλιέται εδώ και πολλούς αιώνες εδώ. 
Τα Γκρεκάνικα, μεσαιωνική ελληνική διάλεκτος εμπλουτι-
σμένη, όπως είναι αναμενόμενο, με πολλές ιταλικές λέξεις. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο Μπάρι, επιβίβαση στο 
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν 
πλω.
 
8η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗ (260 χλμ)
Άφιξη το πρωί στην Ηγουμενίτσα. Επίσκεψη στα Γιάννενα, 
περιήγηση στην καστροπολιτεία, ελεύθερος χρόνος. Ανα-
χώρηση για τη Θεσσαλονίκη, άφιξη αργά το απόγευμα.

Κοστιέρα 
Αμαλφιτάνα 8 ημέρες+

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε 4κλινες καμπίνες ΑΒ4 / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι 
πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 25



το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Βερόνα, Μιλάνο, Λίμνη Κόμο, Μόντενα, Μαρανέλλο, Μπολόνια, Άγιος Μαρίνος

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – 
ΕΝ ΠΛΩ (324 χλμ) 
Συγκέντρωση το μεσημέρι στα γραφεία μας και αναχώ-
ρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Μετά τις αναγκαίες 
διαδικασίες θα επιβιβαστούμε στο πλοίο και θα αναχωρή-
σουμε για το Μπάρι/Μπρίντιζι. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ 
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την 
περίφημη Laguna, τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Ταξι-
δεύοντας παράλληλα με την περίφημη ιταλική Ριβιέρα 
θα έχουμε την πανοραμική εικόνα των ακτών που τους 
θερινούς μήνες προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες 
από όλο τον κόσμο. Άφιξη στο ξενοδοχείο, διανυκτέ-
ρευση.
 
3η ημέρα:  ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ (290 χλμ)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη μοναδική στον 
κόσμο Βενετία. Θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι που θα 
μας μεταφέρει κοντά στη μαγική πλατεία του Αγίου Μάρ-
κου. Η Βενετία είναι μια πόλη μνημείο, γνωστή και ως 
Γαληνοτάτη. Το Παλάτι των Δόγηδων, ο ναός του Αγίου 
Μάρκου, το Ρολόι, η περίφημη Γέφυρα του Ριάλτο, η γειτο-
νιά των Ελλήνων με τον Άγιο Γεώργιο θα είναι μεταξύ των 
αξιοθέατων που θα επισκεφτούμε. Ελεύθερος χρόνος, συ-
γκέντρωση, επιβίβαση στο καραβάκι για τη μεταφορά μας 
στο χώρο στάθμευσης του λεωφορείου μας. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Βερόνα, την πόλη των αιώνιων ερα-
στών, του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Η Ρωμαϊκή Αρένα, 
μία από τις καλύτερα διασωζόμενες παγκοσμίως, το επι-
βλητικό Δημαρχείο, ο Πύργος των Λαμπέρτι, τα τείχη της 
Μεσαιωνικής Βερόνα, οι πλατείες Μπρα και Ντέλε Έρμπε, 
το σπίτι του Ρωμαίου, αλλά κυρίως το σπίτι της Ιουλιέτας, 
αποτελούν μεταξύ άλλων μνημεία που θα γνωρίσουμε 
στην πανέμορφη πόλη. Ελεύθερος χρόνος, αναχώρηση 
για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, το Μιλάνο. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση, διανυκτέρευση.
 
