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Μύρισε Καλοκαίρι…
Η εποχή που θες να χαλαρώσεις, να διώξεις από πάνω σου τις σκοτούρες του χειμώνα και να αφήσεις το

μυαλό και τη ψυχή σου να ταξιδέψει μακριά από την καθημερινότητα.

Πόσο όμορφα θα ήταν να βρεθείς σε μέρη που πάντα ονειρευόσουν! Να γευτείς τη χαρά της ξενοιασιάς, το

κολύμπι, το περπάτημα.

Να επισκεφθείς τις χώρες του βορρά με τα καταπράσινα τοπία, τα κάστρα και τη μοναδική αρχιτεκτονική.

Να περπατήσεις σε πόλεις που σφύζουν από ζωή, από πολιτισμό και τέχνη.

Να βουτήξεις σε καταγάλανα νερά και να κυλιστείς στη λευκή άμμο εξωτικών παραλιών.

Να γνωρίσεις μακρινούς πολιτισμούς με ξεχωριστά ήθη κι έθιμα, να δεις ναούς και παλάτια από μέρη που

φαντάζουν απρόσιτα.

Να σαλπάρεις στο απέραντο γαλάζιο και να απολαύσεις τον ορίζοντα την ώρα του δειλινού.   

Επειδή σίγουρα αξίζεις λίγες μέρες χαράς και απόλαυσης, διάλεξε το ταξίδι που σου ταιριάζει και ζήσε το

όνειρό σου… εμείς θα φροντίσουμε να περάσεις αξέχαστα!

Καλό Καλοκαίρι
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8 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Δουβλίνο Συγ-
κέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το
Δουβλίνο με απευθείας πτήση της Aegean Airlines.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας..
2η μέρα: Δουβλίνο Η σημερινή ημέρα είναι αφιε-
ρωμένη στην γνωριμία μας με την πόλη του Δου-
βλίνου, την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Ιρ-
λανδίας. Πόλη κοσμοπολίτικη και σπουδαίο πο-
λιτιστικό κέντρο που προσφέρει αμέτρητες επιλογές
από μουσεία, γκαλερί και θέατρα. Η ξενάγηση
μας στην πόλη θα μας δώσει την ευκαιρία να

θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική της, από μεσαιωνική και
γεωργιανή ως τα πιο σύγχρονα κτίρια, το περίφημο
κτίριο του Τελωνείου, το Ταχυδρομείο και το δρόμο Ο’
Κόνελ. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το καθεδρικό
ναό του Αγίου Πατρικίου και βέβαια δεν θα παραλεί-
ψουμε το κολέγιο Τρίνιτυ, το παλαιότερο Πανεπιστήμιο
της Ιρλανδίας, με τη διάσημη βιβλιοθήκη του για να
θαυμάσουμε το βιβλίο των Κελτών. Το ελεύθερο από-
γευμα προτείνουμε μια βόλτα με τον συνοδό σας στη
φημισμένη περιοχή Temple Bar που σφύζει από ζωή,
για να γευθείτε τη μπύρα Γκίνες σε μια από τις γραφικές
παμπ της πόλης 
3η μέρα: Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κόρκ - Δα-
κτύλιος του Κέρρυ Πρωινή αναχώρηση για την Νοτιο-
δυτική Ιρλανδία με πρώτο σταθμό το θαυμάσιο μεσαι-
ωνικό κάστρο που ονομάζεται Βράχος του Κάσελ λόγω
της τοπογραφίας της περιοχής. Η λιτή κελτική του αρχιτε-
κτονική σε συνδυασμό με τον περιβάλλον χώρο θα
μας εντυπωσιάσουν . Στη συνέχεια μας περιμένει το
Κορκ, 3η μεγαλύτερη πόλη του νησιού με τη περίφημη
Λεωφόρο του Αγίου Πατρικίου καθώς και τους δύο
θαυμάσιους Γοτθικούς Καθεδρικούς του Ναούς. Μετά
τη περιήγησή μας συνεχίζουμε για τη περιοχή του Δα-
κτυλίου του Κέρρυ την οποία θα γνωρίσουμε αύριο.
4η μέρα: Δακτύλιος του Κέρρυ Η σημερινή ολοήμερη
εκδρομή μας είναι αφιερωμένη στο πιο διάσημο τοπίο
της Ιρλανδίας. Ο περίφημος δακτύλιος του Κέρρυ προ-
σελκύει, όχι άδικα, χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο. Η θεα-
ματική ομορφιά είναι αναμφισβήτητη, αφού η περιοχή
παρέχει μια καταπληκτική εικόνα της αρχαίας κληρονομιάς
της Ιρλανδίας. Θα περάσουμε από γραφικά χωριά,
όπως το Κιλόργκλιν, το Καχιρσαιβίν, γενέτειρα του
εθνικού ήρωα Ντάνιελ Ο’ Κόνελ, και το Σνημ και θα
συνεχίσουμε μέχρι το φαράγγι στην τοποθεσία Μολ
και μέχρι το Λέιντις Βιού, απ’ όπου θα απολαύσουμε
την υπέροχη θέα του εθνικού δρυμού του Κιλλάρνευ.Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα 

5η μέρα: Κέρρυ - κάστρο Μπανράτυ - Βράχοι Μόχερ
- Γκώλγουει Πρωινή αναχώρηση με προορισμό το
Γκώλγουει, μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής, στην πε-
ριοχή του Μπέρρεν. Η πρώτη μας στάση θα είναι το με-
σαιωνικό κάστρο Μπανράτυ, με κατεύθυνση προς το
δυτικό άκρο της χώρας δίπλα στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Η κορυφαία στιγμή της ημέρας είναι φυσικά οι Περίφημοι
Βράχοι Μόχερ, οι συγκλονιστικοί βραχώδεις σχηματισμοί,
που έχουν μήκος 8 περίπου χλμ. και 230 μέτρα ύψος
πάνω από τον Ατλαντικό. Ένα θέαμα που κόβει την
ανάσα, ένα επιβλητικό τοπίο που εκστασιάζει τον κάθε
επισκέπτη στην άκρη του Ατλαντικού ωκεανού. Άφιξη
στο Γκώλγουει, την πρωτεύουσα της ομώνυμης κομητείας,
αρχοντική πόλη με Βικτωριανά μνημεία και ιστορικές
συνοικίες με τις περίφημες ιρλανδέζικες παμπ. 
6η μέρα: Γκώλγουει - Κονεμάρα / Αβαείο Κίλμορ -
Σλάιγκο Μετά το πρόγευμά θα κατευθυνθούμε βόρεια,
διασχίζοντας τα γοητευτικά τοπία της βραχώδους περιοχής
Κονεμάρα, με προορισμό την κομητεία Ντόνεγκαλ. Θα
διασχίσουμε την κομητεία Γέιτς, με την πλούσια καλλιτεχνική
και λογοτεχνική της παράδοση αλλά και τα προϊστορικά
αξιοθέατα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε
καθοδόν το νεκροταφείο Καροουμόρ, που βρίσκεται
κοντά στην πόλη Σλάϊγκο. Πρόκειται για το αρχαιότερο
μεγαλιθικό κοιμητήριο της Ιρλανδίας, όπου λέγεται ότι
υπήρξαν πάνω από 100 τάφοι εκ των οποίων οι 60 σώ-
ζονται ακόμα και σήμερα. Αργά το απόγευμα θα φθά-
σουμε στο ξενοδοχείο μας, στην περιοχή του Σλάιγκο.
7η μέρα: Ντέρυ - Ακτή Γιγάντων - Μπέλφαστ Σήμερα
θα διασχίσουμε τα σύνορα και, αφήνοντας την Δημο-
κρατία της Ιρλανδίας, θα περάσουμε στην Βόρεια Ιρ-
λανδία. Πρώτος μας σταθμός, το μεσαιωνικό Ντέρρυ ή
Λόντονντέρυ, όπως το αποκαλούν οι Ιρλανδοί, με κο-
ρυφαίο αξιοθέατο τις θαυμάσιες τοιχογραφίες - γκράφιτι
που κρατούν ζωντανές τις μνήμες από τις θρησκευτικές
ταραχές που στιγμάτισαν για δεκαετίες ολόκληρο το
νησί. Συνεχίζουμε για την Ακτή των Γιγάντων (Giants
Causeway), μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Περιήγση στον χώρο, που αποτελεί ένα
σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, που διαμορφώθηκε πριν
από 60 εκατ. χρόνια και που σήμερα αποτελείται από
40.000 πολυγωνικές κολώνες από βασάλτη. Άφιξη στο
Μπέλφαστ το απόγευμα και βραδινός περίπατος στο
ιστορικό κέντρο με τις διάσημες παμπ.
8η μέρα: Μπέλφαστ - Δουβλίνο - Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Πρωινή ξενάγηση στην ιστορική πόλη και πρωτεύουσα
της Βόρειας Ιρλανδίας. Θα δούμε τα κορυφαία αξιοθέατα
της πόλης, όπως ο Πύργος του Ρολογιού -μια άλλη
εκδοχή του πύργου της… Πίζας!- η όπερα, το δημαρχείο,
το εκπληκτικό κτίριο της κεντρικής τράπεζας της Β. Ιρ-
λανδίας και, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε,
την παμπ Κράουν Μπαρ, που χρονολογείται από το
1885. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα
γεμάτοι εντυπώσεις από τη περήφανη χώρα του πνεύματος
αλλά και του ποτού (Ιρλανδέζικο ουίσκι, μπύρα Guiness)
αναχωρούμε για το αεροδρόμιο του Δουβλίνου και
πτήση επιστροφής στην Ελλάδα που φθάνουμε τα ξη-
μερώματα της επόμενης μέρας.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΡΥ

AΠΟ €1190

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-
ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4*
Ημιδιατροφή καθημερινά, εκτός 1ης μέρας
Ξεναγήσεις, μεταφορές και εκδρομές
όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
Αντιπρόσωπο/Συνοδός
Ταξιδιωτικόw φάκελο με χρήσιμες 
πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Είσοδοι σε μουσεία/αξιοθέατα 
Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση
κόστους 15€
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερό-
μενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προ-
τεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-
δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παραλεί-
πεται τίποτα.

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Θεσσαλονίκη - Αθήνα 17.10 18.00
Αθήνα - Δουβλίνο 20.15 22.25
Δουβλίνο - Αθήνα 23.15 05.05
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 06.40 07.35

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
25/6, 23/7, 13/8, 27/8, 10/9
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Βερολίνο Πόντσταμ

Άμστερνταμ

Βρυξέλλες Γάνδη Μπρυζ

Μπενελούξ

4 μέρες, από €485
Γνωρίστε την αναμορφωμένη πρωτεύουσα της Γερμανίας με την εξαι-
ρετική αρχιτεκτονική, τα παγκοσμίου φήμης μουσεία και την μποέμ νυ-
χτερινή της ζωή 

Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* (Marriott Courtyard / Berlin Berlin) 
ή 5 *(Intercontinental / Berlin Marriott)

Διανυκτερεύσεις: Βερολίνο (3)

4 μέρες, από €465
Απολαύστε τη γοητευτική μητρόπολη της Ολλανδίας με τα γραφικά
κανάλια, την υπέροχη αρχιτεκτονική και την έντονη νυκτερινή ζωή. 

Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* (Novotel/ Wyndham Apollo)

Διανυκτερεύσεις: Άμστερνταμ (3)

4 μέρες, από €535
Εξερευνήστε τις αριστοκρατικές Βρυξέλλες σε συνδυασμό με δύο
από τις πιο καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης, τη
γοητευτική Γάνδη και την αξεπέραστη Μπρυζ 

Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* (ΝΗ Brussels City Center) 

Διανυκτερεύσεις: Βρυξέλλες (3)

Ολλανδία Βέλγιο Λουξεμβούργο
6 μέρες, από €535
Ανακαλύψτε τη γοητεία της «καρδιάς» της Ευρώπης, με τις κοσμοπολί-
τικες πρωτεύουσες, τις υπέροχες μεσαιωνικές πόλεις, τα εξαιρετικά μου-
σεία και την ενδιαφέρουσα νυχτερινή ζωή. 

Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* (Novotel / Wynsdam Apollo & NH Brussels City Center) 

Διανυκτερεύσεις: Άμστερνταμ (3), Βρυξέλλες (2)
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Τσεχία

Ουγγαρία

Βιέννη

Πράγα Βιέννη Βουδαπέστη

Πράγα Κάρλοβυ Βάρυ Τσέσκυ Κρουμλόβ
4/5 μέρες, από €435

Αφήστε να σας κατακτήσει η ακαταμάχητη έλξη που ασκεί στον επισκέ-
πτη η ομορφότερη μεσαιωνική πρωτεύουσα της Ευρώπης και συνδυά-
στε την με τις πόλεις - κοσμήματα Κάρλοβυ Βάρυ και Τσέσκυ Κρουμλόβ

Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις
Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* (Marriott Courtyard Flora) ή 4* sup (Hotel 987) 
ή 5 *(Marriott)

Διανυκτερεύσεις: Πράγα (3 ή 4)

Βουδαπέστη Παραδουνάβια Χωριά
4 μέρες, από €360

Περιπλανηθείτε στις κομψές λεωφόρους και διασχίστε τις ιστορικές γέ-
φυρες του Δούναβη που ενώνουν τις δίδυμες πόλεις Βούδα και Πέστη
και γνωρίστε τα υπέροχα τοπία και τις γραφικές κωμοπόλεις και χωριά
στις όχθες του διάσημου ποταμού 

Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις
Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* (Mercure Buda) ή 5* (Intercontinental / Marriott)

Διανυκτερεύσεις: Βουδαπέστη (3)

4 μέρες, από €455

Ακολουθήστε τα χνάρια της ένδοξης ιστορίας στα μεσαιωνικά στενά,
τις λαμπερές λεωφόρους και τα επιβλητικά ανάκτορα της κομψότερης
πόλης της Κεντρικής Ευρώπης. 

Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* ( Austria Trend Doppio ) ή 5* ( Hilton )

Διανυκτερεύσεις: Βιέννη (3)

8 μέρες, από €785

Συνδυάστε ιδανικά τις κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες της Κεντρικής Ευ-
ρώπης και χαρείτε την μοναδικότητα της κάθε μίας, από τη Μεσαι-
ωνική μαγεία της Πράγας, στις φαρδιές λεωφόρους της Βουδαπέστης
και στην αξεπέραστη φινέτσα της Βιέννης..

Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* (Marriott Courtyard Flora / Austria Trend Doppio /
Mercure Buda)

Διανυκτερεύσεις: Πράγα (3), Βιέννη (2), Βουδαπέστη (2)
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5/6 ΜΕΡΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-

ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4*s & 5*

(HILTON GARDEN INN / INTERCONTI-
NENTAL / BW Q PLUS )

Πρωινό καθημερινά
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 

Είσοδοι σε Άουσβιτς και αλατωρυχεία
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ

Έμπειρος αρχηγός/συνοδός

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο. Αχθοφορικά, φιλοδωρή-
ματα, είσοδοι σε αξιοθέατα εκτός από

αυτές που αναφέρονται παραπάνω

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Κρακοβία.
Πρωινή αναχώρηση με πτήση της Aegean για τη
Κρακοβία την αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας.
Άφιξη και ξενάγηση στη πόλη όπου θα δούμε το
εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ,
τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους
και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν,
τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία
Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση
της πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού
κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν

το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγα-
λύτερο κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγρα-
φικής Πολωνών ζωγράφων. Το βράδυ μπορείτε περι-
πλανηθείτε στα στενά δρομάκια της πόλης, και απολαύσετε
ποτό η φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια
που κατακλύζουν τη κεντρική πλατεία της.
2η μέρα: Κρακοβία (Αλατωρυχεία Βιελίτσκα). Το
πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα,
για να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν
μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Στις υπό-
γειες στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο
αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα υπο-
στυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτε-
χνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν
στο αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία παρακινεί τους
ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να
θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Επιστροφή
στην Κρακοβία και απόγευμα στην διάθεση σας.
3η μέρα: Κρακοβία (Άουσβιτς) Βρόσλαβ. Έχοντας
αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία, αφήνουμε
σήμερα την Νότια Πολωνία και κατευθυνόμαστε στη
δυτική πλευρά της χώρας, στη περιοχή της Σιλεσίας και
στη πρωτεύουσα της το Βρόσλαβ. Καθοδόν θα επισκε-
φθούμε το μουσειακό χώρο Άουσβιτς/Μπιρκενάου,
από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των
Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ.
άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.
’Άφιξη στο Βρόσλαβ και βραδινός περίπατος στο κέντρο
της πόλης με την πανέμορφη πλατεία του. 
4η μέρα: Βρόσλαβ - Βαρσοβία. Από τον 1ο κιόλας αι-
ώνα, το Βρόσλαβ ήταν η μεγάλη και ισχυρή πόλη της
νότιας Σιλεσίας. Βοημοί, Αψβούργοι και Πρώσοι άφησαν
τα σημάδια τους στη πόλη, που για πολλούς αιώνες
ήταν γνωστή με το Γερμανικό της όνομα Μπρεσλάου.
Ξεκινώντας την περιήγηση από το νησί Πιάσεκ στον πο-
ταμό Όντρα, θα συνεχίσουμε στη μεγάλη κεντρική
πλατεία Ρίνεκ με τα κτίσματα των συντεχνιών και το
παλιό Δημαρχείο, από τα ωραιότερα της Πολωνίας. Στη
συνέχεια θα φωτογραφίσουμε το περίφημο Hala Silesia
έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Μαξ Μπέργκ και θα
ολοκληρώσουμε με το Ναό της Αγίας Ελισάβετ, του
οποίου ο γοτθικός πύργος φθάνει τα 92μ.Αμέσως μετά

αναχωρούμε για τη Βαρσοβία όπου φθάνουμε αργά
το απόγευμα.
5η μέρα: Βαρσοβία. Η ιστορική πόλη της Βαρσοβίας
περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται στον
κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO και αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο
έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο.
Στην πρωινή ξενάγηση θα δούμε, μεταξύ άλλων, την
κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο,
που αποτελεί πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής
και τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής
Seim. Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι και την πλατεία
του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που
σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες
Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη
Βαρσοβία, καθώς επίσης και το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι,
που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ
παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα
κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό
Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε
με Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που
στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Ελεύθερο
απόγευμα στην διάθεση σας για περιπλάνηση στην
όμορφη πρωτεύουσα.
6η μέρα: Βαρσοβία (προαιρετική εκδρομή Ζελάσοβα
Βόλα & ανάκτορο Βιλάνοφ, κόστος 40€ με εισόδους)
- Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Αξιοποιήστε τις τελευταίες
ώρες παραμονής στην Βαρσοβία σύμφωνα με τα προ-
σωπικά σας ενδιαφέροντα. Η δική μας πρόταση είναι
εκδρομή μισής μέρας στην κοντινή Ζελάσοβα Βόλα, τη
γενέτειρα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν. Επίσκεψη
στο σπίτι - μουσείο (είσοδος) που γεννήθηκε ο μεγάλος
μουσουργός, χρόνος στην διάθεση σας για γνωριμία με
την πόλη και επιστροφή στη συνέχεια στην Βαρσοβία.
Ακολουθεί επίσκεψη στους υπαίθριους χώρους του ανα-
κτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυρίως για την εξω-
τερική του όψη. Οι όμορφοι κήποι του που επισκεπτόμαστε
(είσοδος), πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και γι’
αυτό ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «μικρές
Βερσαλλίες». Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας
για την επιστροφή μας στην Ελλάδα.
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BAΡΣOBIA - KΡAKOBIA
ΒΡΟΣΛΑΒ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ
ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ

AΠΟ €515

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Θεσσαλονίκη - Αθήνα 06.30 07.20
Αθήνα - Κρακοβία 09.10 10.35
Βαρσοβία - Αθήνα 18.10 21.40
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 22.30 23.25

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Θεσσαλονίκη - Αθήνα 06.30 07.20
Αθήνα - Βαρσοβία 08.25 10.05
Κρακοβία - Αθήνα 11.20 14.50
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 16.00 16.55

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
9, 16, 23/7 & 6,13, 20, 27/8

ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 5 ΜΕΡΕΣ
17 & 24/6, 1 & 31/7, 

Σεπ. - Νοέμ. κάθε Παρασκευή
1η μέρα: Άφιξη Βαρσοβία και ξενάγηση
πόλης 2η μέρα: Ελεύθερη - προαιρετική Ζε-
λάσοβα Βόλα 3η μέρα: Βαρσοβία - Τσεστο-
χόβα - Άουσβιτς - Κρακοβία 4η μέρα: Ξενάγηση
Κρακοβίας - Αλατωρυχεία 5η μέρα: Πτήση
Κρακοβία Αθήνα (ή Βαρσοβία - Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη)
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7 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Φρανκφούρτη
- Χαιδελβέργη - Στρασβούργο Πτήση με Aegean
Airlines για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη και απευθείας
αναχώρηση για την αρχαιότερη πανεπιστημιούπολη
της χώρας, την ιστορική Χαιδελβέργη. Η παλιά πέ-
τρινη γέφυρα του πόταμου Νέκαρ και το επιβλητικό
κάστρο,σύμβολο του ευρωπαϊκού ρομαντισμού
δεσπόζουν του ιστορικού κέντρου στο οποίο θα
περιηγηθούμε με τα πόδια. Αργά το απόγευμα
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο
Στρασβούργο .

2η μέρα: Στρασβούργο Η σημερινή μας πεζοπορική
ξενάγηση επικεντρώνεται στο Στρασβούργο, πρωτεύουσα
και κέντρο της Αλσατίας. Χτισμένο στις όχθες του ποταμού
Ιλ, αποτελεί την έδρα του Κοινοβουλίου. Περιήγηση
στο γραφικό ιστορικό κέντρο που προστατεύεται από
την Unesco σαν μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς. Σύμ-
βολο της πόλης ο Καθεδρικός Ναός της Notre Dam με
ύψος 142 μέτρα και φτιαγμένος από ένα είδος ασυνήθι-
στου πετρώματος που απαιτεί συνεχείς αναστηλώσεις.
Στην συνέχεια περίπατος στην πιο παλιά γειτονιά της
πόλης την ‘’μικρή Γαλλία‘’ όπου στο παρελθόν είχαν τα
σπίτια τους ψαράδες & βυρσοδέψες. Απόγευμα ελεύθερο
για να κάνετε μια βόλτα με τα καραβάκια και να
γνωρίσετε τα κανάλια της πόλης με την υπέροχη αρχιτε-
κτονική της. 
3η μέρα: Στρασβούργο (Δρόμοι του Κρασιού (Ρικβίρ
- Κολμάρ - Εγκουισχάιμ) Την σημερινή μέρα θα την
αφιερώσουμε σε ένα εξαιρετικό οδοιπορικό στους περί-
φημους Δρόμους του Κρασιού και πρώτη μας στάση θα
είναι η μικρή πόλη Ρικβίρ, χτισμένη ανάμεσα σε μεγάλους
αμπελώνες στην ανατολική πλαγιά των Βοσγίων ορέων.
Συνεχίζουμε για την Κολμάρ, μια πόλη που θυμίζει ζω-
γραφικό πίνακα. Ξύλινα σπίτια σε παστέλ χρώματα πάνω
σε κανάλια και πολύχρωμα λουλούδια δίνουν μια ξε-
χωριστή ατμόσφαιρα στην ομορφότερη ίσως πόλη της
Αλσατίας. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε ένα ποτήρι
από το εξαιρετικό λευκό κρασί που παράγει η περιοχή
σε κάποιο από τα πολλά καταστήματα που υπάρχουν
στην Κολμάρ, που αποκαλείται και όχι άδικα πρωτεύουσα
του κρασιού. Συνεχίζουμε για το Εγκουισχάιμ, ο τελευταίος
προορισμός μας στο έδαφος της Αλσατίας,που έχει δια-
τηρήσει ανέπαφο το σύνολο της παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
4η μέρα: Στρασβούργο - Μέλανας Δρυμός - Τρίμπεργκ
- Μπάντεν Μπάντεν - Φράιμπουργκ - Φρανκφούρτη
Μετά το πλούσιο πρωινό μας αφήνουμε το Στρασβούργο
και αναχωρούμε για την καρδιά του μοναδικού φυσικού
τοπίου, τον Μέλανα Δρυμό. Η εκδρομή μας στον
Μέλανα Δρυμό θα μας αποκαλύψει ένα μοναδικό
φυσικό τοπίο που παρά το όνομα του δεν είναι καθόλου
«σκοτεινό». Γραφικά χωριά με κουκλίστικα σπίτια, λίμνες,
καταρράκτες, πεύκα και έλατα μας συνοδεύουν σε όλη
την διάρκεια της διαδρομής μας. Η περιοχή φημίζεται
και για τα παραδοσιακά ξυλόγλυπτα ρολόγια - κούκους
στο χωριό Τρίμπεργκ. Συνεχίζουμε για το Μπάντεν

Μπάντεν, γνωστό από την ρωμαϊκή περίοδο για τα
λουτρά του, την θαυμάσια αρχιτεκτονική του και την κο-
σμοπολίτικη ζωή του. Επόμενη στάση το Φράιμπουργκ
που είναι μια από τις πιο γνωστές γερμανικές πανεπιστη-
μιουπόλεις και ταυτόχρονα σημαντική παραγωγός
περιοχή ποιοτικών κρασιών. Θα δούμε το αναγεννησιακό
δημαρχείο,το σπίτι του Έρασμου, τον καθεδρικό ναό
και θα χαθούμε στα πολύβουα σοκάκια της παλιάς
πόλης. Αργά το βράδυ άφιξη στην Φρανκφούρτη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
5η μέρα: Φρανκφούρτη (Κρουαζιέρα στον Ρήνο - Βι-
σμπάντεν) Σήμερα θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα
στον Ρήνο. Ο εντυπωσιακός βράχος Λορελέι, παραμυ-
θένια κάστρα, αμπελώνες κατά μήκος του ποταμού και
πανέμορφες πόλεις είναι μερικές από τις εικόνες που θα
αντικρύσουμε διασχίζοντας ένα από τα πιο ωραία κομ-
μάτια του ποταμού και που αποτελούν σύμβολα ενός
θρυλικού και πολυτάραχου παρελθόντος. Επόμενος
σταθμός το Βισμπάντεν στο κρατίδιο της Έσσης, διάσημο
για τις θερμές πηγές και τα λουτρά του για τα οποία έχει
δεχθεί κατά το πέρασμα των χρόνων διάσημους επι-
σκέπτες όπως ο Γκαίτε, ο Ντοστογιέφσκι, ο Βάγκνερ και
ο Μπραμς. Επιστροφή το απόγευμα στην Φρανκφούρτη. 
6η μέρα: Φρανκφούρτη - Ρομαντικός Δρόμος (Βίρ-
τσμπουργκ- Ρότενμπουργκ) Η σημερινή μας εκδρομή
θα μας δώσει την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα από
τα πιο γραφικά κομμάτια της Γερμανίας, την Νότια
Βαυαρία με την «ρομαντική οδό». Πανέμορφα γραφικά
χωριά και πόλεις, ρομαντικά κάστρα και υπέροχη φύση
απλώνονται κατά μήκος της διαδρομής μας μέχρι το με-
σαιωνικό Βίρτσμπουργκ χτισμένο δίπλα στον ποταμό
Μέιν. Θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι
και στην συνέχεια μας περιμένει το μεσαιωνικό Ρότενμ-
πουργκ ή αλλιώς «κόκκινο φρούριο». Τα καλοδιατηρη-
μένα τείχη, η παλιά αγορά της πόλης, οι πλατείες με τις
μεγάλες κρήνες, το Δημαρχείο, όλα τα ιστορικά σημεία
του Ρότενμπουργκ αποπνέουν τη μαγεία μιας άλλης
εποχής. Επιστροφή στη Φρανκφούρτη αργά το απόγευμα. 
7η μέρα: Φρανκφούρτη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη Πρωινό
ελεύθερο για προσωπικές περιηγήσεις και βόλτες στον
εμπορικό πεζόδρομο της πόλης με τα ωραία πολυκατα-
στήματα, καφέ και εστιατόρια. Αργότερα θα μεταφερ-
θούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής
μας στην Αθήνα.

ΤΟ
Τ
Α

Ξ
ΙΔ

Ι

ΑΛΣΑΤΙΑ
ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ
ΡΗΝΑΝΙΑ

AΠΟ €745

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-
ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Mercure Stras-
bourg / Movenpick Frankfurt ή παρόμοια)
Πρωινό καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
Εμπειρότατος ελληνόφωνος τοπικός 
ξεναγός / συνοδός 
Το εισιτήριο της κρουαζιέρας 
στον Ρήνο

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Είσοδοι σε μουσεία/αξιοθέατα 
Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση
κόστους 15€
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερό-
μενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-
δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Θεσσαλονίκη - Αθήνα 06.30 07.20
Αθήνα - Φρανκφούρτη 08.15 10.15
Φρανκφούρτη - Αθήνα 18.00 21.55
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 22.30 23.25

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
24/6, 15 & 29/7, 12 & 26/8, 9/9, 26/10, 15/11



10 ΜΕΡΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τε-

λευταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτή-
ρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4*s (Ηilton / Andersia / NH /

BW PLUS ) & 5* (Intercontinental /
Radisson Blu) 

Πρωινό & δείπνο (σετ μενού 3 πιάτων )
καθημερινά, ημιδιατροφή

Μεταφορές / εκδρομές / ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα.

Είσοδοι σε Άουσβιτς, Αλατωρυχεία, Κά-
στρο Βαβέλ, Καθεδρικός της Παναγίας

στη Κρακοβία, Κάστρο Μάλμποργκ, Κά-
στρο Κσιάζ, Υπόγεια Πόλη της Οσόβκα.

Εκκλησία της Ειρήνης στη Σβιντνίτσα. 
Κρουαζιέρα στο Κανάλι Ελμπλαγκ. 

Τοπικοί διπλωματούχοι ξεναγοί
Αρχηγός/συνοδός της εκδρομής

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης / ΦΠΑ / ταξι-
διωτικά έντυπα 

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αχθοφορικά / φιλοδωρήματα

Ποτά / αναψυκτικά κατά την διάρκεια 
των δείπνων

Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη- Βαρσοβία.
Αναχώρηση με πτήση της Aegean για την πρω-
τεύουσα της Πολωνίας. Άφιξη στην Βαρσοβία τη
γνωριμία με την οποία τη μεταθέτουμε για αργό-
τερα στο ταξίδι μας. Σήμερα θα αναχωρήσουμε
για τη Κρακοβία με στάση καθ’οδόν στην Τσεστο-
χόβα με το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα
έχουμε σύντομη επίσκεψη στο παρεκκλήσι της
μονής. Άφιξη νωρίς το απόγευμα στην κατά πολ-
λούς ομορφότερη πόλη της Πολωνίας και απογευ-
ματινή ξενάγηση, όπου θα δούμε το εντυπωσιακό

Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, το Καθεδρικό Ναό
με τους Βασιλικούς τάφους,, το πανεπιστήμιο Γιαγκελο-
νιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία
Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση της
πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο
Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο
των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κα-
τάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής Πο-
λωνών ζωγράφων. Στη συνέχεια εγκατάσταση στο
ξενοδοχείο μας και βραδινός περίπατος στην όμορφη
πόλη. 
2η μέρα: Κρακοβία (Αλατωρυχεία Βιελίτσκα).Αμέσως
μετά το πρωινό αναχώρηση για το προάστιο της Βιελί-
τσκα όπου τα αλατωρυχεία της που θα επισκεφθούμε
αποτελούν μοναδικό μνημείο στην ιστορία των ορυ-
χείων. Οι υπόγειες στοές στις οποίες βρίσκονται εκκλη-
σίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες
λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των στοών τα οποία
είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς
εποχής, προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία η
οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο,
εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο
τέχνης. Επιστροφή στην Κρακοβία και απόγευμα ελεύ-
θερο στην διάθεση σας. Περιπλανηθείτε στα στενά δρο-
μάκια της παλιάς πόλης, απολαύστε το καφέ ή το ποτό
σας στα δεκάδες μπαράκια που κατακλύζουν την κεν-
τρική πλατεία της ή επισκεφθείτε κάποιο από τα ενδια-
φέροντα μουσεία της πόλης. 
3η μέρα: Κρακοβία (Άουσβιτς) - Βρόσλαβ. Κατευθυ-
νόμενοι βορειοδυτικά προς την πόλη του Βρόσλαβ θα
επισκεφθούμε καθοδόν το μουσειακό χώρο Άουσβιτς/
Μπιρκενάου, ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο
πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Χώρος σταθμός της νεότερης ιστο-

ρίας που θυμίζει αποτρόπαιες πράξεις και προκαλεί έν-
τονες συγκινήσεις. Νωρίς το απόγευμα φθάνουμε, στη
καρδιά της περιοχής της Σιλεσίας και στην ιστορική της
πρωτεύουσα, το Βρόσλαβ .Από τον 1ο αιώνα κιόλας, το
Βρόσλαβ ήταν η μεγάλη και ισχυρή πόλη της νότιας Σι-
λεσίας. Βοημοί, Αψβούργοι και Πρώσοι άφησαν τα ση-
μάδια τους στη πόλη που για πολλούς αιώνες ήταν
γνωστή με το Γερμανικό της όνομα, Μπρεσλάου. Στη ξε-
νάγηση της πόλης θα αναβιώσουν οι μνήμες της πολυ-
τάραχης ιστορίας της. Ξεκινώντας από το νησί Πιάσεκ,
στον ποταμό Όντρα, θα συνεχίσουμε στη μεγάλη κεν-
τρική πλατεία Ρίνεκ με τα κτίσματα των συντεχνιών και
το παλιό Δημαρχείο, ένα από τα ωραιότερα της Πολω-
νίας. Στην συνέχεια θα φωτογραφίσουμε το περίφημο
Hala Silesia έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Μαξ
Μπέργκ και θα ολοκληρώσουμε με το Ναό της Αγίας
Ελισάβετ που ο γοτθικός του πύργος φθάνει τα 92μ. 
4η μέρα Βρόσλαβ (Κσιάζ, Οσόβκα, Σβιντνίτσα) Η
μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στα θαυμάσια αξιο-
θέατα της Κάτω Σιλεσίας. Πρώτα η επίσκεψή μας στο
διάσημο κάστρο Κσιάζ που χτίστηκε στο τέλος του 13ου
αιώνα, πήρε τη σημερινή του μορφή ως τόπος κατοικία
των Δουκών της Σιλεσίας και για αιώνες ήταν γνωστό με
το γερμανικό του όνομα Φύρστενστάιν Στη συνέχεια μας
περιμένει η υπόγεια πόλη της Οσόβκα που αποτέλεσε
μέρος του περίφημου αμυντικού και Σχεδίου Ράισε που
εκπονήσαν μυστικά οι Ναζί στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
από το 1943 και μετά για να ανακόψουν την επικείμενη
προέλαση των Συμμάχων προς το Βερολίνο. Τέλος θα
επισκεφθούμε τη περίφημη εκκλησία της Ειρήνης στη
Σβιτνίτσα που χτίστηκε αμέσως μετά το τέλος του Τριαν-
τακονταετούς Πολέμου και την Συνθήκη Ειρήνης της Βε-
στφαλίας το 1648 και αποτελεί τη πρώτη Λουθηρανική
εκκλησία που χτίστηκε στην μέχρι τότε καθολική Σιλεσία
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ΠτΗΣΕΙΣ μΕ AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Θεσσαλονίκη - Αθήνα 06.30 07.20
Αθήνα - Βαρσοβία 08.25 10.05
Βαρσοβία - Αθήνα 17.00 20.30
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 22.30 23.25

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
4,16/6, 17/7, 7,14,21/8, 11/9, 23/10,10/11 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.
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και ανήκει πλέον στη Λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.
Επιστροφή στο Βρόσλαβ το απόγευμα. 
5η μέρα: Βρόσλαβ - Πόζναν. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, κατευθυνόμαστε σήμερα
στη ιστορική πόλη του Πόζναν, που δεσπόζει στη περιοχή της Βιελκοπόλσκα. Η
πεζή μας ξενάγηση, μας φέρνει στο κέντρο του παλιού Ρίνεκ και στο αρχιτεκτονικό
μαργαριτάρι του 16ου αιώνα, το παλιό Δημαρχείο, δημιούργημα του αρχιτέκτονα
Τζιοβάνι Μποντίστα Κουάντρο. Τα εξαιρετικά κτίσματα που στολίζουν τη πλατεία
προσδίδουν μία αρχοντική φυσιογνωμία στη πόλη η οποία και θα μας φιλοξενήσει
σήμερα το βράδυ.
6η μέρα: Πόζναν (Τορούν) - Γκντάνσκ. Πρώτος σταθμός του σημερινού μας
οδοιπορικού το πάντα γραφικό Τορούν, γενέτειρα του μεγάλου αστρονόμου της
Αναγέννησης, Κοπέρνικου. Ξενάγηση στο παλιό χανσεατικό ποτάμιο λιμάνι, με τα
μεγαλοπρεπή κτίρια, τα σκοτεινά κελάρια, τα στενά δρομάκια απ’ όπου αναδύεται
πλούσια, η ιστορία. Το άγαλμα του Κοπέρνικου φυσικά δεσπόζει στη κεντρική
πλατεία της πόλης, ενώ ο περίπατός μας θα μας αποκαλύψει το μεσαιωνικό χαρα-
κτήρα της. Στη συνέχεια φθάνουμε στο γοητευτικό λιμάνι της Βαλτικής, το Γκντάνσκ.
7η μέρα: Γκντάνσκ. Η πρωινή ξενάγηση στην “τριπλή πόλη” του Γκντάνσκ, που
απαρτίζεται από το Γκντίνια, το Γκντανσκ και το Σοπότ είναι αποκαλυπτική. Μπορεί
εμείς να το μάθαμε από τις ταραγμένες μέρες της δεκαετίας του ’80, με την «Αλλη-
λεγγύη» και τον Λεχ Βαλέσα, τότε που ήταν πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ αλλά
η πόλη πέρα από τα ναυπηγία και το λιμάνι είναι μία από τις πιο όμορφες στη Βαλ-
τική. Η κυρίως πόλη επικεντρώνει όλο το μνημειακό πλούτο και φιλοξενεί τη βα-
σιλική οδό, με λαμπρά κτίρια που ανοικοδομήθηκαν επιμελώς μετά τις
καταστροφές του πολέμου. Περνάμε κάτω από την πύλη Βιζίνα, βλέπουμε το μέ-
γαρο της αδελφότητας του Αγίου Γεωργίου και το παλιό Δημαρχείο και συνεχί-
ζουμε για την πλατεία της Μακριάς Αγοράς, όπου παρατηρούμε τα μέγαρα των
πλουσίων εμπόρων του Γκντανσκ. Στη συνέχεια μας περιμένουν η Γκτίνια και το
Σοπότ με τον αριστοκρατικό τους χαρακτήρα για να ολοκληρώσουν τη γνωριμία
μας με τη πόλη - έκπληξη της εκδρομής μας. Φυσικά μην παραλείψετε στον ελεύ-
θερο χρόνο σας να αγοράσετε αντικείμενα από κεχριμπάρι Βαλτικής για το οποίο
φημίζεται όλη η περιοχή. 
8η μέρα: Γκντάνσκ (Μάλμποργκ - Κρουαζιέρα στο Κανάλι Ελμπλάσκι) - Βαρ-
σοβία Αφήνουμε σήμερα την πόλη του Γκντάνσκ με τελικό προορισμό τη βαρσο-
βία, τελευταίο σταθμό του οδοιπορικού μας στη Πολωνία.Καθοδόν θα έχουμε
επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο του Μάλμποργκ, από τα κορυφαία δείγματα
αμυντικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμπεριλαμβάνεται
στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, είναι η μεγα-
λύτερη γοτθική οχύρωση στην Ευρώπη και από τοο 1309 ως το 1457 αποτέλεσε
το στρατηγείο των Τεκτόνων Ιπποτών με το ιστορικό όνομα Μαρίενμποργκ. Στη
συνέχεια μας περιμένει η εμπειρία της κρουαζιέρας στο διάσημο κανάλι Ελμπλάσκι
που κατασκευάστηκε στο πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα και απογείωσε το εμπόριο
στην επικράτεια της κραταιής τότε Πρωσίας. Άφιξη στη Βαρσοβία και το ξενοδο-
χείο μας αργά το απόγευμα και χρόνος ελεύθερος

9η μέρα Βαρσοβία Η Βαρσοβία ήταν αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μα-
ζοβίας, που βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της UNESCO και αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές
μνημείων ανά τον κόσμο. Πρωινή ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της
ιστορικής πόλης που περιβάλλεται από τις παλιές οχυρώσεις. Θα δούμε μεταξύ
άλλων, την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό
δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της
Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα
σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού
και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που
στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται
από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό
Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα
του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Από-
γευμα στη διάθεσή σας.
10η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα / Θεσσαλονίκη Αξιοποιήστε τις τελευταίες ώρες
παραμονής στην Βαρσοβία σύμφωνα με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Η δική
μας πρόταση είναι εκδρομή μισής μέρας στην κοντινή Ζελάσοβα Βόλα, τη γενέ-
τειρα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν. Επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο (είσοδος) που
γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός, χρόνος στην διάθεση σας για γνωριμία με την
πόλη και επιστροφή στη συνέχεια στην Βαρσοβία. Ακολουθεί επίσκεψη στους
υπαίθριους χώρους του ανακτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυρίως για την
εξωτερική του όψη. Οι όμορφοι κήποι του που επισκεπτόμαστε (είσοδος), πλαι-
σιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και γι’ αυτό ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλούς
ως «μικρές Βερσαλλίες». Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής στην Αθήνα.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4*/4*sup Holiday Inn, Radis-

son Blu, Novotel, Courtyard Marriott
Ημιδιατροφή εντός των ξενοδοχείων

Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται

Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 
Έμπειρος αρχηγός συνοδός 

Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Μόσχα. Συγ-
κέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
πρωτεύουσα της Ρωσίας, την μεγαλοπρεπή
Μόσχα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Πρότασή μας για το πρώτο βράδυ, ένας ρο-
μαντικός περίπατος στις όχθες του ποταμού Μόσκβα
αντικρίζοντας το μεγαλοπρεπές άγαλμα του Μέγα
Πέτρου αλλά και το υπέροχο σιντριβάνι στο πάρκο
της Φιλίας με τις μοναδικές κόκκινες φλόγες. Η
πρώτη μας επαφή με την πόλη, σίγουρα θα μας
συναρπάσει. Δείπνο.