4η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ – 

ΜΙΛΑΝΟ (160 χλμ)
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό 
κέντρο του Μιλάνο. Αν και η πόλη βομβαρδίστηκε ανη-
λεώς κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 
ιστορικό κέντρο είναι από τα σημαντικότερα της Ιταλίας 
και της Ευρώπης. Η πλατεία Ντουόμο με τον τρίτο μεγα-
λύτερο χριστιανικό ναό στον κόσμο. Ένας μοναδικός 
γοτθικός ναός που χρειάστηκαν εξακόσια χρόνια για 
να ολοκληρωθεί η κατασκευή του! Σε μικρή απόσταση 
από το περίφημο Ντουόμο η καταπληκτική στοά Βιτό-
ριο Εμμανουέλε, ένα αισθητικό και μηχανικό επίτευγμα 
του 19ου αιώνα. Χωρίς αμφιβολία όλοι έχουμε ακού-
σει για τη Σκάλα του Μιλάνο, το πιο γνωστό Μουσικό 
Θέατρο του κόσμου που θα αντικρίσουμε βγαίνοντας 
από την εντυπωσιακή στοά. Η Βενετσιάνικη γειτονιά , 
ο πεζόδρομος Ντάντε, αλλά και το Κάστρο των Σφόρ-
τσα που στην οχυρωση του συνέβαλε και ο Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι, θα εντυπωθούν ανεξίτηλα στη μνήμη μας. 
Ελεύθερος χρόνος για ψώνια, χαλάρωση, καφέ, προαι-
ρετική επίσκεψη στο Ντουόμο και την περίφημη Σκάλα 
του Μιλάνου. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Κόμο 
και την ομώνυμη φημισμένη λίμνη. Πολλοί διάσημοι, 
ακόμη και από τα ρωμαϊκά χρόνια μέχρι και σήμερα, 
επέλεξαν την περιοχή της λίμνης Κόμο ως τόπο κατοι-
κίας τους. Θα έχουμε την δυνατότητα (προαιρετικά) να 
κάνουμε μια βόλτα/κρουαζιέρα στη λίμνη. Ελεύθερος 
χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Άφιξη στο ξενο-
δοχείο, τακτοποίηση , διανυκτέρευση.
 
5η ημέρα:  ΜΙΛΑΝΟ – ΜΟΝΤΕΝΑ- ΜΑΡΑΝΕΛΛΟ / 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΕΡΡΑΡΙ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ (220 χλμ)
Πρωινό γεύμα και αναχώρηση για την πατρίδα του Πα-
βαρότι και του Έντσο Φερράρι, την Μόντενα. Θα δούμε 
μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία Πιάτσα Γκράντε, 
τον Καθεδρικό Ναό με το περίφημο καμπαναριό του 
γνωστό ως Γκιρλαντίνα και το επιβλητικό κτίριο του Πα-
νεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος, αναχώρηση για το Μα-
ρανέλλο και το μοναδικό Μουσείο Φερράρι. Το λαμπρό 
παρελθόν αποκαλύπτεται από μια μόνιμη έκθεση αφι-

ερωμένη στην Φόρμουλα 1 και το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα. Μοντέλα του παρελθόντος που πέρασαν στην 
ιστορία των αγώνων ταχύτητας. Οι πιο φανατικοί λά-
τρεις των αγώνων ταχύτητας μπορούν να δοκιμάσουν 
τις ικανότητές τους σε προσομοιωτή ενηλίκου ή και παι-
διού! Ακόμη και να οδηγήσει κάποιος μια πραγματική 
Φερράρι είναι δυνατόν, αν υπάρχει η ανάλογη διαθεσι-
μότητα! (η είσοδος στο Μουσείο και οι αναφερόμενες 
δραστηριότητες είναι προαιρετικές). Αναχωρούμε για 
την Μπολόνια. Άφιξη στην πόλη με το αρχαιότερο Πα-
νεπιστήμιο της Ευρώπης από το 1088! Επίσκεψη στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης με τις εκατοντάδες καμάρες 
και στοές, το περίφημο σιντριβάνι του Ποσειδώνα, τους 
Πύργους των Γκαρισέντα και των Αζινέλι.. Τα εντυπωσι-
ακά κτίρια όπως ο ναός του πολιούχου της πόλης Αγίου 
Πετρωνίου, το Παλάτσο Κομουνάλε, το Παλάτσο ντελ 
Ποντεστά, το Αρχιγυμνάσιο – παλαιά έδρα του Πανεπι-
στημίου, όλα γύρω από την Πιάτσα Ματζόρε, μας με-
ταφέρουν αιώνες πριν, στο Μεσαίωνα και την Αναγέν-
νηση. Ελεύθερος χρόνος , μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.
 
6η ημέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ – 
ΑΝΚΟΝΑ / ΕΝ ΠΛΩ (240 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τον Άγιο Μαρίνο, το παλαιό-
τερο Δημοκρατικό κράτος στον κόσμο. Μια μικρή πανέ-
μορφη πολιτεία πάνω στο βουνό Μόντε Τιτάνο, καταφύ-
γιο του Γκαριμπάλντι, αλλά και των χριστιανών κατά τη 
διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το σπουδαιότερο λιμάνι την εποχή της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Αδριατική, την Ανκόνα. 
Επιβίβαση στο πλοίο, διανυκτέρευση εν πλω προς Ηγου-
μενίτσα.
 
7η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (260 χλμ)
Άφιξη το πρωί στην Ηγουμενίτσα. Επίσκεψη στα Γιάννενα, 
περιήγηση στην καστροπολιτεία, ελεύθερος χρόνος. Ανα-
χώρηση για τη Θεσσαλονίκη, άφιξη αργά το απόγευμα.

Λίμνες Βορείου 
Ιταλίας - Βενετία 7 ημέρες+

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε 4κλινες καμπίνες ΑΒ4 / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου / Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι 
πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.26



το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Κρούσεβατς, Μπρατισλάβα, Άουσβιτς, Οσόβκα, Λίμνη Μπάλατον

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ (460 χλμ)
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το Κρούσεβατς. Στάσεις 
καθ’ οδόν για καφέ και φαγητό. Άφιξη το βράδυ, τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (755 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μπρατισλαβα.  Το απόγευ-
μα άφιξη στην πανέμορφη πόλη. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ - ΚΡΑΚΟ-
ΒΙΑ (450 χλμ)
Πρωινό  και αναχώρηση για τα αλατωρυχεία. Τα ηλικίας 
700 χρόνων αλατωρυχεία βρίσκονται στη Βιέλιτσκα, είναι 
προστατευόμενα από την UNESCO, και αποτελούν μια 
εκπληκτική εμπειρία. Οι υπόγειες στοές στις οποίες βρί-
σκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι και μικρές 
φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των 
στοών τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών 
της παλιάς εποχής. Συνεχίζουμε για την παλιά βασιλική 
πρωτεύουσα της Πολωνίας, την Κρακοβία. Είναι μια από 
τις πιο κομψές πόλεις της Ευρώπης, πατρίδα πολλών από 
τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσι-
κούς, σκηνοθέτες & έδρα ενός από τα πιο παλιά πανεπι-
στήμια του κόσμου. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίη-
ση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΑΟΥ-
ΣΒΙΤΣ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ (380 χλμ)
Πρωινό και περιήγηση στην Κρακοβία. Είναι μια από τις λί-
γες μεγάλες πόλεις της Πολωνίας που δεν καταστράφηκαν 
από τους παγκόσμιους πολέμους. Η άριστα διατηρημένη 
Πλατεία της Αγοράς και ο λόφος του Κάστρου την κάνουν 
πολύ δελεαστική. Σχεδόν όλα τα αξιοθέατά της μπορεί να 
τα δει κανείς περπατώντας, αφού οι περισσότεροι δρόμοι 
της παλιάς πόλης είναι πεζόδρομοι. Αναχώρηση με προ-
ορισμό το σύγχρονο μνημείο βαρβαρότητας και ανθρώ-
πινης φρίκης: το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς, 
όπου βρήκαν το θάνατο πάνω από 4.000.000 άνθρωποι, 
28 διαφορετικών εθνοτήτων. Συνεχίζουμε για Βαρσοβια. 
Τακτοποιηση στο ξενοδοχειο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Πρωινό και περιηγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
ιστορικής πόλης που περιβάλλεται από τις παλιές οχυρώ-
σεις. Θα δούμε μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία της 
Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, το παλάτι και την πλατεία 
του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώ-
θηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι 
Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσο-
βία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, το μπαρόκ παλάτι Κρασίν-
σκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, 
τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της 
Μαρίας Κοζλόφ Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλ-
μα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του 
ανακτόρου Λαζιένκι. Στο ελεύθερο απόγευμα επισκεφθεί-
τε το πρόσφατα ανακαινισμένο Πολυκατάστημα Bracia 
Jablowscy, με πολλές σύγχρονες φίρμες, ή απολαύστε τον 
καφέ σας στο γνωστό Μπλικλ καφέ ή στο δημοφιλές ζαχα-
ροπλαστείο Emil Wedel. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ – LODZ – ΒΡΟΤΣΛΑΒ (ΜΠΡΕ-
ΣΛΑΟΥ) <<ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ>> (350 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας όμορφης μαγευτικής 
διαδρομής, θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο όμορφα 
μέρη της Πολωνίας, το Lodz. Ίσως στο πρώτο του άκου-
σμα να μη θυμίζει τίποτα, το Γουντς όμως για πάνω από 
εκατό χρόνια αποτέλεσε το κέντρο υφαντουργίας σε όλη 
την Ευρώπη. Η ειδική χημική σύσταση των νερών του, 
έδωσε ένα σημαντικό πλεονέκτημα στα εργοστάσια επε-
ξεργασίας υφασμάτων που δραστηριοποιούνταν εκεί. 
Συνεχίζουμε οδικώς για  το Βροτσλαβ,  τη «Βενετία του 
Βορρά». Αφιξη και περιήγηση στην πόλη όπου θα δούμε 
μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία Ρίνεκ με τα πολύχρω-
μα κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό, το Δημαρχείο το Πανεπι-
στήμιο, καθώς και το νησί Πιάσεκ, στον ποταμό Όντερ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ – ΚΑΣΤΡΟ ΞΙΑΖ – ΟΣΟΒΚΑ 
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΧΙΤΛΕΡ) – ΣΒΙΤΝΙΚΑ – ΒΡΟΤΣΛΑΒ 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το περίφημο κάστρο 
Ξιάζ, ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα στην Πολωνία, χτι-
σμένο σε έναν μεγαλοπρεπή απότομο βράχο με θέα στον 
ποταμό Pelcznica. Θα σας συνεπάρει η ποικιλία των αρχι-
τεκτονικών ιδεών, η ταραχώδης ιστορία του και η μοναδι-
κή, γραφική τοποθεσία του. Συνεχίζουμε για το Οσόβκα, 