2η μέρα: Μόσχα (ΔΩΡΟ μουσείο Κοσμοναυτών). Η
γνωριμία μας με την μοναδικότητα της πόλης θα ξεκινήσει
με την ξενάγηση σε σταθμούς του μετρό, κάθε σταθμός
και ένα μουσείο, ένα κόσμημα και σύμβολο για την
πόλη. Το μετρό της Μόσχας λειτούργησε για πρώτη
φορά στις 15 Μαίου του 1935. Χάλκινα και μαρμάρινα
αγάλματα, ζωοφόροι, ανάγλυφα, παράθυρα βιτρό, και
ψηφιδωτά φτιαγμένα με μάρμαρο, γρανίτη και γυαλί
δημιουργούν ένα μείγμα μπαρόκ, κλασικισμού και σο-
βιετικού ρεαλισμού που θα σας συναρπάσει. Θα συνεχί-
σουμε για τον Λόφο των Σπουργιτιών, εκεί όπου δεσπόζει
το πανεπιστήμιο Λομονόσοφ, ένα κτίριο - ορόσημο. Το
περίφημο Νοβοντέβιτσι, το μοναστήρι της Ρωσικής Αρι-
στοκρατίας, με ιστορία συνδεδεμένη με «μυθικά» ονόματα
όπως του Ιβάν του Τρομερού & του Μπόρις Γκουντούνοφ
θα μας μαγέψει. Αφού διασχίσουμε την λεωφόρο Τβερ-
σκάγια, την πιο σικ λεωφόρο της περιοχής με τους διάση-
μους οίκους μόδας, θα φωτογραφήσουμε το θέατρο
Μπολσόι και την προτομή του Καρλ Μαρξ που δεσπόζει
στην ομώνυμη πλατεία και θα κατευθυνθούμε στο μουσείο
των κοσμοναυτών. Το εντυπωσιακό κτίριο στο οποίο στε-
γάζεται, χτίστηκε το 1964 με σκοπό να εκθέσει τα επιτεύγ-
ματα των Ρώσων στην αστροναυτική. Εκτός από διαστη-
μόπλοια και δορυφόρους, το Μουσείο στεγάζει και την
στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγκάριν, ο οποίος ήταν ο
πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε για πρώτη φορά στο
διάστημα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
3η μέρα: Μόσχα (Κρεμλίνο, Κόκκινη Πλατεία, Πανό-
ραμα Μποροντίνο).Σήμερα ξεκινάμε το πρόγραμμά
μας με το μουσείο-πανόραμα «Μάχη του Μποροντίνο».
Η ιδέα του πανοράματος ανήκει στον καλλιτέχνη Φραντς
Ρουμπό, ο οποίος ολοκλήρωσε την τιτάνια προσπάθειά
του το 1912. Το συνολικό μήκος του πίνακα, όπου εικο-
νίζονται περίπου τρεις χιλιάδες χαρακτήρες, είναι 115μ.
ενώ το ύψος 15μ. Αναπαρίσταται η αποφασιστική μάχη
του πολέμου της Ρωσίας με τον Ναπολέοντα το Σεπτέμβριο
του 1812. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη φημισμένη
Κόκκινη Πλατεία, σήμα κατατεθέν της πόλης αλλά και
του κράτους. Ο Άγιος Βασίλειος με τους πολύχρωμους,

σε σχήμα κρεμμυδιού τρούλους του, το πολυτελές κα-
τάστημα Gum, επιτομή της «νέας» περιόδου μετά την
αλλαγή του καθεστώτος, το μαυσωλείο του Βλαδιμίρ
Λένιν, σύμβολο της σοβιετικής εποχής και της Οκτωβριανής
Επανάστασης θα μας εντυπωσιάσουν. Ο κόσμος όμως
των Τσάρων μας προκαλεί να τον αφουγκραστούμε. Ει-
σερχόμενοι στο μοναδικό μεσαιωνικό κάστρο του Κρεμ-
λίνου θα αντικρύσουμε τον ναό του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, όπου τελούνταν οι βαπτίσεις, τον ναό της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέψη τους
καθώς και τον ναό του Αρχαγγέλου όπου γινόταν η
ταφή των ηγετών μιας άλλης εποχής. Θα περάσουμε
από το παλάτι των Συνεδρίων και θα αντικρύσουμε την
τεραστίων διαστάσεων καμπάνα και τα κανόνια που
δεσπόζουν στην μεγαλοπρεπή πλατεία. Το απόγευμα
σας προτείνουμε μια βόλτα οδό Αρμπάτ, μία από τις πα-
λαιότερες περιοχές της πρωτεύουσας. Εδώ ο επισκέπτης
μεταφέρεται στη Μόσχα του 17ου και 18ου αιώνα
καθώς στην περιοχή δεσπόζουν τα νεοκλασικά κτίρια.
Για τους λάτρεις των μουσείων, περισσότερα από 70
μουσεία, πολλά απ’ τα οποία χρονολογούνται πριν από
τη σοσιαλιστική επανάσταση, όπως το ιστορικό μουσείο,
η πινακοθήκη του Τρετιακώφ, το ινστιτούτο Μαρξ και
Ένγκελς, των Καλών Τεχνών, της σύγχρονης ζωγραφικής,
του Τολστόι, του Λένιν, το μουσείο Πούσκιν ή το μουσείο
της επανάστασης είναι κάποια από όσα μπορείτε να επι-
σκεφτείτε στον ελεύθερο χρόνο σας. Δείπνο.
4η μέρα: Μόσχα (Ζαγκορσκ) - Αγία Πετρούπολη. Σή-
μερα θα επισκεφτούμε την πόλη Σεργκιέβ Ποσάντ,
γνωστή και ως Ζαγκόρσκ, σε απόσταση 70 χλμ. βορει-
οανατολικά της Μόσχας. Εδώ βρίσκεται το θρησκευτικό
κέντρο της Ρωσίας, η έδρα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας. Στην ευρύτερη περιοχή δεσπόζει το μοναστήρι
του Αγίου Σεργίου-Αγίας Τριάδας (η μια από τις 4 Λαύρες
της Ρωσίας). Η Μονή ιδρύθηκε το 1345 από τον Άγιο
Σέργιο (1322-1392), του οποίου και το λείψανο φυλάσ-
σεται εκεί. Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα περιλαμβάνει
50 κτίρια κατασκευασμένα από τεχνίτες της γύρω περιοχής
και από το 1993 η μονή συμπεριλαμβάνεται στον κατά-
λογο της Παγκόσμιας Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς της
ΟΥΝΕΣΚΟ. Επιστρέφοντας στη Μόσχα, θα κατευθυν-
θούμε στο αεροδρόμιο για την προγραμματισμένη
πτήση μας προς την Αγία Πετρούπολη.  Η λεωφόρος
της Μόσχας μας  καλωσορίζει στην πιο αριστοκρατική
πόλη της Ρωσίας, μια πόλη που ιδρύθηκε το 1703 από
τον Μέγα Πέτρο σαν προπύργιο της Ρωσίας στην Δύση,
μια πόλη μόλις 300 ετών, τόσο όμως εντυπωσιακή και
πλούσια αρχιτεκτονικά, που μας αφήνει άφωνους με
την εξαίρετη ομορφιά της. Μια πρώτη γνωριμία έως τις
όχθες του μεγαλοπρεπούς ποταμού Νέβα θα μας συ-
ναρπάσει, αναμένοντας την επόμενη μέρα για να γνω-
ρίσουμε την μοναδικότητά της. Δείπνο.
5η μέρα: Αγία Πετρούπολη (Ερμιτάζ, Φρούριο Πέτρου
& Παύλου). Η Αγία Πετρούπολη είναι μία από τις πιο
καλοδιατηρημένες ιστορικές πόλεις της Ευρώπης. Στη
σημερινή μας ξενάγηση θα αντικρίσουμε το Ναυαρχείο
με τον υπέροχο χρυσό τρούλο, τον επιβλητικό Ναό του
Αγίου Ισαάκ, ο οποίος χτιζόταν επί 40 χρόνια και για την
αποπεράτωσή του χρησιμοποιήθηκαν 40.000 εργάτες,
την εκκλησία του «Σωτήρος πάνω στο αίμα» που μοιάζει
πολύ με τον Άγιο Βασίλειο στην Κόκκινη Πλατεία της
Μόσχας, την πλατεία των Δεκεμβριστών, το θέατρο
Μαρίνσκι, έδρα των μπαλέτων του Κίροφ,  και τον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου. Η ξενάγησή μας στο εκπληκτικό
χειμερινό ανάκτορο των τσάρων, το καταπληκτικό
Ερμιτάζ, θα μας συναρπάσει. Το σύμπλεγμα των πέντε
ανακτόρων, στεγάζεται σε ένα υπέροχο κτιριακό συγ-
κρότημα βαμμένο σε πράσινους παστέλ και λευκούς
τόνους. Το Ερμιτάζ είναι εξωπραγματικά μεγάλο, στεγάζει
περισσότερα από 3 εκατ. έργα τέχνης. Θα θαυμάσουμε
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AΠΟ €675

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα. Πτήσεις AErOFlOT

Αναχ. Άφιξη
Αθήνα Μόσχα 13.30 17.20
Μόσχα Αγία Πετρούπολη 16.30 17.50
Αγία Πετρούπολη Μόσχα 15.15 16.35 
Μόσχα Αθήνα 18.35 22.35

Πτήσεις AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

(Θεσσαλονίκη Αθήνα 07.25 08.15)
Αθήνα Μόσχα 09.05 12.25 
Μόσχα Αγία Πετρούπολη 16.30 17.50
Αγ. Πετρούπολη Αθήνα 13.00 16.45 
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη 18.05 18.55)
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Κάθε Πέμπτη & Σάββατο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ με τουλάχιστον εξάμηνη

ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του ταξιδιού.

ΒΙΖΑ Ρωσίας για την έκδοση της οποίας
απαιτείται το διαβατήριο και 1 πρόσφατη
έγχρωμη φωτογραφία, σε λευκό φόντο,

διαστάσεων 3,5 Χ 4,5 (ΟΧΙ του διαβατη-
ρίου), τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες

πριν την αναχώρηση.
Επιβάρυνση 65€ για έκδοση από 14 έως

7 ημέρες.



την “Παναγία με το Βρέφος”, του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, την “Επιστροφή του
Ασώτου”, του Ρέμπραντ, αλλά και έργα της Μπλε Περιόδου του Πικάσο. Θα συ-
νεχίσουμε την ξενάγηση της υπέροχης πόλης γνωρίζοντας μια από τις πιο διάσημες
ιστορικές φυλακές της Ρωσίας, το Φρούριο Πέτρου και Παύλου.  Χτίστηκε από το
Μεγάλο Πέτρο σ’ ένα νησάκι στις εκβολές του Νέβα για να προστατεύει τη νέα
πρωτεύουσα. Το φρούριο αυτό, που λειτούργησε μέχρι το 1919 ως φυλακή, «φι-
λοξένησε» πολλούς διάσημους κρατούμενους, όπως το γιο του Μεγάλου Πέτρου
πρίγκιπα Αλέξιο, τον Ντοστογιέφκσι, τον Τρότσκι, τον Γκόρκι κ.ά. και φιλοξενεί
τους τάφους των τσάρων της εποχής. Στο ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε να
περπατήσετε στην λεωφόρο Νιέφσκι. Πρόκειται για ένα εμπορικό δρόμο 4,2 χι-
λιομέτρων στον οποίο θα βρείτε καταστήματα σχεδιαστών μόδας, γκαλερί και
πολύ καλά εστιατόρια. Ακόμη μπορείτε να παρακολουθήσετε μια παράσταση
μπαλέτου στο Θέατρο Μαρίνσκι όπου για πάνω από 200 χρόνια διάσημοι
χορευτές όπως ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ και ο Μιχάηλ Μπαρίσνικοφ χόρεψαν σε
αυτή τη σκηνή ή στο πρόσφατα ανακαινισμένο θέατρο Μικχαϊλόφσκι που, αν και
δεν είναι τόσο μεγάλο και τόσο πολυτελές, κερδίζει συνεχώς καινούργιο κοινό
καθώς λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Δείπνο. 
6η μέρα: Αγία Πετρούπολη (Τσερσκόε Σέλο & Πέτερχοφ). Εκπληκτική η
σημερινή μας μέρα. Θα αφουγκραστούμε τη ζωή των τσάρων ξεκινώντας από το
Τσερσκόε Σέλο,  Χωριό του Τσάρου.  Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα εξοχικών πα-
λατιών και πάρκων 24 χιλιόμετρα νότια της Αγίας Πετρούπολης το οποίο
αποτέλεσε τη βάση της πόλης Πούσκιν (περιφέρεια Λένινγκραντ), στην οποία
υπάγεται σήμερα. Βεβαίως περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO με τα
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η ιστορία του Τσερσκόε Σέλο ξεκίνησε το
1710, όταν η αυτοκράτειρα Αικατερίνη(σύζυγος του Μεγάλου Πέτρου) ίδρυσε
την πόλη σε εδάφη που της είχε δωρίσει ο σύζυγός της. Το 1724 η Αικατερίνη
ανήγειρε τα πρώτα εξοχικά καταλύματα, καθώς και το ναό του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου (Μπλαγκοβέστσενσκαγια). Αργότερα η κόρη της Ελισάβετ ανέθεσε
στον αρχιτέκτονα Βαρθολομαίο Ραστρέλι, την ανέγερση του μπαρόκ Παλατιού
στη μνήμη της μητέρας της, Αικατερίνης. Η κεχριμπαρένια αίθουσα δεσπόζει στο
υπέροχο αυτό ανάκτορο που, λόγω της μοναδικής και σπάνιας ομορφιάς της, είχε
φτάσει να θεωρείται το όγδοο θαύμα του κόσμου. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε
στο αυτοκρατορικό παλάτι Peterhof, ένα από τα πιο διάσημα ανάκτορα του

κόσμου. Το βασιλικό ανάκτορο οικοδομήθηκε ως θερινή κατοικία, από τον
τσάρο της Ρωσίας Πέτρο Α΄ τον Μεγάλο,στο προάστιο Πέτερχοφ, 30 χλμ δυτικά
της Αγίας Πετρούπολης. Επονομάστηκε «Ρωσικές Βερσαλλίες» και αποτελεί τμήμα
του ευρωπαϊκού οράματος του Μεγάλου Πέτρου. Θα περιηγηθούμε στους βασι-
λικούς κήπους, με τις πάνω από 100 μοναδικές πηγές και θα περπατήσουμε έως
τον Κόλπο της Φινλανδίας, σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και μο-
ναδικής τέχνης. Στο ίδιο το ανάκτορο θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων,  την
περίτεχνη Σκάλα Τελετών του Ραστρέλι, τη χρυσή αίθουσα χορού, τις θαυμάσιες
τοιχογραφίες και το ξύλινο πάτωμα της αίθουσας του θρόνου. Επιστροφή στην
Αγία Πετρούπολη. Δείπνο. 
7η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Τι καλύτερο για τη σημερινή
μας μέρα από το να περπατήσουμε στους υδάτινους δρόμους, να διασχίσουμε τις
υπέροχες γέφυρες και να πιούμε ένα καφέ στο περίφημο Café Singer με θέα
στον καθεδρικό του Αγίου Ισαάκ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιστροφή
στην Αθήνα έχοντας περάσει επτά υπέροχες μέρες σε ένα μοναδικό προορισμό δείπνο
και διανυκτέρευση.
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19 ΜΕΡΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ με τουλάχιστον εξάμηνη

ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του ταξιδιού.

ΒΙΖΑ Ρωσίας για την έκδοση της οποίας
απαιτείται το διαβατήριο και 1 πρόσφατη
έγχρωμη φωτογραφία, σε λευκό φόντο,

διαστάσεων 3,5 Χ 4,5 (ΟΧΙ του διαβατη-
ρίου), τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες

πριν την αναχώρηση.
Επιβάρυνση 65€ για έκδοση από 14 έως

7 ημέρες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά εισιτήρια με Turkish Airlines,

Aeroflot & Siberian Airways 
Ξενοδοχεία 3*,4 * & 5*

Μία διαμονή στον Υπερσιβηρικό (τρένο)
σε Δίκλινες Κουκέτες

Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές, Ξεναγήσεις και εκδρομές

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ολοήμερη εκδρομή με Ελικόπτερο στην

Κοιλάδα των Γκέιζερς στην Καμτσάτκα 
Βίζα εισόδου & ασφάλεια Ρωσίας 

Τοπικοί Ξεναγοί
Έμπειρος Αρχηγός / Συνοδός 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες

πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή

δείπνων - Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Γεκατερίνμ-
πουργκ. Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για
τη θρυλική πόλη στα Ουράλια όρη.
2η μέρα: Γεκατερίνμπουργκ. Άφιξη το πρωί στη
«Πύλη» της Σιβηρίας και απογευματινή ξενάγηση
της πόλης.
3η μέρα: Γεκατερίνμπουργκ - Τιουμέν. Πρωινή
αναχώρηση για το Τιουμέν τη πρώτη πόλη της Σι-
βηρίας που εποικίστηκε από τους Ρώσους. Απο-
γευματινή περιήγηση στη πόλη.
4η μέρα: Τιουμέν - Τομπόλσκ. Αναχώρηση

οδικώς για το Τομπόλσκ, διάσημο για το περιτοιχισμένο
Κρεμλίνο του μοναδικό σε όλη τη Σιβηρία. Άφιξη και
ξενάγηση στη γραφική πόλη.
5η μέρα: Τομπόλσκ - Τιουμέν. Επιστροφή οδικώς στο
γνώριμο Τιουμέν από όπου θα επιβιβαστούμε νωρίς
αύριο το πρωί στο θρυλικό τραίνο του Υπερσιβηρικού.
6η μέρα: Τιουμέν - Τόμσκ (Υπερσιβηρικός). Σήμερα
διασχίζουμε τη περίφημη Τάιγκα, τα αχανή δάση της Σι-
βηρίας με το διάσημο τραίνο του Υπερσιβηρικού καθοδόν
για το Τομσκ. Διανυκτέρευση στο τραίνο σε δίκλινες
κουκέτες. 
7η μέρα: (Υπερσιβηρικός) Τόμσκ. Άφιξη το πρωί στο
αρχοντικό Τομσκ και ξενάγηση της όμορφης πόλης.
8η μέρα: Τομσκ - Νοβοσιμπίρσκ - Iρκούτσκ. Σήμερα
κατευθυνόμαστε οδικώς στο Νοβοσιμπίρσκ, το οποίο
θα γνωρίσουμε στο τέλος του οδοιπορικού μας από
όπου πετάμε για το ιστορικό Ιρκούτσκ στο γεωγραφικό
κέντρο της αχανούς Σιβηρίας.
9η μέρα: Iρκούτς. Ξενάγηση της πόλης που είναι
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Άνκαρα και φημίζεται
για τα γραφικά ξύλινα αρχοντικά της και τις ιστορικές
της εκκλησίες. 
10η μέρα: Iρκούτσκ (Λίμνη Βαϊκάλη). Η μέρα μας
είναι αφιερωμένη στη γνωριμία μας με τη παγκοσμίως
διάσημη λίμνη που βρίσκεται 50χλμ από το Ιρκούτσκ.
Η κρουαζιέρα μας στη λίμνη θα κλείσει με το πιο
ιδανικό τρόπο τη μέρα μας. Αργά το βράδυ μεταφερό-
μαστε στο αεροδρόμιο από όπου η μεταμεσονύχτια
πτήση μας θα μας μεταφέρει στο Χαμπαρόφσκ. 
11η μέρα: Iρκούτσκ - Χαμπαρόφσκ. Άφιξη το πρωί
στη πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού

Αμούρ, ακριβώς στα σύνορα με τη Κινεζική Ματζουρία
και περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της.. Το απόγευμα
θα κάνουμε κρουαζιέρα στο διάσημο ποτάμι.
12η μέρα: Χαμπαρόφσκ - Βλαδιβοστόκ. Πρωινή πτήση
για το «μυθικό» Βλαδιβοστόκ. Άφιξη και περίπατος για
μία πρώτη γνωριμία με τη πόλη που είναι χτισμένη στις
ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού και αποτελεί το σημείο
που τελειώνει ο «θρυλικός» Υπερσιβηρικός. 
13η μέρα: Βλαδιβοστόκ. Η μέρα μας σήμερα είναι
αφιερωμένη με τη γνωριμία μας με τη μητρόπολη της
Ρωσικής Άπω Ανατολής που είναι ίσως η γοητευτικότερη
πόλη ολόκληρης της Ρωσικής επικράτειας. 
14η μέρα: Βλαδιβοστόκ - Πετροπαβλόφσκ (Καμτσάτκα).
Η σημερινή μας πτήση θα μας μεταφέρει στις εσχατιές
της Ασιατικής Ηπείρου, στη περίφημη χερσόνησο της
Καμτσάτκα, διάσημη για τα δεκάδες ενεργά της ηφαίστια
και τη πρωτεύουσα της, το Πετροπαβλόφσκ. 
15η μέρα: Πετροπαβλόφσκ. (Εκδρομή με ελικόπτερο
στη Κοιλάδα των Γκέιζερς). Μέρα «σταθμός» η σημερινή
καθώς με ελικόπτερο πετάμε πάνω από ενεργά ηφαίστεια
της χερσονήσου, εδώ που ξεκινά το περίφημο «Δακτυλίδι
της Φωτιάς», με κατεύθυνση την αποκαλυπτική Κοιλάδα
των Θερμοπιδάκων. Η εμπειρία των δεκάδων Γκέιζερ που
εκτοξεύουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα καυτό νερό και
ατμούς είναι μοναδική. Ένα είναι βέβαιο, η σημερινή μέρα
θα μείνει χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας. 
16η μέρα: Πετροπαβλόφσκ. Πρωινή ξενάγηση της
πόλης και απογευματινή κρουαζιέρα στο κόλπο Αβάτσα
που σχηματίστηκε από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. 
17η μέρα: Πετροπαβλόφσκ - Νοβοσιμπίρσκ. Αλλαγή
σκηνικού σήμερα και επιστροφή δυτικά στη μητρόπολη
της Σιβηρίας το Νοβοσιμπίρσκ.
18η μέρα: Νοβοσιμπίρσκ. Ξενάγηση της μοντέρνας
αυτής πόλης και χρόνος στη διάθεση σας για τα τελευταία
αναμνηστικά από τη Σιβηρία. 
19η μέρα: Νοβοσιμπίρσκ - Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
Πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού για Αθήνα
ή Θεσσαλονίκη.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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Ιστορικές πόλεις της Ρωσίας
11 μέρες, από €1395
Το πληρέστερο οδοιπορικό στις σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της
Ρωσίας όπως οι πόλεις του «Χρυσού Δακτυλίου», το επιβλητικό Νό-
βγκορντ και το γοητευτικό Πτσκοβ και όλα αυτά φυσικά συνδυασμένα
με τα κορυφαία αξιοθέατα της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. 

Αναχωρήσεις

Πτήσεις με Αeroflot / Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Μόσχα (3), Σουζντάλ (1), Γιάροσλαβ (1), 
Κοστρόμα (1), Νόβγκορντ(1) Αγία Πετρούπολη(3)

Νότια Ρωσία Μογγολική Δημοκρατία της Καμλουκίας Δέλτα του Βόλγα
12 μέρες, από €2790
Ένα ασυνήθιστο πρόγραμμα που συνδυάζει το θεαματικό Δέλτα του
Βόλγα, το εξωτικό Αστραχάν, το πολύπαθές Στάλινγκραντ και φυσικά
τη λιλιπούτια Μογγολική περιοχή της Καμλουκίας. 

Αναχωρήσεις 8/8

Πτήσεις με Turkish Airlines
Ξενοδοχεία 3*, 4* Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Καζάν (2), Νύζνι Νόβγκοροντ(2), Αστραχάν (3),
Βόλγκογκραντ (2) Ροστόβ επί του Δον (2)

Βόρεια Ρωσία Μουρμάνσκ Αρχάγγελος Αρχιπέλαγος Σολοβέτσκυ
15 μέρες, από €3490
Η μαγεία της Αρκτικής Ρωσίας ξεδιπλώνεται απλόχερα σε όσους τα-
ξιδιώτες μας ακολουθήσουν σε αυτό το μοναδικό οδοιπορικό στις
εσχατιές του Ρωσικού πολιτισμού.

Αναχωρήσεις 12/7, 10/8

Πτήσεις με Αeroflot / Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 3*,4* Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Αγία Πετρούπολη (2), Τραίνο (3), Πετροζαβόντσκ
(1), Κεμ (2), Αρχιπέλαγος Σολοβέτσκυ (2), Μουρμάνσκ (1), Αρχάγγε-
λος (1), Βόλαγκντα (1), Μόσχα (1)

Κρουαζιέρα στο Βόλγα
10/11 μέρες, από €990
Απολαύστε τα μαγικά τοπία και τις υπέροχες πόλεις κατά μήκος του
μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης με τις ανέσεις του ποταμόπλοιου
M/S Anton Chekhov (First Class)

Αναχωρήσεις 10/6, 19/6, 29/6, 08/7, 18/7, 27/7,
6/8, 15/8, 25/8, 3/9, 13/9

Πτήσεις με Αeroflot / Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* Ημιδιατροφή

Διαμονή σε Δίκλινες Εξωτερικές Καμπίνες, Πλήρης Διατροφή 
Επισκεπτόμαστε τις περιοχές & πόλεις: Μόσχα, Ούγκλιτς, Γιάροσλαβ,
Γκόριτσι, Νησί Κίζι, Λίμνη Ονέγκα, Μαντρόγκι, Αγία Πετρούπολη



7 ΜΕΡΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-

ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη – Ταλλίν. Ανα-
χώρηση νωρίς τα ξημερώματα, μέσω ενδιάμεσου
σταθμού, για την παραμυθένια πρωτεύουσα της
Εσθονίας, το ρομαντικό Ταλλίν. Μεταφορά στο ξε-
νοδοχείο για να αφήσουμε τις αποσκευές μας και
να πάρουμε το πρωινό μας (προσφορά του γρα-
φείου). H ξενάγηση που ακολουθεί θα ξεκινήσει
με επίσκεψη στο πάρκο του παλατιού Καντριοργκ
και τον μεγάλο παραλιακό δρόμο Birgitta ατενί-
ζοντας τον φινλανδικό κόλπο. Θα συνεχίσουμε
για τον λόφο Toompea, το εσθονικό κοινοβούλιο

και τον περίτεχνο Ρώσικο Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό
του Αλέξανδρου Νέφσκι, χτισμένο στα χρόνια της Ρω-
σικής Αυτοκρατορίας. Από την κορυφή του λόφου θα
απολαύσουμε την πανοραμική θέα-κάτοψη της πόλης
με τους πύργους, τις κεραμιδένιες στέγες και τις γραφικές
πλατείες Περνώντας από την Άνω στην Κάτω γειτονιά θα
αντικρίσουμε ακόμη και σήμερα τη βαριά πόρτα που
έκλεινε κάθε βράδυ για να διαχωρίζει την πάνω από την
κάτω πόλη αλλά και θα διασχίσουμε το πιο στενό δρο-
μάκι της περιοχής, εκεί όπου τρέκλιζαν οι μεθυσμένοι
καθώς έπεφταν από το νήμα που τοποθετούνταν κατά
μήκος. Περνώντας από την εκκλησία του Αγίου Πνεύμα-
τος και του Αγίου Νικολάου θα κατευθυνθούμε στο μο-
ναδικό ανέγγιχτο γοτθικό δημαρχείο της Βόρειας
Ευρώπης και θα περπατήσουμε στο μεσαιωνικό τμήμα
της κάτω πόλης, ένα μέρος ανέγγιχτο από τον χρόνο. Εγ-
κατάσταση στα δωμάτια, ξεκούραση και απόγευμα
ελεύθερο. Γεύμα ή δείπνο
2η μέρα: Ταλλίν (προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι)
Ημέρα ελεύθερη στην διάθεση σας να περιπλανηθείτε
στην όμορφη πόλη Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO και Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης το 2011. Λιθόστρωτα δρομάκια, μυτεροί
πύργοι, επικλινείς στέγες και εκπληκτικές εκκλησίες συν-
θέτουν ένα μοναδικό μεσαιωνικό σκηνικό. Περιδιαβαί-
νοντας το δρομάκι της Αγίας Αικατερίνης ή πίνοντας
μπύρα σε ένα σκοτεινό κελάρι ή σε μια λουλουδια-
σμένη αυλή, θαρρούμε πως ο χρόνος κάπου εκεί έχει
σταματήσει. Εναλλακτικά σας προτείνουμε ολοήμερη
εκδρομή στο Ελσίνκι όπου θα μεταφερθούμε με πλοίο
και θα έχουμε περιήγηση της πόλης. Επιστροφή αργά το
απόγευμα. Γεύμα ή δείπνο.
3η μέρα: Ταλλίν (Ταρτού - Κάστρο Ιπποτών Τουράιντε
- Σιγκούλντα) Ρίγα. Καταπράσινο τοπίο με άφθονα
νερά, λίμνες και ποτάμια, ανοίγεται μπροστά μας, στη
πορεία προς τη πόλη Ταρτού, τη δεύτερη μεγαλύτερη

πόλη της Εσθονίας, σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό
κέντρο και έδρα του παλαιότερου Πανεπιστημίου της
χώρας. Θα βρεθούμε 186 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά
του Ταλλίν, στην επαρχία Τάρτου, το κέντρο της νότιας
Εσθονίας. Ο ποταμός Εμάγιογκι, που συνδέει τις δύο με-
γαλύτερες λίμνες της Εσθονίας, διασχίζει τη πόλη. Η συν-
θήκη ειρήνης του Ταρτού θεωρείται το «πιστοποιητικό
γέννησης» της Δημοκρατίας της Εσθονίας και η επίσκεψή
μας στην πόλη θα μας συναρπάσει με τους μεγάλους
δρόμους, το πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και τα αρι-
στοκρατικά κτίρια. Θα συνεχίσουμε για το κάστρο των
Ιπποτών Τουράιντε, των αρχών του 13ου αιώνα, και θα
επισκεφτούμε το καταπράσινο περιβάλλον της Σιγκούλντα
με το παλιό Δημαρχείο να δεσπόζει σε ένα υπέροχο
κήπο. Άφιξη το βραδάκι στη Ρίγα. Γεύμα ή δείπνο. 
4η μέρα : Ρίγα (μουσείο αυτοκινήτων). Η Ρίγα είναι
μια αρχοντική πόλη με φινέτσα και αρχιτεκτονική. Στις
όχθες του ποταμού Νταουγκάβα, περιτοιχισμένη από
πανύψηλα τείχη, η κουκλίστικη, πολυπρόσωπη πρω-
τεύουσα της Λετονίας αποτελεί ιδανικό προορισμό. Πλα-
τείες με εντυπωσιακά κτίρια, δαιδαλώδη πλακόστρωτα
δρομάκια, όμορφα πυργόσπιτα, συνθέτουν ένα μοναδικό
σκηνικό. Ο Καθεδρικός Ναός με τα χαρακτηριστικά
κόκκινα τούβλα, οι περίφημες εκκλησίες του Αγίου
Πέτρου και Αγίου Ιακώβ, τα καταπληκτικά κτίρια που
άφησε παρακαταθήκη ο σπουδαίος Αιζενστάιν, η μικρή
και η μεγάλη εμπορική Συντεχνία, είναι σταθμοί της
πρωινής μας ξενάγησης. Θα επισκεφτούμε την Κεντρική
Αγορά, πολύχρωμη, φασαριόζικη και πάνω απ’ όλα
αυθεντική, συνδυάζει το σοβιετικό παρελθόν με το ευ-
ρωπαϊκό παρόν, ενώ στον ελεύθερο χρόνο σας προτεί-
νουμε το Μουσείο της Κατοχής της Λετονίας το οποίο
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 4*sup (HOLIDAY INN /
MERITON / RADISSON BLU ή παρόμοια)

ΔΩΡΟ πρωινό με την άφιξη
Ημιδιατροφή καθημερινά 

Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ
Έμπειρος αρχηγός συνοδός

Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων.  Ότι αναφέρεται ως προαιρετι-
κό ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
28/5, 18 & 25/6, 2, 9, 16, 23 & 30/7, 
6, 13, 20, 27/8, 10 & 24/9, 8 & 22/10

Πτήσεις Air BAlTiC
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Ρίγα 03.15 06.35
ή Θεσσαλονίκη - Ρίγα 03.40 06.35
Ρίγα - Ταλλίν 07.20 08.10
Βίλνιους - Ρίγα 21.25 22.15 
Ρίγα - Αθήνα 23.15 02.35
ή Ρίγα - Θεσσαλονίκη 23.15 02.10



παρουσιάζει την Ιστορία της χώρας την περίοδο 1940-91: από τη γερμανική
κατοχή στη Σοβιετική Ένωση και από κει στην ανεξαρτησία. Μια προαιρετική
βαρκάδα στα κανάλια της πόλης θα μας γαληνέψει με το καταπράσινο τοπίο που
περιβάλλει το ιστορικό κέντρο. Ακολουθεί επίσκεψη στο μοναδικό μουσείο των
αυτοκινήτων (αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου από την ανακαίνιση) όπου και
θα θαυμάσουμε τα εξαιρετικά αυτοκίνητα - αντίκες που φιλοξενούνται. Απόγευμα
ελεύθερο στην διάθεση σας. Γεύμα ή δείπνο.
5η μέρα: Ρίγα (Γιούρμαλα - Ανάκτορο Ρούνταλε - Λοφος των Σταυρών)
Βίλνιους. Αναχώρηση μετά το πρωινό για τη κοντινή λουτρόπολη Γιούρμαλα,
περιοχή που μας γοητεύει αμέσως μόλις την αντικρύσουμε. Χτισμένη σε μια
τεράστια αμμώδη παραλία της Βαλτικής,  μόλις δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά
από την πρωτεύουσα Ρίγα, αποτελεί αριστοκρατικό θέρετρο με παράδοση πάνω
από εκατόν πενήντα χρόνια. Παλιά ανακαινισμένα ξενοδοχεία, παραδοσιακές
ντάτσες, με την χαρακτηριστική Βαλτική αρχιτεκτονική και ο πεζόδρομος να
διασχίζει το ιστορικό κέντρο θα ξεδιπλώσουν μπροστά μας έναν από τους δημο-
φιλέστερους τόπους διακοπών της Ρώσικης Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια θα κα-
τευθυνθούμε στην Λιθουανία αφού όμως πρώτα κάνουμε στάση στο ανάκτορο
Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο αιώνα από τον μέγα αρχιτέκτονα Ραστρέλι, έδρα του
Ερνστ Γιόχαν φον Μπούρεν, Δούκα του Κόρλαντ. Ακολουθεί η επόμενη στάση
στο Λόφο των Σταυρών, που αποτελεί τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού κα-
θολικισμού για να φθάσουμε αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο
Βίλνιους. Γεύμα ή δείπνο. 
6η μέρα: Βίλνιους (Κάστρο Τρακάι). Η Βίλνα ή Βίλνο και σήμερα Βίλνιους,
είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας. Χτισμένη στη
συμβολή των ποταμών Βίλνελε και Νέρις, όπως οι περισσότερες μεσαιωνικές
πόλεις, έτσι και η Βίλνα αναπτύχθηκε γύρω από το δημαρχείο, Αναγεννησιακού
ρυθμού. Θα περπατήσουμε στην κύρια πεζοδρομημένη αρτηρία, την οδό Pilies,και
θα φτάσουμε στο πρώτο και ιστορικό πανεπιστήμιο της Βίλνας, επίσημα
“Πανεπιστήμιο Β. Καπτσούκας” του 1579. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό
της Θεοτόκου και θα επισκεφτούμε το παρεκκλήσι του, θα περάσουμε από την
Πύλη της Dawn με το μοναδικό ξυλόγλυπτο της Παναγίας και θα οδηγηθούμε
στη συνοικία Ουζούπης ‘στην άλλη πλευρά του ποταμού’. Ο ναός του Αποστόλου
Πέτρου και Παύλου όπως και της Αγίας Άννας θα μας εντυπωσιάσουν ενώ θα
μας γοητέψει το καταπράσινο περιβάλλον που την περιβάλλει την πόλη. Σας προ-
τείνουμε μια επίσκεψη “Μουσείο των θυμάτων της γενοκτονίας, εκεί όπου είχε
την έδρα του το πρώην αρχηγείο της KGB, απέναντι από την πλατεία Luki k s.
Η μετάβασή μας στην περιοχή του Τρακάι θα μας αποκαλύψει μια πόλη
κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο νερό, περιτριγυρισμένη από περισσότερες 200
λίμνες και 21 μικρά νησάκια. Ως έτος ίδρυσής του θεωρείται το 1337, όπου για
πρώτη φορά αναφέρεται από τους Τεύκτονες Ιππότες, ενώ ένα ακόμη σημαντικό
χαρακτηριστικό του Τρακάι είναι η πολυπολιτισμικότητα του, καθώς εκτός από
τους Λιθουανούς, για αιώνες έχουν ζήσει εδώ Ρώσοι, Τάταροι, Πολωνοί και
Εβραίοι. Τα τρία μεσαιωνικά κάστρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του,

έχουν συνδεθεί με πλήθος θρύλων και παραδόσεων της περιοχής. Σημαντικότερο
θεωρείται αυτό που βρίσκεται στο νησάκι της λίμνης Γκαλβέ, του 15ου
αιώνα. Επιστροφή το απόγευμα στο Βίλνιους. Γεύμα ή δείπνο. 
7η μέρα: Βίλνιους (Κάουνας) - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Τελευταία μέρα του
οδοιπορικού μας και σήμερα θα γνωρίσουμε το Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Λιθουανίας και πρώην προσωρινή πρωτεύουσά της, στη συμβολή των
ποταμών Nemunas και Neris. Δημιουργήθηκε τον 13ο αιώνα με την ανέγερση
του πρώτου και μεγαλύτερου αμυντικού κάστρου της εποχής αυτής στη
Λιθουανία. Περπατώντας στην περιοχή του κάστρου και ατενίζοντας πανοραμικά
την πόλη διαπιστώνουμε ότι πολλά στοιχεία της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα τους βρίσκονται το η
εκκλησία της Αγία Γερτρούδης, το Δημαρχείο της πόλης, το οποίο ονομάζεται
επίσης και “Λευκός Κύκνος” αλλά και ο Καθεδρικός Ναός. Χρόνος ελεύθερος.
Γεμάτοι συναισθήματα και πλούσιες εικόνες μεταφερόμαστε το απόγευμα στο αε-
ροδρόμιο του Βίλνιους για την επιστροφή μας στην Αθήνα.
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1η μέρα: Αθήνα - Οσλο. Αναχώρηση με πρωινή
απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο του Όσλο,
πρώτο σταθμό στο οδοιπορικό μας στις βορειότερες
πρωτεύουσες της Ευρώπης. Φτάνοντας στο Όσλο,
ξεκινάμε τη γνωριμία μας με μία πόλη που παρότι
πρωτεύουσα, διατηρεί ένα ιδιαίτερο ρουστίκ, θα
τολμούσαμε να πούμε «επαρχιακό» χαρακτήρα.
Το Κοινοβούλιο & το παλάτι με το νεοκλασικό
τους ύφος, το μοντέρνο με τις λιτές και απέριττες
«γραμμές» Δημαρχείο, ο Καθεδρικός ναός με τη
γοτθική του αυστηρότητα, το πάρκο Φρόγκνερ με

τα μνημειώδη γλυπτά του Βίγκελαντ, είναι αρκετά για
να σας κάνουν να αγαπήσετε τη πόλη με τον αυθεντικό-
τερο σκανδιναβικό χαρακτήρα. Ακολουθεί επίσκεψη
στο μοναδικό στο είδος του μουσείο με τα πλοία των Βί-
κινγκς και μεταφορά στη συνέχεια στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση. Απόγευμα ελεύθερο.
2η μέρα: Οσλο (Σόγκνενφιορδ - τραίνο) Μπέργκεν.
Μια εντυπωσιακή μέρα γεμάτη φυσικές ομορφιές στη
Νοτιοδυτική πλευρά της Νορβηγίας μας περιμένει σήμερα
κατά την οδική μας μετάβαση στο Μπέργκεν όπου η
διαδρομή μας όχι μόνο περνάει κατά μήκος, από τα
ομορφότερα φιόρδ της Νορβηγίας, αλλά μας οδηγεί
ανάμεσα από καταπράσινα βουνά και από μικρά χωριά
που μοιάζουν περισσότερο με ζωγραφιά παρά με ρεα-
λιστικά τοπία. Στο Flam επιβιβαζόμαστε στο διάσημο Σι-
δηρόδρομο Flam Murdal. Στη διαδρομή των 20 χιλιο-
μέτρων με το τρένο θα βιώσετε τη συγκλονιστική και
υπέροχη φύση της Νορβηγίας. Εδώ μπορείτε να δείτε
ποτάμια που διασχίζουν βαθιά φαράγγια, καταρράκτες
που πέφτουν από τα απόκρημνα βράχια των χιονισμένων
βουνών, καθώς και ορεινές φάρμες που βρίσκονται σε
απότομες πλαγιές. Οι περιστροφικές σήραγγες μέσα και
έξω από το βουνό αποτελούν απόδειξη της πιο τολμηρής
και επιδέξιας μηχανολογίας στην ιστορία των Νορβηγικών
σιδηροδρόμων. Στο κάτω μέρος της κοιλάδας Fl m,
μπορείτε να απολαύσετε το γραφικό τοπίο και να θαυ-

μάσετε τον υπέροχο Aurlandsfjord, παραπόταμο του
Sognefjord, του μεγαλύτερου φιόρδ του κόσμου. Στον
ορεινό σταθμό Myrdal, στα 865 μέτρα πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας, ο Σιδηρόδρομος Flαm συναν-
τάται με τη γραμμή Bergen. Συνεχίζουμε με μια συναρ-
παστική κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό βαθύ Σόγκνεν-
φιορδ, όπου αποβιβαζόμαστε στο Γκουντβάνγκεν. Άφιξη
αργά το απόγευμα στο Μπέργκεν.
3η μέρα: Μπέργκεν - Κοπεγχάγη. Στην πρωινή περιή-
γηση της πόλης θ’ ανακαλύψουμε το ιστορικό της κέντρο
με τη γραφική προβλήτα Μπρίγκεν, την πάντα πλούσια
σε αλιεύματα τοπική ψαραγορά, ενώ θα απολαύσουμε
το πανόραμα του ομώνυμου φιόρδ από το λόφο του
Φλέγεν. Μεταφορά στη συνέχεια στο αεροδρόμιο από
όπου η σύντομη πτήση θα μας μεταφέρει στην Κοπεγχάγη,
πρωτεύουσα της Δανίας. Προτείνουμε βόλτα στο διάσημο
πεζόδρομο της Στρόγκετ με τα πολυτελή καταστήματα
και τα γραφικά δρομάκια ή στο παλιό λιμάνι Νύχαβν
όπου οι αποθήκες έχουν μετατραπεί σε trendy καφέ &
εστιατόρια. Μία μπύρα Karlsberg ή Tuborg σε κάποιο
από αυτά είναι μία τυπική δανέζικη συνήθεια που
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ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΟΣΛΟ
ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΦΙΟΡΔ

9 ΜΕΡΕΣ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ
ΜΑΓΕΙΑ
ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΤΑΛΛΙΝ
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AΠΟ €1145

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Θεσσαλονίκη - Αθήνα 07.25 08.15
Αθήνα - Όσλο 09.15 12.15
Μπέργκεν - Κοπεγχάγη 13.10 16.30
Στοκχόλμη - Αθήνα 12.45 17.15
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 19.00 19.55
Ελσίνκι - Αθήνα 13.45 17.20
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 19.00 19.55

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
29/5, 26/6, 17, 24 & 31/7, 7, 14 & 28/8,

11/9, 2 & 23/10

14

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τε-

λευταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτή-
ρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4*/4*s (SCANDIC, RADIS-

SON BLU, SOKOS)
Πρωινό καθημερινά

Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 

Είσοδοι στο μουσείο Βάσα 
& το μουσείο των Βίκινγκς

Δωρο κρουαζιέρα στην Κοπεγχάγη
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ

Έμπειρος αρχηγός συνοδός

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο
Είσοδοι σε αξιοθέατα εκτός αυτών 

που αναγράφονται ανωτέρω 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.