την υπόγεια κατασκευή του δεύτερου παγκόσμιου πολέ-
μου. Πρόκειται για μία ολόκληρη πολιτεία από χώρους 
όπου φυλάσσονταν οπλικά συστήματα,  έγγραφα, χρήμα-
τα αλλά και αποτελούσε καταφύγιο – οχυρό στρατιωτών. 
Τελευταία μας επίσκεψη, η πανέμορφη ξύλινη εκκλησία 
της Σβιντνίκα, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

8η ημέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΛΙΜΝΗ 
ΜΠΑΛΑΤΟΝ (755 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας, την  Μπρατισλάβα. Οι Ούννοι κατέκτησαν 
τη Σλοβακία όπως και οι Ούγγροι αργότερα, οι οποίοι 
έμειναν στη χώρα για 1000 περίπου χρόνια, και την προ-
σάρτησαν στη μοναρχία της Αυστροουγγαρίας. Περιήγη-
ση στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου θα θαυμάσουμε 
το κάστρο, τον καθεδρικό ναό, το θέατρο, την όπερα, και 
την θαυμάσια αγορά.  Συνεχιζουμε για την Λίμνη Μπαλα-
τον,  τη μεγαλύτερη της Ουγγαρίας και μια από τις μεγαλύ-
τερες της Ευρώπης. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

9η ημέρα: ΜΠΑΛΑΤΟΝ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ 
(690 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για Κρούσεβατς. Πρώτη στάση 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι. 
Σύντομη περιήγηση. Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελι-
γραδίου συγκεντρώνονται στην παλιά πόλη. Το πιο γνω-
στό και ωραίο σημείο της παλιάς πόλης είναι το φρούριο 
Kalemegdan το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο φα-
νταστικό πάρκο και περιλαμβάνει πολλά αξιοθέατα όπως 
το στρατιωτικό μουσείο, τον ζωολογικό κήπο αλλά και 
ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς Δούναβη και 
Σάβα. Θα δούμε επίσης τον πύργο Νεµπόισα. Εκεί βρήκε 
τον θάνατο ο Ρήγας Φεραίος το 1798, ενώ αγωνιζόταν για 
την οργάνωση του απελευθερωτικού αγώνα. Άφιξη τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο στην περιοχή, διανυκτέρευση.

10η ημέρα: ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη με τις βα-
λίτσες γεμάτες με τις καλύτερες αναμνήσεις από το ταξίδι.

Κρακοβία - Βαρσοβία 
Βρότσλαβ

10 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο 
αρχηγό - συνοδό του γραφείου Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 27



Κάρλοβυ Βάρυ, Παραδουνάβιες περιοχές, Μπρατισλάβα, 
Νόβισαντ, Βελιγράδι

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί. Κάνο-
ντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή και περ-
νώντας από πανέμορφα τοπία, φθάνουμε στην πανέ-
μορφη Βουδαπέστη αργά το βράδυ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 
 
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 
και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα πε-
ράσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. 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 Βού-
δας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και 
το κάστρο, την Τσιταντέλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη 
στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. Θα έχουμε στη συνέχεια 
ελεύθερο χρόνο στην πόλη για βόλτα, καφέ και ψώνια και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να κάνετε μια 
ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. 
 
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟ-
ΧΕΣ - ΠΡΑΓΑ 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την Πρά-
γα και κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην 
πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων — το Έστεργκομ, όπου 
θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την Πράγα. Θα 
έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη μέχρι να φτάσου-
με στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση. 
 
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 
πύργων, το σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευ-

ρώπης. Θα θαυμάσουμε τα καταστήματα επώνυμων οίκων 
μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε 
στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα θαυμάσουμε 
το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα 
περάσουμε από το Κλεμεντίνουμ (Klementinum), θα δούμε 
τη βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περί-
φημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα 
δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς 
την πλατεία του Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων 
της Πράγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του 
μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση
 
5 ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΒΙΕΝΝΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πασίγνωστη λουτρό-
πολη του βασιλιά Καρόλου του IV, το θέρετρο της Ευρω-
παϊκής αριστοκρατίας του 18ου και 19ου αιώνα, το πασί-
γνωστο Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από μία ωραία διαδρομή 
φτάνουμε στην πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη”, τόπο συνά-
ντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και 
της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α΄, η Μαρία 
Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπαχ κ.α. Διασχίζοντας τον 
κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Tepla θαυ-
μάζουμε το γραφικό αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που 
κατά καιρούς φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες του Τσέ-
χικου κινηματογράφου. Χρόνος ελεύθερος. Δοκιμάστε τις 
τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής και κάντε βόλτα στα κα-
ταστήματα με τα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα από τα ιαμα-
τικά νερά της περιοχής. Συνεχίζουμε για την όμορφη και 
γραφική πόλη της Βιέννης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
 
6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφο-
ρείο 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 Κοινο-
βούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την 
Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την 
Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε τους κήπους στο παλάτι του 
Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την 
ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα κατα-
λήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος 
ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επίσκεψη 
στον Πύργο του Δούναβη.
 
7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - 
ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την γραφική Μπρατισλάβα. 
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής 
παραδουνάβιας πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα 
μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό ναό, τα κυβερνητι-
κά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά 
πύλη του Αγ. Μιχαήλ. Αναχώρηση για το το Βελιγράδι, 
τον τελευταίο μας προορισμό σε αυτό το ταξίδι. Πριν την 
άφιξη μας στο Βελιγράδι θα έχουμε τη δυνατότητα για 
μια στάση στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, το όμορφο 
Νόβισαντ και θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε 
το κάστρο του Petrovaradin και το ιστορικό κέντρο. Άφιξη 
στο Βελιγράδι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος, και δείπνο στο ξενοδοχείο. 
 
8η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για μια τελευταία περι-
ήγηση στην όμορφη πόλη του Βελιγραδίου. Αφού θαυμά-
σουμε τα υπέροχα τοπία της πόλης, παίρνουμε τον δρόμο 
της επιστροφής και με τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε 
το βράδυ στην πόλη μας, έχοντας μαζί μας τις καλύτερες 
των εντυπώσεων.

Βιέννη - Πράγα 
Βουδαπέστη

8 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο 
αρχηγό - συνοδό του γραφείου Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.28



Βουδαπέστη  
Βιέννη

Παραδουνάβιες περιοχές

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945 χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα 
σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρο-
μή περνώντας από Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε στην 
πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι 
του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/
χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40 χλμ.) 
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώ-
ων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό 
του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δη-
μοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες 
σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη 
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαρά-
δων 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. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη 
στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνου-
με να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την πιο ρομα-
ντική κρουαζιέρα στον Δούναβη.
 
3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 
(243 χλμ+243 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Βιέννης. Θα 

θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου 
της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέ-
χνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη 
Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), όπου 
θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μου-
σεία 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 Σένμπρουν με τους 
υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρε-
σίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην Ελληνική 
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριά-
δας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το 
απόγευμα επιστροφή στην Βουδαπέστη. 

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - 
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίφημα παραδουνά-
βια χωριά της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος 
του Δούναβη θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Αν-
δρέας, τόπος πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για 
καφέ, περίπατος στο χωριό και συνεχίζουμε για το Βίσε-
γκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε 
στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων το Έστερ-
γκομ, για να επισκεφτούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό 
όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων 

και την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενο-
δοχείο μας. Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια 
γεύση από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα 
φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» 
το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.
 