σίγουρα θα την απολαύσετε και εσείς.
4η μέρα: Κοπεγχάγη. Το εντυπωσιακό κτίριο του Δημαρχείου, το παλάτι Αμα-
λίενμποργκ, η λιλιπούτεια «μικρή γοργόνα» σήμα κατατεθέν της Κοπεγχάγης, το
παλιό Νομισματοκοπείο, το ανάκτορο Ρόζενμπουργκ φλαμανδικού αναγεννησιακού
ρυθμού, το Εθνικό μουσείο της Κοπεγχάγης αποτελούν τα σημαντικότερα σημεία
της ξενάγησης, και θα σας αποκαλύψουν το πραγματικό χαρακτήρα μίας πόλης…
μοναδικής. ΔΩΡΟ στην συνέχεια μια ευχάριστη κρουαζιέρα στο κανάλι της
πόλης ξεκινώντας από το παραδοσιακό λιμάνι του Νύχαβν. Απόγευμα ελεύθερο
στην διάθεση σας. Επισκεφθείτε προαιρετικά το διάσημο θεματικό πάρκο του
Τίβολι με τους υπέροχους κήπους, τις απολαυστικές συναυλίες και φυσικά τα
δεκάδες γραφικά καφέ & εστιατόρια. Η νύχτα στο Τίβολι κλείνει λίγο πριν τα με-
σάνυχτα με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα.
5η μέρα: Κοπεγχάγη - Στοκχόλμη. Αφήνουμε σήμερα την Κοπεγχάγη και κατευ-
θυνόμαστε οδικώς μέσω μιας καταπράσινης διαδρομής στην Στοκχόλμη. Θα
σταθούμε στο αναγεννησιακό κάστρο Κρόνμποργκ, το πιο διάσημο κάστρο της
Δανίαςς που έγινε γνωστό κυρίως από το έργο του Σαίξπηρ «Άμλετ» και θα προ-
σεγγίσουμε την Σουηδία με φέρρυ μέσω του θαλάσσιου περάσματος Χέλσινμποργκ
- Χελσινγκορ. Καθοδόν θα συναντήσουμε και την 2η μεγαλύτερη λίμνη της
Σουηδίας, την Βαττενρ, όπου θα έχουμε και σύντομη στάση. Άφιξη το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας στην Στοκχόλμη. Μια βόλτα στη Γκάμλα Σταν, το πιο παλιό
νησί - συνοικία της πόλης, με το μεσαιωνικό χαρακτήρα που διατηρείται
αναλλοίωτος, τα παραδοσιακά κτίρια και τις γοτθικές εκκλησίες, θα κλείσει
ευχάριστα τη σημερινή μέρα.
6η μέρα: Στοκχόλμη. Η Στοκχόλμη, η αλλιώς «Βενετία του Βορρά», που θα γνω-
ρίσουμε στην ξενάγηση που ακολουθεί, είναι περίτεχνα χτισμένη πάνω σε δεκάδες
μικρά νησάκια ακριβώς στο σημείο που η 3η μεγαλύτερη λίμνη της Σουηδίας
ενώνεται με τη Βαλτική θάλασσα. Η λάμψη των ένδοξων εποχών είναι σαφής
στα οικοδομήματα και το χαρακτήρα της πόλης. Η Γκάμλα Σταν με τα μεσαιωνικά
κτίρια, το Δημαρχείο όπου κάθε χρόνο στη διάσημη «Χρυσή Αίθουσα» γίνεται η
δεξίωση προς τιμή των βραβευθέντων με το περίοπτο βραβείο Νόμπελ, τα
βασιλικά ανάκτορα με τη νεοκλασική λιτότητα, η μεγαλοπρεπής Όπερα με τα
μπαρόκ στοιχεία, τα εντυπωσιακά αριστοκρατικά δημόσια κτίρια του κέντρου, και
φυσικά το μουσείο Βάσα που στεγάζει το πολεμικό πλοίο που βυθίστηκε το 1623
& ανελκύστηκε σχεδόν άθικτο από το πυθμένα της λίμνης μετά από 333 χρόνια,
θα σας κάνουν να συμφωνήσετε ότι… η Στοκχόλμη είναι η πιο αρχοντική πόλη της
Σκανδιναβίας. Απόγευμα ελεύθερο. Ψάξτε για κορυφαία κρυστάλλινα «κομμάτια»
Orrefors ή Costa Boda, ή περιπλανηθείτε στα πολυτελή πολυκαταστήματα της πε-
ριοχής Νόρμαλμ. Τελειώστε το βράδυ σας με ένα ποτό στο μπαρ Cadier που θε-
ωρείται το πιο trendy μέρος στη νυχτερινή ζωή της πόλης.
7η μέρα: Στοκχόλμη - εν πλώ (Ταλλίν) ή Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο της Στοκχόλμης και επιστροφή στην Ελλάδα για όσους συμμετέχουν
στο 7ήμερο ταξίδι. Ελεύθερο πρωινό για τους υπόλοιπους που συνεχίζουν και
προτείνουμε εκδρομή στη κοντινή Ουψάλα με τον υπέροχο Γοτθικό Καθεδρικό

Ναό όπου βρίσκονται θαμμένοι οι σημαντικότεροι Σουηδοί βασιλείς. Μεταφορά
νωρίς το απόγευμα στο λιμάνι για την επιβίβαση μας στο πλοίο που θα μας
μεταφέρει στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, το γοητευτικό Ταλλιν. Διανυκτέρευση
εν πλω.
8η μέρα: Ταλλίν - Ελσίνκι. Άφιξη νωρίς το πρωί στο λιμάνι. Το ιστορικό κέντρο
του Ταλλίν, φέρει τη σφραγίδα του σπουδαίου Γερμανού αρχιτέκτονα Καρλ
Λούντβιχ Ενγκελς, ο οποίος αφού μαθήτευσε στο μέγα Ραστρέλι (τον αρχιτέκτονα
που διαμόρφωσε την Αγία Πετρούπολη) εφάρμοσε τις τεχνικές του και ξεδίπλωσε
τις αρετές του δίνοντας σάρκα και οστά στην υπόσταση του Ταλλίν. Το αποτέλεσμα
εντυπωσιακό και το Ταλλίν είναι σίγουρα μια πόλη με «χαρακτήρα» που γοητεύει
τον επισκέπτη. Η παλιά περιτειχισμένη πόλη, το Δημαρχείο, το φρούριο Τουμπέα,
το πάρκο Καντριόργκ θα ξεδιπλώσουν πτυχές της γλυκιάς ομορφιάς που είναι
έκδηλη παντού. Μετάβαση με πλοίο στη συνέχεια στην πρωτεύουσα της
Φινλανδίας, το Ελσίνκι. Απόγευμα ελεύθερο για μια πρώτη βόλτα στην πόλη που
θα γνωρίσουμε εκτενέστερα στην αυριανή μας ξενάγηση.
9η μέρα: Ελσίνκι - Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Ο Καθεδρικός ναός του Αγίου
Νικολάου, η μεγαλοπρεπής πλατεία της Γερουσίας, ο Ρωσικός Καθεδρικός Ναός
Ουσπένσκι, το Εθνικό μουσείο, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός, το μέγαρο Φινλανδία,
το πάρκο του Σιμπέλιους με το μνημείο προς τιμήν του μεγάλου Φιλανδού
συνθέτη, το κτίριο του Κοινοβουλίου, και φυσικά η μοναδική εκκλησία των
Βράχων, είναι τα κυριότερα αξιοθέατα της πρωινής μας ξενάγησης στο Ελσίνκι.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Ελλάδα.
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5 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Στοκχόλμη.
Αναχώρηση με πρωινή απευθείας πτήση της
Aegean, για την πρωτεύουσα της Σουηδίας. Η
Στοκχόλμη, η αλλιώς «Βενετία του Βορρά», που
θα γνωρίσουμε στην ξενάγηση που ακολουθεί,
είναι περίτεχνα χτισμένη πάνω σε δεκάδες μικρά
νησάκια ακριβώς στο σημείο που η 3η μεγαλύτερη
λίμνη της Σουηδίας ενώνεται με τη Βαλτική θάλασσα.
Η λάμψη των ένδοξων εποχών είναι σαφής στα
οικοδομήματα και το χαρακτήρα της πόλης. Η
Γκάμλα Σταν με τα μεσαιωνικά κτίρια, το Δημαρχείο

όπου κάθε χρόνο στη διάσημη «Χρυσή Αίθουσα» γίνεται
η δεξίωση προς τιμή των βραβευθέντων με το περίοπτο
βραβείο Νόμπελ, τα βασιλικά ανάκτορα με τη νεοκλασική
λιτότητα, η μεγαλοπρεπής Όπερα με τα μπαρόκ στοιχεία,
τα εντυπωσιακά αριστοκρατικά δημόσια κτίρια του
κέντρου, και φυσικά το μουσείο που στεγάζει το πολεμικό
πλοίο Βάσα, που βυθίστηκε το 1623 & ανελκύστηκε
σχεδόν άθικτο από το πυθμένα της λίμνης μετά από 333
χρόνια, θα σας κάνουν να συμφωνήσετε ότι η Στοκχόλμη
είναι η πιο αρχοντική πόλη της Σκανδιναβίας. Περάστε
ευχάριστα το απόγευμα στο Σκάνσεν, το τεράστιο υπαίθριο
μουσείο με το ζωολογικό κήπο & τη συλλογή αντιπρο-
σωπευτικών κτιρίων από όλες τις περιοχές της Σουηδίας. 
2η μέρα: Στοκχόλμη.Ημέρα ελεύθερη. Περπατήστε
στη Γκάμλα Σταν, το πιο παλιό νησί - συνοικία της πόλης,
με το μεσαιωνικό χαρακτήρα που διατηρείται αναλλοί-
ωτος, και καταλήξτε στα υπαίθρια καφέ της κεντρικής
πλατείας με τα παραδοσιακά κτίρια και τις γοτθικές εκ-
κλησίες. Ψάξτε για κορυφαία κρυστάλλινα «κομμάτια»
Orefors ή Costa Boda, ή περιπλανηθείτε στα πολυτελή
πολυκαταστήματα της περιοχής Νόρμαλμ. Εναλλακτικά,
προτείνουμε εκδρομή στη κοντινή Ουψάλα με τον υπέ-
ροχο Γοτθικό Καθεδρικό Ναό όπου βρίσκονται θαμμένοι
οι σημαντικότεροι Σουηδοί βασιλείς. Τελειώστε το βράδυ
σας με ένα ποτό στο πάντα «σικ» Opera Cafe, διαχρονική
αξία της νυχτερινής ζωής της πόλης.
3η μέρα: Στοκχόλμη (λίμνη Βάττερν) Κοπεγχάγη.Αφή-
νουμε σήμερα την πρωτεύουσα της Σουηδίας και κα-
τευθυνόμαστε οδικώς μέσω μιας καταπράσινης διαδρομής
στην Κοπεγχάγη. Καθοδόν θα συναντήσουμε την 2η
μεγαλύτερη λίμνη της Σουηδίας, την Βαττενρ, όπου θα
έχουμε και σύντομη στάση. Θα προσεγγίσουμε την
Δανία με φέρρυ μέσω του θαλάσσιου περάσματος Χέλ-
σινμποργκ - Χελσινγκορ, και θα σταθούμε στο αναγεν-
νησιακό κάστρο Κρόνμποργκ, το πιο διάσημο κάστρο
της χώρας που έγινε γνωστό κυρίως από το έργο του
Σαίξπηρ «Άμλετ». Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας στην Κοπεγχάγη. Προτείνουμε βόλτα στο διάσημο
πεζόδρομο της Στρόγκετ με τα πολυτελή καταστήματα
και τα γραφικά δρομάκια ή στο παλιό λιμάνι Νύχαβν
όπου οι παλιές αποθήκες έχουν μετατραπεί σε trendy

καφέ & εστιατόρια. Μία μπύρα Karlsberg ή Tuborg σε
κάποιο από αυτά είναι μία τυπική δανέζικη συνήθεια
που σίγουρα θα την απολαύσετε και εσείς.
4η μέρα: Κοπεγχάγη.Πρωινή ξενάγηση της αρχοντικής
πόλης που αποπνέει εντονότατα την αύρα ενός ένδοξου
παρελθόντος συνοδευόμενο σαφώς από το υψηλότατο
βιοτικό επίπεδο του παρόντος. Το εντυπωσιακό κτίριο
του Δημαρχείου, το παλάτι Αμαλίενμποργκ, η λιλιπούτεια
«μικρή γοργόνα» σήμα κατατεθέν της Κοπεγχάγης, το
παλιό Νομισματοκοπείο, το Εθνικό Μουσείο, το ανάκτορο
Ρόζενμπουργκ φλαμανδικού αναγεννησιακού ρυθμού,
θα σας αποκαλύψουν το πραγματικό χαρακτήρα μίας
πόλης… μοναδικής.  ΔΩΡΟ στη συνέχεια μια απολαυστική
κρουαζιέρα στο κανάλι της πόλης ξεκινώντας από το
παραδοσιακό λιμάνι του Νύχαβν. Απόγευμα ελεύθερο
στην διάθεση σας. Επισκεφθείτε προαιρετικά το διάσημο
θεματικό πάρκο του Τίβολι με τους υπέροχους κήπους,
τις απολαυστικές συναυλίες και φυσικά τα δεκάδες γρα-
φικά καφέ & εστιατόρια. Η νύχτα στο Τίβολι κλείνει,
λίγο πριν τα μεσάνυχτα με φαντασμαγορικά πυροτεχνή-
ματα.
5η μέρα: Κοπεγχάγη / Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Μετα-
φορά στο αεροδρόμιο για την απευθείας πτήση επιστρο-
φής στην Αθήνα.
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ΠτΗΣΕΙΣ μΕ AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Θεσσαλονίκη - Αθήνα 06.30 07.20
Αθήνα - Στοκχόλμη 09.15 12.05
Κοπεγχάγη - Αθήνα 11.25 15.35
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 18.05 18.55

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
31/5, 28/6, 19 & 26/7, 2, 9, 16 & 30/8,

13/9, 4 & 25/10

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-

ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* 

Πρωινό καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 

όπως περιγράφονται 
ΔΩΡΟ η κρουαζιέρα 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα 

Είσοδοι σε αξιοθέατα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.

Κοπεγχάγη Κρόνμποργκ κάστρο 
4 μέρες, από €545

18/6, 27/10
1η μέρα: Πτήση για Κοπεγχάγη. Ξενάγηση της

πόλης, ΔΩΡΟ κρουαζιέρα 
2η μέρα: Ελεύθερη - Προαιρετική εκδρομή

στο Μάλμε
3η μέρα: Εκδρομή στο Κάστρο του Κρόνμποργκ.

Βραδινή επίσκεψη στο πάρκο Τίβολι
4η μέρα: Μεταφορά στο αεροδρόμιο

και πτήση για Αθήνα
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Πανόραμα Ισλανδίας, Ανατολική ή Δυτική Γροιλανδία
10/12 μέρες, από €2980
Το πληρέστερο οδοιπορικό στο πανέμορφο ηφαιστειογενές νησί με
τα μοναδικά τοπία και την άγρια αρκτική ομορφιά σε συνδυασμό με
τα «απίστευτα» παγωμένα τοπία της Ανατολικής (Κουλουσούκ - Αμμα-
σαλίκ) ή Δυτικής Γροιλανδίας (Ιλουλισάτ) 

Αναχωρήσεις 18/6, 16/7, 13/8
Πτήσεις με Aegean Airlines / Iceland Air
Ξενοδοχεία 3* sup & 4* Ημιδιατροφή στην επαρχία της Ισλανδίας και
τη Γροιλανδία, Μόνο πρωινό στο Ρέικιαβικ
Διανυκτερεύσεις: Ρέικιαβικ (3), Χάμερ (1), Λίμνη Μάιβατν (2), Ανατο-
λική Ισλανδία (1), περιοχή Βικ (1), Νότια Ισλανδία (1) και Κουλουσουκ
(1), Αμμασαλίκ (1) ή Ιλουλισάτ (2)

Ο Δρόμος του Ατλαντικού, Νορβηγικά Φιόρδ
9 μέρες, από €1880
Διασχίστε τον παγκοσμίως διάσημο «Δρόμο του Ατλαντικού», αφεθείτε
στη μαγεία των κορυφαίων Φιόρδ της Νορβηγίας Γκειράνγκερ, Σόγ-
κνεφιόρδεν και Μπέργκεν και απολαύσετε το μοναδικό Νορβηγικό
τοπίο στη 2μερη κρουαζιέρα με τα περίφημα πλοία Hurtigruten.

Αναχωρήσεις 19/6, 14/7, 10/8

Πτήσεις με Aegean Airlines / SAS
Ξενοδοχεία 4* Πρωινό (Στο πλοίο διαμονή σε δίκλινες εσωτερικές
καμπίνες)

Διανυκτερεύσεις: Άλεσουντ (3), Πλοίο (1), Μπέργκεν(2), Όσλο (2)

Αρκτικός Κύκλος, Ν. Λοφότεν, Βόρ. Ακρωτήριο, Ήλιος Μεσονυχτίου
12 μέρες, από €2350
Οι βόρειες «εσχατιές» της Ευρωπαϊκής Ηπείρου σε συνδυασμό με τα γρα-
φικά νησιά Λοφότεν, το Βόρειο Ακρωτήριο (βορειότερο σημείο της ηπει-
ρωτικής Ευρώπης) και τον περίφημο ‘Ήλιο του Μεσονυχτίου (Αναχώρηση
Ιουνίου) σε ένα μοναδικό οδοιπορικό που θα σας μείνει αξέχαστο.

Αναχωρήσεις 21/6, 8/8
Πτήσεις με Aegean Airlines / SAS
Ξενοδοχεία 4* Πρωινό

Διανυκτερεύσεις: Όσλο (1) Μπόντο (1). Νησιά Λοφότεν(2), Νάρβικ
(1), Τρόμσο (1), Άλτα (1), Χάμμερφεστ (1), Χόννιγκσβογκ (1), Ροβα-
νιέμι (1), Ελσίνκι (1)

Βόρεια Νορβηγία Περίπλους της Σπιτσμπέργκης
12 μέρες, από €5950
Ανακαλύψτε το Βορειότερο Νησί της Ευρώπης, την «εξωτική» αρκτική
Σπιτσβέργη κάνοντας τον περίπλου της σε 10μερη κρουαζιέρα με τον
επαγγελματισμό και την ασφάλεια που προσφέρει η κορυφαία Ευρω-
παϊκή εταιρεία για την Αρκτική και Ανταρκτική, Ocean Wide Expeditions

Αναχωρήσεις 6/7, 15/7, 10/8

Πτήσεις με Aegean Airlines / SAS
Ξενοδοχεία 4* Πρωινό

Διανυκτερεύσεις: Τρόμσο (1), Λόνγκιερμπιν (1)
Κρουαζιερόπλοιο: m/v Ortelius ή m/v Plancius (9) ( δίκλινη εξωτερική
καμπίνα, Πλήρης Διατροφή)



8 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ. Άφιξη στο
Ντουμπρόβνικ αργά το απόγευμα. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η παλαιά πόλη του
Ντουμπρόβνικ έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκό-
σμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1979.
Ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα, αρχικά με την ονομασία
Λαους, και αργότερα μετονομάστηκε σε Ραους,
γνωστό στους Έλληνες ως Ραγούζα, καθώς υπήρξε
για μεγάλο διάστημα κάτω από Βυζαντινή επιρροή.
Το μεγαλύτερο μέρος της μορφής που έχει η πόλη
σήμερα είναι από τον 14ο αιώνα όπου βρέθηκε

κάτω από τον έλεγχο των Βενετών κι αποτέλεσε ένα
από το σημαντικότερα λιμάνια τους στην Αδριατική. Η
σημερινή ονομασία της πόλης, Ντουμπρόβνικ, είναι κρο-
ατική και μεταφράζεται ως «δάσος από βελανιδιες».
2η μέρα: Ντουμπρόβνικ.Η σημερινή μας ξενάγηση ξε-
κινάει από την εντυπωσιακή κεντρική πύλη η οποία
οδηγεί στον κεντρικό δρόμο της πόλης, που λέγεται
Placa και περιλαμβάνει ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα
αξιοθέατα όπως το παλάτι του Αρμοστή, το οποίο για
μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε το διοικητικό κέντρο
της πόλης ενώ σήμερα έχει μετατραπεί σε μουσείο. Ένα
από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης από τον 16ο
αιώνα και δείγμα εξαίρετης αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής
είναι το Palazzo Sponza, το οποίο αποτελούσε για
σειρά ετών το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Δη-
μοκρατίας της Ραγούζας ενώ σήμερα φιλοξενεί τα
αρχεία της πόλης. Η ξενάγησή μας πλαισιώνεται από
μια επίσκεψη στον καθεδρικό ναό του Ντουμπρόβνικ,
στον οποίο φυλάσσονται και τα λείψανά του πολιούχου
Αγίου Βλασίου. Σύμφωνα με το θρύλο ο ναός ιδρύθηκε
από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο κατά την επιστροφή
του από τις σταυροφορίες. Εκτός των άλλων θα επισκε-
φτούμε την Φοντάνα του Ονούφριου και τη Στήλη του
Ορλάνδου. Μετά το πέρας της ξενάγησης υπάρχει ελεύ-
θερος χρόνος για μια περιήγηση στα τείχη της πόλης τα
οποία προσφέρουν εξαιρετική θέα προς την Αδριατική
Θάλασσα και το νησιωτικό σύμπλεγμα που περιβάλλει
την πόλη του Ντουμπρόβνικ.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ (ολοήμερη εκδρομή στο
Μαυροβούνιο, Μπούτβα / Κοτόρ).Το Μαυροβούνιο
(Crna Gora στη σερβική διάλεκτο, Montenegro στα
ιταλικά) είναι μια χώρα ιστορικά άμεσα συνδεδεμένη
με τη Σερβία. Μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πο-
λέμου και μέχρι το 1992 ήταν ένα από τα κράτη που
συγκροτούσαν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γι-
ουγκοσλαβία. Η χώρα είναι ανεξάρτητη από τον Ιούνιο
του 2006. Πρώτη στάση μετά τους συνοριακούς ελέγχους
είναι η πόλη του Κοτορ. Η πόλη αποτέλεσε κατά την Ελ-
ληνιστική περίοδο ναυτική βάση για να ελέγχονται οι
εμπορικοί δρόμοι προς τη βόρεια Αδριατική. Το 12ο
αιώνα βρίσκεται υπό σερβική επιρροή, ενώ αργότερα
θα βρεθεί υπό την προστασία των Βενετών και την
κατοχή των Αψβούργων. Σήμερα αποτελεί ένα από τα
πλέον γραφικά μέρη της Αδριατικής μέσα στο ομώνυμο,
πανέμορφο φιόρδ, ενώ η παλιά οχυρωμένη πόλη προ-
στατεύεται από την UNESCO σαν μνημείο της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά την περιήγηση στην
πόλη και στάση στα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος,
όπως το παλιό δημαρχείο, το παλάτι του Δόγη, η Πλατεία
των Όπλων, ο καθεδρικός του Αγίου Τρύφωνα, θα
υπάρξει ελεύθερος χρόνος για περιπλάνηση στα γραφικά
στενά της πόλης. Επόμενη στάση η Μπούτβα, η οποία
αποτελεί το σημαντικότερο θέρετρο της χώρας στην
Αδριατική θάλασσα. Παράλληλα η πόλη έχει πλουσιότατη
μεσαιωνική ιστορία ενώ έχει διατηρηθεί σε εξαιρετική
κατάσταση το ιστορικό κέντρο της πόλης (Starigrad).
Κατά τη διάρκεια της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας η πόλη
ήταν το σημαντικότερο ίσως θέρετρο της χώρας ενώ
συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσελκύει εγχώριους αλλά

και ξένους τουρίστες. Η περιήγηση της επικεντρώνεται
κυρίως στην παλιά πόλη, μια χερσόνησο περιστοιχισμένη
με τείχη και κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος την με-
σαιωνική ακρόπολη της Μπουτβα (Κάστρο της Παναγίας)
και τις εκκλησίες του Αγ. Ιωάννη, της Αγ. Τριάδας και της
Παναγίας της Πούντα. Επιστροφή το απόγευμα στο
Ντουμπρόβνικ.
4η μέρα: Ντουμπρόβνικ (Μόσταρ) - Σπλιτ. Αναχωρούμε
οδικώς για το Μόσταρ κατά μήκος μιας πανέμορφης
και γραφικής διαδρομής. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι η
χώρα που συνυπάρχουν, όχι πάντα ειρηνικά, τρεις δια-
φορετικές εθνότητες, οι Βόσνιοι Μουσουλμάνοι, οι
Σέρβοι και οι Κροάτες, και τρεις θρησκείες, το Ισλάμ, η
ορθοδοξία και ο ρωμαιοκαθολικισμός. Το Μόσταρ
είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, η πρω-
τεύουσα, η σπουδαιότερη πόλη και το πολιτιστικό κέντρο
της περιοχής της Ερζεγοβίνης. Βρίσκεται στις όχθες του
ποταμού Νερέτβα, όπου βρίσκεται κι η περίφημη γέφυρα
της πόλης, το χαρακτηριστικότερο ίσως ορόσημο των
Δυτικών Βαλκανίων. Η πόλη παίρνει το όνομα της από
τους μεσαιωνικούς φρουρούς της γέφυρας, οι οποίοι
ονομάζονται Mostari στην τοπική διάλεκτο. Η γέφυρα
καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους σφοδρούς βομ-
βαρδισμούς και τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη η
πόλη κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, και
ανακατασκευάστηκε στις αρχές του 21ου αιώνα με τη
βοήθεια της UNESCO, η οποία από το 2005 την έχει εν-
τάξει στα λίστα με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
που προστατεύει. Αφιξη το μεσημέρι στο Σπλίτ. Στην πε-
ριήγηση της πόλης που θα ακολουθήσει το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στο παλάτι του Σπλίτ, χτισμένο τον 4ο
αιώνα από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Το
αρχιτεκτονικό του στυλ είναι κλασσικό ρωμαϊκό κι απο-
τελείται από ένα μεγάλο παραλληλόγραμμο με τείχη
και πύργους. Από τα σπουδαιότερα τμήματα του κάστρου
είναι το μνημειώδες περιστύλιο, το οποίο οδηγούσε
από τη μία στα αυτοκρατορικά διαμερίσματα κι από την
άλλη στο μαυσωλείο του Διοκλητιανού (ο σημερινός
καθεδρικός του Αγίου Δόμνιου). Το παλάτι παρά το μέ-
γεθος και τη μεγαλοπρέπεια του θα παραμείνει σχεδόν
άγνωστο στους Ευρωπαίους μέχρι τη σύγχρονη εποχή.
Στο μεταξύ οι κάτοικοι της πόλης μετέτρεψαν τους
χώρους, τα τείχη και τα υπόγεια του παλατιού σε σπίτια
και καταστήματα, τα οποία υπάρχουν και λειτουργούν
μέχρι σήμερα. 
5η μέρα: Σπλιτ ( Τρογκίρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Οπατία)
- Ριέκα. Πρωινή αναχώρηση από το Σπλιτ για να επι-
σκεφθούμε στην συνέχεια μια άλλη μια πόλη με αρχαίο
ελληνικό όνομα, το Τρογκίρ (Τραγούριον, από τη λέξη
“τράγος”). Όπως το Σπλιτ, έτσι και το Τρόγκιρ ιδρύθηκε
από ‘Ελληνες ενώ αργότερα υπήρξε ένα από τα βασικά
ρωμαϊκά λιμάνια στην Αδριατική. Η πόλη εξελίχθηκε
την περίοδο των Βενετών (15ο - 18ο αιώνα) σε μία από
τις πλουσιότερες της περιοχής. Στην περιήγηση της στο
ιστορικό κέντρο θα θαυμάσουμε κτίσματα, που διατη-
ρούνται από τη Ρωμαϊκή εποχή έως και την εποχή του
Μπαρόκ. Στην συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Εθνικό
Πάρκο Πλιτβιτσε, ένα από τα μεγαλύτερα στην Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη και το μεγαλύτερο της Κροατίας. Από
το 1979 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Σχηματίζεται από ένα σύμπλεγμα λιμνών, πο-
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ΚΡΟΑΤΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

AΠΟ €895

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-

ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 4*s

Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 

όπως περιγράφονται
Είσοδοι στις λίμνες Πλίτβιτσες 

και στα σπήλαια Ποστόινα
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ

Εμπειρος αρχηγός/συνοδός

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα 

Είσοδοι σε αξιοθέατα εκτός από αυτές
που αναφέρονται ανωτέρω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ CrOATiAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Ντουμπρόβνικ 19.50 20.15
Ντουμπρόβνικ - Αθήνα 15.00 19.00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
28/5, 23/7, 6 & 13/8, 10/9, 8 & 22/10
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ταμών καταρρακτών και σπηλαίων και καλύπτει επιφάνεια τριακοσίων τετραγωνικών
χιλιομέτρων, σε διάφορα επίπεδα τα οποία έχουν μεταξύ τους μεγάλη υψομετρική
διαφορά. Αφού τελειώσουμε με την βόλτα μας στο Εθνικό Πάρκο, μεταφερόμαστε
στην περιοχή της χερσονήσου της Ίστρια. Στην απογευματινή μας βόλτα θα γνωρί-
σουμε τα γνωστά θέρετρα της Ριέκα και της Οπατία
6η μέρα: Ριέκα (σπήλαια Ποστόινα) Λουμπλιάνα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε
βόρεια στην Σλοβενία, την βορειότερη χώρα της πρώην γιουγκοσλαβικής Ομο-
σπονδίας η οποία βρισκόταν πάντα σε επιρροή πλησιέστερα στην Κεντρική
Ευρώπη παρά στα Βαλκάνια. Διασχίζοντας ένα καταπράσινο και υποαλπικό περι-
βάλλον το οποίο θυμίζει πολύ περισσότερο ευρωπαϊκό παρά Βαλκανικό τοπίο
καταφθάνουμε στην περιοχή της Ποστόινα. Το σύστημα σπηλαίων που θα επισκε-
φθούμε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης με μήκος άνω των είκοσι χι-
λιομέτρων, και η ανακάλυψη τους τον 17ο αιώνα αποτέλεσε σημαντικό γεγονός
για την επιστήμη της σπηλαιολογίας. Χαρακτηριστικό το τραίνο το οποίο διασχίζει
μεγάλο μέρος του μήκους του σπηλαίου και λειτούργησε για πρώτη φορά στα
τέλη του 19ου αιώνα. Κατά την διάρκεια της διαδρομής ο επισκέπτης μπορεί να
θαυμάσει διάφορες αίθουσες γεμάτες σταλακτίτες και σταλαγμίτες διαφόρων
σχημάτων μεγεθών και αποχρώσεων. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Λουμπλιάνα
την ιστορικότερη πόλη και πρωτεύουσα της χώρας. Γνωστή κατά το Μεσαίωνα
με το όνομα Laibach, η πόλη ήταν κέντρο ανθρώπινης δραστηριότητας περίπου
τρεις χιλιετίες πριν. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης θα επισκεφτούμε το Παλαιό
δημαρχείο και την κεντρική υπαίθρια αγορά και μετά θα κατευθυνθούμε στην
πλατεία Πρεσέρεν, την κεντρικότερη της παλιάς πόλης και αφιερωμένη στο μεγα-
λύτερο Σλοβ’ενο ποιητή. Στην πλατεία δεσπόζει το άγαλμα του ενώ τριγύρω
υπάρχουν διάφορα ιστορικά κτίρια όπως το Κεντρικό Φαρμακείο, Η Φραγκισκανική
Εκκλησία και η Τριπλή Γέφυρα. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται η Πλατεία του Κογκρέσου
αφιερωμένη στο συνέδριο της Τριπλής συμμαχίας που φιλοξενήθηκε στην Λουμ-
πλιάνα το 1821. Σήμερα η πλατεία είναι ένα από τα πιο πολυπληθή σημεία της
πόλης. Στη νότια πλευρά της πλατεία βρίσκεται το Πανεπιστήμιο ενώ στο κέντρο
της το σημαντικότερο αρχαιολογικό εύρημα, το άγαλμα του Ρωμαίου Πολίτη. Η
περιήγηση κλείνει με το Κάστρο της πόλης διασχίζοντας γραφικά δρομάκια και
αλσύλλια.
7η μέρα: Λουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ. Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα το Ζάγκρεμπ αρχικά και
για πολλούς αιώνες υπήρχαν δύο μικρές πόλεις σε δύο λόφους, το Κάπτολ και το
Γκράντεκ, Στις αρχές του 17ου αιώνα οι δυο πόλεις συγχωνεύτηκαν τελικά σε μια
που ονομάστηκε Ζάγκρεμπ και ξεκίνησε η σύγχρονη ιστορία της πόλης. Η
σημερινή μας ξενάγηση ξεκινάει από το λόφο του Κάπτολ, το ιστορικό κέντρο της
πόλης. Στο λόφο δεσπόζει ο καθεδρικός ναός του Ζάγκρεμπ, ένα από τα
υψηλότερα και σπουδαιότερα κτήρια της χώρας. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην
Παναγία, και ένα εντυπωσιακό χρυσό άγαλμα της είναι τοποθετημένο στο κέντρο
της πλατείας. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Γκραντεκ, διασχίζοντας ένα
από τα πιο σημαντικά σημεία της πόλης, τη Ματωμένη Γέφυρα που υπήρξε στο
παρελθόν πεδίο συχνών μαχών μεταξύ των κάτοικων του Καπτολ και του
Γκραντεκ. Από την πέτρινη πύλη εισερχόμαστε στην Άνω Πόλη κατευθυνόμενοι

προς την πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου κυριαρχεί ο ομώνυμος ναός, χαρα-
κτηριστικό δείγμα ρωμαϊκού ρυθμού του 13ου αιώνα, και πλαισιώνεται από
σπουδαία ιστορικά κτήρια όπως το νεοκλασικό κτήριο του Κοινοβουλίου και το
Παλάτι του Κυβερνήτη. Εκτός όμως από τα ιστορικά κτήρια, θα επισκεφτούμε
χώρους και πλατείες που βρίσκονται περιμετρικά της παλιάς πόλης, όπως την
πλατεία του βασιλιά Τομισλαβ, του πρώτου βασιλιά και ιδρυτή του Κράτους της
Κροατίας. Το άγαλμα του και το μνημείο του δεσπόζουν στο κέντρο της πλατείας,
ενώ απέναντι βρίσκεται ένα επίσης ιστορικό κτήριο, ο παλιός σιδηροδρομικός
σταθμός του 19ου αιώνα. Εκεί κοντά βρίσκεται και το περίφημο ξενοδοχείο
Εσπλαναντε των αρχών του 20ου αιώνα, από τα διασημότερα παγκοσμίως ξενο-
δοχεία της εποχής του, εποχή δόξας του Οριαν Εξπρές. Η πλατεία του στρατάρχη
Τίτο, της μεγαλύτερης προσωπικότητας ολόκληρης της παλιάς Γιουγκοσλαβικής
Ομοσπονδίας, συγκεντρώνει μερικά από τα σπουδαιότερα από αρχιτεκτονικής
άποψης κτήρια της πόλης. Το Εθνικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, το
Μουσείο Τέχνης και Χειροτεχνίας και το Μουσείο Μιμαρα αποτελούν έξοχα
δείγματα γοτθικής, μπαρόκ και νεο-αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Η ξενάγηση
μας θα λήξει στην κεντρική πλατεία του Μπαν Γιέλατσιτς, την οποία διασχίζει η
Ίλιτσα, ο μεγαλύτερος, με μήκος 6χλμ, δρόμος της πόλης, όπου βρίσκονται τα πιο
σύγχρονα και κομψά καταστήματα. Απόγευμα ελεύθερο.
8η μέρα: Ζάγκρεμπ Αθήνα. Εκμεταλλευθείτε τις τελευταίες ώρες στην Κροατία
καθώς το ταξίδι μας πλησιάζει σιγά σιγά στο τέλος του. Γεμάτοι όμορφες
εντυπώσεις θα κατευθυνθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής
στην Αθήνα.
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8 ΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 3* & 4* & 5*

Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
στα ξενοδοχεία

Δείπνο μενού 3 πιάτων καθημερινά
εκτός Βουκουρεστίου (σύνολο 5 γεύματα)

στα ξενοδοχεία ή σε τοπικά εστιατόρια
Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους

κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων
ΦΠΑ / Ταξιδιωτικά έντυπα / Ασφάλεια

αστικής ευθύνης
Έμπειρος Συνοδός / Αρχηγός

του γραφείου μας

1η μέρα: Aθήνα/Θεσσαλονίκη - Βουκουρέστι.
Αεροπορική πτήση με Aegean για το Βουκουρέ-
στι, την αρχοντική πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το
“Παρίσι των Βαλκανίων”, κέντρο ελληνισμού τον
καιρό της τουρκοκρατίας. Άφιξη και απευθείας ξε-
νάγηση στα ωραιότερα αξιοθέατα της πόλης,
όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τη Βουλή, τα
Παλιά Ανάκτορα, την Αψίδα του Θριάμβου και το
τελευταίο “απόκτημα”, πριν από την πτώση της δι-
κτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων προ-
εδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο “Σπίτι του

Λαού’. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για τακτοποίηση στα
δωμάτια και απόγευμα ελεύθερο
2η μέρα:   Βουκουρέστι - Σινάια - Μπραν -
Μπρασόβ.Πρωινή αναχώρηση για την Σινάια, το Μαρ-
γαριτάρι των Καρπαθίων όπως την αποκαλούν. Θα
επισκεφθούμε το Κάστρο Πέλες, θερινά Aνάκτορα των
τελευταίων βασιλιάδων Επόμενη στάση στο Μπραν για
να επισκεφθούμε το πιο γνωστό τουριστικό αξιοθέατο
της χώρας, τον Πύργο του Βλαντ Τσέπες, γνωστού ως
Κόμη Ντράκουλα και στην συνέχεια αναχωρούμε για το
Μπρασόβ. Φθάνοντας θα ξεναγηθούμε σε μια από τις
πιο όμορφες πόλεις της σημερινής Ρουμανίας, την πρω-
τεύουσα της Τρανσυλβανίας το Μπρασόβ. 
3η μέρα: Μπρασόβ- Πρετζμέρ - Κόκκινη Λίμνη - Πιά-
τρα Νεαμτς. Αναχώρηση για το Πρετζμέρ για να επισκε-
φθούμε την ομώνυμη Κάστρο- εκκλησία, μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς προστατευόμενο
από την Unesco. Συνεχίζουμε με προορισμό την γεωγρα-
φική περιοχή της Μολδαβίας και την πόλη Πιάτρα Νέ-
αμτς . Στην διαδρομή μας θα δούμε το εντυπωσιακό
φαράγγι του Μπικάζ και την Κόκκινη Λίμνη που σχημα-
τίστηκε από την κατακρήμνιση του βουνού στον ποταμό
Μπικάζ το 1836. Άφιξη στην γραφική Πιάτρα Νεαμτς,
χτισμένη σε προνομιακή θέση στους πρόποδες των Ανα-
τολικών Καρπαθίων
4η μέρα: Πιάτρα Νέαμτς (Βορονέτς, Σουσεβίτσα,
Μολντοβίτσα) - Γκούρα Χούμορ.Η σημερινή μέρα
είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην «Γη των Θαυμά-
των», την Μπουκοβίνα και τα ζωγραφιστά μοναστήρια
της που αποτελούν Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της Unesco. Θα ξεκινήσουμε με το Μοναστήρι Βορο-
νέτς, ‘’Η Καπέλα Σιξτίνα της Ανατολής ‘’ όπως το αποκα-
λούν εξαιτίας των υπέροχων ζωγραφισμένων
αγιογραφιών που το κοσμούν. Το μοναδικό μπλε
χρώμα που χρησιμοποιήθηκε εδώ περιλαμβάνεται
στους καταλόγους χρωμάτων ως ‘’μπλε του Βορονέτς’’.
Επόμενος σταθμός το Μοναστήρι Μολντοβίτσα που χα-
ρακτηρίζεται από την πραγματικά μνημειώδη τοιχογρα-
φία με θέμα την Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από
τους Πέρσες.Τελευταία μας επίσκεψη θα είναι το Μονα-
στήρι Σουτσεβίτσα, το μεγαλύτερο από όλα τα μοναστή-
ρια της περιοχής..
5η μέρα: Γκούρα Χούμορ- Σιγκισοάρα.Σήμερα θα κα-
τευθυνθούμε στην πιο καλοδιατηρημένη Μεσαιωνική
πόλη της Ευρώπης και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς της Unesco, την Σιγκισοάρα, διασχίζοντας τα Καρ-

πάθια μέσα από μια υπέροχη διαδρομή. Γραφικά χωριά,
δασοσκέπαστες πλαγιές, φαράγγια, ορμητικά ποτάμια
είναι μερικές από τις εντυπωσιακές εικόνες που θα συ-
ναντήσουμε. Άφιξη στην Σιγκισοάρα της οποίας ολό-
κληρη η πόλη είναι ένα υπαίθριο Μουσείο. Η
Ακρόπολη της χτισμένη τον 12ο αιώνα παραμένει σχε-
δόν άθικτη. Επίσης είναι η γενέτειρα του Βλαντ Τέπες,
γνωστού ως κόμη Δράκουλα, το σπίτι του οποίου απο-
τελεί ένα από τα αξιοθέατα της πόλης
6η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπιερτάν- Σιμπίου. Αμέσως
μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε καλύτερα την Σιγκισο-
άρα, πόλη πραγματικό στολίδι με εννέα πύργους, πλα-
κόστρωτους δρόμους και περίτεχνες εκκλησίες. Θα
επισκεφθούμε την Εκκλησία του Λόφου, το Βενετσιάνικο
Σπίτι του 13ου αι. και την εκκλησία του Δομινικανού Μο-
ναστηριού στην οποία μεταξύ άλλων θα έχουμε την ευ-
καιρία να δούμε την υπέροχη συλλογή παραδοσιακών
χαλιών. Στην συνέχεια αναχωρούμε για το Σιμπίου . Στην
διαδρομή θα κάνουμε μια στάση για να επισκεφθούμε
ένα ακόμα Μνημείο της Unesco, την Εκκλησία - Κάστρο
του Μπιερτάν, χτισμένη κατά την διάρκεια του 15ου αι.
από τους Σάξονες της Τρανσυλβανίας. Άφιξη στο Σιμ-
πίου, το αρχιτεκτονικό κόσμημα της Ρουμανίας. Πόλη με
πλούσια ιστορία εννέα αιώνων, κάποτε ήταν γνωστή ως
Χέρμανσντορφ και μετά - όταν ανάχθηκε σε ανεξάρτητη
κοινότητα το 1366 - ως Χέρμανσταντ. Περπατώντας στα
παλιά λιθόστρωτα δρομάκια του ιστορικού κέντρου θα
νιώσουμε την μεσαιωνική ατμόσφαιρα της πόλης και θα
ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Στην πλατεία Γκρίβιτσα που
είναι ο πυρήνας της παλιάς μεσαιωνικής πόλης θα εντυ-
πωσιαστούμε από τα γοτθικά κτίσματα που έχουν ανε-
γερθεί στα θεμέλια των παλαιών οχυρών. Δείπνο.
7η μέρα: Σιμπίου- Κουρτέα Ντε Άρτζες - Βουκουρέ-
στι.Πρωινή αναχώρηση για την επιστροφή μας στο Βου-
κουρέστι. Η διαδρομή μας θα είναι κατά μήκος της
κοιλάδας Ολτ και θα έχουμε την ευκαιρία να επισκε-
φθούμε το Μοναστήρι της Κόζια, ένα θαυμάσιο δείγμα
μεσαιωνικής τέχνης και Ρουμάνικης αρχιτεκτονικής. Στην
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια από τις αρχαιότερες
πόλεις της Βλαχίας, την Κουρτέα ντε Άρτζες όπου θα επι-
σκεφθούμε την Επισκοπική Εκκλησία όπου βρίσκονται οι
τάφοι των Ρουμάνων Βασιλιάδων. Άφιξη στο Βουκουρέ-
στι. Το απόγευμα θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο
και θα θαυμάσουμε τα υπέροχα κτίρια που το κοσμούν. 
8η μέρα:  Βουκουρέστι - Αθήνα / Θεσσαλονίκη
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ΠτΗΣΕΙΣ μΕ AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Θεσσαλονίκη - Αθήνα 06.30 07.20
Αθήνα - Βουκουρέστι 08.30 10.05
Βουκουρέστι - Αθήνα 10.40 12.15
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 14.00 14.50

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
28/5, 23/7, 7/8, 24/9, 25/10, 19/11

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-

ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα 

Είσοδοι σε αξιοθέατα εκτός από αυτές
που αναφέρονται ανωτέρω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.
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1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι.
Αναχώρηση για το Βελιγράδι την πρωτεύουσα
της Σερβίας. Απλωμένη στις όχθες του Δούναβη
είναι μια πόλη γεμάτη ζωντάνια όπου
συγχωνεύονται η ευρωπαϊκή φινέτσα με το πάθος
της Ανατολής. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο
μας και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη.
2η μέρα:  Βελιγράδι. Αμέσως μετά το πρωινό
ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση στη πόλη
του Βελιγραδίου. Θα ξεκινήσουμε από το περίφημο

φρούριο Καλεμεγκτάν, σήμα κατατεθέν της πόλης, χτισμένο
πάνω ακριβώς από τη συμβολή των ποταμών Σάβα και
Δούναβη το οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα του Νέου
Βελιγραδίου και του Ζέμουν. Θα δούμε από μακριά το
Πύργο Νεπόισα, τόπο όπου μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος.
Θα περπατήσουμε προς την Μητρόπολη του Βελιγραδίου
περνώντας από το τέρμα της οδού Κνέζ Μιχαήλοβα,
αγαπημένο πεζόδρομο ντόπιων και επισκεπτών με
εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αι. που τώρα στεγάζουν
μοντέρνα εμπορικά μαγαζιά αλλά και κομψά καφέ και
εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε προς το νέο Βελιγράδι αφού
περάσουμε τη γέφυρα Μπράνκο στο ποταμό Σάβα που
χωρίζει το παλιό με το νέο Βελιγράδι, θα δούμε το
μοντέρνο Βελιγράδι και θα επιστρέψουμε περνώντας
απο την νέα γέφυρα Άντα για να περάσουμε από ένα
από τα πολλά γνωστά πάρκα του Βελιγραδίου, το
Τόπσιντερ. Στην συνέχεια θα προχωρήσουμε προς τις
αριστοκρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να
επισκεφτούμε το’’ σπίτι των λουλουδιών’’ το μαυσωλείο
του Τίτο. Προχωρούμε για να φτάσουμε στην τεράστια

σε μέγεθος εκκλησία της Ορθοδοξίας, τον Ναό του Αγίου
Σάββα. Μιά απο τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες
στο κόσμο, εξωτερικά τελειωμένη όμως εσωτερικά
χρειάζεται ακόμα αρκετά μέχρι να είναι έτοιμη. Θα
περάσουμε από τη γνωστή πλατεία Σλάβια, που μοιάζει
με την Ομονοίας στην Αθήνα, θα δούμε τα βομβαρδισμένα
κτήρια από τον τελευταίο πόλεμο, το κτήριο της Κυβέρνησης,
τη Βουλή, το Δημαρχείο και την Πλατεία της Δημοκρατίας.
Απόγευμα ελεύθερο. Μια καλή πρόταση για το βράδυ
αποτελεί το δείπνο στην πλακόστρωτη περιοχή της
Σκαντάρλια, που φημίζεται για τις ταβέρνες της, την ρακή
και την τοπική κουζίνα της.
3η μέρα: Βελιγράδι (προαιρετική εκδρομή στο Νόβι
Σαντ). Ημέρα ελεύθερη στην ζωντανή αυτή πόλη να
την αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Εάν θέλετε να πάρετε
μια γεύση από την κοντινή επαρχία σας προτείνουμε
εκδρομή στην Βόρεια Σερβία και στην 2η μεγαλύτερη
πόλη της χώρας, το Νόβι Σάντ. Στάσεις καθοδόν στην
κουκλίστικη κωμόπολη του όπου το ιστορικό της κέντρο
ξεχωρίζει για την πλούσια αρχιτεκτονική των κτιρίων
του, και στο μοναστήρι Χόποβο, ένα απο τα πολλά της
περιοχής Φρούσκα Γκόρα. Στο Σρέμσκι Κάρλοβτσι θα
έχουμε δοκιμή κρασιών και μελιού στο Σρέμσκι
Κάρλοβτσι Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Βελιγράδι.
Το βράδυ σας προτείνομε να επισκεφτείτε τη περιοχή
Ζέμουν με τις ψαροταβέρνες και στην συνέχεια ποτό σε
μπαράκι στον ποταμό Δούναβη. Για όσους θέλουν να
δοκιμάσουν τη τύχη τους τότε Grand καζίνο, το
γνωστότερο στη πόλη. 
4η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής .
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4 ΜΕΡΕΣ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΝΟΒΙ-ΣΑΝΤ

AΠΟ €275

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Βελιγράδι 08.25 09.05
Βελιγράδι - Αθήνα 09.40 12.30

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Air sErBiA
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Βελιγράδι 16.35 17.15
ή Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι 

16.10 16.15
Βελιγράδι - Αθήνα 13.20 15.50
ή Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη

13.20 15.25

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Κάθε Παρασκευή

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-
ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 4*sup (Prag / Art hotel /
88 Roomz ή παρόμοια)
Πρωινό καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ
Τοπικός ελληνόφωνος αντιπρόσωπος.

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα 
Είσοδοι σε αξιοθέατα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-
δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 4*sup

Πρωινό καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 

όπως περιγράφονται 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ

Έμπειρος αρχηγός συνοδός
Είσοδος στον Καθεδρικό 

στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα

1η μέρα: Aθήνα (Βίγκο, Ποντεβέδρα) - Σαντιάγκο
ντε Κομποστέλα. Άφιξη μέσω ενδιάμεσου σταθμού
στο Πόρτο από όπου θα ξεκινήσει το 8ήμερο
οδοιπορικό μας. Πρώτη μας στάση στο θαυμάσιο
φυσικό λιμάνι του Βίγκο που ίδρυσαν οι διορατικοί
Κέλτες περίπου δυόμιση χιλιάδες χρόνια πριν και
που σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της
Βορειοδυτικής αυτόνομης Ισπανικής επαρχίας της
Γαλικίας. Ακολουθεί σύντομη στάση στο ιστορικό
λιμάνι της Ποντεβέδρα για να προσεγγίσουμε
στην συνέχεια την πόλη κόσμημα, το θρυλικό

Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. 
2η μέρα: Σαντιάγο Ντε Κομποστέλλα. Το Σαντιάγκο
της Κομποστέλα είναι πόλη ευλογημένη και ιερή για
τους καθολικούς χριστιανούς σε παγκόσμιο επίπεδο,
καθώς αιώνες τώρα συρρέουν οι πιστοί για να προσκυ-
νήσουν τα ιερά λείψανα του Άγιου Ιακώβου. Αρχιτεκτονικά
δε, η πόλη είναι ένα απαράμιλλο κομψοτέχνημα που η
Unesco ενέταξε το 1985 στη λίστα παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς. Το ιστορικό κέντρο με τη κεντρική πλατεία
Ομπραντόιρο που στεγάζει το διάσημο Καθεδρικό Ναό
της πόλης, οι γειτονικές πλατείες Κιντάνα, Αζαμπατσέρια
& Πλατερίας με τα θαυμάσια και επιβλητικά δημόσια
κτίρια, τα στενά σοκάκια με τα γραφικά μεσαιωνικά
σπίτια, το κτίριο του Πανεπιστημίου που κτίστηκε το
1495 και φυσικά οι δεκάδες εκπληκτικές εκκλησίες χτι-
σμένες σε κάθε ρυθμό που μπορεί να φανταστεί κανείς,
σαν ένα υπαίθριο μουσείο της Ευρωπαϊκής εξέλιξης της
αρχιτεκτονικής είναι αρκετά για να εντυπωσιάσουν και
εμάς στη σημερινή μας πρωινή ξενάγηση. Απόγευμα
ελεύθερο.Το βράδυ προτείνουμε δείπνο με τυπική
κουζίνα της επαρχίας της Γαλικίας, δηλαδή ψάρια και
κάθε λογής θαλασσινά για τα οποία φημίζεται 
3η μέρα: Σαντιάγο Ντε Κομποστέλλα (Μπράγκα, Γκι-
μαράες) - Πόρτο. Κατά την οδική μας μετάβαση στο
Πόρτο, θα εξερευνήσουμε τα βορειότερα σημεία της
Πορτογαλίας 1) τη Μπράγκα που ίδρυσαν οι Κέλτες το
300 πχ και που σήμερα αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο
της χώρας καθώς και 2) το ιστορικό Γκιμαράες όπου
γεννήθηκε το Πορτογαλικό Έθνος και που το μεσαιωνικό
του κέντρο διατηρείται αναλλοίωτο με τα επιβλητικά
τείχη να το περικλείουν ερμητικά. Άφιξη στο Πόρτο.
4η μέρα: Πόρτο. Πρωινή ξενάγηση σε μια ακόμη πόλη
που συμπεριλαμβάνεται στον πολιτιστικό κατάλογο της
UNESCO και είναι χτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού
Ντόουρο. Θα δούμε το ιστορικό κέντρο με το Καθεδρικό
Ναό, τα στενά δρομάκια και τις πολλές σημαντικές εκ-
κλησίες, τον περίφημο ναό του Αγίου Φραγκίσκου, μο-
ναδικό δείγμα Γοτθικής Αρχιτεκτονικής, το παλιό κτίριο
των σιδηροδρόμων καθώς και το καταπληκτικό κτίριο
του παλιού χρηματιστηρίου. Συνεχίζουμε με τη παλιά
συνοικία της Ribeira, ακριβώς δίπλα στο ποτάμι με τα
γραφικά σοκάκια, τα όμορφα κτίρια των προηγούμενων
αιώνων και τις παλιές αναπαλαιωμένες αποθήκες του
λιμανιού. Τέλος μας περιμένει η επίσκεψη σε κάποια
από τις διάσημες κάβες της περιοχής όπου θα γευθούμε
το σήμα κατατεθέν της πόλης, το περίφημο ομώνυμο

κρασί Porto. Το απόγευμα είναι στη διάθεση σας για
την αγορά της πόλης ενώ για το βράδυ συστήνουμε
ανεπιφύλακτα ποτό στα γραφικά μπαράκια της Ribeira
«Ψυρρή» του Πόρτο.
5η μέρα: Πόρτο (Κοϊμπρα, Φάτιμα, Ναζαρέ, Ομπιντους)
- Λισσαβώνα. Κατευθυνόμενοι νοτιότερα θα σταθούμε
στην «γλυκιά» Κοϊμπρα, χτισμένη στις όχθες του Μοντέγκο,
με το καλοδιατηρημένο ιστορικό της κέντρο και το πα-
λαιότερο Πανεπιστήμιό της Πορτογαλίας. Συνεχίζουμε
με την πρωτεύουσα του Καθολικισμού, Φάτιμα, όπου
θα έχετε το χρόνο να επισκεφθείτε την αφιερωμένη
στην θαυματουργή Παναγία εκκλησία της. Επόμενη
στάση το γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ. Τέλος θα επισκε-
φθούμε το χωριό Όμπιντους, την πόλη των καλλιτεχνών
με τη παραδοσιακή ρουστίκ αρχιτεκτονική του, και το
επιβλητικό μεσαιωνικό μοναστήρι. Άφιξη αργά το από-
γευμα στην Λισσαβώνα.
6η μέρα: Λισσαβώνα. Πρωινή ξενάγηση τη πόλης που
την εποχή της ανακαλύψεως του Νέου Κόσμου αποτέλεσε
μία από τις πλουσιότερες και σημαντικότερες πόλεις της
Ευρώπης. H γραφική γειτονιά της Αλφάμα με τα στενά
δρομάκια και τα παλαιά, σαγηνευτικά παρηκμασμένα
σπίτια, το μεγαλόπρεπο μνημείο των θαλασσοπόρων,
ο Πύργος της Μπελέμ, το περίφημο Mοναστήρι των Iε-
ρονυμιτών που θα επισκεφθούμε εσωτερικά για να
θαυμάσουμε τη μοναδική «Μανουελίνο» διακοσμητική
και φυσικά η Cidade Baixa, το παγκοσμίου φήμης
Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, η αριστοκρατική
κάτω πόλη με τις φαρδείς λεωφόρους και τα επιβλητικά
κτίρια αδιάσειστο πειστήριο του μεγαλειώδους παρελ-
θόντος της χώρας θα αποτελέσουν τα κυριότερα σημεία
της περιήγησής μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε μία
μοναδική και άκρως «Πορτογαλική» εμπειρία. Δειπνήστε
σε κάποια από τις γραφικές ταβέρνες του Bairo Alto, της
Άνω Πόλης απολαμβάνοντας παράλληλα τα υπέροχα
μελαγχολικά τυπικά τραγούδια Fados.
7η μέρα: Λισσαβώνα (Σίντρα Κασκαίς Εστορίλ Κάβο
ντα Ρόκα). Εγκαταλείπουμε προσωρινά τη πόλη για να
επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο Eστορίλ με το γνωστό
του καζίνο, το παλάτι της φημισμένης Σίντρα, το γραφικό
ψαροχώρι Kασκάις, και φυσικά το ακρωτήρι Κάβο Ρόκα,
το δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου στις ακτές
του Ατλαντικού Ωκεανού. Επιστροφή στη Λισαβόνα νωρίς
το μεσημέρι και χρόνος στη διάθεσή σας. Σας προτείνουμε
να επισκεφθείτε την καινούργια πλευρά της Λισσαβόνας.
Μία περιοχή που διαμορφώθηκε το 1998 για την μεγάλη
έκθεση ΕΧΡΟ. Εκεί βρίσκεται και το Πάρκο των Εθνών
από το οποίο προσφέρεται ωραία θέα της γέφυρας
Βάσκο Ντα Γκάμα μήκους 17χλμ που είναι και η μεγαλύ-
τερη της Ευρώπης. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το
περίφημο ενυδρείο της πόλης. 
8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα. Μεταφορά στο αερο-
δρόμιο γεμάτοι εντυπώσεις από το οδοιπορικό μας στις
εσχατιές της Ιβηρικής Χερσονήσου, και επιστροφή στην
Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
ΓΑΛΙΚΙΑ
(ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ
ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΛΑ)
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AΠΟ €595

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 06.45 08.05
Κων/πολη - Πόρτο 11.45 14.35
Λισσαβώνα - Κων/πολη 11.30 18.10
Κων/πολη - Αθήνα 00.05 01.25
Κων/πολη - Θεσ/νίκη 19.10 20.30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
27/6, 11&25/7, 6&22/8, 19/9, 10&22/10, 13/11 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τε-

λευταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτή-
ρες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

Είσοδοι σε αξιοθέατα εκτός από αυτά που
αναγράφονται στα περιλαμβανόμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.



Ε
Υ

Ρ
Ω

Π
Η

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Μαγιόρκα.
Βραδινή απευθείας  πτήση με Aegean Airlines για
τη πρωτεύουσα του νησιού τη Πάλμα δε Μα-
γιόρκα. Άφιξη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και μετα-
φορά στο επιλεγμένο ξενοδοχείο μας. 
2η μέρα: Μαγιόρκα.  Σήμερα σας προσφέρουμε
(δωρεάν σε αντίθεση με άλλα προγράμματα που
είναι προαιρετική) τη ξενάγηση στα σημαντικότερα
αξιοθέατα του νησιού που το όνομά του προέρχε-
ται από το λατινικό Insula Maior που σημαίνει Με-
γαλύτερο Νησί. Πρώτα η ίδια η Πάλμα με τον

περίφημο Γοτθικό της Καθεδρικό Ναό και την παραδο-
σιακή της αρχιτεκτονική και στη συνέχεια το εντυπω-
σιακό ακρωτήριο Φορμεντόρ στο Βορειοανατολικό
άκρο του νησιού, το Μανακόρ με το διάσημο εργοστά-
σιο μαργαριταριών, το Πόρτο Κρίστο με τη φημισμένη
Σπηλιά του Δράκου που όχι μόνο εντυπωσιάζει με τους
σταλακτίτες και σταλαγμίτες της, αλλά προσφέρει και τη
μοναδική εμπειρία του να παρακολουθήσει κάποιος ένα
μοναδικό κονσέρτο κλασσικής μουσικής σε αυτό το
ασυνήθιστο περιβάλλον, θα γεμίσουν ιδανικά τη μέρα
μας. Ολοκληρώνοντας μας περιμένει η γραφική μεσαι-
ωνική Βαλιντεμόσσα και το γνωστό μοναστήρι που πέ-
ρασε το χειμώνα 1838-39 ο Σοπέν με τη Γεωργία Σάνδη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. 
3η - 7η μέρα: Μαγιόρκα. Πέντε μέρες στη διάθεσή σας
για να απολαύσετε το πανέμορφο νησί, τις θαυμάσιες
αμμουδερές παραλίες της Μεσογείου, τη γραφικότητα
των στενών της παλιάς πόλης και τα εξαιρετικά εστιατό-
ρια με την ευφάνταστη καταλανική κουζίνα και τα εξαι-

ρετικά ψάρια και θαλασσινά. Εάν θελήσετε να εξερευ-
νήσετε περισσότερο το διάσημο νησιωτικό σύμπλεγμα
των Βαλεαρίδων, η φημισμένη Ίμπιθα με τη διάσημη νυ-
χτερινή ζωή και τα περίφημα «καλοκαίρια της αγάπης»
στο τέλος της δεκαετίας του ’80 αρχές της δεκαετίας του
’90 αλλά και οι λιγότερο γνωστές αλλά παράλληλα πιο
«αγνές» τουριστικά, Μινόρκα και Φορμεντέρα σας πε-
ριμένουν να τις γνωρίσετε με ημερήσιες προαιρετικές εκ-
δρομές που μπορείτε να επιλέξετε ή στην Ελλάδα πριν
την αναχώρηση ή τοπικά.
8η μέρα: Μαγιόρκα - Θεσσαλονίκη / Αθήνα. Ημέρα
στη διάθεσή σας για να απολαύσετε τις τελευταίες ώρες
ξεγνοιασιάς στο κοσμοπολίτικο περιβάλλον του νησιού
(Τα δωμάτια παραδίδονται στις 11.00 το πρωί σύμφωνα
μα τα διεθνή ξενοδοχειακά standards).  Αργά το βράδυ
μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο όπου μετά τα μεσάνυ-
χτα πετάμε πίσω στην Ελλάδα όπου φθάνουμε το πρωί
της 9ης μέρας.
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8 ΜΕΡΕΣ

MAΓIOΡKA

AΠΟ €595

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Θεσσαλονίκη - Αθήνα 17.10 18.00
Αθήνα - Μαγιόρκα 22.00 00.05
Μαγιόρκα - Αθήνα 00.55 04.50
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 06.40 07.35

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
24 & 31/7, 14 & 21/8, 18 & 25/9

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-
ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Διαμονή στο επιλεγμένο κεντρικό ξενοδο-
χείο PALACIO AVENIDA 4* ή παρόμοιο.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΞΕ-
ΝΟΔΟΧΕΊΩΝ 4*s ή 5*. Ρωτήστε μας.
Πρωινό Μπουφέ καθημερινά
Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο
Ολοήμερος γύρος του νησιού της Μα-
γιόρκα όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα
με αγγλόφωνη ξενάγηση
Τοπικός Αντιπρόσωπος

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Το κόστος των προαιρετικών εκδρομών
που προτείνονται στο πρόγραμμα  
Εxtra παροχές στα ξενοδοχεία όπως ανα-
βάθμιση δωματίου, χρήση δωματίου μέχρι
αργά το βράδυ τη μέρα αναχώρησης,
χρήση mini bar, ποτά κλπ.   
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους
κατά τη διάρκεια του γύρου του νησιού
Φιλοδωρήματα / Αχθοφορικά

Mallorca Rediscovered!!! Η Μαγιόρκα μας καλεί να την ανακαλύψουμε ξανά με τις απευθείας
πτήσεις της Aegean
Η «αρχόντισσα» των Βαλεαρίδων Νήσων είναι ένα από τα πιο διάσημα νησιά της Μεσογείου και πα-
ρέχει υψηλές τουριστικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.
Φέτος το καλοκαίρι κάντε το «διαφορετικό» και απολαύστε τις διακοπές σας στη ζεστή αγκαλιά των Βα-
λεαρίδων σε τιμές … φθηνότερες από τα Ελληνικά Νησιά!!!
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9 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα : Αθήνα / Θεσσαλονίκη (Μπιλμπάο).
Πρωινή συγκέντρωση στα αεροδρόμια Αθήνας
και Θεσσαλονίκης και αναχώρηση μέσω
Κωνσταντινούπολης για το Μπιλμπάο. Άφιξη,
παραλαβή δωματίων και στην συνέχεια
απογευματινή ξενάγηση στο μεγαλύτερο αστικό
κέντρο της Χώρας των Βάσκων, στο Μπιλμπάο.
Στην γνωριμία μαζί του θα δούμε μια βιομηχανική
πόλη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναμορ-
φωθεί τόσο εμπνευσμένα, που η ανάπλασή της
να αποτελεί πρότυπο για όσες πόλεις θέλουν να

υλοποιήσουν ανάλογες βελτιώσεις στην αστική τους
υποδομή. Tα μοντέρνα εντυπωσιακά κτίρια στην όχθη
του ποταμού Νερβιόν έχουν μετατρέψει το Μπιλμπάο
σε πασαρέλα σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Το περίφημο
Κάσκο Βιέχο, η παλιά πόλη βρίσκεται ακριβώς δίπλα
από τις όχθες του ποταμού Νερβιόν. Ο γοτθικός Καθε-
δρικός Ναός του Αγίου Ιακώβου, η υπέροχη Πλάθα
Nουέβα και ο ιερότερος ναός της πόλης αφιερωμένος
στη Παναγία της Mπεγόνια, τη προστάτιδα της πόλης
είναι τα σημαντικότερα αξιοθέατα του ιστορικού κέν-
τρου.
2η μέρα: Μπιλμπάο (Βιτόρια). Πρωινή επίσκεψη στο
μνημειώδες μουσείο Γκουγκενχάιμ, κτίριο ορόσημο της
σύγχρονης αρχιτεκτονικής, που υλοποίησε ο διάσημος
Φρανκ Γκέρυ και αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης.
Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας και εκδρομή νωρίς
το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Αυτόνομης Επαρχίας
της Χώρας των Βάσκων, τη Βιτόρια, όπου και θα περι-
πλανηθούμε στο εξαιρετικό ιστορικό της κέντρο. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μπιλμπάο.
3η μέρα: Μπιλμπάο (Σανταντέρ, Αλταμίρα, Σαντιγιάνα
Δελ Μαρ, Χιχόν) - Οβιέδο. Πρωινή αναχώρηση για
την καρδιά της επαρχίας της Κανταβρίας, πρώτα στην
αρχοντική της πρωτεύουσα, το Σανταντέρ, αμέσως μετά
στο ιστορικό μεσαιωνικό χωριό της Σαντιγιάνα Δελ
Μαρ, το οποίο αντίθετα με αυτό που προδιαθέτει το
όνομα του δεν είναι… παραθαλάσσιο αλλά αντιθέτως
είναι πολύ γραφικό, και τέλος στο διάσημο για τις πολύ-
χρωμες μοναδικές προϊστορικές βραχογραφίες του,
Μουσείο ρέπλικα του Σπηλαίου της Αλταμίρα. Συνεχί-
ζοντας ανατολικά θα περιηγηθούμε πανοραμικά στη
Χιχόν που σήμερα είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο
της Αστούριας και που παρά το μοντέρνο χαρακτήρα
της διατηρεί μερικά αξιοσημείωτα μεσαιωνικά τμήματα
που εντυπωσιάζουν. Άφιξη το απόγευμα στο Οβιέδο
στο ιστορικό πριγκιπάτο της Αστουρίας, όπου και
διανυκτερεύουμε.
4η μέρα: Οβιέδο (Λα Κορούνια) Σαντιάγο Ντε

Κομποστέλλα. Περιήγηση στο «ιδιαίτερο» Οβιέδο,
στη πρωτεύουσα του πριγκιπάτου, με τη μακρά ιστορία
αφού ιδρύθηκε το 761μχ αλλά με το προνόμιο να
μην έχει κατακτηθεί ποτέ από τους μουσουλμάνους,
σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα ιστορικά μέρη
της Ιβηρικής Χερσονήσου. Θα κατευθυνθούμε στο
ιστορικό κέντρο με το περίφημο Καθεδρικό Ναό του
Σωτήρος, τη κομψότατη Βασιλική του Αγίου Ιουλιανού,
το διάσημο σιντριβάνι La Foncalada και τα πολλά
θαυμάσια ιστορικά κτίρια. Αφήνουμε στην συνέχεια
το Πριγκηπάτο της Αστούρια και κατευθυνόμαστε στην
περιοχή της Γαλικίας με πρώτη στάση στην
παραθαλάσσια πόλη της Λα Κορούνια. Χρόνος
ελεύθερος για μια σύντομη βόλτα και αμέσως μετά
αναχωρούμε για την πόλη κόσμημα, το θρυλικό Σαν-
τιάγο Ντε Κομποστέλλα που θα μας φιλοξενήσει τα
επόμενα δύο βράδια. Το βράδυ προτείνουμε δείπνο
σε ταβέρνα με τυπική κουζίνα της επαρχίας της Γαλικίας,
δηλαδή ψάρια και κάθε λογής θαλασσινά για τα
οποία φημίζεται σε όλη την Ισπανία.
5η μέρα: Σαντιάγο Ντε Κομποστέλλα. Το Σαντιάγκο
της Κομποστέλλα είναι πόλη ευλογημένη και ιερή για
τους καθολικούς χριστιανούς σε παγκόσμιο επίπεδο,
καθώς αιώνες τώρα συρρέουν οι πιστοί για να προσκυ-
νήσουν τα ιερά λείψανα του Άγιου Ιακώβου. Αρχιτεκτονικά
δε, η πόλη είναι ένα απαράμιλλο κομψοτέχνημα που η
Unesco ενέταξε το 1985 στη λίστα παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς. Το ιστορικό κέντρο με τη κεντρική πλατεία
Ομπραντόιρο που στεγάζει το διάσημο Καθεδρικό Ναό
της πόλης, οι γειτονικές πλατείες Κιντάνα, Αζαμπατσέρια
& Πλατερίας με τα θαυμάσια και επιβλητικά δημόσια
κτίρια, τα στενά σοκάκια με τα γραφικά μεσαιωνικά
σπίτια, το κτίριο του Πανεπιστημίου που κτίστηκε το
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ

Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-
ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 4*sup

Πρωινό καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως

περιγράφονται 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 

Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
Είσοδοι στο μουσείο Γκουγκεκνχάιμ 

και στον Καθεδρικό στο Σαντιάγκο 
ντε Κομποστέλα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα / Είσοδοι
σε αξιοθέατα εκτός από αυτά που ανα-

γράφονται στα περιλαμβανόμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα. Δυνατότητα

διανυκτέρευσης στην επιστροφή στην
Κωνσταντινούπολη και μετάβαση στην

Θεσσαλονίκη την 10η μέρα με την απο-
γευματινή πτήση 18.35 - 19.55

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 10.05 11.30
Θεσσαλονίκη - Κων/πολη

09.40 11.00
Κων/πολη - Μπιλμπάο 13.05 16.20
Μπιλμπάο - Κων/πολη 13.00 17.50
Κων/πολη - Αθήνα 19.15 20.45
Κων/πολη - Θεσσαλονίκη

19.10 20.30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
30/5, 20/6, 18/7, 1, 8 & 15/8, 12/9, 24/10, 10/11



1495 και φυσικά οι δεκάδες εκπληκτικές εκκλησίες χτισμένες σε κάθε ρυθμό που
μπορεί να φανταστεί κανείς, σαν ένα υπαίθριο μουσείο της Ευρωπαϊκής εξέλιξης
της αρχιτεκτονικής είναι αρκετά για να εντυπωσιάσουν και εμάς στη σημερινή μας
πρωινή ξενάγηση. Στη συνέχεια μπορείτε να περιπλανηθείτε στα στενά και τα
πολλά μικρά μαγαζιά του κέντρου ή να μας ακολουθήσετε στην εκδρομή μας σε
μια ακόμη όμορφη πόλη της Γαλικίας, την ιστορική Ποντεβέδρα. Επιστροφή το
βράδυ στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα.
6η μέρα:  Σαντιάγο Ντε Κομποστέλλα (Λούγκο) Λεόν. Ολοκληρώνουμε το
οδοιπορικό μας στην περιοχή της Γαλικίας με μια πόλη έκπληξη. Το Λούγκο
μπορεί να είναι σήμερα μία μικρή γραφική πόλη αλλά έχει το μέγιστο προνόμιο
να είναι η μοναδική πόλη στο κόσμο που διατηρεί πλήρη και ανέπαφα τα
Ρωμαϊκά της τείχη που ολοκληρώθηκαν το 3ο αιώνα μΧ, έχουν μήκος 2117μ.,
ύψος 10 με 15μ. και τα προστατεύουν 71 αμυντικοί πύργοι. Χρόνος ελεύθερος να
την περπατήσουμε. Άφιξη νωρίς το απόγευμα στην μεσαιωνική Λεόν, από τις
πρώτες πόλεις που εξεγέρθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ισπανικής ανε-
ξαρτησίας και το 1833 έγινε πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Στην περιήγηση
της θα δούμε το ιστορικό της κέντρο όπου εξέχοντα ιστορικά κτίρια αποτελούν
ο καθεδρικός ναός, το καλύτερο δείγμα γαλλικού στυλ κλασικής γοτθικής αρχιτε-
κτονικής στην Ισπανία, η βασιλική του Σαν Ισίδορο, μία από τις σημαντικότερος
εκκλησίες Ρομανικού ρυθμού στην Ισπανία και τόπος ταφής των μεσαιωνικών
μοναρχών της Λεόν, το μοναστήρι του Σαν Μάρκος και η Κάσα Μποτίνες, μια
μοντερνιστική δημιουργία του Αντόνιο Γκαουντί. 
7η μέρα: Λεόν (Μπούργκος, Ζαραούτς) Σαν Σεμπαστιάν. Αναχώρηση με
τελικό προορισμό το Σαν Σεμπαστιάν αφού πρώτα σταθούμε στην εξαιρετική
ιστορική πόλη της Καστίλης, Μπούργκος, που βρίσκεται στη διαδρομή του Αγίου
Ιακώβου και είναι χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 800μ. Η πόλη διαθέτει πολλά
ιστορικά μνημεία όπως ο Καθεδρικός ναός που ανακηρύχθηκε μνημείο Παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO το 1984 και η Μονή Λας Ουέλγας
Ρεάλες. Ένας μεγάλος αριθμός εκκλησιών, παλατιών και άλλων κτιρίων από τη
μεσαιωνική περίοδο σώζονται μέχρι σήμερα. Περιβάλλεται δε από τα πάρκα
Φουέντες Μπάνκας και Παθέο ντε λα Ίσλα. Άφιξη το απόγευμα στο Σαν

Σεμπαστιάν, που στη γλώσσα των Bάσκων αναφέρεται ως Nτονόστια, μία πόλη
διάσημη για τις παραλίες της στο Βισκαϊκό κόλπο, τη περίφημη κουζίνα της που
την έχουν τιμήσει οι Celebrity σεφ της περιοχής και το γλετζέδικο χαρακτήρα των
κατοίκων της ( καθοδόν και εάν ο χρόνος το επιτρέπει θα περάσουμε πανοραμικά
από το Ζαραούτς). Το απόγευμα στο Σαν Σεμπαστιάν θα ανακαλύψουμε τα ση-
μαντικότερα αξιοθέατά στην «Πάρτε Βιέχα» δηλαδή παλιά πόλη, στη περιοχή
Centro Romantico με τα κομψά κτίρια και τέλος στη Λα Κόντσα, τη παραλιακή της
λεωφόρο. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το λευκό τοπικό κρασί (txakoli) και
ψάρι στα κάρβουνα (pescado a la brasa). Για το βράδυ σας προτείνουμε να
κάνετε ότι και οι κάτοικοι της πόλης, να επισκεφθείτε δηλαδή κάποιο από τα
δεκάδες Pintxos Bars, για να απολαύσετε τις ευφάνταστες μικρές αυτές λιχουδιές
που έκαναν διάσημη τη Βασκική κουζίνα σε όλο τον κόσμο … άλλωστε εδώ ξε-
κίνησαν «μυθικά» ονόματα της σύγχρονης γαστρονομίας όπως ο Martin Berasategui
και ο Juan Mari Arzak!!! 
8η μέρα: Σαν Σεμπαστιάν (Χοντεαρίμπια Μπαγιόν Μπιαρίτζ). Ιστορικά η Χώρα
των Βάσκων, σε αντίθεση με την ευρέως επικρατούσα αντίληψη δεν ανήκει μόνο
στην Ισπανία αλλά εκτείνεται και σε Γαλλικό έδαφος. Έτσι σήμερα θα κάνουμε
μια ολοήμερη εκδρομή για να γνωρίσουμε αυτά ακριβώς τα «άγνωστα» μέρη
της Χώρας των Βάσκων. Πρώτα η γραφική Χοντεαρίμπια ακριβώς στα σύνορα
Ισπανίας / Γαλλίας, με τα μεσαιωνικά της τείχη και το θαυμάσιο ιστορικό της
κέντρο, αμέσως μετά εντός Γαλλικού πλέον εδάφους, η αρχοντική, παραποτάμια
Μπαγιόν που εξιδανίκευσε ο διάσημος αμερικανός συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγουεϊ
στο περίφημο μυθιστόρημα του: «Ο Ήλιος θα ανατέλλει για πάντα» και αργότερα
το κοσμοπολίτικο θέρετρο του Μπιαρίτζ, το οποίο προτιμήθηκε ανά καιρούς ως
τόπος διακοπών για τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Γηραιάς Ηπείρου και
που διατηρεί μία ανάλαφρη γοητεία που συναρπάζει ακόμη και σήμερα.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Σαν Σεμπαστιάν
9η μέρα: Σαν Σεμπαστιάν - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Η εκδρομή μας σε αυτή τη
τόσο ιδιαίτερη περιοχή της Ιβηρικής Χερσονήσου ολοκληρώνεται και μας αφήνει
πλούσιες εικόνες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μπιλπάο για την επιστροφή
μας μέσω Κωνσταντινούπολης.
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9 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη. Πρωινή
άφιξη στην Κωνσταντινούπολη. Στην εκτενή ξενά-
γηση μας θα επισκεφτούμε τον Ιππόδρομο που
ανήγειρε ο Σέπτημος Σεβήρος και επέκτεινε ο
Μέγας Κωνσταντίνος, χώρος θεαμάτων, αμαξο-
δρομιών αλλά και λαϊκών εξεγέρσεων όπως η
Στάση του Νίκα, το Μίλιον δηλαδή την μαρμάρινη
στήλη, αρχή των χιλιομετρικών αποστάσεων του
Βυζαντίου και βέβαια την Αγία Σοφία, το μεγαλο-
πρεπέστερο έργο του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού
που έχει παγκοσμίως χαρακτηριστεί ως το λαμ-

πρότερο χριστιανικό αρχιτεκτόνημα όλων των εποχών
και πρόσφατα συμπεριελήφθη στα μνημεία Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Συνεχίζουμε με μνημεία
Οθωμανικής περιόδου: Το Μπλε Τζαμί του Σουλτάνου
Αχμέτ διακοσμημένο με θαυμάσια επισμαλτωμένα γα-
λάζια κεραμικά πλακίδια ιζνίκ, το παλάτι Τοπ Καπι
κατοικία των Σουλτάνων μέχρι το 1856 και τώρα εθνικό
μουσείο με εξαιρετικές συλλογές όπλων, ενδυμάτων,
πορσελάνης, θρησκευτικών κειμηλίων, και την αμύθητη
συλλογή κοσμημάτων της άλλοτε Υψηλής Πύλης. Μετά
την απολαυστική περιήγηση στα μνημεία, καιρός να
ανηφορήσουμε για το Μεγάλο Σκεπαστό Παζάρι (Kapali
Carsi η αλλιώς Grand Bazaar). Χιλιάδες μικρά θολωτά
μαγαζιά, σε σειρές κάτω από ζωγραφιστές αψιδωτές
καμάρες, με αμέτρητες πραμάτειες λογιών -λογιών, λου-
σμένες σε πολύχρωμους φωτισμούς και σε μυρωδιές
από φρέσκο τσάι και ναργιλέδες. Ελεύθερος χρόνος
για shopping therapy, αναψυκτικά και καφέ σ’ ένα από
τα γραφικά καφενεδάκια της αγοράς. Στη συνέχεια δια-
σχίζοντας την γέφυρα πάνω από τον Κεράτιο Κόλπο,
θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Κωνσταντινούπολη. Πρωινό στο ξενοδοχείο
και αναχώρηση για επίσκεψη στο Ανάκτορο Ντολμά
Μπαχτσέ, στον κόσμο της ανείπωτης χλιδής των Σουλ-
τάνων της νεότερης περιόδου. Χτισμένο πάνω στον Βό-
σπορο από τον Σουλτάνο Αμντούλ Μετζίτ περί το 1850
σε εκλεκτικό ρυθμό, δηλαδή με τα ωραιότερα χαρα-
κτηριστικά όλων των αρχιτεκτονικών ρυθμών, αποτελεί
ένα εξαίσιο δείγμα διακοσμητικής τέχνης: μεταξωτές αρ-
γυροκέντητες ταπισερί, κρυστάλλινοι πολυέλαιοι, μονα-
δικοί ζωγραφικοί πίνακες, περίφημα χαλιά Χέρεκε, εν-
τυπωσιακά λεπτοδουλεμένα έπιπλα, υπέροχες αίθουσες
τελετών, πριγκηπικών γενεθλίων και υποδοχής ξένων
πρέσβεων και αναρίθμητα άλλα αντικείμενα οπτικής
τέρψης. Στην συνέχεια θα οδηγηθούμε στον ιστορικό
Κεράτιο Κόλπο για μία σύντομη επίσκεψη- προσκύνημα
στο σεπτό ορθόδοξο Πατριαρχείο. Θα δούμε το Πα-
τριαρχικό Μέγαρο - γραφείο, συνοδικές αίθουσες και
κατοικία του Παναγιώτατου- και θα προσκυνήσουμε
στον ναό του Αγίου Γεωργίου, θαυμάζοντας το υπέροχο
ξυλόγλυπτο χρυσοποίκιλτο τέμπλο, την εικόνα της Πα-
ναγίας της Παμμακάριστου και τα άλλα ιερά κειμήλια.
Το απόγευμα θα κάνουμε την ωραιότερη βόλτα της Πό-
λης, στην πάλαι ποτέ περίφημη Λεωφόρο του Πέρα και
νυν πολυσύχναστη από την νεολαία Istiklal Caddesi.
Θα δούμε μαγαζιά, καφέ, εστιατόρια, τράπεζες, κινημα-
τογράφους, γραφικές στοές, μέγαρα Ευρωπαϊκών Προ-
ξενείων, το Σισμανόγλειο Μέγαρο, το Ζάππειο σχολείο
της ομογένειας και την Αγία Τριάδα, την πλατεία Τακσίμ
και θα φτάσουμε μέχρι τον πολυφωτογραφημένο Πύργο
του Γαλατά. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να
χαρείτε κατ’ ιδίαν οτιδήποτε επιλέξατε και σας εντυπωσίασε
από τον μακρύ αλλά απολαυστικό μας περίπατο.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Τραπεζούντα. Μετά το
πρωινό, αναχωρούμε για το αεροδρόμιο Sabiha Gokce
στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Έτσι θα
έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε την Γέφυρα του Βο-
σπόρου και να θαυμάσουμε από ψηλά τα παλάτια και
τα ‘γιαλιά’ που κοσμούν τις ακτές του. Η πτήση θα μας
μεταφέρει στην πανέμορφη Τραπεζούντα, την πάλαι
ποτέ πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Κομνηνών.
Μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ακολουθεί η ξε-
νάγηση στην πόλη, που γνωρίζει μεγάλη εμπορική και
οικονομική ανάπτυξη και διατηρεί θαυμάσια βυζαντινά
μνημεία και αρχοντικά μέγαρα της ακμάζουσας ελληνικής
κοινότητας του 19ου αιώνα. Θα δούμε την αρχαιοελ-
ληνική-ρωμαϊκή ακρόπολη, τα ερείπια του βυζαντινού
τείχους, θα επισκεφτούμε την Αγία του Θεού Σοφία που
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ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 10.05 11.30
Θεσσαλονίκη - Κων/πολη 09.40 11.00
Κων/πολη - Τραπεζούντα 11.45 13.25
Κων/πολη - Αθήνα 19.15 20.45
Κων/πολη - Θεσσαλονίκη 19.10 20.30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
24/6, 8 & 22/75, 12 & 26/8, 9 & 23/9

22/10, 11/11

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού ή ταυτότητα τελευταίας δε-

καετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 5*

Ημιδιατροφή καθημερινά 
εκτός της Κωνσταντινούπολης

Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ
Έμπειρος αρχηγός συνοδός

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους

Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.