5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945 χλμ.)
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στά-
σεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

5 ημέρες

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία / Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία / Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο / Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής / Έμπειρο 
αρχηγό - συνοδό του γραφείου Ασφάλεια αστικής ευθύνης. | Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. / Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 29



Ζητήστε μας τα αναλυτικά 
προγράμματα

ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  - ΒΙΕΝΝΗ 

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

8 ημέρες

7 ημέρες

4, 5 ημέρες

5 ημέρες

7 ημέρες

5 ημέρες

6 ημέρες

3, 4 ημέρες

4 ημέρες
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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 σύμβασης 
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 αξί-
ωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του 
βλάβης ως συνεπεία μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμ-
βασης εξ υπαιτιότητας του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τρίτων παρόχων για τους 
οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερ-
βαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων. 
Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους 
στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. 339/1996. 3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Εάν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει 
οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυ-
μία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, 
ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του 
αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΟΣ δεσμεύει τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ μόνον εφόσον έχει γίνει απο-
δεκτή εγγράφως από τον ίδιο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις του ΠΩΛΗ-
ΤΗ που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση 
του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και δε γεννούν αξίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
έναντι αυτού. 4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και των δια-
φόρων φορέων που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των εκδρομών 
(αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά του-
ριστικά γραφεία κ.λ.π.) καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσφέρει τις 
υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμ-
ματος, ήτοι φορέων στους οποίους ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ασκεί άμεσο 
έλεγχο, κατά συνέπεια δεν είναι υπαίτιος σε περιπτώσεις παραλείψε-
ων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από 
αυτούς. Η εκ του νόμου ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για πράξεις και πα-
ραλείψεις των ανωτέρω τρίτων παρόχων υπόκειται στον περιορισμό 
του άρθρου 2. 5. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Οι αεροπορικές εταιρί-
ες επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα 
δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδο-
ποίηση. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέ-
ρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή 
και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που 
αναγράφονται στην ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας, αποτε-
λούν 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 αεροπορι-
κών εταιριών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια είτε πτήσεις charter), 
ορίζονται από τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών συμβά-
σεων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για τήρη-
ση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την 
αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία 
της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς 
καθυστερήσεις ανώτερες των 8 ωρών τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής 
αυτής ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελι-
κά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες 
ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Επιτρέπεται μία αποσκευή, μέχρι 
βάρους είκοσι κιλών για κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ όπως συνήθως ζη-
τούν οι αεροπορικές εταιρίες. Εκτός από αυτή, κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
μπορεί να κρατά και μία χειραποσκευή βάρους έως πέντε κιλών στις 
μετακινήσεις του, διαστάσεων μέχρι 53 Χ 26 Χ 53 (μήκος - ύψος - πλά-
τος). Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να 
παρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των απο-
σκευών από αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφό-
ρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε φέρει έναντι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΟΣ καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης 
αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΟΣ στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφω-
να με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας. 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ καταβάλλει κάθε 
καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη και ακριβή 
τήρηση του προγράμματος της εκδρομής στην οποία ο ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΩΝ έχει δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, εξαιτίας 
αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων, καθίστα-
ται επιβεβλημένη 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 επιβί-
βασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προ-
γράμματος. 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 τρο-
ποποιήσει 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 συμμε-
τοχή 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 παρέ-
χεται αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή 
στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλ-
λαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ 
των διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) γ) να συμμετάσχει σε άλλη εκδρο-
μή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ με την ίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνότερη εκ-
δρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή σε ακριβότε-
ρη εκδρομή καταβάλλοντος επιπλέον την διαφορά τιμής. Η 
δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πα-
ρέχεται και η προηγούμενη υπό στοιχείο β’. Εφόσον ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερω-
τικό 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 σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο 
στην ασφάλεια του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και την όσο το δυνατόν καλύ-
τερη εκτέλεση του προγράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλε-