χτίστηκε από τον Μανουήλ τον Α΄ (1238-1263) και διακοσμείται με υπέροχες
ανάγλυφες θρησκευτικές παραστάσεις και τοιχογραφίες και την Παναγία την Χρυ-
σοκέφαλο, η οποία σήμερα λειτουργεί ως τέμενος προσευχής. Στη συνέχεια μας
περιμένει η επιβλητική Βίλα του Ατατούρκ, πρώην θερινή έπαυλη εξέχοντα
Έλληνα τραπεζίτη και μοναδικό αρχιτεκτόνημα των αρχών του 20ού αιώνα. Θε-
ωρείται ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά κτίσματα της αρτ νουβό και
φιλοξενεί μια αυθεντική συλλογή επίπλων της εποχής και μερικές σπάνιες φωτο-
γραφίες του Κεμάλ Ατατούρκ Επιστροφή και δείπνο στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Τραπεζούντα (Παναγία Σουμελά) Η σημερινή μας μέρα θα είναι
ιδιαίτερα ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και πολύ συγκινητική. Η διαδρομή μας
αρχικά πλάι στις ομιχλώδεις και απόκρημνες ακτές της Μαύρης Θάλασσας όπως
αποκαλείται από το σκούρο χρώμα που παίρνει κατά καιρούς, και κατόπιν
ανηφορική σε καταπράσινο δραματικό τοπίο θα μας φέρει στο κορυφαίο
αξιοθέατο του Πόντου, την μοναδική Μονή Σουμελά, που απετέλεσε σύμβολο
του Ποντιακού Ελληνισμού για 16 αιώνες. Το μοναστήρι χτισμένο σαν αετοφωλιά
στις απότομες πλαγιές του όρους Μελά και περιτριγυρισμένο από ένα αδιαπέραστο
δασώδη μανδύα αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα
του χριστιανικού κόσμου. Στην επίσκεψη μας θα θαυμάσουμε την επιβλητική μο-
ναστηριακή αρχιτεκτονική, την μοναδική ναίφ αγιογράφηση του καθολικού, που
είναι λαξευμένο στον βράχο και την αξεπέραστη άγρια ομορφιά του περιβάλλοντος.
Η μέρα μας θα συνεχιστεί με επίσκεψη στα Ποντιακά χωριά της περιοχής
Ματσούκα ( Σούρμενα, Σέραχο και Τσαϊκάρα ). Επιστροφή στην Τραπεζούντα
και ελεύθερος χρόνος για περιδιάβαση στο κεντρικό εμπορικό δρόμο με τα
μαγαζιά και εργαστήρια χρυσοχοίας για τα οποία φημίζεται η πόλη. Επιστροφή
και δείπνο στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Τραπεζούντα - Σεβάστεια. Σήμερα αφήνουμε τα παράλια του Πόντου
και ξεκινάμε για την Ενδοχώρα. Πρώτη μας στάση η Αργυρούπολη (Gumushane).
που υπήρξε στο παρελθόν ακμάζουσα Ελληνική κοινότητα. Εδώ θα έχουμε την
ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα εκλεκτά και νόστιμα Σουτζούκ Λοκούμ από πετιμέζι
και καρύδια, παραδοσιακά γλυκά της πόλης. Στη συνέχεια η διαδρομή ανάμεσα
σε λόφους, κατάφυτα βουνά και ορμητικούς χειμάρους θα μας φέρει στην
Σεβάστεια ( Sivas ). Στην ξενάγηση που θ’ ακολουθήσει θα δούμε τα μνημεία
Cifte Minare Medrese και Gok Medrese (1271), θαυμάσια δείγματα Σελτζούκικης
τέχνης, το μεγάλο τέμενος της Παρασκευής Ulu Cami (1197) και θα περπατήσουμε
στην κεντρική πλατεία Konak Meydanι. Εδώ θα δούμε το μέγαρο της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και το σημαντικό για την σύγχρονη ιστορία Εθνογραφικό Μουσείο
Ατατούρκ που περιβάλουν την πλατεία και μπορούμε να καθίσουμε σε ένα
γραφικό τσάιχανέ να αφουγκραστούμε την ατμόσφαιρα και να πάρουμε ένα
τσάι μαζί με τους ντόπιους. Δείπνο.
6η μέρα: Σεβάστεια - Καππαδοκία. Μετά το πρωϊνό αναχωρούμε με προορισμό
την πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο για την μοναδικότητα του τοπίου της Καππαδοκία,
εκεί όπου η φύση σμίλεψε με τον καλύτερο τρόπο την γη και δημιούργησε
μοναδικά γεωλογικά φαινόμενα. Πρώτη μας στάση η γενέτειρα πόλη του Αγίου
Βασιλείου Καισάρεια, η οποία πήρε το όνομα της το 17 μ.Χ. από τον Ρωμαίο αυ-
τοκράτορα Τιβέριο, προς τιμήν του πατέρα του Αυγούστου Καίσαρα. Θα
διασχίσουμε τις κεντρικές λεωφόρους, θα δούμε τα ιστορικά τείχη, τα αρχαία
μαυσωλεία και θα περπατήσουμε στην πολυσύχναστη σκεπαστή αγορά. Κατόπιν
συνεχίζουμε για την πιο γνωστή πολιτεία της Καππαδοκίας το Προκόπι ( Urgup ),
πανέμορφη πόλη με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που θυμίζει θεατρικό σκηνικό. Μια
βόλτα στα γραφικά σοκάκια με τα διάσπαρτα μπαράκια που συνήθως παίζουν

τούρκικα σεβνταλίδικα τραγούδια είναι ότι ωραιότερο. Δείπνο.
7η μέρα: Καππαδοκία. Στις μέρες μας, ο τόπος που συνήθως αποκαλούμε Καπ-
παδοκία συμπίπτει με την περιοχή των λαξευτών χριστιανικών μνημείων που
σώζονται από την Βυζαντινή εποχή. Αυτός ο σχεδόν τριγωνικός χώρος έχει σαν
φυσικό σύνορο του τον ποταμό Άλυ στον βορρά και ορίζεται από τις πόλεις
Καισάρεια στα ανατολικά, Νίγδη στα νότια και Άκσαράι στα δυτικά. Πρόκειται
για ένα οροπέδιο στην κεντρική Μικρά Ασία, με υψόμετρο 1.000 έως 1.500 μ.
όπου δεσπόζουν διάφορα ηφαιστιογενή βουνά, στην δραστηριότητα των οποίων
οφείλει η Καππαδοκία την μοναδικότητα του τοπίου της. Σ’ αυτόν λοιπόν τον
σπάνιας ομορφιάς τόπο θα αφιερώσουμε την σημερινή μας ημέρα. Θα επισκεφτούμε
το υπαίθριο μουσείο στην κοιλάδας Κόραμα (Goreme) με το ιδιαίτερο μοναστικό
συγκρότημα από λαξευμένες στο βράχο εκκλησίες και παρεκκλήσια, διακοσμημένες
με απερίγραπτες νωπογραφίες με σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη
αλλά και με εικόνες τοπικών αγίων που λατρεύονταν στην Καππαδοκία. Στη
συνέχεια θα περπατήσουμε στο υπέροχο γεωλογικό συγκρότημα Ζέλβε ( Zelve ),
όπου υπάρχουν κατοικίες τρωγλοδυτών και οι ωραιότεροι και πλέον εντυπωσιακοί
σχηματισμοί από βασάλτη, γνωστοί με το όνομα Νεραϊδοκαμινάδες. Η ξακουστή
Σινασός (Mustafapasa ), με τα υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά της ακμάζουσας
ελληνικής κοινότητας πριν την ανταλλαγή πληθυσμών και την εκκλησία του
Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η Άβανος, χτισμένη πάνω στον ποταμό Άλυ,
γνωστή για την αγγειοπλαστική της τέχνη, θα εμπλουτίσουν την επίσκεψη μας. Επι-
στρέφοντας στο ξενοδοχείο θα ατενίσουμε το Ουτσχισάρ (Uchisar) καθώς θα αν-
τανακλώνται πάνω στα τείχη της σιταδέλας του οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου
πριν το ηλιοβασίλεμα. Δείπνο.
8η μέρα: Καππαδοκία - Άγκυρα. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να αναχωρήσουμε
από την Καππαδοκία χωρίς να δούμε μια από τις παράξενες υπόγειες πολιτείες, στις
οποίες υποχρεώνονταν να προσφεύγουν και να κατοικούν οι χριστιανικοί πληθυσμοί
την εποχή των μεγάλων συγκρούσεων του Βυζαντίου με τους Άραβες. Έτσι μετά το
πρωϊνό θα πορευτούμε νότια, όπου ακολουθεί η εκτενής επίσκεψη και ξενάγηση
στα διαφορετικά επίπεδα της υπόγειας πολιτείας του Καϊμακλι (Kaimaklι), λαξευμένη
σε tufa (πορώδης πέτρα στερεοποιημένης ηφαιστειακής στάχτης ), θα μας πλημμυρίσει
με δέος και ενθουσιασμό. Καταγοητευμένοι από την πανέμορφη Καππαδοκία και
πλήρεις από πρωτόγνωρες εμπειρίες και εντυπώσεις, αναχωρούμε με προορισμό
την Άγκυρα, δεύτερη πόλη σε πληθυσμό και πρωτεύουσα της γειτονικής μας
Τουρκίας. Άφιξη, τακτοποίηση και δείπνο στο ξενοδοχείο.
9η μέρα: Άγκυρα (Κωνσταντινούπολη) Αθήνα. Μετά το πρωϊνό ξεκινάμε την
περιήγηση μας για να γνωρίσουμε τα αξιοθέατα της Άγκυρας. Θα διατρέξουμε
τις κεντρικές αρτηρίες, θα επισκεφτούμε το εντυπωσιακό Μαυσωλείο του Κεμάλ
Ατατούρκ ( Anιtκabir ), το Πάρκο της Νεολαίας, την ιστορική πλατεία Ulus
Meydanι με τα παλαιά κυβερνητικά κτίρια, την γραφική Σιταδέλα ( Ankara Hisarι
) με τα στενά καλντερίμια και παραδοσιακά κονάκια που έχει διατηρήσει τον χα-
ρακτήρα του παρελθόντος και βέβαια το εξαιρετικό Μουσείο των Ανατολικών
Πολιτισμών ( Anadolu Medeniyetreli Musesi ). Το μουσείο στεγάζεται σε ένα
θαυμάσια ανακαινισμένο παλαιό Κερβανσαράι και περιέχει τα σημαντικότερα
και ωραιότερα εκθέματα από τους αρχαίους πολιτισμούς των Χετταίων και
Ουραρτού, που ήκμασαν στην περιοχή της Ανατολίας. Πλούσιοι λοιπόν τώρα
όπως γίναμε με όλα αυτά που μας χάρισε το ταξίδι, αναχωρούμε για το
αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και την πτήση της επιστροφής. Όμως,
αγαπητοί ταξιδιώτες το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ, θα συνεχίζεται πάντα σαν
μακρινή ανάμνηση και γλυκιά νοσταλγία
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1η μέρα: Αθήνα/ Θεσσαλονίκη - Κωνσταντι-
νούπολη Αναχώρηση για την Κων/πολη Άφιξη
και ολοήμερη ξενάγηση. Αρχίζουμε την επίσκεψή
μας από τον Βυζαντινό Ιππόδρομο, όπου βλέπουμε
τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, την στήλη των όφεων
και την πέτρινη στήλη των Πορφυρογέννητων.
Ακολουθεί η ξενάγηση στο Τζαμί του Σουλτάν
Αχμέτ, γνωστό σαν Μπλε Τζαμί. Μια μικρή στάση
για καφέ και συνεχίζουμε με την επίσκεψη στη
θρυλική Αγία Σοφία. Θα μας μαγέψει το μεγαλείο
της εκκλησίας και τα ψηφιδωτά της τελευταίας πε-

ριόδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορία.Τελευταία θα
δούμε την Δεξαμενή του Ιουστινιανού με τους 336
κίονες, κατασκευασμένη τον 6ον αιώνα από τον Ιουστι-
νιανό, για να αποθηκεύει το νερό της Πόλης.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη Συνεχίζουμε σήμερα τη
γνωριμία μας με τη Πόλη. Πρώτη επίσκεψη στην παλαιά
βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας Παμμακάριστου (Fe-
thiye Cami), μια από τις προηγούμενες έδρες του Πα-
τριαρχείου, στολισμένη με ψηφιδωτά. Μετά θα δούμε
εξωτερικά την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη εν τω
Τρούλλω (Hirami Ahmed Pasa Mescid). Στη συνέχεια
θα περπατήσουμε την συνοικία της Τσαρσάμπα, όπου
εδρεύει η μουσουλμανική αίρεση του Ισμαήλ Αγά. Περ-
πατώντας δίπλα από την Στέρνα του Άσπαρ ( ukurbostan
Sarn c ), θα επισκεφτούμε το Τζαμί του Σουλτάνου
Γιαβούζ Σελίμ. Επόμενη επίσκεψή μας στο Πατριαρχείο
στο Φανάρι. Θα περάσουμε έξω από την Μεγάλη του
Γένους Σχολή, το Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο, το σπίτι
του εξόριστου Μολδαβού πρίγκιπα Καντεμίρη και την
εκκλησία της Παναγίας Μουχλιώτισσας.Η επόμενη επί-
σκεψη είναι στην εκκλησία του Παντοκράτορα Χριστού
(Zeyrek Cami). Θα περάσουμε από μια παραδοσιακή
συνοικία κοντά από τις καμάρες του Υδραγωγείου του
Ουάλη, που ονομάζεται η αγορά των γυναικών
(Kad nlar Pazar ). Μια στάση για όσους θέλουν να
δοκιμάσουν την ποντιακή πίτα με διαφορετικές γεύσεις.
Επόμενη δοκιμή ένα πολύ ωραίο ρόφημα, που ονομάζεται
Μποζάς και πίνεται μαζί με κίτρινα στραγάλια. Η τελευταία
μας επίσκεψη είναι στο Τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγα-
λοπρεπούς. Θα θαυμάσουμε το μέγα έργο του Σινάν
και εσωτερικά και εξωτερικά. Ακόμη θα θαυμάσουμε
τα μαυσωλεία του Σουλεϊμάν, της Χουρρέμ Σουλτάν
και του Σινάν. Τέλος, θα βγάλουμε ωραίες φωτογραφίες,
με θέα τον Κεράτιο και τον Βόσπορο, πριν την επιστροφή
μας στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη Σήμερα η περιπατητική
μας ξενάγηση θα είναι στην περιοχή του Γαλατά, που
είναι απέναντι από την παλαιά Πόλη, όπου ζούσανε οι
Γενοβέζοι τον 14ο και 15ο αιώνα και τον 18ο και 19ο
αιώνα οι Ευρωπαίοι (Άγγλοι, Γερμανοί, Ρώσοι κ.ά). Θα
ξεκινήσουμε από το Τουνέλ, τέλος του πεζοδρόμου του
Ιστικλάλ. Η πρώτη στάση μας θα είναι στο Μεβλεβιχανέ
των Περιστρεφόμενων Δερβίσηδων (Γαλατά Μεβλεβι-
χανεσί). Μετά περνώντας κοντά από το Σουηδικό προ-
ξενείο θα δούμε την Αγγλικανική Εκκλησία που χτίστηκε
προς μνήμην του πολέμου της Κριμαίας. Στην συνέχεια
προχωρώντας στα στενάκια της περιοχής, θα έχουμε

την ευκαιρία να βγάλουμε δεκάδες φωτογραφίες, και
βλέποντας παρά πολλά διατηρητέα κτίρια και μνημεία,
όπως το Γερμανικό Κολέγιο, την πολυκατοικία του
Ντογάν Βεϊ, θα φτάσουμε στον Πύργο του Γαλατά Στην
συνέχεια θα δούμε εξαιρετικά μνημεία Γενοβέζων, Αρ-
μενίων, Εβραίων, Ελλήνων και Οθωμανών και ακόμη
πολλές εκκλησίες, τζαμιά, συναγωγές, σχολεία, παλάτια,
τράπεζες (Τράπεζα Αθηνών και Θες/νίκης) κ.ά. Επίσης,
απομεινάρια από τα τείχη των Γενοβέζων και μερικά
Νοσοκομεία θα πλουτίσουν την εκδρομή μας. Θα κα-
ταλήξουμε στο Καράκιοϊ κοντά στην γέφυρα του Γαλατά,
όπου θα δούμε και μερικές Εκκλησίες Τούρκων Ορθο-
δόξων και των Ρώσων. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος
στην Κλειστή Αγορά της Πόλης  (Kapali Çarsi).
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Σήμερα θα απολαύσουμε μια ημερήσια εκδρομή και
στην ασιατική Κων/πολη. Μετά το πρωινό, θα περάσουμε
στην ασιατική πλευρά πάνω από την γέφυρα του Βο-
σπόρου. Θα προχωρήσουμε παραλιακά βλέποντας
πάρα πολύ όμορφα αρχοντικά, που ονομάζονται γιαλιά
επειδή είναι κτισμένα στο γιαλό του Βοσπόρου. Θα κά-
νουμε διάφορες στάσεις σε παραδοσιακές συνοικίες
και θα δοκιμάσουμε τοπικές λιχουδιές, όπως γιαούρτι
με άχνη στο Κάνλιτσα. Στάση επίσης σε παραλιακή κα-
φετέρια κοντά στα κάστρα της Ανατολίας. Δίπλα είναι
και το Κιουτσούκ Σου Κασρί, που ήταν τόπος ξεκούρασης
του Σουλτάνου, όταν ερχόταν για κυνήγι στην περιοχή.
Επόμενη επίσκεψη σε ένα παλαιό αρχοντικό Αιγύπτιου
Πασά, που ονομάζεται Χιδίβ Κασρί (Hidiv Kasr ).Το
απόγευμα θα πάμε στην Χαλκηδόνα (Kad köy). Απα-
ραίτητος είναι ο περίπατος στα παραδοσιακά στενά
δρομάκια της παλαιότερης συνοικίας, δοκιμάζοντας διά-
φορες λιχουδιές, καφέ ψημένο σε στάχτη στο παραδο-
σιακό ελληνικό ζαχαροπλαστείο Baylan κ.ά. Θα δούμε
την ορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Ευφημίας, την αρμένικη
εκκλησία του Surp Takavor, την όπερα Süreyya (αν
είναι δυνατόν και εσωτερικές επισκέψεις των χώρων)
και ελεύθερη ώρα στη λαϊκή αγορά. Πλήρεις εντυπώσεων
ξεκινήσουμε για το αεροδρόμιο για την πτήση της επι-
στροφής μας.

4 ΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας

4* & 5* στη περιοχή του Τακσίμ
Πρωινό καθημερινά

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα

Είσοδοι (π.χ. μουσεία) όπου αναφέρεται
εσωτερική επίσκεψη

Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού ή ταυτότητα τελευταίας δε-

καετίας με λατινικούς χαρακτήρες

Δυνατότητα επέκτασης σε 5ήμερο
πρόγραμμα με εκδρομή στα Πριγκη-

πόνησα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Κάθε Παρασκευή

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 10.40 12.15
Κων/πολη - Αθήνα 19.00 20.35

Θεσ/νίκη - Κων/πολη 09.55 11.15
Κων/πολη - Θεσ/νίκη 19.20 20.45

Πτήσεις AEGEAN AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 07.35 08.55
Κων/πολη - Αθήνα 21.20 22.45
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1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Τιφλίδα. Ανα-
χώρηση αεροπορικώς μέσω σταθμού για την
πρωτεύουσα της Γεωργίας, τη Τιφλίδα. Άφιξη, με-
ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Τιφλίδα ( Μτσκέτα, Ανανούρι, Γκόρι,
Ουπλιτσίκε). Επίσκεψη στη πόλη-μουσείο Μτσκέτα,
αρχαία πρωτεύουσα της Γεωργίας. Θα επισκε-
φθούμε το μοναστήρι Τζβάρι του 6ου αιώνα και
το καθεδρικό Svetitskhoveli του 11ου αιώνα. Συ-
νεχίζομε με το κάστρο Ανανούρι του 16-17ου
αιώνα και το Γκόρι, γενέτειρα του Στάλιν. Στο ομώ-

νυμο μουσείο θα δούμε προσωπικά του αντικείμενα.Στη
συνέχεια μας περιμένει η υπόσκαφη πόλη Ουπλιτσίκε
από το 1500 π.Χ. Επιστροφή στη Τιφλίδα. 
3η μέρα: Τιφλίδα. Η Τιφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας
από το 5ο αιώνα, είναι μία πόλη χτισμένη ανάμεσα σε
μια στενή κοιλάδα με ιδιαίτερη ρουστίκ αρχιτεκτονική
και δεκάδες γεωργιανού ρυθμού εκκλησίες.Στην ολοή-
μερη ξενάγηση μας θα θαυμάσουμε το καθεδρικό ναό
Σιόνι, την εκκλησία Μετέχι, πραγματικά αριστουργήματα
που εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο την θρη-
σκευτική γεωργιανή αρχιτεκτονική καθώς και το κύριο
φρούριο της πόλης Ναρίκαλα με εκπληκτική θέα στο
ποταμό Μτκβάρι (Κούρα). Θα επισκεφθούμε ακόμη το
Εθνικό Γεωργιανό Μουσείο, το καθεδρικό της Αγίας
Τριάδας Σαμέμπα και θα κλείσουμε τη μέρα μας θαυ-
μάζοντας τη θέα από το ιερό όρος Μτατσμίντα. 
4η μέρα:Τιφλίδα - Ερεβάν (Χαγκπάτ, Λίμνη Σεβάν,
Ντιλιτζάν) Πρωινή αναχώρηση για το Ερεβάν, πρω-
τεύουσα της Αρμενίας. Πρώτη μας στάση καθοδόν το
μοναστήρι Χαγκμπάτ που κατασκευάστηκε το 976 στη
διάρκεια της βασιλείας του Άσοτ Γ’ Μπαγκρατούνι, προ-
στατευμένο από την UNESCO. Επόμενος σταθμός η πε-
ριοχή του Ντιλιτζάν, η Ελβετία της Αρμενίας. Θα περιη-
γηθούμε στη λίμνη Σεβάν, τη μεγαλύτερη αλπική λίμνη
γλυκού νερού στον Καύκασο. Στην βορειοδυτική όχθη
της βρίσκεται το Μοναστήρι Σεβάν χτισμένο τον 9ο
αιώνα. Άφιξη στο πολυτελές ξενοδοχείο μας στο Ερεβάν.
5η μέρα: Ερεβάν (Γκαρνί, Γκέραρτ, Εχμιατζίν, Ζβάρ-
νοτς). Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε τον Ελλη-
νιστικό Ναό του Γκαρνί χτισμένο τον 1ο αιώνα από τον
Βασιλιά Τριδάτη και αφιερωμένο στον θεό Ήλιο. Αμέσως
μόλις η Αρμενία ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, ο Ναός
μετατράπηκε σε θερινή κατοικία των Βασιλέων και σή-
μερα ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Unesco. Στην ίδια λίστα της Unesco
ανήκει και το λαξευμένο στα βράχια μοναστήρι-σπηλιά
του Γκέραρτ. Συνεχίζουμε για τον ιερό χώρο Εχμιατζίν
και τον ομώνυμο Καθεδρικό Ναό του 4ου αιώνα και τα
ερείπια του καθεδρικού ναού του 7ου αι. στο Ζβάρτνοτς.
Μετά θα επισκεφθούμε το ναό της Αγίας Χρίπσιμε
καθώς και ένα εξαιρετικό δείγμα Αρμένικης αρχιτεκτονικής,
τον Ναό του Αγίου Gayane χτισμένο τον 7ο. Απόγευμα
ελεύθερο να περπατήσετε στην πόλη που σου δίνει την
αίσθηση ενός ανοιχτού μουσείου γεμάτη με θέατρα,
γκαλερί αλλά και με μοντέρνα κλαμπ.

6η μέρα: Ερεβάν (Κορ Βιράπ, Αρένι, Νοραβάνκ).
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Μοναστήρι Κορ
Βιράπ, εκεί που φυλακίστηκε ο Αγ. Γρηγόριος ο Φωτιστής
που έφερε το φως του Χριστιανισμού στην Αρμενία.
Είναι το πιο κοντινό σημείο στο όρος Αραράτ στο
έδαφος της Αρμενίας και η θέα από το μοναστήρι των
δίδυμων κορυφών του βιβλικού Αραράτ προκαλεί
δέος. Στάση το γραφικό χωριό Αρένι, φημισμένο για τα
κρασιά του. Θα επισκεφθούμε ένα εργοστάσιο της πε-
ριοχής και θα δοκιμάσουμε τα περίφημα αυτά κρασιά.
Τέλος θα επισκεφθούμε το Νοραβάνκ, ένα ιστορικό
Μοναστήρι χτισμένο μέσα σε φαράγγι. Επιστροφή στο
Ερεβάν. 
7η μέρα: Ερεβάν - Ακαλτσίκε. Σήμερα θα γνωρίσουμε
την πρωτεύουσα Ερεβάν, χτισμένη στις όχθες του ποταμού
Χραζντάν, μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου.
Στη ξενάγηση μας θα δούμε το Άγαλμα της Μητέρας
Αρμενίας, την Ακαδημία Επιστημών, το κτίριο της Βουλής,
το μεγαλοπρεπές κτίριο της Όπερας, την λεωφόρο Μά-
στοτς. Συνεχίζουμε με το Ματενανταράν, έ να μονα δι κό
μου σεί ο χει ρο γρά φων. Ε δώ φυ λάσ σο νται πάνω α πό
20.000 χει ρό γρα φα α νε κτί μη της ι στο ρι κής και πνευ μα τι-
κής α ξί ας. Τα πε ρισ σό τε ρα εί ναι γραμ μέ να στο ε θνι κό
αλ φά βη το, το ο ποί ο ε πι νό η σε τον 5ο αιώ να ο μο να χός
Μεσρόπ Μα στότ ς. Επόμενη στάση το Κασκέιντ, μια τε-
ράστια πέτρινη σκάλα με πολλαπλά επίπεδα που στολί-
ζονται με σιντριβάνια και γλυπτά. Στην κορυφή της
σκάλας μας περιμένει το Πάρκο της Νίκης και η υπέροχη
πανοραμική θέα όλης της πόλης μέχρι το όρος Αραράτ.
Συνεχίζουμε με το Μνημείο της Αρμένικης Γενοκτονίας
και κατευθυνόμαστε στα σύνορα με τη Γεωργία για το
τελικό μας προορισμό, τη πόλη Ακαλτσίκε.
8η μέρα: Ακαλτσίκε - Κουταισί - Μπατούμι. Οδική
αναχώρηση για το σημαντικότερο λιμάνι της Γεωργίας,
το Μπατούμι. Καθοδόν θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
Τζελάτι στο Κουταισί που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα από
τον διάσημο Γεωργιανό βασιλιά Δαυίδ (1073-1125).
Άφιξη στο Μπατούμι. 
9η μέρα: Μπατούμι - Θεσσαλονίκη / Αθήνα. Η πόλη
Μπατούμι, πρωτεύουσα της Αζαρίας φημίζεται για τους
εξαίσιους βοτανικούς κήπους, το σημαντικό λιμάνι στη
Μαύρη θάλασσα και τις παραθαλάσσιους λεωφόρους.
Θα επισκεφθούμε τη κεντρική πλατεία της πόλης, τις
όμορφες πλατείες της και τη γραφική παλιά πόλη. Με-
ταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην
Ελλάδα. 
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ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 10.05 11.35
ή Θεσ/νίκη - Κων/πολη 09.40 11.00
Κων/πολη - Τιφλίδα 13.10 16.30
Μπατούμι - Κων/πολη 20.15 21.20
Κων/πολη - Αθήνα 00.05 01.25
ή Κων/πολη - Θεσ/νίκη 07.25 08.45

9 ΜΕΡΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΜΕΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΕΘΝΗ
ΥΠΕΡΚΑΥΚΑΣΙΑΣ

AΠΟ €950

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ
από την ημερομηνία επιστροφής του ταξι-
διού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 5*
Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 
Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων
ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς 
να παραλείπεται τίποτα.ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

16/6, 14/7, 11/8, 08/9, 27/10

29
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ATOMIKA ΤΑΞΙΔΙΑ ως την άκρη της γης με τους ειδικούς

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ & ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Eπιλέξτε τον ταξιδιωτικό σας προορισμό, όποιος και αν είναι και εμείς θα φροντίσουμε να καλύψουμε και τις πιο απαιτητικές σας ανάγκες, γιατί η πο-
λύχρονη εμπειρία μας επιτρέπει να το εγγυηθούμε με απόλυτη σιγουριά!
Έχουμε ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της Γης και έχουμε ανακαλύψει όλα τα μικρά μυστικά που με χαρά θα τα μοιραστούμε μαζί σας.
Πείτε μας τα ενδιαφέροντα σας και εμείς θα σας δώσουμε όλες τις κατευθύνσεις και πληροφορίες για να σχεδιάσουμε μαζί το ιδανικό ταξίδι για εσάς 
Εμπιστευτείτε και ακολουθήστε μας στην μαγεία του ταξιδιού…. Απολαμβάνοντας με ικανοποίηση τις μικρές ή μεγάλες διαφορές που θα κάνουν το
ταξίδι σας μοναδικό από την αρχή ως το τέλος!!!

Επιλέξτε μια από τις μεγαλουπόλεις, εμείς θα προσθέσουμε την εμπειρία των 25 χρόνων 
και θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Μπανγκόκ 8μ/5ν από €485
Σιγκαπούρη 8μ/5ν από €575
Χονκ Κονγκ 8μ/5ν από €785
Κουάλα Λουμπούρ 8μ/5ν από €525
Μανίλα 8μ/5ν από €895

Μπουένος Άιρες 7μ/5ν από €1195
Δελχί 8μ/5ν από €495
Πεκίνο 8μ/5ν από €595
Σαιγκόν 8μ/5ν από €χχχ
Σαγκάη 8μ/5ν από €795

Ντουμπάι 4μ/3ν €495
Ρίο ντε Τζανέιρο 7μ/5ν από €1195
Νέα Υόρκη 6μ/4ν από €895
Μαϊάμι 7μ/5ν από €995
Λος Άντζελες / Σαν Φρανσίσκο 7μ/5ν από €775

Μαλδίβες 8μ/5ν από €838
Σεϋχέλλες 7μ/5ν από €995
Μαυρίκιος 8μ/5ν από €695
Πουκέτ 8μ/5ν από €615
Σαμούι 8μ/5ν από €622
Κράμπι 8μ/5ν από €676
Νησιά Πι Πι 8μ/5ν από €735
Κάο Λάκ 8μ/5ν από €670
Πατάγια 8μ/5ν από €510
Μπαλί 8μ 5/ν από €625

Βίλλες στο Μπαλί 8μ/5ν από €628
Λομπόκ 8μ/5ν από €700
Νησιά Γκίλι 8μ/5ν από €910
Λανγκάουι 8μ/5ν από €835
Πενάνγκ 8μ/5ν από €690
Κότα Κιναμπάλου 8μ/5ν από €695
Ζανζιβάρη 8μ/5ν από €721
Πούντα Κάνα 10μ/7ν (all inclusive)
από €918

Τζαμάικα 8μ/5ν (ultra all inclusive) από €1172
Μπαχάμες 7μ/5ν (ultra all inclusive) από €1761
Σάντα Λουτσία 8μ/6ν (ultra all inclusive) από €1860
Μπαρμπάντος 8μ/6ν (ultra all inclusive) από €2058
Αντίγκουα 8μ/6ν (ultra all inclusive) από €1238
Γρενάδα 8μ/6ν (ultra all inclusive) από €2110
Τέρκς & Κάικος 7μ/5ν (ultra all inclusive) από €2069
Αβάνα / Βαραδέρο 9μ/7ν από €700
Κάγιο Κόκο, Κάγιο Σάντα Μαρία 9μ/7ν από €1145
Γαλλική πολυνησία 10μ/7ν από €3995

Ένα ευέλικτο προϊόν με εγγυημένες καθημερινές αναχωρήσεις με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων, 
με εκδρομές και ξεναγήσεις, με αγγλόφωνους εναγούς/οδηγούς έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δημιουργηθούν μεγά-

λες ομάδες ατόμων (γκρουπ) για να πραγματοποιηθούν.
Κουάλα Λουμπούρ - Ταμάν Νεγκάρα (το αρ-
χαιότερο δάσος της βροχής) 8μ/5ν από €1125
Εξερευνώντας το Σαμπάχ στο ΒΑ Μαλαι-
σιανό Βόρνεο 8μ/5ν από €1645
Μπαλί - Δράκοι του Κομόντο (με ξενοδοχείο
η ιστιοφόρο) 10μ/7ν από €1495
Πολιτιστικός γύρος Σρι Λάνκα 8/10μ
από €815
Πολιτιστικός γύρος Σρι Λάνκα - Μαλδίβες
10μ/8ν από €1375
Πεκίνο Σιαν Σαγκάη 10μ/7ν από €1395

Νότια Ινδία - Κεράλα 9μ/6ν από €855
Χρυσό τρίγωνο Ινδίας 8μ/5ν από €695
Πανόραμα Βιετνάμ 10μ/7ν από €1465
Τανζανία σαφάρι 8μ/5 ν από €1955
Τανζανία σαφάρι - Ζανζιβάρη 10μ/7ν
από €2335
Κένυα σαφάρι 8μ/5ν από €1350
Κένυα σαφάρι - Μομπάσα 10μ /7ν από €1455
Μπουένος Άιρες - Καταρράκτες Ιγκουαζού
7μ/5ν από €1215
Πανόραμα Περού 10μ/7ν από €1795
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (Συναυλίες ποπ και ροκ - Όπερες - Κλασσικό Μπαλέτο - Θέατρα)

Αδράξτε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια ιδιαίτερη παράσταση, θεατρική ή όπερας, καθώς και ιδιαίτερες καλλιτεχνικές εκθέσεις ή συναυλίες
σε συνδυασμό με το ταξίδι σας στο εξωτερικό ώστε να το προσαρμόσετε στα δικά σας ενδιαφέροντα. Συμβουλευθείτε τους αναλυτικούς τιμοκατα-
λόγους μας με τα προγράμματα η τους συμβούλους ταξιδιών μας.

Mόσχα Οπερα ¨Le Nozze de Figaro¨του Μότζαρτ 3μ/2ν
παραστάσεις από 6/7 έως 10/7 €695 στο διάσημο θέατρο
Μπολσόι

Αγ. Πετρούπολη Κλασσικό Μπαλέτο “Η Λιμνη των Κύ-
κνων” του του Πήτερ Τσαικόφσκι 3μ/2ν παραστάσεις όλο
το καλοκαίρι από €675 στο διασημο θεάτρο Ερμιτάζ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑ
H εταιρεία μας θέλοντας να σας προσφέρει εναλλακτικούς
τρόπους τουρισμού έχει στην διάθεσή σας προτάσεις ανα-
ζωογόνησης και χαλάρωσης σε πολυτελή ξενοδοχεία / ια-
ματικά λουτρά του εξωτερικού. Στα ξενοδοχεία αυτά εκτός
των άλλων μπορείτε να βρείτε υπηρεσίες υγείας με πλήρες
check up, φυσιοθεραπείες, ιαματικά λουτρά κά.

Βουδαπέστη spa in style 4μ/3ν από €435

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ
Παρουσιάζουμε ορισμένες περιοχές οι οποίες δεν είναι
τουριστικά μαζικές, αλλά απευθύνονται στους ταξιδιώτες
που θέλουν να ζήσουν σε πραγματικά όμορφα εξωτικά
μέρη που προστατεύουν την φύση και τον πολιτισμό
τους.

Νησιά Ανατολικής Ταυλάνδης Κο Τάο 8μ/5ν από €735,
Κο Παγκαν 8μ/5ν από €645, Ανατολική Μαλαισία Ρεν-
τάνγκ 8μ/5ν από €1115, Περθενιάν 8μ/5ν από €1045
Αρχιπέλαγος Καριμουντζάγια - Ιάβα, Kura Kura Resort
8μ/5ν από €1195

Και πολλά άλλα κατάλληλα για καταδύσεις και ξεκούραση στην Θάλασσα Σούλου όπως Sipadan island, Mabu island, Libaran Island, Selingan
Island, η στα El Nido resorts στο Παλαγουάν στις Φιλιππινες, η στα Ora Beach κεντρικό Μαλούκου, και Maratya island - Ανατολικό Βόρνεο.

FLY AND DRIVE ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Αν επιθυμείτε να ταξιδεύετε αυτόνομα επιλέγοντας εσείς
τα αξιοθέατα που θα δείτε, το χρόνο που θα αφιερώσετε,
και να έχετε το δικό σας μεταφορικό μέσο για να μετακι-
νείστε όταν θέλετε και όπου θέλετε, τότε το fly and drive
είναι είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος. Απλώς παραλάβετε
στο αεροδρόμιο η στο ξενοδοχείο το αυτοκίνητο σας και
όλοι οι δρόμοι είναι ανοικτοί για εσάς. Εμείς φροντίζουμε
όλα τα υπόλοιπα για να έχετε ένα υπέροχο ταξίδι στα
μετρά σας

Πανόραμα Πορτογαλίας 8μ/7ν από €1015
Παρίσι κάστρα Λίγηρα 6μ/5ν από €844
Παρίσι Κυανή ακτή 7μ/ν από €955

Κυανή ακτή 7μ/6ν από €955
Μαδρίτη Ανδαλουσία 7μ/6ν από €950
Κλασσική Ισπανία 9μ/8ν από €1127

Ρώμη Τοσκάνη Φλωρεντία 5μ/4ν από €738
Ιταλία Κυανή Ακτή 7μ/6ν από €1092
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Ταξίδι στα Κύθηρα 4μ. 
10/7, 28/8, 25/9 (Ημιδιατροφή) από €495

Επισκεπτόμαστε τη καστροπολιτεία της Μονεμ-
βασιάς, διανυκτερεύουμε στη Νεάπολη και την
επόμενη μέρα περνούμε “εκεί που σμίγει η
δύση με την ανατολή στη Μεσόγειο”, στα
μοναδικά Κύθηρα. Το μοναστήρι της Αγίας
Μόνης, ο Μυλοπόταμος, η Παναγία Μυρτιδιώ-
τισσα, το Λιβάδι, η Χώρα είναι μερικοί μόνο
σταθμοί της περιήγησής μας στο νησί.

Κοσμοπολίτικη Μύκονος
και Ιερή Δήλος 3μ.
15/7, 9/9 από €315

“Η Μύκονος δεν είναι σκηνικό, είναι ο πρωτα-
γωνιστής” όπως λέγεται. Ολόλευκα κυβόσχημα
σπίτια, δαιδαλώδη δρομάκια, ανεμόμυλοι και
καμπαναριά αναρίθμητων εκκλησιών. Και στη
συνέχεια στα επιβλητικά ερείπια της Αρχαίας
Δήλου, μια πόλη με δρόμους, αγορές, ιερά, κο-
λώνες, ψηφιδωτά…

Σαντορίνη το Παγκόσμιο Νησί μας
4μ. (Γαστρονομική με ημιδιατροφή) 

29/9 από €455
Μια τετραήμερη επίσκεψη στο “παγκόσμιο νησί
μας” θα μας γνωρίσει τα άνυδρα προϊόντα του,
τα υπέροχα κρασιά του και τις ανήσυχες γευστι-
κές δημιουργίες των Σεφ του. Και ακόμα θα μας
μαγέψει με την Καλντέρα, το ηφαίστειο και τον
πολιτισμό του, από την αρχαιότητα μέχρι σή-
μερα.

Σύρος, «το μικρό Παρίσι 
των Κυκλάδων» 3μ. (Γαστρονομική με

ημιδιατροφή) 01/07 από €280
Ένα 3ημερο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων
με πρωταγωνιστές τα τοπικά προϊόντα, τις δια-
τροφικές συνήθειες και τον πολιτισμό της.

Πάρο Αντίπαρο Νάξο 6μ. 
22/7, 22/8 από €495

Γνωρίστε τρία πανέμορφα κυκλαδίτικα νησιά,
με μοναδική αρχιτεκτονική, γραφικά χωριά, εν-
τυπωσιακά μνημεία και αρχαιολογικούς χώ-
ρους και έντονη νυχτερινή ζωή.

Πάτμος το ιερό Νησί των Δωδεκανή-
σων (Λειψοί, Λέρος) 6μ. 

9/6, 9/9 από €520
Ταξίδι κατάνυξη στη θρησκευτική ιστορία του
τόπου μας, μαγικές παραλίες, επιβλητικά κτίρια
και φυσικά το σπήλαιο της «αποκάλυψης»

Καστελόριζο - Ρόδος - Σύμη - Τήλος
9μ. (αεροπορικώς)
20/8, από €790

Παραδοσιακά σπίτια, απάνεμα λιμανάκια, η Γα-
λάζια Σπηλιά, η Ρω, ο πύργος με το ρολόι, το
περιστέρι της ειρήνης αλλά και μεσαιωνικά κά-
στρα, σημαντικά παλαιοντολογικά ευρήματα
και γραφικοί ψαράδικοι οικισμοί συνθέτουν
ένα μοναδικό παζλ των ακριτικών μας νησιών.
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Γύρος Κρήτης 7μ.
1/7, 19/8, 2/9, από €595

Η Κρήτη του Δαίδαλου και του Ίκαρου, των μι-
νωικών βάζων και των περίφημων τοιχογραφιών,
η Κρήτη του Ελ Γκρέκο, και του Καζαντζάκη.
Θα γνωρίσουμε το Ηράκλειο, τη Κνωσό, την
Ελούντα, τον Άγιο Νικόλαο, το Ρέθυμνο, τα
Χανιά. Τα ενετικά κτίρια, τα κάστρα, τα μουσεία
θα μας συναρπάσουν ενώ δεν θα μπορέσουμε
να αντισταθούμε στις παραδοσιακές λιχουδιές.

Στη Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος 5μ.
16/7, 6, 20/8, 17/9 από €365

Μοναδικά αξιοθέατα και αρχαιολογικοί χώροι
συνθέτουν την εικόνα της Χαλκιδικής. Γύρος της
Σιθωνίας, περίπλους του Αγίου Όρους, περιή-
γηση στη χερσόνησο της Κασσάνδρας αλλά και
επίσκεψη στο σπήλαιο των Πετραλώνων, στην
“ακρόπολη” της παλαιοανθρωπολογίας.

Κέρκυρα το νησί των Φαιάκων 4μ.
(Γαστρονομική με ημιδιατροφή) 27/10 από €560
Μελισσοκομία, αμπελουργία, οινογνωσία, γα-
στρονομία, περίπατοι και Μουσεία στην πόλη
της Κέρκυρας, γνωριμία με τις κρυμμένες γωνιές
της απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού. Από τα πολυ-
τελή παλάτια και αρχοντόσπιτα της πόλης, το
μάτι μας χάνεται στην καταπράσινη φύση, στα
πόδια μας υδροβιότοποι, αλυκές και το γαλάζιο
του Ιονίου. 

Ανατολική Μακεδονία Θάσος 5μ.
16/7, 12/8 από €350

Πυκνά δάση, αμφιθεατρικά κτισμένες, πόλεις,
αρχαιολογικοί χώροι, πεντανόστιμη κουζίνα κι
ένα νησί, η κοσμοπολίτικη Θάσος με δαντελω-
τές ακρογιαλιές και εξωτικές παραλίες.

Ελεύθερη και κατεχόμενη Κύπρος 5μ.
15/7, 5/8, 23/9 από €590

Ζεστά χαμόγελα, φρέσκα φρούτα και κρασί,
πανέμορφα τοπία, ιστορικές μνήμες. Η Λευκω-
σία, η Λάρνακα, η Λεμεσός η Πάφος, η Μονή
Κύκκου, τα Λαύκαρα αλλά και τα Κατεχόμενα,
η Κερύνεια, η Σαλαμίνα η επίσκεψη στο
Μπέλλα Παϊς θα μας φέρουν σε επαφή με την
Κύπρο της καρδιάς μας

Στον Έβρο και στη Σαμοθράκη 5μ.
9/7, 5/8, 2/9, από €390

Ποτάμια, υδροβιότοποι, Προϊστορικά και οθω-
μανικά μνημεία και μαζί τους το νησί των Καβεί-
ρων με πλούσια βλάστηση κι ανυπέρβλητη
φυσική ομορφιά.

Λευκάδα Πρέβεζα 5μ.
1/7, 19/08, 2/9 από €425

Καλοκαιρινό ταξίδι στα σμαραγδένια νερά του
Ιονίου. Καταπράσινη φύση, λογοτεχνική παρά-
δοση, κάστρα, πλακόστρωτα σοκάκια και εξαι-
ρετικά μεζεδοπωλεία



8 ΜΕΡΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού.

Απαραίτητη σκαναρισμένη έγχρωμη 
φωτοτυπία του διαβατήριου σας (μορφή

PDF 10-300 KB) & μία σκαναρισμένη 
έγχρωμη φωτογραφία (μορφή JPEG 10

KB -1 MB, διαστάσεων 350 pixels μήκος
Χ 350 pixels πλάτος) σε άσπρο φόντο.

Ξενοδοχεία 5* 
Ημιδιατροφή καθημερινά 

εντός των ξενοδοχείων 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 

όπως περιγράφονται 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ

Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 

Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή

δείπνων - Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.

Αναχώρηση και από Κύπρο,
ζητήστε περισσότερες πληροφορίες 

στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα 
στη Κύπρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.