πτο γεγονός ή ανωμαλία από αστάθμητους παράγοντες που αναφέρ-
θηκαν ανωτέρω (καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων 
μεταφορικών μέσων, πόλεμοι, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, καιρι-
κές συνθήκες 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 επιβά-
λουν 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 κα-
ταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσει τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ του-
λάχιστον 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώ-
ρησης. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω 
ΠΩΛΗΤΗ, η άνω ενημέρωση θα γίνει προς τον ΠΩΛΗΤΗ ο οποίος φέ-
ρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΑ. Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το 
δικαίωμα να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ αντι-
στοίχου αξίας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕ-
ΩΝ. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή 
σε εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ πρέπει να υπογραφεί από τον ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΑ 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. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟ-
ΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίω-
μα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή. Ακυρώσεις 
συμμετοχής από την πλευρά του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ γίνονται μόνο εγ-
γράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
της κράτησης, υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, 
ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ 
είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά 
από τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ή όχι: Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερι-
κό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από 
τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο): Έως και 30 ημέρες πριν από την ανα-
χώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτε-
ρικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα. Από 29 έως και 14 ημέρες 
πριν από την αναχώρηση: 50€ για ταξίδια στην Ελλάδα και το 40% της 
συνολικής αξίας του ταξιδιού για ταξίδια στο εξωτερικό. Από 13 έως 7 
ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. 
Από 06 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non 
show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Για  τις 
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με 
τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας  που ισχύουν για κάθε 
εκδρομή – κρουαζιέρα. Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν 
διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε 
ναύλου των αεροπορικών εταιρειών καθώς και την πολιτική για θέμα-
τα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.  Σε περιπτώσεις μη επι-
στρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν 
ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτο-
πλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την 
προσφορά. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά 
την οποία ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις 
του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και 
εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον με-
ταφορέα ή το ξενοδοχείο).  Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιό-
δους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, 
κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες 
πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύ-
ρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσε-
ων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκρι-
μένης εκδρομής. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που 
έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώ-
σει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφό-
σον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνο-
λικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα 
πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει ανα-
γκαστικά σε μονόκλινο.10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Τα δωμάτια 
παραδίδονται συνήθως στις 14.00 και παραμένουν στη διάθεση του 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μέχρι τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισ-
σότερα δωμάτια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κόσμο έχουν 
σχεδιαστεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ουσία, ένα δί-
κλινο με ένα πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο 
από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για το τετράκλινο δωμάτιο. Στα 
τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι αισθητά 
περιορισμένος. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των ξενοδο-
χείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές, γί-
νεται 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 ξενοδο-
χεία της αυτής κατηγορίας να παρουσιάζουν διαφορές στα ποιοτικά 
τους χαρακτηριστικά. Υποχρέωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ είναι να εξασφα-
λίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας 
του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυ-
άται 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. 10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. 
Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως στις 14.00 και παραμένουν στη 
διάθεση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μέχρι τις 12.00 της ημέρας αναχώρη-
σης. Τα περισσότερα δωμάτια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κό-
σμο έχουν σχεδιασθεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ου-
σία, ένα δίκλινο με ένα πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι 
μικρότερο από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για το τετράκλινο δωμά-
τιο. Στα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι 
αισθητά περιορισμένος. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των 
ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμ-
μές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική κατηγο-
ρία, 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 λει-
τουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χω-
ρίς 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 γεν-
νάται αξίωση στο πρόσωπο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ να αλλάζει το ξε-
νοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει αυτός, σε σχέση με την αρχική επι-
λογή, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, υποχρεούμενος όμως να 
εξασφαλίσει ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας. 11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ο 
Διοργανωτής έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Επαγ-
γελµατικής Ευθύνης για κάθε εκδροµή που διοργανώνει, το οποίο 
καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που 