Αναχώρηση και από Κύπρο,
ζητήστε περισσότερες πληροφορίες 

στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα 
στη Κύπρο

1η μέρα : Αθήνα ή Θεσσαλονίκη - Δελχί. Συγ-
κέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για
το Δελχί μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
2η μέρα: Δελχί - Ματούρα - Άγκρα. Άφιξη το
πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο του Δελχί, Ίντιρα
Γκάντι. Αμέσως μετά τις διατυπώσεις, αφήνουμε
προσωρινά πίσω μας το Δελχί και αναχωρούμε
οδικώς για τη Ματούρα, τη γενέτειρα του Κρίσνα
για τους Ινδουιστές. Εδώ μας περιμένει η επίσκεψη
στον ιερό ομώνυμο και φυσικά η πρώτη μας
«μύηση» στην θρησκεία που εδώ και χιλιετηρίδες

κυριαρχεί στη χώρα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη
θρυλική Άγκρα, τη κάποτε περήφανη πρωτεύουσα της
αυτοκρατορίας των Μουγκάλ. Άφιξη στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Άγκρα. Ολοήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα
της Άγκρα, με πιο εντυπωσιακό το Μαυσωλείο Ταζ
Μαχάλ, που χτίστηκε από τον Σουλτάνο Σαχ Τζαχάν
προς τιμή της γυναίκας του Μουμτάζ, στα μέσα του
17ου αιώνα. Το μαυσωλείο κοσμείται με εξαιρετικές
παραστάσεις και εντυπωσιάζει με την απαράμιλλη αρχι-
τεκτονική του αρτιότητα. Επόμενος σταθμός το Φρούριο
της Άγκρα, με τείχη ύψους 20 μέτρων, αποτελούμενο
από παλάτια με κορυφαίο κτίσμα το μαργαριταρένιο
τζαμί. Στη συνέχεια το Cosmorama θα σας ξεναγήσει
στο μαυσωλείο του Ιτιμάντ Ουντ Ντάουλα, που αποτέλεσε
αρχιτεκτονικό πρότυπο για την κατασκευή του Ταζ
Μαζάλ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μνημείο στις όχθες
του ποταμού Γιαμούνα, που η κατασκευή του ξεκίνησε
το 1622 από την Νουρ Τζαχάν, γυναίκα του αυτοκράτορα
Τζαχανγκίρ, για τον Πέρση πατέρα της. Ο διάκοσμος
από πολύτιμος λίθους και μάρμαρο από το Ρατζαστάν
σίγουρα θα σας μαγέψει. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Άγκρα - Τζαϊπούρ. Σήμερα διασχίζοντας την
Ινδική ενδοχώρα, θα επισκεφθούμε το Φατεχπούρ Σικρί,
τη περίφημη «πόλη-φάντασμα» με τα υπέροχα παλάτια
που έκτισε ο αυτοκράτορας Ακμπάρ, αλλά εγκαταλεί-
φθηκε μόλις 14 χρόνια μετά την ίδρυση της, λόγω έλ-
λειψης ικανοποιητικής υδροδότησης και σήμερα αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ινδίας. Στη

συνέχεια θα κάνουμε στάση στο χωρίο Αμπανέρι όπου
θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε ένα υπέ-
ροχο «Μπαολί», δηλαδή μία δεξαμενή νερού χτισμένη
με την παραδοσιακή κλιμακωτή αρχιτεκτονική που
άνθισε στη Βόρεια Ινδία. Άφιξη το απόγευμα στη
Τζαϊπούρ, τη πρωτεύουσα της πολιτείας του Ρατζαστάν.
Αργά το απόγευμα θα απολαύσουμε μία βόλτα στους
γραφικούς δρόμους της «Ροζ Πόλης», όπως αποκαλείται
η Τζαϊπούρ, αποκομίζοντας μία πρώτη ιδέα της απαρά-
μιλλης ομορφιάς της και φυσικά θα παρακολουθήσουμε
ένα «Αάρτι», τη καθημερινή δέηση προς τους Θεούς,
στη δύση του Ηλίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
δείπνο και διανυκτέρευση.
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AΠΟ €495

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ QATAr AirwAys
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Ντόχα 20.20 00.40*
Ντόχα - Δελχί 02.45* 08.50*
Δελχί - Ντόχα 10.05 11.45
Ντόχα - Αθήνα 14.20 19.20

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 15.35 19.05
ή Θεσσαλονίκη - Κων/πολη

09.40 11.00
Κων/πολη - Δελχί 19.55 04.35*
Δελχί - Κων/πολη 06.15 10.35
Κων/πολη - Αθήνα 13.10 14.35
ή Κων/πολη - Θεσσαλονίκη

19.10 20.30

* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
10 & 23/6, 7, 21 & 28/7, 4, 11 & 18/8,

22/9, 22/10, 19/11



5η μέρα: Τζαϊπούρ. Η Τζαϊπούρ, η πρωτεύουσα του Ρατζαστάν, είναι μία πόλη
που βρίθει από μνημεία και παλάτια, παρακαταθήκη των άξιων μαχαραγιάδων
που έμειναν στην εξουσία συνάπτοντας συμφωνίες φιλίας με το “British Raj”, την
βρετανική αποικιακή κυβέρνηση. Η μέρα μας ξεκινάει με την επίσκεψη ενός από
τα επιβλητικότερα μνημεία της περιοχής. Το διάσημο κεχριμπαρένιο κάστρο
«Αμπέρ Φορτ» έδρα του «γενάρχη» Τζάι Σίνχ που έδωσε το όνομά του στην
πόλη, δεσπόζει στην κορυφογραμμή της οροσειράς που γειτονεύει με την Τζαϊπούρ
και αποτέλεσε για αιώνες το σπίτι των περίφημων Ραζπούτ πολεμιστών. Ένας ελέ-
φαντας (ή εναλλακτικά με τζιπ) θα σας απαλλάξει από τον κόπο να φτάσετε μέχρι
το φρούριο. Μόλις φτάσουμε στην κορυφή, θα κάνουμε μια βόλτα μέσα από το
εκτεταμένο συγκρότημα των αυλών και αιθουσών. Πολλά από τα δωμάτια
έχουν όμορφες τοιχογραφίες, με πολύτιμους λίθους και καθρέφτες στους τοίχους.
Πιο συναρπαστικό, είναι η αίθουσα Sheesh Mahal (αίθουσα των κατόπτρων),
όπου ένα ενιαίο φως λαμπτήρα αντανακλάται σε πολλούς καθρέφτες, φωτίζοντας
το δωμάτιο. Στη συνέχεια μας περιμένει το καινούριο Παλάτι της Πόλης «Σίτι
Πάλας», το μεγαλύτερο υπαίθριο αστεροσκοπείο στην Ασία, Ζαντάρ Μαντάρ και
φυσικά το πασίγνωστο και πολυφωτογραφημένο «Χαβά Μαχάλ» -γνωστό ως
παλάτι των ανέμων- του οποίου η εξαιρετική πρόσοψη αποτελεί στολίδι της
πόλης. Στο παλάτι διέμεναν οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας και είχαν την
δυνατότητα να παρατηρούν την κίνηση στην πόλη χωρίς να τις βλέπουν από έξω.
Δείπνο και διανυκτέρευση
6η μέρα: Τζαϊπούρ - Δελχί. Αμέσως μετά το πρωινό, αναχωρούμε οδικώς για τη
πρωτεύουσα της Ινδίας, Δελχί, που στη μακρόχρονη ιστορία του αποτέλεσε το
άθροισμα όχι δύο (Παλιό και Νέο) όπως πιστεύουν οι περισσότεροι αλλά επτά

ιστορικών πόλεων. Στη σύγχρονη εποχή, επιλέχθηκε από τους Βρετανούς, να αν-
τικαταστήσει τη Καλκούτα ως πρωτεύουσα της Ινδίας το 1911 και μία νέα πόλη το
Νέο Δελχί πήρε σάρκα και οστά δίπλα στο ιστορικό Παλαιό Δελχί των Μουγκάλ.
Η άφιξη μας συνοδεύεται με την επίσκεψη στον επιβλητικότατο μιναρέ Κουτούμπ
Μινάρ που από το τέλος του 11ου αιώνα, αποτελεί το παλαιότερο ισλαμικό
μνημείο της Ινδίας. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυ-
κτέρευση. 
7η μέρα: Δελχί. Η γνωριμία μας με την πόλη θα ξεκινήσει από την ξενάγηση στο
Νέο Δελχί, το οποίο αντανακλά την μεγαλοπρέπεια της άλλοτε κραταιής Βρετανικής
Αυτοκρατορίας. Θα δούμε την λεωφόρο Ραζπάθ με τα κυβερνητικά κτίρια, τη πε-
ρίφημη Πύλη της Ινδίας (μνημείο των πεσόντων του Α’ παγκοσμίου πολέμου), το
Κοινοβούλιο και φυσικά το Ραζγκάτ το μέρος, όπου έγινε η καύση της σωρού
του Μαχάτμα Γκάντι. Συνεχίζουμε με την Παλαιά Πόλη την επιβλητική Σαχτζα-
χανμπάντ, με το Κόκκινο Φρούριο, έδρα κάποτε των Μουγκάλ Αυτοκρατόρων
όπου κάθε χρόνο την 15η Αυγούστου, ημέρα της ανεξαρτησίας της Ινδίας
υψώνεται η σημαία από τον πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο
τζαμί της Ινδίας, το διάσημο Τζαμά Μασίντ (Τζαμί της Παρασκευής) και φυσικά το
υπέροχο Μαυσωλείο του Αυτοκράτορα Χουμαγιούν. Ενδιάμεσα θα απολαύσουμε
μία ωραία βόλτα με παραδοσιακά τρίκυκλα ποδήλατα, τα φημισμένα «ρίκσο»
στην ιστορική και πάντα πολύβουη αγορά Chandni Chowk για να πάρουμε μία
γεύση της πολύχρωμης Ινδικής καθημερινότητας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: Δελχί - Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Νωρίς το πρωί μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, μέσω εν-
διάμεσου σταθμού.
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Βόρεια Ινδία Νεπάλ
14 μέρες, από €1390
Το πιο «κλασσικό» πρόγραμμα στην Ινδική Υποήπειρο 

Αναχωρήσεις 10/6, 23/6

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines

Ξενοδοχεία 5 *, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Δελχί(2), Αγκρα(2), Τζαιπούρ (2), Καζουράχο (1),
Βαρανάσι (2), Κατμαντού (3)

Ρατζαστάν Δυτική Ινδία Γιορτές Πουσκάρ
12 μέρες, από €1790
Η «μαγεία» της Ινδίας των Μαχαραγιάδων σε συνδυασμό με τη πε-
ρίφημη γιορτή (καμηλοπανήγυρη) του Πουσκάρ 

Αναχώρηση 3/11

Πτήσεις με Qatar Airways
Ξενοδοχεία 4* & 5 * (2 νύχτες στο Πουσκάρ η διαμονή είναι σε ειδι-
κές σκηνές με ατομικό λουτρό/WC ), Ημιδιατροφή
Διανυκτερεύσεις: Δελχί(2), Τζάιπουρ (2), Πουσκάρ (2), Ουνταιπούρ
(2), Μάουντ Αμπού (1), Τζοντπούρ (2), Τξαισαλμέρ (2), Μπικανέρ
(1), Μαντάβα (1)

Πανόραμα Νότιας Ινδίας
15 μέρες, από €1490
Η άλλη τροπική Ινδία με την υπέροχη φύση και τους αριστουργημα-
τικούς δραβιδικούς Ναούς 

Αναχωρήσεις 17/6, 10/8, 25/10 

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 5 *, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Μπανγκαλόρ (1), Χασάν (1), Μαϊσόρ (2), Μαν-
τράς (Τσενάι) (1), Μαχαμπαλιπουράμ (1), Ταντζόρ (Ταντζαβούρ) (2),
Μαντουράι (2), Περιγιάρ (1), Αλεπέι (1), Κοτσίν (2)

Ανατ. Ινδία Μπανγκλαντές Φυλές της Ορίσα (Επέκταση στο Γκουτζαράτ)

18/25 μέρες, από €3290
Η «άγρια» ομορφιά των φυλών της Ορίσα σε συνδυασμό με τα κυ-
ριότερα αξιοθέατα της Ανατολικής Ινδικής Υποηπείρου 

Αναχωρήσεις 8/8, 23/10

Πτήσεις με Qatar Airways / Emirates
Ξενοδοχεία 4* & 5 * (Τα ξενοδοχεία στην Ορίσα για 3 βράδια είναι
απλά, επαρχιακά 2* χωρίς ιδιαίτερες ανέσεις ), Ημιδιατροφή
Διανυκτερεύσεις: Ντάκα (2), Τσιταγκόνγκ (1), Ρανγκαμάτι (1), Καλ-
κούτα (2), Μπουμπανέσβαρ (1), Πούρι (2), Γκαπαλπούρ (1), Ραγιαγ-
κάντα (1), Σιμιλιγκούδα (2), Βισακαπατνάμ (1), Χαϊντεραμπάντ. (3),
Μπαβναγκάρ (1), Σομνάθ (1), Μπούζ (2), Ντασάντα (1), Δελχί (2) 



Α
Σ

Ι
Α

37

Βασίλεια των Ιμαλάιων (Μπουτάν - Λαντάκ - Σικίμ)
13 μέρες, από €1990
Η «μαγεία» των Ιμαλάιων ξεδιπλώνεται καθώς επισκεπτόμαστε τα
«μυθικά» τους Βασίλεια. 

Αναχωρήσεις 17/6, 20/7, 11/8, 18/5, 25/10

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines

Ξενοδοχεία 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Δελχί (1), Λεχ(3), Πάρο (2), Τιμπού (2), 
Φουτσολίνγκ (1), Γκανγκτόκ (2)

Πανόραμα Κεντρικής Ινδίας Γκόα
21 μέρες, από €3690
Η «καρδία» της Ινδικής Υποηπείρου με τα εξαιρετικά μνημεία και φυ-
σικά την γοητευτική Γκόα & την «απόλυτη» μητρόπολη, Βομβάη. 

Αναχωρήσεις 15/6, 8/8, 24/10

Πτήσεις με Qatar Airways
Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*, Ηιμιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Δελχί (1), Βαρανάσι (1), Καζουράχο (1), Άγκρα (2),
Μποπάλ (2), Ιντόρ (2), Αουρανγκαμπάντ (3), Μπιζαπούρ (1), 
Χόσπετ (2), Μπαντάμι (1), Γκόα (2), Βομβάη (1)

Αμριτσάρ Χιμάτσαλ Πραντές Ιερός Γάγγης
18 μέρες, από €2490
Τα «λίκνα» 3 θρησκειών συναντιούνται σε αυτό το μοναδικό οδοιπο-
ρικό από το Αμριτσάρ με το Χρυσό Ναό των Σιχ, στη Νταραμσάλα,
έδρα πλέον του Δαλάι Λάμα και τέλος στο ιερό Χαριντβάρ, στο Γάγγη. 

Αναχωρήσεις 23/6, 10/8, 18/9

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines
Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Δελχί (2), Αμριτσάρ (1), Νταλχουσί (2), 
Νταραμσάλα (2), Πραγκπούρ (1), Μανάλι (1), Κούλου (2), Σίμλα (2),
Τσαντιγκάρ (1), Χαριντβάρ (2)

Μεγάλος Γύρος Σρι Λάνκα (Επέκταση Μαλδίβες)
18/25 μέρες, από €1090
Η τροπική «γοητεία» της απολαυστικής Σρι Λάνκα με τα θαυμάσια μνη-
μεία και την μαγευτική φύση (με δυνατότητα επέκτασης στον επίγειο
παράδεισο των Μαλδίβων με ειδικές, προνομιακές προσφορές) 

Αναχωρήσεις 25/6, 17/7, 5/8, 21/9, 26/10, 17/11

Πτήσεις με Qatar Airways / Emirates
Ξενοδοχεία 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Kολόμπο (2), Κάντυ (3), Χαμπαράνα (2), 
Ανουρανταπούρα (1)



8 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα /Θεσσαλονίκη - Σιράζ. Πτήση
μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την ποιητική και
ιστορική επαρχία Παρς στην Νότια Περσία. Άφιξη
τα ξημερώματα της επόμενης μέρας στην ρομαντική
πόλη του Σιράζ και μετά την διεκπεραίωση των
διαδικασιών εισόδου στην χώρα μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Σιράζ. Πρωινή αναχώρηση για την
θρυλική Περσέπολη, τελετουργική πρωτεύουσα
της ισχυρής δυναστείας των Αχαιμενιδών, έναν
από τους σπουδαιότερους και επιβλητικότερους

αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο. Στη συνέχεια επί-
σκεψη στο Νακς-ε-Ροστάμ, στη κάθετη βραχώδη πλαγιά
της οροσειράς που βρίσκονται οι λαξευμένοι τάφοι του
Δαρείου Α΄, του Ξέρξη, του Αρταξέρξη και του Δαρείου
Β και της συζύγου του Παρεισάτιδος. Επιστροφή και
απογευματινή ξενάγηση στο γοητευτικό Σιράζ, Θα ξεκι-
νήσουμε από την κεντρική πλατεία και την Σιταντέλα
του Καριμ Χαν, το πανέμορφα διακοσμημένο τζαμί
Βακίλ με το παρακείμενο ομώνυμο παζάρι και το παλιό
καραβανσεράι, που τώρα είναι γεμάτο με μικρομάγαζα
κοσμημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης. Τελειώνοντας θα
επισκεφθούμε τον μνημειακό τάφο του ποιητή Χαφέζ
που αποτελεί τον αγαπημένο τόπο συνάντησης και περι-
πάτου των ερωτευμένων νέων της πόλης
3η μέρα: Σιράζ - Γιαζντ. Πρωινή οδική αναχώρηση
για το Γιαζντ, το «κιτρινωπό μαργαριτάρι» στις εσχατιές
της Ιρανικής ερήμου, με επίσκεψη καθοδόν στις Πα-
σαργάδες και στον μεγαλοπρεπή τάφο του περίφημου
βασιλέα Κύρου του Μεγάλου. Άφιξη στο Γιάζντ και ξε-
νάγηση στους Πύργους της Σιωπής, τις πέτρινες ταφικές
κατασκευές στη κορυφή των οποίων οι οπαδοί του Ζω-
ροαστρισμού τοποθετούσαν τους νεκρούς τους για να
τους κατασπαράξουν τα άγρια πουλιά. Θα κλείσουμε
την σημερινή μας μέρα στον Ναό των Ζωροαστρών με
την άσβεστη φλόγα που καίει εδώ και αιώνες. 
4η μέρα: Γιαζντ - Ναΐν - Ισφαχάν. Η πόλη είναι υπό-
δειγμα μεσαιωνικής ιρανικής αρχιτεκτονικής Στην σημερινή
μας περιήγηση θα δούμε την πλατεία Αμιρ Τσακμάκ και
το Τζαμί της Παρασκευής. Ο δε περίπατος στα στενά
δρομάκια της παλιάς περιτοιχισμένης πόλης με τους πα-
ραδοσιακούς ανεμοσυλλέκτες “badger”, χαρακτηριστικό
του Γιαζντ, θα συμπληρώσουν μεστά την επίσκεψη μας.
Αναχώρηση οδικώς για το Ισφαχάν, με διέλευση καθοδόν
από την Ναίν, διάσημη για τα περίφημα χαλιά της, όπου
θα επισκεφθούμε το παλαιότερο τζαμί της Περσίας.
Άφιξη στο Ισφαχάν και ρομαντικός νυχτερινός περίπατος
στις εντυπωσιακά φωταγωγημένες γέφυρες της πόλης. 
5η μέρα: Ισφαχάν. Ολόκληρη η σημερινή μέρα είναι
αφιερωμένη στη ξενάγηση του Ισφαχάν, Θα ξεκινήσουμε
με την Αρμένικη συνοικία Θα επισκεφθούμε τον Καθε-
δρικό Ναό και το Αρμένικο Μουσείο Συνεχίζουμε με το
αρχιτεκτονικό θαύμα της μοναδικής πλατείας Μεϊντάν.
«Μισός κόσμος» ήταν ο χαρακτηρισμός που της αποδό-
θηκε από τον ίδιο τον Σαχ Αμπάς, επί της εποχής του
οποίου διαμορφώθηκε, αποτελεί δε το πιο σημαντικό

σύμπλεγμα κτιρίων Σιιτικής Αρχιτεκτονικής που σώζεται
σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινάμε με το επιβλητικό
Τζαμί του Ιμάμη με τα τέσσερα πολύχρωμα ειβάν του,
το αιθέριο τζαμί Λοφτολάχ και το θαυμαστό παλάτι Αλί
Καπού, από το μπαλκόνι του οποίου θα απολαύσουμε
την υπέροχη θέα της πλατείας. Επόμενη ξενάγηση στο
λαμπρό Παλάτι των 40 Κιόνων που στην πραγματικότητα
είναι 20! Ο αντικατοπτρισμός όμως στα νερά της λίμνης
που το περιβάλλει προσθέτει άλλες 20Χρόνος ελεύθερος
για να περιηγηθείτε στις πολύχρωμες αγορές στις στοές
της πλατείας και στο θολωτό μεγάλο Παζάρι
6η μέρα: Ισφαχάν - Κασάν - Τεχεράνη. Η μέρα μας
ξεκινάει με τα φαράγγια του όρους Κάρκας όπου ξεπε-
τάγεται μπροστά μας το κοκκινωπό περίγραμμα του χω-
ριού Αμπιανέ, σαν να βγήκε κατευθείαν απ’ την έρημο
του Μεξικού .Στη συνέχεια θα σταθούμε στο Κασάν
στις παρυφές της Βόρειας ερήμου και θα επισκεφθούμε
τους περίτεχνους κήπους του Φιν και το αρχοντικό Μου-
ζαφαριάν, εξαίρετο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου
αιώνα. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Τεχεράνη
7η μέρα: Τεχεράνη. Σήμερα θα επισκεφθούμε τέσσερα
από τα κορυφαία μουσεία του κόσμου στο είδος τους.
Νωρίς το πρωί το  Μουσείο του Χαλιού, που όπως
ταιριάζει στη χώρα που παράγει τα ωραιότερα χαλιά,
φιλοξενεί μερικά απ’ τα κορυφαία δημιουργήματα των
τελευταίων 500 χρόνων. Στη συνέχεια το Αρχαιολογικό
Μουσείο στο οποίο εκτίθενται αντικείμενα περίλαμπρης
Περσικής καλλιτεχνίας με ιδιαίτερη έμφαση στην εποχή
των Αχαιμενιδών Συνεχίζουμε με το Μουσείο Γυαλιού το
οποίο στεγάζεται σε ένα κτίριο-κόσμημα του 18ου αιώνα.
Το μεσημέρι μας περιμένει το Μουσείο των Κοσμημάτων
του Περσικού θρόνου, που λειτουργεί στα υπόγεια της
Κρατικής Κεντρικής Τράπεζας. (Η ξενάγηση πραγματο-
ποιείται κατόπιν έγκρισης και με ειδική άδεια από την
Τράπεζα). Στην συνέχεια θα διατρέξουμε τους κεντρικούς
οδικούς άξονες της πόλης και θα φωτογραφηθούμε
στην περίφημη Πύλη Αζάντι, η οποία αποτελεί το
σύμβολο της Νέας Τεχεράνης
8η μέρα: Τεχεράνη - Αθήνα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και επιστροφή στην Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
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AΠΟ €895

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον
6μηνη ισχύ και χωρίς σφραγίδα Ισραήλ 
Σκαναρισμένη έγχρωμη φωτοτυπία του

διαβατηρίου, το αργότερο 15 μέρες πριν
την αναχώρηση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 5* 

Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 

όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ

Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 

Βίζα
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων

ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς 
να παραλείπεται τίποτα.

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 15.35 17.05
ή Θεσσαλονίκη - Κων/πολη

09.40 11.00
Κων/πολη - Σιράζ 20.20 01.40
Τεχεράνη - Κων/πολη 15.35 17.40
Κων/πολη - Αθήνα 19.15 20.40
ή Κων/πολη - Θεσσαλονίκη

19.10 20.30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
9 & 23/6, 12/8, 22/9, 23/10, 18/11



Α
Σ

Ι
Α

1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Τασκένδη. Ανα-
χώρηση αεροπορικώς για την Τασκένδη, μέσω
ενδιάμεσου σταθμού
2η μέρα: Tασκένδη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενο-
δοχείο και άμεση παραλαβή των δωματίων μας.
Η σημερινή ξενάγηση μας ξεκινά λοιπόν από το
σημείο αναφοράς της Παλιάς πόλης, το αρχιτεκτονικό
συγκρότημα Χαζράτ Ιμάμ όπουθα θαυμάσουμε
τον μεντρεσέ Μπαράκ Χαν, το τζαμί Τιλα Σειχ και
το Μαυσωλείο Καφάλ Σας. Στην συνέχεια θα επι-
σκεφθούμε το Εθνολογικό Μουσείο όπου θα πά-

ρουμε μια γεύση από το πολιτιστικό και ανθρωπογεω-
γραφικό μωσαϊκό ολόκληρης της Κεντρικής Ασίας.
3η μέρα: Τασκένδη - Νουκούς (Λίμνη Αράλη). 
Το πρωί θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πε-
τάξουμε για το Νουκούς, πρωτεύουσα της αυτόνομης
δημοκρατίας του Καρακαλπακστάν. Η Λίμνη Αράλη,
που κάποτε ήταν η 4η μεγαλύτερη λίμνη στο κόσμο
και μέσα σε λιγότερο από 100 χρόνια, λόγω των αρ-
δευτικών έργων επί Σοβιετικής Ένωσης, περιορίστηκε
στο 10% της έκτασης της, Το απόκοσμο «σεληνιακό»
τοπίο, τα σκουριασμένα κουφάρια των εγκαταλελειμ-
μένων πλοίων που κάποτε έκαναν τα δρομολόγια ανά-
μεσα στα λιμάνια της λίμνης καθώς και τα παλιά ψαρο-
χώρια που πλέον έχουν μετατραπεί σε οικισμούς «φάν-
τασμα», αποτελούν μία ταξιδιωτική εμπειρία μοναδική
σε παγκόσμιο επίπεδο. 
4η μέρα: Νουκούς-Χίβα. Η πόλη του Νουκούς είναι χτι-
σμένη από τον νομαδικό λαό των Καρακαλπάκ στην
μέση της ερήμου. Διαθέτει ένα εκπληκτικό Μουσείο Κα-
λών Τεχνών με μια μοναδική συλλογή έργων από την
εποχή της Σοβιετικής Αβαν Γκαρντ Στην συνέχεια θα επι-
σκεφθούμε τα κάστρα Αγιάζ & Τοπράκ, χτισμένα την
εποχή που η Χορεσμία ανεξαρτητοποιήθηκε από την
Περσία. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για την Χίβα
5η μέρα: Χίβα. Η Χίβα επί αιώνες υπήρξε η πρωτεύουσα
του Εμιράτου της Χορεσμίας και έπεσε κατά την επέλαση
του τσαρικού στρατού. Η περιήγηση μας στα καλντερίμια
της πόλης μας ανακαλύπτει την αύρα της εξωτικής Ανα-
τολής, στην περσοσαρακηνή της φυσιογνωμία. Ανάμεσα
στα μνημεία κυριαρχεί ο περίφημος Ημιτελής Μιναρές.Το
ενδιαφέρον μας απογειώνεται καθώς μια-μια ξεδιπλώ-
νονται μπροστά στα μάτια μας οι ομορφιές της πόλης: το
συγκρότημα Παχλεβί Μαχμούντ, η ιδιαίτερη πρόσοψη
του φρουρίου Κούνια Αργκ, ο Μιναρές και η Μεντρέσα
του Ισλάμ Χότζα, τα χαμάμ του Ανουσα Χαν, το Καραβάν
Σεράι του Αλα Κούλι Χαν... Το βράδυ θα απολαύσουμε
ένα παραδοσιακό φολκλορικό σόου με δείπνο στο
Toza Bog Palace. 
6η μέρα: Χίβα-Μπουχάρα. Αναχώρηση οδικώς για

την Μπουχάρα, διαμέσου των ερήμων Κιζίλ Κουλ, και
Καρά Κουμ. Μια μοναδική ευκαιρία να ζήσουμε αυ-
θεντικές εικόνες της κεντρασιατικής υπαίθρου, όπως τα
γυμνά τοπία που «κοσμούνται» από νομαδικές σκηνές
Τουρκομάνων, κοπάδια συμβατικής κτηνοτροφίας και
καμηλών, διάσπαρτα κοντά στο ρου του Αμού Νταρία,
του ποταμού Όξου, της εποχής του Μ. Αλεξάνδρου. 
7η μέρα: Mπουχάρα. Η μεστή ολοήμερη ξενάγηση θα
μας χαρίσει την απόλαυση των σημαντικότερων μνημείων
της ιστορικής πόλης. Η Χαγάκα Ντιβάν Μπέγκι -καραβάν
σεράι του 17ου αιώνα, το τζαμί Μπολό Χάουζ που
είναι μια σκέτη ζωγραφιά, το Μαυσωλείο των Σαμανιδών
του 9ου αιώνα -χώρος χρόνια θαμμένος στο χώμα- δια-
τήρησε τη σελτζούκικη επίδραση, το μοναδικό στο είδος
του τζαμί Τσορ Μινόρ με τους τέσσερις μιναρέδες, Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε την ανακαινισμένη σκεπαστή
αγορά της πόλης, όπου κάτω από αλλεπάλληλες «κου-
πόλες» βρίσκονταν τα ανατολίτικα παζάρια των συντε-
χνιών. Το απόγευμα θα απολαύσουμε μια παράσταση
με μουσική, χορό κι επίδειξη εθνικών τοπικών ενδυμασιών
ενώ στη συνέχεια μας περιμένει μια οικογένεια για να
μας υποδεχθεί στο σπίτι της και να μας δώσει ένα δείγμα
της φιλοξενίας των Ουζμπέκων.
8η μέρα: Μπουχάρα - Σαχριζάμπζ (300 χλμ) - Σα-
μαρκάνδη (150 χλμ). Το πρωί ξενάγηση στο γειτονικό
Σαχριζάμπζ, γενέτειρα του Ταμερλάνου. Στο Ακ-Σαράι
(Λευκό Παλάτι), από το οποίο σώζονται σήμερα μόνο
οι αψιδωτές γωνιές των προπυλαίων, έζησε τα παιδικά
του χρόνια ο Ταμερλάνος. Θα επισκεφθούμε ακόμη το
Κοκ Γκιουμπαζ, που σημάνει Μπλέ Θόλος και στην συ-
νέχεια αναχώρηση για την Σαμαρκάνδη. 
9η μέρα 9: Σαμαρκάνδη. Η μέρα μας ξεκινάει με τη πε-
ρίφημη Πλατεία Ρεγκιστάν που είναι στολισμένη στις
τρεις πλευρές της με μνημεία τεραστίων διαστάσεων.
Συνεχίζουμε με το μαυσωλείο Γκουρ Εμίρ. Στεγάζει τον
τάφο του Ταμερλάνου, του ανθρώπου που ανέδειξε τη
Σαμαρκάνδη σε «πρωτεύουσα των πρωτευουσών» μιας
απέραντης μουσουλμανικής αυτοκρατορίας. Η περιήγησή
μας θα μας φέρει στην αγορά και στο τέμενος Μπιμπί-
Χανούμ και τέλος, στη νεκρόπολη Σάζι-Σίντα, ένα εντυ-
πωσιακό μακρόστενο σύμπλεγμα είκοσι μαυσωλείων
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναδικό αστερο-
σκοπείο του Ουλουγκπέκ και θα συνεχίσουμε με τον
αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο Αφροσιάμπ.
10η μέρα: Σαμαρκάνδη - Τασκένδη (320 χλμ) Σήμερα
επιστρέφουμε στην γνώριμη μας Τασκένδη. Νωρίς το
απόγευμα θα επισκεφθούμε το καινούριο κομμάτι της
πόλης και θα δούμε την Πλατεία Ανεξαρτησίας, την
Πλατεία Θεάτρου, την πλατεία του Ταμερλάνου και την
μεντρέσα του Αμπούλ Κασίμ. Το βράδυ αποχαιρετιστήριο
δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
11η μέρα: Τασκένδη - Αθήνα/Θεσσαλονίκη Νωρίς το
πρωί, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή
στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη
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11 ΜΕΡΕΣ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΚΑΡΑΚΑΠΑΛΚΣΤΑΝ
ΛΙΜΝΗ ΑΡΑΛΗ

AΠΟ €1190

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον
6μηνη ισχύ. 1 έγχρωμη φωτογραφία το
αργότερο 20 μέρες πριν την αναχώρηση

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 3*, 4* 
Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές με πολυτελή κλιματιζόμενα
πούλμαν όπως αναγράφονται στο πρό-
γραμμα 
Είσοδοι κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων
σε όλα τα επισκεπτόμενα μέρη σύμφωνα
με το πρόγραμμα 
Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 
Έξοδα βίζας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς
σύμφωνα με το πρόγραμμα. Επίσκεψη σε
σπίτι στην Μπουχάρα 
Έλληνας έμπειρος αρχηγός-συνοδός της
εκδρομής 
Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληρο-
φορίες 

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων
ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς 
να παραλείπεται τίποτα.

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 15.35 17.05
ή Θεσσαλονίκη - Κων/πολη

21.25 22.45
Κων/πολη - Τασκένδη 23.35 06.30
Τασκένδη - Κων/πολη 02.45 06.00
Κων/πολη - Αθήνα 13.10 14.35
ή Κων/πολη - Θεσσαλονίκη

07.25 08.45

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
16/6, 6, 11 & 13/8, 20/10, 17/11
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής
του ταξιδιού. 

Απαραίτητη φωτοτυπία του διαβατηρίου
σας 15 μέρες πριν την αναχώρηση 

του ταξιδιού 
6 έγχρωμες φωτογραφίες, τις οποίες θα

τις έχετε μαζί σας κατά την άφιξή σας 
στην κάθε χώρα.

Ξενοδοχεία 4* & 5* 
Ημιδιατροφή καθημερινά 

Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ
Έμπειρος αρχηγός συνοδός

Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 
Βίζα 

Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

1η μέρα : Αθήνα - Ανόι. Συγκέντρωση στο αερο-
δρόμιο και πτήση μέσω Ντόχα για το Ανόι, την
παραδοσιακή πρωτεύουσα του Βιετνάμ.
2η μέρα: Ανόι. Άφιξη το απόγευμα στο υπερσύγ-
χρονο αεροδρόμιο της πόλης και έπειτα από την
ολοκλήρωση των διαδικασιών εισόδου στην
χώρα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το Ανόι
είναι μία γοητευτική καταπράσινη μεγαλούπολη
με έντονα τα σημάδια της Γαλλικής αποικιοκρατίας
που απλώνεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες λίμνες
και αποτελεί το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο

του Βόρειου Βιετνάμ. Η πρώτη μας γνωριμία θα ξεκινήσει
με μία θεαματική βόλτα με παραδοσιακό ποδήλατο-
ταξί στα δαιδαλώδη και πολύβουα στενά της παλιάς
πόλης όπου δεσπόζουν εκατοντάδες υπαίθρια εστιατόρια
ενώ η βόλτα που θα ακολουθήσει κατά μήκος της
όχθης της κεντρικής λίμνης θα μας βοηθήσει στον καλύ-
τερο προσανατολισμό μας. Δείπνο με παραδοσιακά
γευστικά εδέσματα.
3η μέρα : Ανόι - Ολοήμερη εκδρομή στο Χα Λόνγκ -
Ανόι. Η σημερινή ημέρα θα μας αποκαλύψει την σπάνια
ομορφιά των ορεινών αυλακώσεων του Βόρειου
Βιετνάμ, μιας και θα κατευθυνθούμε οδικώς στον παγ-
κοσμίως διάσημο κόλπο του Χα Λόνγκ, όπου η κρουα-
ζιέρα με παραδοσιακό πλοιάριο αποτελεί μία μοναδική
εμπειρία. Εκατοντάδες καταπράσινοι ασβεστολιθικοί
βράχοι, ριγμένοι στην θάλασσα, αποτέλεσμα διάβρωσης
εκατομμυρίων ετών συνθέτουν ένα ονειρικό τοπίο που
γέννησε μύθους και σχεδόν θεοποιήθηκε και που ικα-
νοποιεί πλήρως όλες τις αισθήσεις. Η κρουαζιέρα μας
συνοδεύεται από μια επίσκεψη σε ένα εντυπωσιακό
σπηλαίο σταλακτιτών και σταλαγμιτών ηλικίας 7000
ετών και από ένα γευστικότατο γεύμα με θαλασσινά
και άλλα βιετναμέζικα παραδοσιακά πιάτα. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ανόι.
4η μέρα : Ανόι - Ολοήμερη εκδρομή στο Ταμ Κοκ -
Ανόι. Πρωινό και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε οδικώς
στο μαγευτικό τοπίο του Ταμ Κοκ, που οι ντόπιοι ονομάζουν
Χα Λογκ της ξηράς, όπου θα κάνουμε μια απολαυστική
βαρκάδα με παραδοσιακές πιρόγες (σαμπάνς) στο ποτάμι
απολαμβάνοντας το θέαμα των καταπράσινων ορυζώνων.
Θα περάσουμε από σπήλαια και κατά μήκος του ποταμού
θα θαυμάσουμε τους γιγαντιαίους ασβεστολιθικούς σχη-
ματισμούς. Η γαλήνη του τοπίου, τα ψηλά επιβλητικά
βράχια και τα ιερά τέμπλα των δυναστειών του Βορά
που θα επισκεφθούμε θα μας σαγηνεύσουν. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο Ανόι. Δείπνο 
5η μέρα : Ανόι. Η ξενάγηση στην πρωτεύουσα του
Βιετνάμ είναι συγκλονιστική. Τα υπέροχα λευκά γαλλικά
αποικιακά κτίρια του κέντρου γοητεύουν με τη κομψότητά
τους, το σπίτι του Χο Τσι Μινχ, ηγέτη του νέου Βιετνάμ
εντυπωσιάζει με τη λιτότητα του ενώ το μαυσωλείο του
είναι ενδεικτικό του σεβασμού που θρέφουν οι κάτοικοι
της χώρας στο πρόσωπο του πολιτικού που άλλαξε τη
ροή της ιστορίας. Μνημεία όπως ο Ναός της Λογοτεχνίας,
η Μονόστηλη Παγόδα και η όμορφη λίμνη Χοα Κιεμ
αποτελούν τη συνέχεια της ξενάγησής μας η οποία ολο-
κληρώνεται στο Εθνολογικό Μουσείο με τα πλούσια
εκθέματα που θα μας μυήσουν στην πλούσια παράδοση
των διαφόρων μειονοτικών φυλών του Βιετνάμ. Η μέρα
μας θα κλείσει με παρακολούθηση, στο ειδικά διαμορ-
φωμένο θέατρο, του μοναδικού θεάματος των μαριο-
νεττών του νερού που εδώ και 10 αιώνες αποτελούσε
τον κύριο τρόπο διασκέδασης των εργατών των ορυ-
ζώνων. Δείπνο 
6η μέρα : Ανόι - Ντανάνγκ - Χόι Αν. Νωρίς το πρωί με-
ταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το μοντέρνο

Ντανάγκ, το μεγαλύτερο λιμάνι του κεντρικού Βιετνάμ
και 4η μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Με την άφιξη επι-
σκεπτόμαστε το σπουδαίο μουσείο της πόλης με τα Ιν-
δουιστικά ευρήματα του θεοκρατικού πολιτισμού των
Τσαμ που άνθησε στη περιοχή εκατοντάδες χρόνια πριν
και στη συνέχεια, αφού σταματήσουμε για φωτογραφίες
στην γνωστή China Beach όπου αποβιβάστηκαν οι
Αμερικανοί πεζοναύτες κατά τη διάρκεια του πολέμου
του Βιετνάμ, κατευθυνόμαστε στο διάσημο και γραφικό
Χόι Αν. Απογευματινή ξενάγηση στο παλιό πορτογαλικό
λιμάνι με τις τοξοτές γέφυρες και τις Κινεζικής επιρροής
παγόδες που διατηρεί άθικτα τα κτίρια των προηγούμενων
αιώνων και γι΄ αυτό περιλαμβάνεται στη λίστα των
μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO. Δείπνο
7η μέρα : Χόι Αν - Χουέ. Σήμερα ξεκινάμε, μέσω μιας
πανέμορφης ορεινής διαδρομής, για την αυτοκρατορική
πόλη του Χουέ που αποτέλεσε για αιώνες πρωτεύουσα
της χώρας και είναι γεμάτη από τις μνήμες εκείνης της
εποχής. Απογευματινή περιήγηση στην επιβλητική ακρό-
πολη του Χουέ στην οποία εξέχουσα θέση έχει και η πε-
ρίφημη Απαγορευμένη Πόλη, η οποία υπέστη σοβαρές
ζημιές από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου στου Βιετνάμ, αλλά σήμερα έχει ανα-
παλαιωθεί και φυσικά διατηρεί την αρχοντιά της. Δείπνο 
8η μέρα: Χουέ - Χο Τσι Μινχ. Η ξενάγηση στο ιστορικό
Χουέ συνεχίζεται με επίσκεψη στους τάφους των αυτο-
κρατόρων της δυναστείας Νγκιέν, οι οποίοι εντυπωσιάζουν
με το μέγεθος και την ομορφιά τους ενώ στη συνέχεια
μας περιμένει η υπέροχη εμπειρία μιάς μίνι βαρκάδας
στον ποταμό των Αρωμάτων που ολοκληρώνεται με επί-
σκεψη της παγόδας Τιεν Μουν, θρησκευτικό Βουδιστικό
σύμβολο της πόλης. Το απόγευμα πετάμε για την μαρτυρική
Σαϊγκόν, που πλέον ονομάζεται επίσημα Χο Τσι Μινχ και
έχει μετατραπεί σε μία υπερσύγχρονη μεγαλούπολη που
σύρει το άρμα της οικονομικής ανάπτυξης του Βιετνάμ.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο, δείπνο.
9η μέρα: Σαϊγκόν - Σπήλαια Κου Τσι - Σαϊγκόν. Η
μεστή πρωινή ξενάγηση στην περήφανη αυτή πόλη
ξυπνά μνήμες από τις ζοφερές ημέρες του πολέμου,
ωστόσο συνοδεύεται και από εικόνες ανάπτυξης και
προόδου που εντυπωσιάζουν το ταξιδιώτη. Το παλιό
προεδρικό μέγαρο του Νοτίου Βιετνάμ και σήμερα
Μουσείο της Επανένωσης, το Μουσείο του Πολέμου
αλλά και το υπέροχο Γαλλικής φινέτσας ιστορικό κέντρο
με κύρια σημεία αναφοράς το Δημαρχείο, τον καθεδρικό
Ναό της Νοτρ Νταμ και φυσικά το περίφημο Ταχυδρομείο,
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ΠΑΝOΡΑΜΑ ΒΙΕΤΝAΜ 10 μέρες ΠΑΝOΡΑΜΑ ΒΙΕΤΝAΜ ΚΑΜΠOΤΖΗ 14 μέρες

ΚΑΜΠOΤΖΗ ΛΑΟΣ ΒΙΕΤΝAΜ 17 μέρες
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AΠΟ €1290

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ QATAr AirwAys
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα Ντόχα 20.20 00.40
Ντόχα Ανόι 02.10 16.20
(11ημέρο ταξίδι)
Σαϊγκόν Ντόχα 19.30 23.25 
Ντόχα Αθήνα 07.15 12.15
(14ημερο ταξίδι)
Πνομ Πενχ Ντόχα 17.30 23.25 
Ντόχα Αθήνα 07.15 12.15
(17ήμερο ταξίδι)
Λουάνγκ Πραμπάνγκ Ντόχα 

02.05 05.15
Ντόχα Αθήνα 07.15 12.15

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων

ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς 
να παραλείπεται τίποτα.

Στα 11ήμερο & 14ήμερο ταξίδια προσφέ-
ρεται από την αεροπορική εταιρία διαμονή

στην Ντόχα και είναι μόνο με πρωινό

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
22/6, 16/7, 7/8, 22/9, 25/10, 16/11



έργο του Άιφελ, κυριαρχούν στην ξενάγησή μας. Τέλος, αφού περάσουμε από το
Τσολόν, την πολύβουη Κινεζική Συνοικία της πόλης, κατευθυνόμαστε στις σήραγγες
του Κου Τσι, γνωστές από το πόλεμο του Βιετνάμ και τρανή απόδειξη της ευρημα-
τικότητας, του θάρρους και της αυτοθυσίας που επέδειξαν οι Βιετκόνγκ κατά τη
διάρκεια του πολέμου με τους Αμερικανούς. Δείπνο.
10η μέρα: Σαϊγκόν - Κάι Μπε - Βιν Λονγκ - Σιεμ Ριέπ. Αναχώρηση για την
περιοχή του Δέλτα του Μεκόνγκ. Θα ξεκινήσουμε από την αποβάθρα του Κάι
Μπει, θα επιβιβαστούμε στο ιδιωτικό μας πλοιάριο και θα μεταφερθούμε στην
ομώνυμη πλωτή αγορά έχοντας έτσι την ευκαιρία να ζήσουμε τη μοναδικότητα
του χώρου, καθώς οι αγοραπωλησίες και οι ανταλλαγές των προϊόντων γίνονται
από πλοιάριο σε πλοιάριο. Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό σπίτι
και θα μελετήσουμε τις κηπευτικές καλλιέργειες ενώ θα κλείσουμε την γνωριμία
μας με τον ζωοδόχο ποταμό περιπλέοντας με ειδικές βάρκες τα στενά κανάλια
που σχηματίζει λίγο πριν την έξοδο του στα νερά της Νότιας Θάλασσας. Τέλος
στο Βιν Λονγκ θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε σε μία αυθεντικά «χω-
ριάτικη» αγορά.** Το απόγευμα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση
προς το Σιεμ Ριεπ της Καμπότζη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Θα απο-
λαύσουμε το παραδοσιακό δείπνο μας με την συνοδεία μουσικής και χορών
Αψάρα των θρυλικών Χμερ. 

**Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Σαϊγκον για τους συμμετέχοντες στο 11ήμερο
ταξίδι Πανόραμα Βιετνάμ και άφιξη στην Ελλάδα την επόμενη μέρα μέσω Ντόχα

11η μέρα: Σιεμ Ριεπ. Η μέρα μας ξεκινάει με την επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο του Ανγκόρ Τομ. Είναι μία ανεπανάληπτη εμπειρία αφού τα υπέροχα
μνημεία που άφησαν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές οι πολυμήχανοι Χμερ,
είναι σίγουρα τα πλέον μεγαλειώδη της Ασιατικής Ηπείρου. Πρώτα η Νότια Πύλη
και το υπέροχο Μπαγιόν και μετά τα ερείπια του πρώην παλατιού και φυσικά οι
διάσημες εξέδρες των Ελεφάντων και του Λεπρού Βασιλέως μας δίνουν μία πολύ
χορταστική γεύση του μεγαλείου της αρχιτεκτονικής των Χμερ. Στη συνέχεια επι-
σκεπτόμαστε το πιο διάσημο ναό Ταμ Προμ, με τους τεράστιους κορμούς δένδρων
να ξεπηδούν απειλητικοί μέσα από τα κτίρια του πρώην μοναστηριού-παλατιού,
που έγινε γνωστός από τις ταινίες του Χόλυγουντ. Συνεχίζουμε για το διάσημο συγ-
κρότημα ναών του Ανγκόρ Βατ, που χτίστηκε κατά τον 12ο αιώνα ως ο κύριος
ναός και πρωτεύουσα του βασιλείου του Ανγκορ. Ήταν ιερός τόπος πολλών θρη-
σκειών, τόσο του Ινδουισμού όσο και του Βουδισμού. Ο ναός αποτελεί σύμβολο
για την Καμπότζη, αφού εμφανίζεται στη σημαία της χώρας από το 1863 καθώς
αποτελεί και το κύριο τουριστικό αξιοθέατο της χώρας. Δείπνο 
12η μέρα : Σιεμ Ριέπ - Πνομ Πενχ. Το πρωί επισκεπτόμαστε τον εντυπωσιακό
από τα σκαλίσματα ναό Μπάντει Σρει, αφιερωμένο στον θεό Σίβα και αμέσως
μετά θα απολαύσουμε μία βαρκάδα στην όμορφη λίμνη Τόνλε Σαπ, η οποία θε-
ωρείται η μεγαλύτερη εσωτερική λίμνη της Ασίας, όπου θα παρατηρήσουμε
πλωτά χωριά και την ζωή των ανθρώπων που ζουν πάνω στο νερό, θα κάνουμε
μια στάση στο σχολείο και στη συνέχεια θα ενημερωθούμε για τη σχολή της
γλυπτικής τέχνης που ανθεί στην Καμπότζη. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για την μαρτυρική πρωτεύουσα Πνομ Πενχ. Δείπνο 

13η μέρα: Πνομ Πενχ - Βιενσιάν. Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για τη γνωριμία
της πόλης με επισκέψεις στο Λόφο της κυρίας Πενχ από όπου πήρε το όνομα της
η πόλη, στο μεγαλόπρεπο Βασιλικό Παλάτι με την εμφανώς Ταϊλανδέζικη επιρροή
και την περίφημη Ασημένια Παγόδα, στο τραγικό Μουσείο Γενοκτονίας που στε-
γάζεται στη διάσημη πρώην φυλακή Τουλ Σλένγκ όπου διαπράχθηκαν τα
εγκλήματα των κόκκινων Χμερ και φυσικά στη προμενάδα του ποταμού Μεκόνγκ.
Θα επισκεφθούμε το μνημείο της Ανεξαρτησίας και θα τελειώσουμε με το πολύ
ενδιαφέρον Εθνικό μουσείο. *** Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για την Βιενσιάν του Λάος. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

***Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πνομ Πενχ για τους συμμετέχοντες στο
14ήμερο ταξίδι Πανόραμα Βιετνάμ Καμπότζη και άφιξη στην Ελλάδα την επόμενη
μέρα μέσω Ντόχα

14η μέρα : Βιενσιάν - Λουάνγκ Πράμπανγκ. Πιστοί στην αρχή μας για πλήρη
και καλοδομημένα προγράμματα δεν θα μπορούσαμε για λόγους κόστους να
παραλείψουμε τη πρωτεύουσα του Λάος, την πάντα ενδιαφέρουσα Βιενσιάν.
Στην σημερινή ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε την περίφημη Αψίδα του
Θριάμβου, τους ιερούς ναούς Βατ Σι Σάκετ και Βατ Πρα Κέο,την Τατ Λουάνγκ,την
χρυσοποίκιλτη στούπα που αποτελεί το σύμβολο της πόλης και την αγορά, που
είναι βέβαιο ότι θα μας συναρπάσουν. Τέλος αφού απολαύσουμε για τελευταία
φορά την θέα του ποταμού Μεκόνγκ θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο απ’
όπου θα πάρουμε την σύντομη πτήση μας για την Λουάνγκ Πραμπάνγκ, την
παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα του Λάος. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με Λαοτιανές γεύσεις.
15η μέρα : Λουάνγκ Πράμπανγκ. Η πιο απομονωμένη χώρα της Ινδοκίνας
συνεχίζει να κινείται με τους ίδιους αργούς και νωχελικούς ρυθμούς εδώ και
αιώνες. Το πρωί επιβιβαζόμαστε σε πλοιάριο όπου διασχίζοντας τον Μεκόνγκ
και απολαμβάνοντας τη τροπική φύση θα φθάσουμε στα σπήλαια Πακ Ου, με τα
χιλιάδες βουδιστικά αγάλματα, τάματα των πιστών ανά τους αιώνες. Η επιστροφή
μας στη πόλη διανθίζεται από επίσκεψη σε τυπικό χωριό για να μυηθούμε στα
Λαοτιανά ήθη και έθιμα. Απογευματινή επίσκεψη στο Παλαιό Παλάτι με την
ιδιότυπη αρχιτεκτονική του, μίγμα λαοτινού και γαλλικού αρχιτεκτονικού ρυθμού.
Η γνωριμία μας με τη γοητευτική πόλη συνεχίζεται με τους κυριότερους Βουδιστικούς
Ναούς,τους Ξιενγκ Τόνγκ, Βατ Μάι, Βατ Σεν καθώς και τη στούπα Βατ Βισούν.
Ιστορία αιώνων, σπουδαία αρχιτεκτονική κι εκπληκτικά έργα τέχνης, όλα συγκεν-
τρωμένα σε λίγα οικοδομικά τετράγωνα που κάνουν φανερό το λόγο που η
πόλη προστατεύεται από την Ουνέσκο. Η μέρα μας κλείνει στο λόφο Που Σι που
η δυσκολία ανάβασης ανταμείβει με τη παρακολούθηση ενός υπέροχου
ρομαντικού ηλιοβασιλέματος. Δείπνο.
16η μέρα : Λουάνγκ Πράμπανγκ - Αθήνα. Κλείνουμε την γνωριμία μας με την
πρώτη πρωτεύουσα της χώρας με μια επίσκεψη στο καταπράσινο εθνικό πάρκο
του Γκουαγκξι με τους ομώνυμους καταρράκτες που αποτελούν ένα δροσερό κα-
ταφύγιο κατά την διάρκεια των καυτών ημερών του καλοκαιριού. Αργότερα με-
ταφερόμαστε στο αεροδρόμιο από όπου πετάμε μέσω Ντόχα για την Αθήνα.
17η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη.
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1η μέρα: Αθήνα /Θεσσαλονίκη - Γιανγκόν.
Πτήση για την Γιανγκόν, την πρωτεύουσα της Βιρ-
μανίας/ Μυανμάρ μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
2η μέρα: Γιανγκόν. Άφιξη νωρίς το πρωί στην
Γιανγκόv, γνωστή ως ‘’ο Κήπος της Ανατολής’’.
Ολοήμερη ξενάγηση της πόλης όπου μεταξύ των
άλλων θα επισκεφθούμε την Παγόδα Μποτα-
ούνγκ κοντά στον ποταμό Γιανγκόν, την Παγόδα
Σούλε και την περίφημη τοπική αγορά Σκοτ. Στην
συνέχεια μας περιμένει η απαστράπτουσα παγόδα
Σβεταγκόν με το χρυσό χρώμα. Το βράδυ θα με-

ταφερθούμε στις όχθες της Βασιλικής Λίμνης όπου δε-
σπόζει το κτίριο Καραβέικ, και θα απολαύσουμε ένα
δείπνο με φολκλορικό σώου στο εστιατόριο Karaweik
Royal Barge.
3η μέρα: Γιανγκόν - Μπαγκάν. Πρωινή πτήση για το
Μπαγκάν. Η σημερινή μέρα είναι ολόκληρη αφιερω-
μένη στους ναούς του Μπαγκάν, τον δεύτερο σπουδαι-
ότερο αρχαιολογικό χώρο της Ασίας μετά το Ανγκόρ στη
Καμπότζη.Η επίσκεψή μας περιλαμβάνει την χρυσή πα-
γόδα Σβεζιγκόν, την παγόδα Νταμαγιάνγκ ( ο μεγαλύτε-
ρος ναός στο Μπαγκάν), τον ναό Χτινλομίνλο τον
εντυπωσιακό ναό Κουμπιακούι με τις υπέροχες τοιχογρα-
φίες του 11ου αιώνα και φυσικά τον Ναό Ανάντα, τον
ωραιότερο ναό του Μπαγκάν, σχεδόν «Γοτθικού» στυλ. 
4η μέρα: Μπαγκάν ( Ηφαίστειο Πόπα). Σήμερα θα
αναχωρήσουμε για το όρος Πόπα, ένα ανενεργό ηφαί-
στειο 1518 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Για
αυτό που είναι όμως περισσότερο γνωστό το όρος Πόπα
είναι το εντυπωσιακό μοναστήρι Πόπα Τανγκαλά που
βρίσκεται σκαρφαλωμένο στην κορυφή και είναι αφιε-
ρωμένο σε μυθολογικές θεότητες του βουδισμού. Ανε-
βαίνοντας τα 777 σκαλιά ως την κορυφή βρισκόμαστε
μπροστά σε μια εκπληκτική θέα που κόβει την ανάσα. 
5η μέρα: Μπαγκάν - Μανταλέι -Πιν Ου Λουίν. Πτήση
για το Μανταλέι και αναχώρηση οδικώς για τη περιοχή
του Πιν Ου Λουίν, της πόλης των λουλουδιών που βρί-
σκεται σε υψόμετρο 1070μ. Τα αποικιακού ρυθμού σπί-
τια κρυμμένα μέσα σε τεράστιους ευκαλύπτους, πεύκα
και βελανιδιές δίνουν μια μοναδική εικόνα την οποία θα
απολαύσουμε γυρνώντας την πόλη με άμαξες! Η επί-
σκεψη μας στον Εθνικό Βοτανικό Κήπο θα μας αποκα-
λύψει έναν παράδεισο από άγριες ορχιδέες και πολλά
είδη εξωτικών δένδρων και φυτών.
6η μέρα: Πιν Ου Λουίν- Γκοκ Τέικ - Μανταλέι. Αμέ-
σως μετά το πρωινό αναχωρούμε για τον σιδηροδρο-
μικό σταθμό της πόλης και επιβιβαζόμαστε στο τραίνο
για μια μοναδική διαδρομή κατά μήκος της πιο διάσημης
γέφυρας της χώρας, της Viaduct Gokhteik. Στην συνέ-
χεια θα μεταφερθούμε στο Μανταλέι. 
7η μέρα: Μανταλέι (Αμαραπούρα). Η σημερινή μας
μέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στην Αμαραπούρα, την
αρχαία πρωτεύουσα της Βιρμανίας. Θα έχουμε την ευ-
καιρία να επισκεφθούμε το μεγαλύτερο Βουδιστικό Μο-
ναστήρι της χώρας, το Μαχακανταγιόν, που φιλοξενεί
πάνω από 1.000 μοναχούς και να παρατηρήσουμε από
κοντά τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους. Επιστροφή
στο Μανταλέι και ξενάγηση στην πιο ιερή Παγόδα της
περιοχής, Μαχαμούνι όπου φιλοξενείται ιερότατο
άγαλμα του Βούδα. Επιστρέφοντας στο Μανταλέι θα
επισκεφθούμε την Παγόδα Κουθοντάου όπου φυλάσ-
σεται το μεγαλύτερο βουδιστικό βιβλίο στον κόσμο και
το Μοναστήρι Σβεναντάου, με τα εξαιρετικά ξυλόγλυ-
πτα, άλλοτε κατοικία του βασιλιά Μιντόν. 
8η μέρα: Μανταλέι (Μινγκούν) - Πιντάγια. Το πρωί
θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο και πλέοντας κατά μήκος
του ποταμού Αγιαρβάντι θα επισκεφθούμε την παγόδα

Μινγκούν με την ….μεγαλύτερη καμπάνα του κόσμου
που ζυγίζει 90 τόνους! Πτήση για το Χέχο. Η γραφική δια-
δρομή μέσα από τους καταπράσινους λόφους και τους
ορυζώνες θα μας φέρει στην Πιντάγια. Θα επισκε-
φθούμε το ομώνυμο σπήλαιο το οποίο είναι γεμάτο με
ιερά αγάλματα του Βούδα σε μια εκπληκτική ποικιλία
σχημάτων.
9η μέρα: Πιντάγια - Λίμνη Ίνλε. Αναχώρηση οδικώς
για την Λίμνη Ίνλε. Στην διαδρομή μας βρίσκεται και το
Μοναστήρι Σβε Γιαν Πι που αγαπούν ιδιαίτερα οι φωτο-
γράφοι για τα μοναδικά παράθυρα του σε οβάλ σχήμα
Το ίδιο απόγευμα θα εξερευνήσουμε με πλοιάριο κρυμ-
μένες γωνιές της υδάτινης πολιτείας όπου συνυπάρχει η
λατρεία του Βούδα με τον παραδοσιακό και άκρως φω-
τογραφικό τρόπο ζωής των κατοίκων της λίμνης. 
10η μέρα: Λίμνη Ίνλε. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ξε-
νάγηση στην Λίμνη και θα επισκεφθούμε το χωριό Ιν
Ντείν, της μειονότητας Πάο. Θα αφεθούμε στην μυστικι-
στική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι παγόδες στην
κορυφή του λόφου του Ιν Ντείν και θα περιηγηθούμε
στο χωριό των Πάο.
11η μέρα: Λίμνη Ίνλε - Γιανγκόν - Κιαικτίγιο (Χρυσός
Βράχος). Πρωινή πτήση για τη γνώριμη Γιανγκόν. Άφιξη
και αναχώρηση για την Νοτιανατολική Βιρμανία και την
περιοχή των Μον. Το απόγευμα θα φθάσουμε στο
χωριό Κιαικτίγιο στο οποίο βρίσκεται η περίφημη Πα-
γόδα με τον Χρυσό Βράχο, από τα πλέον θρησκευτικά
σύμβολα της ΝΑ Ασίας. 
12η μέρα: Κιαικτίγιο (Χρυσός Βράχος) - Γιανγκόν.
Πρωινή επίσκεψη στο διάσημο μνημείο που είναι ένας
ολόχρυσος βράχος από γρανίτη που αιωρείται στην
άκρη του ομώνυμου λόφου, σε ύψος 1100μ από το επί-
πεδο της θάλασσας και που στην κορυφή του βρίσκεται
η μικρή παγόδα που του έδωσε και το όνομα του. Επι-
στροφή οδικώς στην Γιανγκόν. Κατά την διαδρομή μας
θα επισκεφθούμε την Παγόδα Σουεμαντάου, και την Πα-
γόδα Κιαικπουν με τα 4 τεράστια αντικριστά αγάλματα
του Βούδα
13η μέρα: Γιανγκόν - Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Μετα-
φορά στο αεροδρόμιο όπου μέσω ενδιάμεσου σταθ-
μού θα επιστρέψουμε στην Αθήνα.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΙΡΜΑΝΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ

Η Βιρμανία είναι μια χώρα που σίγουρα εντυπωσιάζει. Ναοί και μοναστήρια, μοναδικά μνημεία
πολιτισμού και εικόνες μιας καθημερινότητας που έχει χαθεί εδώ και δεκαετίες στις γειτονικές χώρες
επιβιώνουν εδώ.

Α
Σ

Ι
Α

42

AΠΟ €1990

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ QATAr AirwAys
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Ντόχα 13.40 18.00
Ντόχα - Γιανγκόν 20.40 06.25
Γιανγκόν - Ντόχα 08.15 10.55
Ντόχα - Αθήνα 14.50 19.20

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού.

Μία σκαναρισμένη έγχρωμη φωτοτυπία
του διαβατηρίου σας & μία έγχρωμη φω-

τογραφία διαστάσεων 4,6 μήκος Χ 3,8
πλάτος τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν

την αναχώρηση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 5,4* 

Ημιδιατροφή καθημερινά 
εντός των ξενοδοχείων 

Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ
Έμπειρος αρχηγός συνοδός 

Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα 

Έξοδα βίζας

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων
ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να πα-

ραλείπεται τίποτα.
• Αναχώρηση και από Κύπρο, ζητήστε

πληροφορίες στο ταξιδιωτικό σας 
πράκτορα στη Κύπρο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
24/6, 16/7, 7/8, 20/9, 25/10, 16/11
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Πανόραμα Ταυλάνδης Ορεσίβιες Φυλές
10 μέρες, από €1290
Μοναδικό οδοιπορικό στα κορυφαία αξιοθέατα της υπέροχης Ταυλάν-
δης. Δυνατότητα επέκτασης στα εξωτικά Πουκέτ, Κράμπι & Κο Σαμούι

Αναχωρήσεις 18/6, 16/7, 8/8, 19/9, 20/10, 15/11

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines / Emirates

Ξενοδοχεία 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Τσιάνγκ Ράι (2), Τσιάνγκ Μάι (2), Σουκοτάι (1),
Αγιουτάγια  (1), Μπανγκόκ (3)

Ινδουιστικά Βασίλεια της Ιάβα - Μπαλί
12 μέρες, από €1890
Θαυμάσιο πρόγραμμα που όχι μόνο επισκέπτεται τα κορυφαία μνη-
μεία της Ιάβα αλλά «χτενίζει» την ονειρική ενδοχώρα του Μπαλί. 

Αναχωρήσεις 23/6, 17/7, 8/8, 26/9, 22/10, 22/11

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines / Singapore Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 5 *, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Τζακάρτα (2), Τζογκτζακάρτα (2), Καντιντάσα (1), 
Λοβίνα (1), Ουμπούντ (2), Νούσα Ντούα (1)

Πανόραμα Ινδονησίας - Μαλαισία
15 μέρες, από €2790
Η μαγεία των σημαντικότερων νησιών του μεγαλύτερου αρχιπελά-
γους του κόσμου (Σουμάτρα, Κελέβη, Ιάβα, Μπαλί) 

Αναχωρήσεις 23/6, 17/7, 8/8, 20/9, 22/10, 22/11

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines / Singapore Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 5 *, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Κουάλα Λουμπούρ (1), Μεντάν (1), Παραπάτ (2),
Τζακάρτα (1), Τζογκτζακάρτα (2), Ουζούνγκ Πατάνγκ (1), Τάνα Τορά-
για (1), Μπαλί (2)

Πολιτιστικό Πανόραμα Φιλιππινών - Μπορακάυ
15 μέρες, από €2790
Τα υπέροχα τοπία της «άγνωστης» νησιοτικής χώρας μαζί με το διά-
σημο θέρετρο του Μπορακάυ. 

Αναχωρήσεις 21/6, 18/8, 25/10

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines / Singapore Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Μανίλα (5), Βιγκάν (1), Σαγκάδα (1), Μπανάουε (2),
Σεμπού (2), Μπορακάυ (2)
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού. 

2 έγχρωμές φωτογραφίες και το διαβατή-
ριο σας 15 μέρες πριν την αναχώρηση 

για την έκδοση βίζας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 5* 

Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 

όπως περιγράφονται 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 

Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 

Βίζα 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Πεκίνο. Πτήση
μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για την πρωτεύουσα
της Κίνας, το αστραφτερό Πεκίνο.
2η μέρα: Πεκίνο. Άφιξη στο Πεκίνο, μια πόλη με
πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν, κορυφαία αξιοθέατα
και υπερσύγχρονα κτίρια που την καθιστούν πλέον
μία από τις πιο σημαντικές μητροπόλεις του πλανήτη.
Η διαδρομή μας από το διεθνές αεροδρόμιο μέχρι
το κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο
μας, θα μας ξεδιπλώσει την εικόνα μιας αστικής
κυψέλης που κινείται και αναπνέει στους ξέφρενους

ρυθμούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μοντέρνοι
ουρανοξύστες, τεράστιοι δρόμοι, επιβλητικές γέφυρες,
ακριβά εμπορικά κέντρα και εκατομμύρια καλοντυμένοι
Κινέζοι κατακλύζουν τους δρόμους τις ώρες αιχμής.
Άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές ξενοδοχείο μας.
Μία πρώτη βόλτα σε κεντρικά σημεία της εντυπωσιακής
μεγαλούπολης αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή στην
σύγχρονη κινεζική πραγματικότητα. Η μέρα μας θα
κλείσει με δείπνο δυτικού τύπου στο ξενοδοχείου μας.
3η μέρα: Πεκίνο. Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα ξε-
κινήσουμε μία μεστή ξενάγηση στο κορυφαίο αξιοθέατο
της Κίνας, το Σινικό Τείχος. Πρόκειται για το απόλυτο αν-
θρώπινο επίτευγμα μήκους 8.800 χλμ. που ξεκίνησε να
κατασκευάζεται από τον 3ο π.Χ αιώνα. Η τεράστια αυτή
οχυρωματική κατασκευή προσαρμόστηκε στη διαθεσι-
μότητα των υλικών της κάθε περιοχής που διέσχιζε,
ωστόσο η σύλληψη καθώς και η αρχιτεκτονική του το
κατατάσσουν στα κορυφαία ανθρώπινα έργα όλων
των εποχών. Το τείχος, αρκετά φαρδύ για να παρέχει
άνεση στον καλπασμό των έφιππων στρατιωτών, συμ-
πληρώνεται από εκατοντάδες αμυντικούς πύργους και
παρατηρητήρια. Κάθε πύργος διαθέτει σκάλες και εισό-
δους ειδικά σχεδιασμένες, έτσι ώστε να προκαλείται
σύγχυση στους επιτιθέμενους. Οι στρατώνες και τα διοι-
κητικά κέντρα του τείχους βρίσκονται απλωμένα κατά
μήκος του σε μεγαλύτερα διαστήματα. Εμείς θα προ-
σεγγίσουμε αυτό το επικό αριστούργημα στο πέρασμα
του Τζινγιονγουάν και θα έχουμε την ευκαιρία να περ-
πατήσουμε πάνω του, να φωτογραφήσουμε τις πολεμί-
στρες και τους πύργους του και να φανταστούμε δυνατούς
στρατούς να το διατρέχουν με αποφασιστικότητα και
αυταπάρνηση. Επιστρέφοντας στην πρωτεύουσα, θα

κατευθυνθούμε στα Θερινά Ανάκτορα, ένα σύμπλεγμα
παλατιών, ολάνθιστων κήπων, εσωτερικών αυλών και
αιθουσών που απηχούν τις ιστορίες άπληστων δυναστειών
που έπαιξαν όμως σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρ-
φωση της μεγάλης αυτοκρατορίας. Η γαλήνια λίμνη
Κουμίνγκ διευκολύνει τον ναρκισσιστικό αντικατοπτρισμό
του παλατιού, στην αχλή του οποίου ακόμα και σήμερα
ο επισκέπτης μπορεί να αφουγκρασθεί ψιθύρους και
κραυγές από την ταραγμένη εποχή της επανάστασης
των Μπόξερ. Γεμάτοι εικόνες ιστορίας, θα συμπληρώ-
σουμε την μέρα με ένα παραδοσιακό δείπνο «Πάπιας
Πεκίνου» σε ειδικό τοπικό εστιατόριο. Δεν είναι μόνο ο
έρωτας που περνάει απ’ το στομάχι βλέπετε. Αν θέλει
κανείς να διεισδύσει στο βάθος της κουλτούρας ενός
λαού θα πρέπει πρώτα να δοκιμάσει την κουζίνα του.
4η μέρα: Πεκίνο. Το Πεκίνο είναι μια πόλη ανεξάντλητη
σε αξιοθέατα. Ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι τα έχει
δει όλα. Όμως υπάρχουν κάποια μνημεία που σηματο-
δοτούν την ιστορία όλης της χώρας και ξεχωρίζουν σαν
διαμάντια στο στέμμα της πολιτιστικής της κληρονομιάς.
Ένα τέτοιο «διαμάντι» είναι κι ο Ναός του Ουρανού που
θα επισκεφθούμε σήμερα το πρωί. Κατασκευασμένος
τον 15ο αιώνα μ.Χ, σχεδόν σύγχρονο έργο με την Απα-
γορευμένη πόλη, αποτέλεσε τον κύριο λατρευτικό χώρο
των αυτοκρατόρων που μια φορά το χρόνο έρχονταν
εδώ, στα νοτιοανατολικά της πόλης, για την ετήσια
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AΠΟ €895

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 22.25 23.55 
ή Θεσσαλονίκη - Κων/πολη

21.25 22.45
Κων/πολη - Πεκίνο 01.20 15.05 
Σαγκάη - Κων/πολη 22.35 05.10
Κων/πολη - Αθήνα 06.55 08.25 
ή Κων/πολη - Θεσσαλονίκη 

07.25 08.45

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού. 

2 έγχρωμές φωτογραφίες και το διαβατή-
ριο σας 15 μέρες πριν την αναχώρηση 

για την έκδοση βίζας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 5* 

Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 

όπως περιγράφονται 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 

Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 

Βίζα 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων

ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς 
να παραλείπεται τίποτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων

ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς 
να παραλείπεται τίποτα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
23/6, 5 & 16/7, 9 & 20/8, 16/9, 25/10, 18/11



δέηση περί Καλής Σοδιάς. Το συγκρότημα αποτελείται από ένα κεντρικό κυκλικό
Οικοδόμημα με τριπλή κωνική σκεπή και μια σειρά από εντυπωσιακούς ιδιωτικούς
βασιλικούς χώρους. Εσωτερικά η γεωμετρική αρμονία δημιουργεί μία «ζάλη»
που επιτείνεται ακόμα περισσότερο από τη ορμή του ζωηρού κόκκινου που
κυριαρχεί στο χώρο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την κεντρική πλατεία της
πρωτεύουσας, την διάσημη Τιεν αν Μεν, ακριβώς μπροστά από την είσοδο της
Απαγορευμένης Πόλης. Η ιστορική, τεραστίων διαστάσεων, πλατεία αποτελεί
εδώ και αιώνες τη καρδιά της αχανούς χώρας. Κτίρια-ορόσημα όπως το Εθνικό
Μουσείο, το κτίριο της Γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος, το Μαυσωλείο
του ηγέτη Μάο Τσε Τουνκ και φυσικά το μπαλκόνι απ’ όπου ο κορυφαίος άνδρας
διακήρυξε την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας τον Οκτώβριο του 1949,
βρίσκονται γύρω από αυτή. Στη συνέχεια μας περιμένει το κορυφαίο μνημείο, η
Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου. Τα περίφημα Ανάκτορα των αρμονιών των
Αυτοκρατόρων αποτελούν σήμερα ένα τεράστιο μουσείο, το οποίο μαρτυρεί με
τον πιο εύγλωττο τρόπο τη δόξα και το μεγαλείο των προηγούμενων αιώνων της
κινεζικής Αυτοκρατορίας. Η μέρα μας θα κλείσει με το «άλλο» Πεκίνο αυτό που
συνεχίζει και κινείται με τους παραδοσιακούς ρυθμούς μακριά από τη λάμψη της
σύγχρονης πραγματικότητας. Η βόλτα μας με παραδοσιακά δίκυκλα στα Χουτόνγκ,
τις φτωχογειτονιές του Πεκίνου, θα συμπληρώσει την εικόνα μας για την πόλη.
Δείπνο δυτικού τύπου στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Πεκίνο - Χαντσόου. Σήμερα μας περιμένει μία ακόμα έκπληξη που
αποδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την τρομακτική πρόοδο που έχει
συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη Κίνα. Η μεταφορά μας από το Πεκίνο στο
Χαντσόου, επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας, θα γίνει με το υπερσύγχρονο τρένο-
βολίδα το οποίο θα καλύψει τα 1630 χλμ της απόστασης σε λιγότερο από 6
ώρες! Η άφιξή μας στην υπέροχη κηπούπολη του Χαντσόοου θα συνοδευτεί από
την επίσκεψη στην περίφημη παγόδα που ακούει στο όνομα «Έξι Αρμονίες», ενώ
αμέσως μετά μας περιμένει μία ρομαντική βαρκάδα στο ειδυλλιακό τοπίο της γα-
λήνιας Δυτικής λίμνης. Δείπνο σε επιλεγμένο τοπικό εστιατόριο με γεύσεις της πε-
ριοχής.
6η μέρα: Χαντσοόου - Σουτσόου. Ως καλοί γνώστες της περιοχής, ξέρουμε ότι η
Κίνα διατηρεί ακόμα και σήμερα μία διπλή ταυτότητα όπου το μοντέρνο
συνυπάρχει, άλλοτε αρμονικά και άλλοτε όχι, με το παραδοσιακό και που
επιβάλλεται να γνωρίσει ο ταξιδιώτης. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην περι-
λάβουμε όχι μόνο επίσκεψη στην ονομαστή Βενετία της Ανατολής -όπως τη χαρα-
κτήρισε πρώτος o Μάρκο Πόλο- αλλά και διανυκτέρευση στην γραφική πόλη
του Σουτσόου. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την ευκαιρία να γεμίσουμε από
εικόνες της «παλιάς», αυθεντικής Κίνας, ειδικά το απόγευμα, όταν τα στίφη των
τουριστών που έρχονται σαν ημερήσια εκδρομή από τη Σαγκάη έχουν πλέον
πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην μεγαλούπολη. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο
με παραδοσιακή κουζίνα της περιοχής που μας φιλοξενεί.
7η μέρα: Σουτσόου - Σαγκάη. Πρωινή αναχώρηση για την Σαγκάη. Τόνοι
μελανιού έχουν χυθεί για να περιγράψουν τη διασημότερο αστικό κέντρο της
Κίνας, αν όχι ολόκληρης της Ασιατικής ηπείρου. Η «Βασίλισσα της Κίνας», η
«Πόρνη της Ανατολής» και δεκάδες άλλα επίθετα προσπαθούν να αποδώσουν
όλα αυτά τα οποία περικλείονται στα 6440 τ.χλμ που αποτελούν την έκταση της
πόλης. Φουτουριστικά κτίρια, πανύψηλοι ουρανοξύστες που ακουμπούν στον
κινεζικό ουρανό, ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου, η Νανζινγκ Λού,
ο πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος του πλανήτη, η τεχνητή προβλήτα
Μπούντ με τα αποικιακά οικοδομήματα και την απρόσκοπτη θέα στην υπερσύγχρονη
διαστημούπολη Πουντόνγκ, στην απέναντι πλευρά του ποταμού και το παράδοξο
της ύπαρξης μιας Τσάινα Τάουν... στην καρδιά της μεγαλύτερης κινεζικής πόλης,
θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας στη διάρκεια της σημερινής ξενάγησης. Η
μέρα μας θα κλείσει με την μοναδική εμπειρία μιας κρουαζιέρας στον Ποταμό

Χουνάγκ Πού, την ώρα που η μέρα φεύγει και τα φώτα προσδίδουν μία άλλη
εξωκόσμια γοητεία στην πόλη. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
8η μέρα: Σαγκάη (Τζουτζουάνγκ). Κρυμμένο στα δαιδαλώδη υδάτινα συμπλέγματα
της Ανατολικής Κίνας, σε κοντινή απόσταση από την Σαγκάη, βρίσκεται το
μαργαριτάρι που ακούει στο εξωτικό όνομα Τζουτζουάνγκ και που ξετρυπώσαμε
και σας παρουσιάζουμε σε αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό πρόγραμμα της
αυθεντικής Κίνας. Στενά υδάτινα δρομάκια, πέτρινες γέφυρες, ναοί και χάρτινοι
δράκοι αποτελούν μία εικόνα που χαρακτήριζε και εξακολουθεί να χαρακτηρίζει
την περιοχή αυτή εδώ και αιώνες. Η περιήγηση με παραδοσιακές γόνδολες μέσα
στα κανάλια της γραφικής πόλης αποτελούν μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία
που θα μας μεταφέρει σε άλλες εποχές. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη λάμψη
της πόλης για να απολαύσουμε το δείπνο μας σε τοπικό εστιατόριο με την
εξαιρετική κουζίνα της Σαγκάης. Τέλος, για το τελευταίο μας βράδυ, σας
προσφέρουμε τη δυνατότητα ν’ απολαύσετε τη μοναδική θέα της πόλης από το
Sky walk του διάσημου νέο-φουτουριστικού ουρανοξύστη της περιοχής Πουντόνγκ,
που ακούει στο όνομα Τζιν Μάο και έχει ύψος 420 μ και 88 ορόφους. Η θέα της
πόλης από ψηλά κόβει την ανάσα.
9η μέρα: Σαγκάη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Η σημερινή τελευταία μέρα στην
Σαγκάη είναι σκόπιμα ελεύθερη για να εξερευνήσετε τα θέλγητρα που προσφέρει
η μητρόπολη της ανατολικής Κίνας στον επισκέπτη. Θαυμάσια μουσεία, εξαιρετικά
καταστήματα με σπουδαίες ευκαιρίες για ψώνια, κομψά καφέ και ατέλειωτοι
δρόμοι είναι στην διάθεση σας για περπάτημα και φωτογράφιση και θα γεμίσουν
με τον πιο ευχάριστο τρόπο την ημέρα σας. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αε-
ροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Αθήνα/Θεσσαλονίκη μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.
10η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη.Άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη.
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Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 

Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους
Φιλοδωρήματα 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Ξενοδοχεία 4* & 4*sup
Ημιδιατροφή καθημερινά 

Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 

Εσωτερικές μετακινήσεις 
με τραίνο «βολίδα»

Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 
Έμπειρος αρχηγός συνοδός

Αχθοφορικά

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ
από την ημερομηνία επιστροφής 

του ταξιδιού. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ

AΠΟ €2590
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AYTOΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΧΙΡΟΣΙΜΑ

1η μέρα : Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Τόκυο. Ανα-
χώρηση μέσω ενδιάμεσων σταθμών για το Τόκυο,
τη λαμπερή πρωτεύουσα της «Χώρας του Ανατέλ-
λοντος Ηλίου» των χρυσανθέμων και της τεχνο-
λογίας που όχι μόνο είναι μια υπερσύγχρονη με-
γαλούπολη, αλλά που ανάμεσα στα εντυπωσιακά
μεταμοντέρνα αρχιτεκτονήματα, διατηρεί ακόμα
«γωνιές» που παραπέμπουν σε παλαιότερες, πιο
ρομαντικές εποχές.
2η μέρα: Τόκυο. Άφιξη στο αεροδρόμιο Ναρίτα,
το εντυπωσιακό διεθνές αεροδρόμιο του Τόκιο,

που βρίσκεται 65χλμ. από το κέντρο της πόλης και μετα-
φορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Μια πρώτη εξερευ-
νητική ματιά στο νυχτερινό Τόκιο θα αποτελέσει η βόλτα
μας με το μετρό στην φωταγωγημένη με «νέον» περιοχή
του Σιντζούκο εκεί όπου χτυπά η καρδιά της ξέφρενης
διασκέδασης της ζωντανής μητρόπολης. 
3η μέρα: Τόκυο. Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από τον
απλοϊκό Σιντοϊστικό Ναό Μειτζί Τζεγκού αφιερωμένο
στον αυτοκράτορα Μέιτζι, ο οποίος στο δεύτερο μισό
του 19ου αιώνα μετέτρεψε την Ιαπωνία από ένα παρακ-
μιακό φεουδαρχικό έθνος σε παγκόσμια δύναμη. Αμέσως
μετά οι χαρακτηριστικοί, ιαπωνικής τεχνοτροπίας, κήποι
του Αυτοκρατορικού Παλατιού, με την απέριττη κομψότητα
τους, θα μας μυήσουν στη ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση ενός
έθνους όπου το λειτουργικό θριαμβεύει του φανταχτερού.
Ακολουθεί η παραδοσιακή συνοικία της Ασακούσα με
τον ιερό Ναό αφιερωμένο στη αγαπημένη θεότητα του
ελέους Κάνον. Τέλος, διατρέχουμε τους εμπορικούς
δρόμους της Γκίνζα με τα ακριβά καταστήματα και τα
κομψά καφέ, που θεωρούνται οι ακριβότερες εμπορικές
αρτηρίες του κόσμου. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Για
το βράδυ προτείνουμε μία βόλτα μέχρι την αριστοκρατική
συνοικία της Ακασάκα ή μέχρι το νεανικό Ροπόντζι με
τα δεκάδες κέντρα διασκέδασης που κατακλύζονται

από Ιάπωνες κάθε ηλικίας, αποδεικνύοντας ότι οι «ερ-
γασιομανείς» κάτοικοι της πόλης γνωρίζουν ενίοτε να
διασκεδάζουν. 
4η μέρα: Τόκυο (Ολοήμερη εκδρομή με τρένο στο
Νίκκο). Η σημερινή μας ολοήμερη εκδρομή θα μας με-
ταφέρει στο μαγευτικό Νίκκο, τόπο λατρείας και προ-
σκυνήματος της μεσαιωνικής Ιαπωνίας και διάσημο του-
ριστικό θέρετρο σήμερα. Αφού φωτογραφηθούμε με
φόντο την ιερή τοξοτή γέφυρα Σινκί-ο, μας περιμένει
ανάβαση στον Ναό Τοσόγκου με τα υπερβολικά διακο-
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ΠτΗΣΕΙΣ μΕ QATAr AirwAys
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Ντουμπάι 16.00 21.35
Ντουμπάι - Τόκυο 02.50 17.35
Οσάκα - Ντουμπάι 23.40 05.10*
Ντουμπάι - Αθήνα 10.05 14.05

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 22.25 23.55 
ή Θεσσαλονίκη - Κων/πολη

21.25 22.45
Κων/πολη - Τόκυο 01.40 19.10 
Οσάκα - Κων/πολη 21.30 04.35
Κων/πολη - Αθήνα 06.55 08.25 
ή Κων/πολη - Θεσσαλονίκη 

07.25 08.45

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
15 & 23/6, 20/7, 10/8, 21/9, 25/10, 15/11
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σμημένα συμπλέγματα ναών, που έρχονται σε αντίθεση με τον Ιαπωνικό
μινιμαλισμό και το μαυσωλείο του Σογκούν της περιοχής, Τοκουγκάουα Ιεγιάσου,
που χτίστηκε το 1634 από τον εγγονό του. Στη συνέχεια η λίμνη Τσουτζέντζι, με το
υπέροχο ορεινό τοπίο που την περιβάλλει και ο ορμητικός καταρράκτης Κέγκον,
που η υδατόπτωση του αγγίζει τα 97 μέτρα, θα μας γεμίσουν με συναισθήματα
γαλήνης, όπως χιλιάδες άλλους επισκέπτες της περιοχής ανά τους αιώνες. Το
γεύμα που ακολουθεί, με τυπικά ιαπωνικά εδέσματα, κλείνει με το καλύτερο
τρόπο μία «de profundis» ιαπωνική εμπειρία. Επιστροφή στο Τόκυο αργά το από-
γευμα. Μία βόλτα στη νυκτερινή Γκίνζα, όπου κυριαρχούν τα προκλητικά
φωτισμένα κτίρια και οι πύργοι των πολυεθνικών εταιρειών είναι μία σπάνια φου-
τουριστικής χροιάς εμπειρία που μόνο η Ιαπωνική πρωτεύουσα μπορεί να προ-
σφέρει.
5η μέρα: Τόκυο (ημέρα ελεύθερη). Όσοι δεν “φοβάστε” το πρωινό ξύπνημα, μη
διστάσετε να σηκωθείτε πριν το χάραμα και να επισκεφθείτε την διάσημη
ψαραγορά του Τόκυο, τη μεγαλύτερη του είδους στο κόσμο. Απίστευτες εικόνες
από τα αλιευτικά σκάφη που καταφθάνουν σε σειρά από τους γύρω ωκεανούς
και ξεφορτώνουν κάθε λογής αλιεύματα σε μοναδική ποικιλία και ποσότητα. Η
δε γραφική μεσαιωνική Καμακούρα με τον επιβλητικό Νταϊμπούτσου (Μεγάλο
Άγαλμα του Βούδα) και τα μεγαλειώδη συντοϊστικά τέμπλα αποτελεί μία επίσης
πολύ καλή επιλογή για όσους θελήσουν να αφήσουν τα θέλγητρα της πρωτεύουσας
και να γνωρίσουν μια ακόμα επαρχία της Ιαπωνίας. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Τόκυο - Φούτζι - Χακόνε (Λίμνη Άσι) - Κιότο. «Πότε μην πεις ωραίο,
αν δεν δεις πρώτα το Φούτζι» λέει ένα αρχαίο Ιαπωνικό γνωμικό και σίγουρα
δεν απέχει από την πραγματικότητα. Το όρος-ηφαίστειο, σύμβολο της Ιαπωνίας,
με τα 3776 μέτρα ύψος και τον απόλυτα συμμετρικό του κώνο σκεπασμένο από
αιώνιους πάγους, είναι απόλυτα φωτογενές και η θέα του τις ηλιόλουστες μέρες
από το Χακόνε, στα 2300 μ. ύψος,είναι μαγευτική. Με μία μικρή κρουαζιέρα στην
καταγάλανη λίμνη Άσι με θέα την οροσειρά των κεντρικών Άλπεων θα κλείσει
με «ονειρικό» τρόπο η μέρα μας. Μεταφορά στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπου
θα επιβιβαστούμε στο φουτουριστικό τρένο-βολίδα με κατεύθυνση το Κιότο, την
πρώτη πρωτεύουσα του Ιαπωνικού έθνους. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Κιότο. Το Κιότο είναι η πιο ιστορική και φινετσάτη πόλη της Ιαπωνίας, με
έντονο αυτοκρατορικό παρελθόν, αφού υπήρξε πρωτεύουσα από το 794 έως τα
μέσα του 17ου αιώνα. Εκατοντάδες ναοί και δεκάδες ιστορικά κτίρια απαρτίζουν
την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και πολλά από αυτά έχουν συμπεριληφθεί
στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ναός
Χέιαν, πιστό αντίγραφο του πρώτου παλατιού που περιβάλλεται από υπέροχους
κήπους, το Σανζουσαντζέντο με τα 1000 και πλέον αγάλματα της θεάς Κάνον και
φυσικά το ανυπέρβλητο «Χρυσό Περίπτερο», το διασημότερο αξιοθέατο της
Ιαπωνίας, είναι τα κυριότερα σημεία της σημερινής μας περιήγησης. Η μέρα μας
θα κλείσει με τυπικό γεύμα Τεμπούρα σε κάποιο από τα ειδικευμένα σε αυτό το
είδος κουζίνας εστιατόρια. Απόγευμα ελεύθερο και μια βόλτα στο «Μονοπάτι
του Φιλοσόφου» θα μας αποκαλύψει το Κιότο του περιθωρίου, έξω από τις του-
ριστικές πεπατημένες.
8η μέρα: Κιότο - Νάρα - Κιότο. Η Νάρα, πρώτη πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, είναι
σήμερα μία μικρή, γραφική αλλά καθόλου ασήμαντη πόλη με έντονη την αύρα
του ένδοξου παρελθόντος. Η πρωινή μας επίσκεψη με το τοπικό τρένο θα
συνοδευτεί από επίσκεψη στο Ναό Κασούγκα Τάισα, που είναι χτισμένος τον 10ο
αιώνα σε κινεζικό ρυθμό και στο Τοντατσί που φιλοξενεί το πελώριο χάλκινο
άγαλμα του Νταιμπούτσου (Μεγάλος Βούδας) ύψους 16 μέτρων. Μια βόλτα στο
περίφημο πάρκο των ελαφιών, των αγγελιοφόρων των θεών, θα ολοκληρώσει
την γνωριμία μας με την πόλη. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Για το ελεύθερο
απόγευμα στο Κιότο η πρόταση μας είναι ένα νυκτερινό πέρασμα από την
περιοχή Γκιόν, την συνοικία των Γκεϊσών και σήμερα περιοχή διασκέδασης των
πολιτών του Κιότο, και αυτός θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει η
γνωριμία μας με την αρχοντική πόλη.
9η μέρα: Κιότο - Χιροσίμα - Οσάκα. Μετά το πρωινό μας, θα επιβιβαστούμε και
πάλι στο τρένο-βολίδα. Άφιξη στη Χιροσίμα, που το όνομά της ξυπνά μνήμες από
τις ζοφερές τελευταίες μέρες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, αλλά που
σήμερα το Ιαπωνικό πείσμα μεταμόρφωσε σε μία μοντέρνα πόλη-πρότυπο, που
δείχνει να έχει ξεπεράσει το τραύμα της ατομικής βόμβας. Η μέρα μας θα
ξεκινήσει με την πολυφωτογραφημένη πύλη «Ιτσουκουσίμα» στο νησάκι της Mι-
γιαζίμα λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Χιροσίμα. Πρόκειται για το πιο χαρακτηριστικό
θαλάσσιο Τορίι, το απόλυτο σύμβολο της Ιαπωνικής κουλτούρας. Στη συνέχεια η
ξενάγηση μας θα συνεχιστεί στο Πάρκο της Ειρήνης, με το μοναδικό κτίριο που
έμεινε όρθιο ακριβώς δίπλα στο σημείο που εξερράγη η ατομική βόμβα την 6η
Αυγούστου του 1945, το κενοτάφιο προς τιμήν των χιλιάδων θυμάτων, την
Αιώνια Φλόγα και την καμπάνα της Ειρήνης και το μουσείο με τα εκθέματα από
τις τραγικές εκείνες ημέρες. Όλα αυτά όχι μόνο προκαλούν συγκίνηση και θλίψη
αλλά αφήνουν τον επισκέπτη βαθιά προβληματισμένο από τις επιπτώσεις της
χρήσης των πυρηνικών όπλων. Μεταφορά στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπου θα

επιβιβαστούμε σε επόμενο τρένο-βολίδα. Άφιξη το βράδυ στην Οσάκα. Δείπνο
στο ξενοδοχείο.
10η μέρα: Οσάκα - Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα απολαύσουμε την
Οσάκα, την 3η μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας και τον ισχυρότερο οικονομικό
και εμπορικό κολοσσό του κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι η πόλη περιλαμβάνεται
εδώ και χρόνια στη λίστα με τις πέντε πιο ακριβές πόλεις του κόσμου, απόρροια
της συνάθροισης χρήματος και της φρενήρους οικονομικής δραστηριότητας. Το
κάστρο της Οσάκα, πιστό αντίγραφο του παλιού κάστρου που καταστράφηκε
στο πόλεμο, η περιοχή της Ουμέντα με τα φουτουριστικά κτίρια και ο Ναός
Σουμιγιόσι θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της σημερινής μας ξενάγησης.
Αργά το απόγευμα, θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής μας.
11η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη.
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Τσονγκτσίνγκ - Σιτσουάν - Θιβέτ
19 μέρες, από €3390
Ιδανικός συνδυασμός της «Στέγης του Κόσμου» με τα μοναδικά
αξιοθέατα της Νοτιοδυτικής Κίνας 

Αναχωρήσεις 20/6, 8/8, 19/9, 24/10

Πτήσεις με Qatar Airways 

Ξενοδοχεία 4*, 5 *, Ημιδιατροφή (Στην επαρχία του Θιβέτ σε Γκιαντσέ
και Σιγκάτσε τα ξενοδοχεία είναι 3*)

Διανυκτερεύσεις: Τσονγκτσίνγκ (3), Γουαντσού (1), Νταζού (1),
Όρος Εμέι (1), Τσενγκτού (2), Λάσα (5), Τσετάνγκ (1), Γκιαντσέ (1),
Σιγκάτσε (1)

Δρόμος του Μεταξιού - Κιργιστάν - Καζακστάν
20 μέρες, από €4190
Συγκλονιστικό οδοιπορικό στα βήματα του διάσημου αρχαίου εμπο-
ρικού δρόμου στην έρημο Γκόμπι, στις εσχατιές της Βορειοδυτικής Κίνας
και στις στέπες της Κεντρικής Ασίας 

Αναχωρήσεις 24/6, 5/8
Πτήσεις με Turkish Airlines
Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*, Ημιδιατροφή (1 διανυκτέρευση σε τρένο σε
τετράκλινες κουκέτες)

Διανυκτερεύσεις: Πεκίνο (1), Τζαγιουγουάν (2), Ντουνχουάν (1), Τουρ-
φάν (3), Ουρουμσί (1), Κασγκάρ (3), Ναρύν (1), Μπισκέκ (2), Ισικ
Κουλ (1), Αλμάτυ (2), Αστάνα (1)

Βόρεια και Νότια Κορέα - Μαντζουρία - Μογγολία
21 μέρες, από €4550
Από τις στέπες της Μογγολίας στην «μυθική» Ματζουρία και από την
«ερμητικά» κλειστή Βόρεια Κορέα στη κοσμοπολίτικη Νότια Κορέα

Αναχωρήσεις 21/6, 2/8 

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 5 *, Ημιδιατροφή (Στο Καρακορούμ και στο Μπα-
γιανγκόμπι η διαμονή είναι σε παραδοσιακές σκηνές - γιούρτες)

Διανυκτερεύσεις: Σεούλ (2), Κουόνγκ Τσού (1), Πουσάν (1), Ουλάν
Μπατόρ (3), Καρακορούμ (1), Μπαγιανγκόμπι (1), Πεκίνο (2), Ντανν-
τόνγκ (1), Σανχαϊουάν (1), Σενγιάνγκ (2), Πιόν Γιάνγκ (3)

Ανατολικό και Δυτικό Θιβέτ - Όρος Καιλάς - Βασίλειο Γκούγκε
18 μέρες, από €3090
Πρωτοποριακό οδοιπορικό που χτενίζει τη «Στέγη του Κόσμου» και
επισκέπτεται μυθικά μέρη όπως το Όρος Καιλάς, η λίμνη Μανοσαρο-
βάρ και το «χαμένο» Βασίλειο του Γκουγκέ.