προκύπτουν από τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση του οργα-
νωµένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτει την 
περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥ-
ΘΥΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει την αποκλειστική 
ευθύνη για την εξασφάλιση και τη φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιω-
τικών εγγράφων που απαιτούνται (διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά 
κ.λ.π.), προκειμένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή, ανάλογα με τον 
προορισμό του. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι κάτοχος ξένου διαβατηρί-
ου, πρέπει αυτό να δηλωθεί εγκαίρως και εγγράφως. Για την τήρηση 
των διατυπώσεων που θέτει κάθε κράτος για την σε αυτό είσοδο αλ-
λοδαπών αποκλειστική ευθύνη είναι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ . Η προ-
μήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, γνήσιο της υπο-
γραφής 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 (φωτο-
γραφικές μηχανές, κάμερες, κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) απο-
τελεί δική του ευθύνη, ενώ οφείλει επίσης να προσέρχεται την ακριβή 
ώρα αναχωρήσεων για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος 
(εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα). Σε διαφορετική 
περίπτωση, ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει 
χωρίς τον συγκεκριμένο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ σεβόμενος τους υπόλοι-
πους εκδρομείς και την τήρηση του προγράμματος. Στην 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. ΤΙ-
ΜΕΣ. Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής έχει υπολογισθεί, παίρνοντας ως 
βάση τις τιμές των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών ναύλων, τιμές ξενοδο-
χείων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την κατάρ-
τιση του προγράμματος. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό 
του το δικαίωμα να αυξομειώσει τις τιμές μέχρι 20 ήμερες πριν την 
αναχώρηση, εξαιτίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή καυσίμων, 
αλλαγής συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένου αριθμού συμ-
μετοχών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση των τιμών αυ-
τών, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα είτε να ακυρώσει τη συμμετο-
χή του και να του επιστραφούν τα χρήματα, άνευ οποιασδήποτε 
άλλης αποζημίωσης, είτε να συμφωνήσει με τις αναπροσαρμοσμένες 
τιμές. Στις τιμές των εκδρομών του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ δεν περιλαμβάνο-
νται φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, είσοδοι σε μουσεία, προαιρε-
τικές εκδρομές κ.λ.π., εκτός αν αναγράφεται κάτι αντίθετο στο, εκά-
στοτε έντυπο πρόγραμμα. 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ υπόσχεται να επιλύσει με κάθε καλή πίστη και διάθε-
ση, οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει με τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, που θα υπάρξει ανεπίλυτη διαφορά, 
εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια 
της Θεσσαλονίκης. 15. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η παρούσα σύμβαση, 
εφόσον καταρτίζεται στην έδρα ή τα υποκαταστήματα του ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΤΗ, υπογράφεται και από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελευταίου. 
Εάν καταρτισθεί σε γραφείο διαμεσολαβούντος ΠΩΛΗΤΗ, υπογράφε-
ται από τον ΠΩΛΗΤΗ και τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και έχει έναντι αυτών 
πλήρη ισχύ ανεξαρτήτως υπογραφής της από το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Στην 
περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση της κράτησης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΟΣ και η αποδοχή τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων αυτού γίνεται με 
ανεξάρτητο έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί στον ΠΩΛΗΤΗ. 16. ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Δεδομένης της εφαρμογής 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) της 27ης Απριλίου 2016 με αριθ. 
2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύ-
θερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα συμβαλλόμενα μέρη 
ρητά δεσμεύονται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, να συμμορφώνονται με το 
ισχύον Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΤΗΣ δεσμεύεται ότι η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων, που λαμβάνει από τον πελάτη, πραγματοποιείται με μο-
ναδικό στόχο την εκπλήρωση του σκοπού, όπως περιγράφεται στο 
παρόν και σε ουδεμία άλλη χρήση-επεξεργασία αυτών θα προβεί 
χωρίς την προγενέστερη ενημέρωση του πελάτη. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη, αναλαμβάνει να παρέχει πε-
ραιτέρω πληροφορίες σχετικές με την λήψη και επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων, καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα 
του, που απορρέουν από την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, 
μέσω σχετικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπι-
κών δεδομένων της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: zeus@
zeustravel.gr 17. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. Κάθε ΠΕΛΑΤΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι υπεύθυνος για 
την ισχύ, την εξασφάλιση και φύλαξη ταξιδιωτικών εγγράφων που 
απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικό 
εμβολιασμών, βίζα κλπ.). Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κρά-
τησης ο ΠΕΛΑΤΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ υποχρεούται όπως απευθυνθεί 
στον Διοργανωτή αναφορικά με την παροχή γενικών πληροφοριών 
για τα απαιτούμενα για την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα (ενδει-
κτικά διαβατήριο, θεωρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις). 
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ καμία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτωση καθυστέ-
ρησης ή αδυναμίας έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων. Για όλους 
τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτεί-
ται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώ-
ρηση (visa) υπολογίζεται 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. Σημειώνε-
ται ότι οι αναφερόμενες 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 
(διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ. Ιδιαίτερη προσο-
χή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να εί-
ναι εφοδιασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι κάτοχοι 
ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως το ΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΤΗ, καθώς και να ελέγχουν με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρει-
άζονται 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 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. 
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