Αναχωρήσεις 22/6, 10/8

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines
Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*, Ημιδιατροφή (Στην επαρχία του Θιβέτ, δια-
μονή σε απλά καταλύματα, χωρίς ιδιαίτερες ανέσεις.)
Διανυκτερεύσεις: Πεκίνο (1), Λάσα (3), Γκιαντσέ (1), Σιγκάτσε (1),
Ρονγκμπού (1), Σεγκάρ (1), Παρυάνγκ (1), Νταρτσέν (1), Ζάντα (2),
Πουράνγκ (1), Κατμαντού (3)



Α
Μ

Ε
Ρ

Ι
Κ

Η

10 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Σικάγο. Πτήση
μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το γοητευτικό Σι-
κάγο, την αρχοντική πόλη στην λίμνη του Mίσιγκαν.
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το ίδιο
βράδυ, εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος, μπορούμε
να πάρουμε μια γεύση από την πόλη περπατώντας
κατά μήκος της λεωφόρου Mίσιγκαν και στις απο-
βάθρες του ομώνυμου ποταμού Σικάγο.
2η μέρα: Σικάγο. Η πόλη του Σικάγο αποτελεί
ένα μείζον επικοινωνιακό, επιχειρηματικό και αρ-
χιτεκτονικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα

σύμβολα της πόλης είναι οι ουρανοξύστες, η λίμνη
αλλά και οι αθλητικές της ομάδες. Στην πρωινή μας ξε-
νάγηση θα δούμε το ψηλότερο κτίσμα των HΠA -τον
πύργο Σίαρς- και το εμπορικό κέντρο Mερτσαντάιζ
Mαρτ, θα διατρέξουμε το διάσημο Mαγκνίφισεντ Mάιλ
με τα φινετσάτα καταστήματα και την ρομαντική πλατεία
με τον Πύργο του Nερού. Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον
αποτελεί ακόμη και το Navy Pier, το οποίο έχει εξελιχθεί
στο νούμερο ένα τουριστικό προορισμό για το Σικάγο.
Το απόγευμα επισκεφθείτε κάποιο από τα διάσημα μου-
σεία ή “ανεβείτε” στο μετρό που διασχίζει την πόλη σε
υπερυψωμένες ράγες. 
3η μέρα: Σικάγο - Ουάσινγκτον. Πτήση για την ομο-
σπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Άφιξη και απευθείας
ξενάγηση της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με το Μουσείο της
ΝΑΣΑ και στην συνέχεια περνώντας με το πούλμαν την
Arlington Memorial Bridge πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ,
θα καταλήξουμε στο Νεκροταφείο Arlington, στο οποίο
βρίσκονται οι τάφοι σημαντικών προσώπων του Αμερι-
κάνικου Έθνους, όπου θα και επισκεφτούμε τους τάφους
των Κέννεντυ. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη των επιβλητικών
υπαίθριων μνημείων της πρωτεύουσας, Λίνκολν και Βιετνάμ.
Ήδη βρισκόμαστε στο ένα άκρο του πανέμορφου National
Mall ενώ στο απέναντι άλλο άκρο του κυριαρχεί το Καπι-
τώλιο, στο οποίο έχει έδρα η Βουλή των Αντιπροσώπων
και η Γερουσία των Η.Π.Α. Ο Λευκός Οίκος, το Κτίριο της
Αντιπροεδρίας, Υπουργεία, Μνημειακά Κτίρια και άλλα
επιβλητικά Δημόσια κτίρια θα προσελκύουν την προσοχή
μας κατά τη σημερινή μας περιήγηση. Τέλος θα καταλήξουμε
κοντά στο Λευκό Οίκο για να βγάλουμε αναμνηστικές
φωτογραφίες από το επιτρεπόμενο τμήμα του. Για το
βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την όμορφη κο-
σμοπολίτικη περιοχή Τζορτζτάουν.
4η μέρα: Ουάσιγκτον (Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα)
- Κατ. Νιαγάρα 653 χλμ. Σήμερα θα διασχίσουμε τις
πολιτείες Πενσυλβάνια και Μέριλαντ με τελικό προορισμό
τους καταρράκτες Νιαγάρα. Η διαμονή σε αυτήν την
ζωντανή και τουριστικά ανεπτυγμένη πόλη θεωρείται
επιβεβλημένη. Με την άφιξη μας περιμένει το υπερθέαμα
της υδατόπτωσης το οποίο θα απολαύσουμε στον
όμορφο περίπατό μας με φόντο τους καταρράκτες. 
5η μέρα: Κατ. Νιαγάρα (εκδρομή στο Τορόντο).Το
γνωστό πλοιάριο Hornblower μας περιμένει σήμερα το
πρωί για να βιώσουμε το μεγαλείο της φύσης μέσα στο
νερό το οποίο κυλάει με ορμή από τους καταρράκτες.
Για την συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε εκδρομή στην
πολιτεία του Οντάριο για να βρεθούμε στο Τορόντο. θα
δούμε εξωτερικά τον πύργο του Τορόντο με τα 553
μέτρα ύψος πραγματική “σφραγίδα” της πόλης τον οποίο,
το Skydom, το πρώτο στάδιο στον κόσμο με ανασυρόμενη
οροφή, τη University Avenue με τα γραφικά κτίρια Πα-
νεπιστημιακών Σχολών, το παραδοσιακό Κυβερνείο της
Πολιτείας του Οντάριο, το Βασιλικό Μουσείο, το Παλαιό
και νέο Δημαρχείο της πόλης. Αργά το απόγευμα επι-
στρέφουμε στους Καταρράκτες του Νιαγάρα. 
6η μέρα: Κατ. Νιαγάρα - Νέα Υόρκη (658 χλμ). Ανα-

χώρηση για την Νέα Υόρκη, που θεωρείται η οικονομική
μητρόπολη του κόσμου. Άφιξη και μεταφορά στο ξενο-
δοχείο. Ένας πρώτος περίπατος στο Μανχάταν και μάλιστα
στη φημισμένη Times Square που γύρω της βρίσκεται η
παγκόσμια γνωστή Θεατρική Συνοικία του Μπροντγουέι
αποτελεί την ιδανική πρώτη επαφή με την κοσμοπολίτικη
Νέα Υόρκη και είναι βέβαιο πως θα σας καθηλώσει.
7η μέρα: Νέα Υόρκη. Στη σημερινή ξενάγηση θα γνω-
ρίσουμε την βόρεια πλευρά (άνω Μανχάτταν) της από-
λυτης μητρόπολης του πλανήτη με το φημισμένο Πανε-
πιστήμιο Κολούμπια, το μνημείο του στρατηγού Γκραντ
και τον ποταμό Χάντσον. Συνεχίζουμε προς το περίφημο
Central Park και την 5η Λεωφόρο που θα μας γοητεύσει
με τα μοναδικά και επιβλητικά Κτίρια - Ουρανοξύστες
όπως το Ξενοδοχείο Πλάζα, ο Καθεδρικός του Αγίου
Πατρικίου, το Κέντρο Ροκφέλερ κι η μεγάλη Δημόσια
Βιβλιοθήκη. Απόγευμα ελεύθερο με πολλές και διαφο-
ρετικές προτάσεις για όλα... τα γούστα! Μπορείτε να επι-
σκέφθητε κάποιο από τα διάσημα μουσεία της πόλη
όπως τα περίφημα ΜΕΤ (Μητροπολιτικό Μουσείο) ή
ΜοΜΑ (Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.)
8η μέρα: Νέα Υόρκη. Πρωινή ξενάγηση στην νότια
πλευρά της πόλης (κάτω Μανχάτταν). Θα βρεθούμε
στην εξίσου διάσημη οδό του Μανχάταν, τη λεωφόρο
Μπρόντγουεϊ και κατευθυνόμαστε στην Τσαϊνατάουν
και στις φημισμένες μποέμ συνοικίες του Γκρίνουιτζ
Βίλλατζ, του Σόχο και της Τράι Μπέκα. Αμέσως μετά η
περιοχή με το κορυφαίο Χρηματιστήριο του κόσμου της
Wall Street, το σημείο που άλλοτε κυριαρχούσαν στην
περιοχή οι Δίδυμοι Πύργοι και τέλος το Μπάτερι Πάρκ
απ’ όπου θα απολαύσουμε τη θέα προς το σύμβολο
της Πόλης, το περίφημο Άγαλμα της Ελευθερίας. Από-
γευμα ελεύθερο.
9η μέρα: Ν. Υόρκη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Ελεύθερο
πρωινό για τα τελευταία σας ψώνια στα διάσημα εκ-
πτωτικά shopping center της πόλης και στη συνέχεια με-
ταφορά στο αεροδρόμιο της Ν. Υόρκης από όπου και
θα αναχωρήσουμε για την επιστροφή μας στην Ελλάδα. 
10η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην Ελλάδα

ΤΟ
Τ
Α

Ξ
ΙΔ

Ι

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ
ΗΠΑ
ΣΙΚΑΓΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΣΙΚΑΓΟ, 3Η
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΗΠΑ.

AΠΟ €2690

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 10.05 11.35
ή Θεσσαλονίκη - Κων/πολη

09.40 11.00
Κων/πολη - Σικάγο 14.20 18.00
Ν. Υόρκη - Κων/πολη 12.25 05.15*
Κων/πολη - Αθήνα 06.55 08.25
ή Κων/πολη - Θεσσαλονίκη

07.25 08.45

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο το διαβατήριο σας το αργότε-
ρο 10 μέρες πριν την αναχώρηση της εκ-
δρομής

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* 
Πρωινό καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 
Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
ESTA ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑ

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων
ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς 
να παραλείπεται τίποτα.
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19/06, 04/08, 20/10
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Πανόραμα Δυτικού Καναδά Αλάσκα - Κρουαζιέρα στο Εσωτερικό Πέρασμα

20 μέρες, από €6990 18/6, 31/7 Πτήσεις με Air Canada
Το κορυφαίο οδοιπορικό στα υπέροχα αξιοθέατα των Βραχώδων
Ορέων, του Βανκούβερ και της ηπειρωτικής Αλάσκα, σε συνδιασμό
με την καταπληκτική 7μερη κρουαζιέρα στο περίφημο «Εσωτερικό
Πέρασμα» με επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων, φυσικά
με πολυτελές κρουαζιερόπλοιο!!! (και όχι με πλοίο της γραμμής όπως
σε άλλα προγράμματα)

Ξενοδοχεία 4*, 4* sup, Πρωινό καθημέρινα & 2 γεύματα, Πλήρης Δια-
τροφή κατά τη διάρκεια της 7μερης κρουαζιέρας 
Διανυκτερεύσεις: Κάλγκαρι (1), Μπάνφ (1), Ρέβελστοουκ (1), Βαν-
κούβερ (2), Βικτώρια (1), Κρουαζιερόπλοιο (7-σε εξωτερικές καμπί-
νες ), Άνκορέτζ(3), Φαίρμπανκς(2)

Εθνικά Πάρκα ΗΠΑ - Βόρεια Καλιφόρνια
17 μέρες, από €3990
Οι «άγνωστες» ΗΠΑ, όπου η καταπληκτική φύση συναγωνίζεται επάξια
με τους συναρπαστικούς γεωοιγικούς σχηματισμούς στα περίφημα
Εθνικά Πάρκα της Δύσης 

Αναχωρήσεις 19/6, 7/8, 15/9
Πτήσεις με British Airways / Lufthansa
Ξενοδοχεία 4* & 4 *sup (Στο Ταός το ξενοδοχείο είναι 3*), Πρωινό

Διανυκτερεύσεις: Ντένβερ (1), Ταός (1), Σάντα Φε (2), Φλάγκσταφ (1),
Γκραντ Κάνυον (1, Καγιέντα (1, Μόαμπ (1), Εθνικό Πάρκο Μπράις (1),
Σολτ Λέικ Σίτυ (1), Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν (2), Σαν Φρανσί-
σκο (3)

Πανόραμα ΗΠΑ Γέλοουστόουν Νέα Ορλεάνη Γκραν Κάνυον
21 μέρες, από €7390
Το πληρέστερο πρόγραμμα που «χτενίζει» την Βόρεια Αμερική από
Ατλαντικό σε Ειρηνικό, χωρίς να παραλείπει για λόγους κόστους κάτι
από τα σημαντικότερα αξιοθέατα των ΗΠΑ

Αναχωρήσεις 22/6, 8/8, 7/10 

Πτήσεις με Lufthansa / Swiss Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 4*sup, Πρωινό

Διανυκτερεύσεις: Σικάγο (2), Βοστώνη (2), Νέα Υόρκη (3), Ουάσιγ-
κτον (1), Νέα Ορλεάνη (2), Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν (2), Λας Βέγ-
κας (2), Λος Άντζελες (2), Σαν Φρανσίσκο (2)

Πανόραμα Νοτιοανατολικλών ΗΠΑ Μισισίπι
15 μέρες, από €3890
Η «μαγεία» του Αμερικανικού Νότου ξεδιπλώνεται απλόχερα μπροστά
μας στο μοναδικό οδοιπορικό που σχεδιάσαμε γι΄ όλους εσάς που
αναζητάτε τη διαφορετική όψη των ΗΠΑ 

Αναχωρήσεις 8/8, 15/11

Πτήσεις με British Airways
Ξενοδοχεία 4* & 4*sup, Πρωινό

Διανυκτερεύσεις: Ατλάντα  (2), Άσβιλ  (1), Γκάτλινμπεργκ  (1), Νά-
σβιλ (2), Μέμφις (2), Νατσίζ (1), Νέα Ορλεάνη (2), Μαϊάμι (2)
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17 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Θεσσαλονίκη / Αθήνα - Πόλη Παναμά.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
πόλη του Παναμά. Άφιξη και μεταφορά στο ξενο-
δοχείο.
2η μέρα: Πόλη Παναμά. Στην σημερινή μας ξε-
νάγηση θα γνωρίσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατά
της «Τριπλής» Πόλης. Πρώτα τα γοητευτικά ερείπια
του Πάναμα Βιέχο, στη συνέχεια το αποικιακό και
τέλος το σύγχρονο οικονομικό κέντρο με τους ου-
ρανοξύστες των τελευταίων δεκαετιών που θυμί-
ζουν έντονα τις αμερικανικές μεγαλουπόλεις. 

3η μέρα: Πόλη Παναμά - Διάπλους του Καναλιού. Το
πρωί θα αναχωρήσουμε με λεωφορείο για την μεγάλη
τεχνητή λίμνη Γκατούν κι από κει θα επιβιβαστούμε σε
πλοιάριο για να διαπλεύσουμε το κανάλι. Το θέαμα μο-
ναδικό με τα τάνκερ να έρχονται από τον Ειρηνικό να
μπαίνουν στη διαδικασία της τριπλής ανύψωσής τους
για να φθάσουν στο κατάλληλο επίπεδο κι έτσι να συ-
νεχίσουν το ταξίδι τους σε τεχνικό κανάλι με φυσικό
νερό, για να καταλήξουν στον Ατλαντικό Ωκεανό.
4η μέρα: Πόλη Παναμά - Νησιά Σαν Μπλας. Σήμερα
θα επιβιβαστούμε σε τζιπ και διασχίζοντας την ενδοχώρα
θα βρεθούμε στην πλευρά του Ατλαντικού Από εκεί με
πλοιάριο θα αναχωρήσουμε για ένα από τα νησιά του
Κόλπου του Σαν Μπλας, όπου ζει η φυλή των Κούνας.
Θα επισκεφθούμε τα γραφικά χωριά τους, θα μυηθούμε
στον τρόπο ζωής τους και φυσικά θα ψωνίσουμε τα
εξαιρετικά πολύχρωμα υφαντά τους, τα “μόλας” για τα
οποία φημίζονται. 
5η μέρα: Πόλη Παναμά - Σαν Χοσέ. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για το Σαν Χοσέ της
Κόστα Ρίκα. Άφιξη και απευθείας ξενάγηση στην πρω-
τεύουσα της Κόστα Ρίκα. 
6η μέρα: Σαν Χοσέ - Αρενάλ. Πρωινή αναχώρηση για
το Εθνικό Πάρκο Αρενάλ. Η διαδρομή θα μας φέρει
γύρω από την ομώνυμη λίμνη Αρενάλ, όπου θα θαυ-
μάσουμε το εντυπωσιακό ηφαίστειο με την διάσημη
κωνική μορφολογία. Το απόγευμα καταλήγουμε στο
ξενοδοχείο μας. 
7η μέρα: Αρενάλ - Μανάγκουα. Αναχώρηση οδικώς
για τα σύνορα με τη Νικαράγουα, την πιο μαρτυρική
χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Στη συνέχεια διασχίζοντας
τη διάσημη Παναμερικανική οδό φθάνουμε νωρίς το
απόγευμα στη πρωτεύουσα Μανάγκουα. Στην ξενάγηση
θα γνωρίσουμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. 
8η μέρα: Μανάγκουα (Γρανάδα - Λίμνη Νικαράγουα
- Ηφαίστειο Μασάγια). Η μέρα μας σήμερα είναι αφιε-
ρωμένη στη γνωριμία με το ιστορικό κέντρο της γραφικής
Γρανάδας. Στην συνέχεια επιβίβαση σε πλοιάριο για μια
σύντομη βαρκάδα στη λίμνη Νικαράγουα. Τέλος επι-
στρέφοντας στη Μανάγκουα θα απολαύσουμε τον
ενεργό κρατήρα του ηφαιστείου Μασάγια
9η μέρα: Μανάγκουα - Σαν Σαλβαδόρ. Μετά το

πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το
Σαν Σαλβαδόρ, την πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ.
Ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης.
10η μέρα: Σαν Σαλβαδόρ (Λίμνη Κοατεπέκε - Σάντα
Άννα). Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη
Κοατεπέκε με τους παραλίμνιους οικισμούς και θα μα-
γευτούμε από την υπέροχη θέα της. Χρόνος ελεύθερος
για ένα καφέ με θέα τη λίμνη πριν συνεχίσουμε για τη
Σάντα Άννα, τη 2η μεγαλύτερη πόλη του Ελ Σαλβαδόρ. 
11η μέρα: Σαν Σαλβαδόρ - Κοπάν. Πρωινή αναχώρηση
για την ενδοχώρα και το εκπληκτικό Κοπάν, ένα από τα
σημαντικότερα κέντρα των Μάγια. Η πόλη που έφτασε
στην ακμή της την εποχή της εμπνευσμένης βασιλείας
του Αου Κακάου (Άρχοντας της Σοκολάτας) είναι γεμάτη
από εξαιρετικά μνημεία, επιβλητικές πυραμίδες και αι-
νιγματικές επιγραφές. 
12η μέρα: Κοπάν - Λίβινγκστον Αποχαιρετούμε το
Κοπάν και συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για τη Γουα-
τεμάλα Η πρώτη μας στάση είναι στον αρχαιολογικό
χώρο Κιριγουά και συνεχίζουμε με επίσκεψη σε φυτεία
με μπανάνες Dole. Στη συνέχεια καταλήγουμε στο πα-
ραλιακό Λίβινγκστον με τους περίφημους Γκαρίφουνας,
όπως ονομάζονται οι μελαμψοί κάτοικοι του. 
13η μέρα: Λίβινγκστον - Φλόρες (Τικάλ). Πρωινή πε-
ριήγηση στη πόλη και αναχώρηση για το Ρίο Ντούλτσε,
στη λίμνη Ιζαμπάν. Μια σύντομη βαρκάδα θα μας
φέρει σε επαφή με την γοητεία της περιοχής, πριν ανα-
χωρήσουμε οδικώς για το Φλόρες, που είναι χτισμένο
στις όχθες της πανέμορφης λίμνης Πετέν. 
14η μέρα: Τικάλ - Μπελίζ Σίτυ. Η σημερινή μας
ξενάγηση στο Τικάλ, την ένδοξη πρωτεύουσα των
Μάγια, είναι μία σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ο συν-
δυασμός της ομορφιάς του υπέροχου τροπικού δάσους
Πετέν με τον περίφημο αρχαιολογικό χώρο και τα επι-
βλητικά ναϊκά συμπλέγματα θα σας μείνει αξέχαστος.
Στη συνέχεια μεταφερόμαστε οδικώς στο πάντα γοητευτικό
Μπελίζ Σίτυ, την μεγαλύτερη πόλη της ανεξάρτητης
χώρας Μπελιζ . 
15η μέρα: Μπελίζ Σίτυ - (Λαμανάι). Μετά το πρωινό
αναχώρηση για το Λαμανάι μέσω του Orange Walk.
Μετά από 2 ώρες οδικής διαδρομής, επιβίβαση στο ταχύ-
πλοο, με το οποίο αναπλέουμε για τον ποταμό Λαμανάι
(περίπου 1,5 ώρα) για να φτάσουμε στον αρχαιολογικό
χώρο, όπου θα μας αποκαλυφθεί σε όλο του το μεγαλείο
το “κρυμμένο” βασίλειο των Μάγια. Επιστροφή στο Μπελίζ
Σίτυ το απόγευμα όπου ακολουθεί η περιήγηση μας. 
16η μέρα: Μπελιζ - Σαλβαδόρ - Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
17η μέρα: Άφιξη Αθήνα / Θεσσαλονίκη 
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ΚΕΝΤΡ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΝ ΜΠΛΑΣ

AΠΟ €4990

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.
Φωτοτυπία διαβατηρίου 15 μέρες πριν την
αναχώρηση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4 * & 5* 
Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Αχθοφορικά & φιλοδωρήματα 
Έμπειρος Αρχηγός / συνοδός 
Ταξιδιωτικό φάκελο 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανό-
μενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό / προ-
τεινόμενο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
10/06, 04/08, 20/10
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15 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Μεξικό Σίτυ.
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το
Μέξικο Σίτυ, τη πρωτεύουσα της χώρας και ένα
από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του κόσμου με
25 εκ. κατοίκους. 
2η μέρα: Μέξικο Σίτυ. Άφιξη στο Μέξικο Σίτυ.
Φθάνοντας και μέχρι να παραλάβουμε τα δωμάτια
μας, θα κάνουμε την ξενάγηση μας στη πόλη, που
θα ξεκινήσει με το ιστορικό κέντρο και τη πλατεία
Ζόκαλο. Ο Καθεδρικός Ναός, τα χαλάσματα της
πάλαι ποτέ Τενοχτιτλάν, περήφανης πρωτεύουσας

των Αζτέκων και φυσικά το Προεδρικό Μέγαρο με τις
διάσημες τοιχογραφίες του μεγάλου ζωγράφου Ντιέγκο
Ριβέρα είναι μόνο η εισαγωγή. Αργότερα θα επισκε-
φθούμε το σπουδαίο Μουσείο της Ανθρωπολογίας
όπου φιλοξενούνται οι ανεκτίμητοι θησαυροί των προ-
κολομβιανών πολιτισμών.
3η μέρα: Μέξικο Σίτυ (Τεοτιχουακάν - Παναγία Γουα-
δελούπης). Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τη Παναγία
της Γουαδελούπης, την σημαντικότερη Καθολική εκκλησία
στην Αμερικάνικη ήπειρο. Θα ολοκληρώσουμε τις επι-
σκέψεις μας, με την ξενάγηση στις πυραμίδες της Τεοτι-
χουακάν, γνωστές σαν πυραμίδες του Ηλίου και της
Σελήνης. Το επιβλητικό τοπίο και τα κτίσματα που χρονο-
λογούνται από το 1ο αιώνα μΧ., την καθιστούν ένα από
τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα της Αμερικανικής Ηπεί-
ρου.
4η μέρα: Μέξικο Σίτυ - Κανκούν. Μεταφορά στο αερο-
δρόμιο για την πτήση προς το παγκοσμίου φήμης θέρετρο
του Κανκούν, ιδανικά απλωμένο στις ακτές της Καραϊβικής,
που έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια τα σκήπτρα από το
Ακαπούλκο ως το πιο διάσημο του Μεξικό. 
5η μέρα: Κανκούν. Τα γαλαζοπράσινα νερά της Κα-
ραϊβικής και η ζαχαρένια άμμος της μαγευτικής παραλίας
του Κανκούν, θα σας κρατήσουν την ιδανική συντροφιά
στην ελεύθερη μέρα σας. 
6η μέρα:  Κανκούν - Τσίτσεν Ίτσα - Μέριδα. Στη
διάρκεια της διαδρομής μας, μας περιμένει η υπέρτατη
εμπειρία αρχαιολογικής υφής του ταξιδιού μας. Το
απόλυτο σημείο αναφοράς της Προκολομβιανής εποχής
στην Βόρεια πλευρά της Αμερικανικής Ηπείρου δεν
είναι άλλο από τη επιβλητική Τσιτσέν Ιτσά. Τα λόγια
ωχριούν μπροστά στο μεγαλείο που ξεδιπλώνεται από
μνημεία - ορόσημα όπως η διάσημη Πυραμίδα Ελ Κα-
στίγιο, το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο γήπεδο του
Παιχνιδιού της Μπάλας σε όλη την Αμερική, ο Ναός
των Πολεμιστών και το Σύμπλεγμα των Χιλίων Κολονών
με το «απίστευτο» άγαλμα του αιμοβόρου θεού των
Τολτέκων Τσακ-Μπαλούμ και βέβαια το Ελ Καρακόλ,
το αστρονομικό παρατηρητήριο των Μάγιας, περίτρανη
απόδειξη ενός πολιτισμού που κερδίζει τον απόλυτο σε-
βασμό του σύγχρονου επισκέπτη. Συνεχίζοντας καταλή-
γουμε στην πρωτεύουσα του Γιουκατάν, τη Μέριδα. 
7η μέρα: Μέριδα - Καμπέτσε. Η Μέριδα, πάντα ήταν
σπουδαία και γεμάτη ιστορία. Κάθε της γωνία ξυπνά
μνήμες από τολμηρούς Κονκισταδόρες, σπουδαίους δι-
οικητές και φυσικά περήφανους αρχηγούς ιθαγενών.
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την επίσκεψη
στο Ουξμάλ και το Καμπάχ, δύο αρχαιολογικούς χώρους
με ιδιαίτερη σημασία, ειδικά ο πρώτος με τα περίφημα
οικοδομήματα και φυσικά το Παλάτι του Κυβερνήτη, το
απαύγασμα της αρχιτεκτονικής αρτιότητας του στυλ
Πούκα και κατά πολλούς το πιο περίτεχνο από όλα τα
συγκροτήματα του Mundo Maya, όπως αποκαλείται
συγκεντρωτικά όλος ο πολιτισμός των Μάγιας. Διανυ-
κτέρευση στο παραλιακό Καμπέτσε. 
8η μέρα: Καμπέτσε - Παλένκε. Το Παλένκε μαζί με το
Τικάλ στη Γουατεμάλα και το Κοπάν στην Ονδούρα απο-
τελούν τα κορυφαία μνημεία των Μάγιας. Η απογευματινή
μας περιήγηση θα μας αποκαλύψει έναν προηγμένο πο-

λιτισμό που κάτω από τη δυναμική και συνάμα σοφή δι-
οίκηση του ηγέτη του Πακάλ, τον 7ο αιώνα μ.Χ. έφθασε
σε μία κορύφωση που άφησε ανεπανάληπτα μνημεία
όπως το Παλάτι, ο Ναός του Κόντη και φυσικά ο «απί-
στευτος» σε σχήμα πυραμίδας Ναός των Επιγραφών.
9η μέρα: Παλένκε - Φλόρες. Η δύσκολη και συναρπα-
στική διαδρομή μας θα μας οδηγήσει βαθιά μέσα στο
τροπικό δάσος και διασχίζοντας τα σύνορα με τη Γουα-
τεμάλα, θα φθάσουμε στο Φλόρες. 
10η μέρα: Φλόρες - Τικάλ - Πόλη Γουατεμάλας. Ανα-
χώρηση για το γειτονικό Τικάλ, την ένδοξη πρωτεύουσα
των Μάγια. Η ζούγκλα του Πετέν και η ξενάγηση του
αρχαιολογικού χώρου με τα επιβλητικά τέμπλα θα απο-
τελέσει για μας μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Επι-
στροφή στη Φλόρες και πτήση για την πρωτεύουσα της
Γουατεμάλας, την ομώνυμη Πόλη. 
11η μέρα: Πόλη Γουατεμάλας - Τσιτσικαστενάγκο -
Λίμνη Ατιτλάν. Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό
Τσιτσικαστενάνγκο. Επίσκεψη της τοπικής αγοράς που
προσελκύει τους ιθαγενείς από τις γύρω περιοχές και
που φημίζεται για το εθνογραφικό της ενδιαφέρον. Στη
συνέχεια μας περιμένει ο ναός του Αγ. Θωμά όπου ο
καθολικισμός αναμειγνύεται με τις τοπικές αρχέγονες
δοξασίες δημιουργώντας ένα άκρως σαγηνευτικό υβρίδιο
χριστιανικής λατρείας. Τέλος καταλήγουμε στην πανέ-
μορφη Λίμνη Ατιτλάν που βρίσκεται σε υψόμετρο 1500μ.
και περιβάλλεται από ηφαιστειογενή βουνά. 
12η μέρα: Λίμνη Ατιτλάν - Αντίγκουα. Η μέρα μας
ξεκινάει με βαρκάδα στην ειδυλλιακή λίμνη και προορισμό
το Σαντιάγκο Ατιτλάν που διαθέτει όμορφα αποικιακά κτίρια
και η ζωή κυλάει νωχελικά εδώ και αιώνες. Στη συνέχεια
αναχώρηση για τη γραφική Αντίγκουα Γουατεμάλα που
ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του κράτους και που η ομορφιά
της δεν αλλοιώθηκε από τους συχνούς σεισμούς.
13η μέρα: Αντίγκουα. Το πρωινό μας είναι αφιερωμένο
στη ξενάγηση στο θαυμάσιο αποικιακό κέντρο της ιστορικής
πόλης που βρίθει κτιρίων με εξαιρετική αρχιτεκτονική, τα
οποία ώθησαν την Unesco να την εντάξει στην περίοπτη
λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Απόγευμα
στη διάθεση σας για να απολαύσετε την όμορφη πόλη. 
14η μέρα: Πόλη Γουατεμάλας - Αθήνα/ Θεσσαλονίκη.
Μετά το πρωινό επιστρέφουμε στη πόλη της Γουατεμάλα
για μία σύντομη γνωριμία με τα σημαντικότερα της αξιο-
θέατα και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο
όπου θα αναχωρήσουμε μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
15η μέρα: Αθήνα/ Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην Ελλάδα.
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AΠΟ €2790

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4 & 5*

Ημιδιατροφή καθημερινά εντός 
των ξενοδοχείων 

Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 
Έμπειρος αρχηγός συνοδός 

Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων

ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς 
να παραλείπεται τίποτα.
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ΠτΗΣΕΙΣ μΕ ΑΙr FrANCE
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Παρίσι 06.30 09.00
Παρίσι - Μέξικο Σίτυ 11.20 16.10
Μέξικο Σίτυ - Παρίσι 23.35 17.35
Παρίσι - Αθήνα 19.00 23.10

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
18/6, 16/7, 7/8, 20/9, 22/10
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12 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Λίμα. Αμέσως
μετά τα μεσάνυχτα πτήση από Θεσσαλονίκη για
Αθήνα για όσους ξεκινούν από τη συμπρωτεύουσα.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο των Αθηνών τα
ξημερώματα και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού
για τη Λίμα. Άφιξη αργά το απόγευμα. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λίμα. Η πρωινή μας ξενάγηση είναι
αποκαλυπτική του πλουραλιστικού χαρακτήρα
της πρωτεύουσας του Περού, αφού η επίσκεψη
στην πλατεία των Όπλων με το Προεδρικό Μέγαρο,

στον Καθεδρικό Ναό -όπου βρίσκεται ο τάφος του κα-
τακτητή Πιζάρο- και στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου
με τις κατακόμβες, συνδυάζεται με τα μοντέρνα αριστο-
κρατικά προάστια Μιραφλόρες και Σαν Ισίδρο. Στη συ-
νέχεια μας περιμένει το παγκοσμίως διάσημο Μουσείο
του Χρυσού, όπου φυλάσσονται μερικά από τα κορυφαία
ευρήματα των Προκολομβιανών Πολιτισμών της περιοχής
των Άνδεων. Απόγευμα ελεύθερο για την αγορά της
πόλης.
3η μέρα: Λίμα - Παράκας - Νάσκα. Νωρίς το πρωί
αναχώρηση οδικώς για το παράκτιο Παράκας, όπου
θα επιβιβαστούμε σε ειδικά ταχύπλοα για να απολαύ-
σουμε μια δίωρη κρουαζιέρα (καιρού επιτρέποντος)
στον υδροβιότοπο των Ίσλας Mπαγιέστας, με τη σπάνια
πανίδα που αποτελείται από θαλάσσια λιοντάρια και
άφθονα είδη πτηνών. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε
στην έρημο της Nάσκα, η οποία είναι παγκοσμίως
διάσημη για τις μυστηριώδεις γραμμές της.
4η μέρα: Nάσκα - Aρεκίπα. Το πρωί μας περιμένει η
μοναδική εμπειρία της πτήσης με ελαφρά αεροπλάνα
πάνω από τις ιδιότυπες γραμμές με τα διάφορα σχήματα
(καιρού επιτρέποντος), για τις οποίες έχει γίνει σωρεία
συζητήσεων σχετικά με τη προέλευση τους. Αναχώρηση
για την Αρεκίπα, αρχικά μέσω μίας θαυμάσιας διαδρομής
κατά μήκος του ωκεανού και στη συνέχεια διασχίζοντας
τις Άνδεις. Η λεγόμενη «Λευκή» πόλη είναι υπόδειγμα
αποικιακής αρχιτεκτονικής και αποτελεί τον τελικό προ-
ορισμό μας για σήμερα. Ο απογευματινός μας περίπατος
στην υπέροχη κεντρική πλατεία της πόλης με τα αποικιακά
κτίρια - κοσμήματα είναι αποκαλυπτικός της σπάνιας
ομορφιάς της.
5η μέρα: Aρεκίπα - Πούνο. Η ημέρα μας ξεκινά με τη
ξενάγηση στη «Λευκή Πόλη» των Άνδεων. Ο Καθεδρικός
Ναός, η διάσημη κεντρική πλατεία, οι εξαίρετες αποικιακές
εκκλησίες και βέβαια το περίφημο μοναστήρι της Σάντα
Καταλίνα είναι τα κυριότερα αξιοθέατα που θα απο-
λαύσουμε. Στη συνέχεια, αναχώρηση οδικώς για τη
λίμνη Τιτικάκα, που στα 3890μ. είναι η μεγαλύτερη
λίμνη στο κόσμο σε τέτοιο υψόμετρο. Άφιξη στο Πούνο,
χτισμένο αμφιθεατρικά στις όχθες της λίμνης και εγκατά-
σταση στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Πούνο. Η ολοήμερη ξενάγηση ξεκινάει με
βαρκάδα στη λίμνη Tιτικάκα, όπου θα επισκεφθούμε
τα μοναδικά «επιπλέοντα νησιά» που είναι φτιαγμένα
από καλάμια και που κατοικούνται εδώ και αιώνες από
τους Ούρος. Στη συνέχεια, μας περιμένει το Σιλουστάνι
με τα περίφημα Τσούλπας, τους τάφους-πύργους, που
χρησιμοποιούνταν ως τελευταία κατοικία για τους πολίτες
της ανώτατης τάξης της φυλής των Αϊμαρά. Τέλος, μία
βόλτα στο ίδιο το Πούνο θα κλείσει την ημέρα μας.
7η μέρα: Πούνο - Κούσκο. Νωρίς το πρωί θα αναχω-
ρήσουμε οδικώς για το Κούσκο, τη «μυθική» πρωτεύουσα
της αυτοκρατορίας των Ίνκας, στην καρδιά των Άνδεων.
Η απογευματινή μας ξενάγηση στην, κατά πολλούς,
ομορφότερη αποικιακή πόλη του Περού, θα μας γοητεύσει
με την εξαίρετη αποικιακή αρχιτεκτονική της, η οποία
οφείλεται στους Ισπανούς που ξεδίπλωσαν τις αρετές
τους πάνω στα προϋπάρχοντα παλάτια και κτίρια των
Ίνκας. Η διάσημη πλατεία των Όπλων με το Καθεδρικό

Ναό και το παρεκκλήσι του Ελ Τριούνφο, ο ναός του
Αγίου Δομίνικου που χτίστηκε πάνω στη περίφημη Κο-
ρικάντσα καθώς και ο επιβλητικός αρχαιολογικός χώρος
του Σακσαϊχουαμάν, που δεσπόζει στην πόλη, είναι τα
κυριότερα αξιοθέατα που θα απολαύσουμε. Το δείπνο
μας σήμερα συνοδεύεται από παραδοσιακούς χορούς
των Ίνκας σε τοπικό εστιατόριο.
8η μέρα: Kούσκο - Μάτσου Πίτσου - Ιερή Κοιλάδα
των Ίνκας. Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη επί-
σκεψη με τραίνο στο θρυλικό Mάτσου Πίτσου, το οποίο
ανακάλυψε το 1911 ο σπουδαίος Αμερικάνος αρχαι-
ολόγος Χίραμ Μπίγκαμ και που αποτελεί αδιαμφισβήτητα
το κορυφαίο αρχαιολογικό χώρο της Νοτίου Αμερικής.
Ο μοναδικός συνδυασμός της εξαιρετικής τοπογραφίας
της περιοχής, της οργιώδους βλάστησης και της επιβλητικής
αρχιτεκτονικής αποτελούν ένα σύνολο απαράμιλλης
ομορφιάς, που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Το απόγευμα
θα συνεχίσουμε για την Ιερή κοιλάδα των Ίνκας, όπου
και θα διανυκτερεύσουμε. 
9η μέρα: Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας - Κούσκο. Μετά το
πρωινό μας θα επισκεφθούμε την αγορά του Πίσακ,
αυθεντική και γραφική, ενώ αμέσως μετά μας περιμένει
το φρουρίου του Ογιανταϊτάνμπο, με την χαρακτηριστική
αρχιτεκτονική τεχνοτροπία που ανέπτυξαν οι Ίνκας. Όλα
αυτά συνοδεύονται από τη τραχιά ομορφιά των τοπίων
των Άνδεων και τη γαλήνια εικόνα των χωριών των
ιθαγενών. Το απόγευμα επιστροφή στο Κούσκο.
10η μέρα: Kούσκο - Λίμα. Πρωινό ελεύθερο για τα τε-
λευταία μας σουβενίρ και το μεσημέρι μεταφορά στο
αεροδρόμιο για να πετάξουμε για Λίμα. Άφιξη και μετα-
φορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
11η μέρα: Λίμα - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Η παραμονή
μας στο περού θα κλείσει με επίσκεψη στο άλλο διάσημο
μουσείο της χώρας, το περίφημο Λάρκο Χερέρα με την
κορυφαία συλλογή κεραμικών του και το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο, απ’ όπου θα πάρουμε την
πτήση της επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
12η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Άφιξη σε Αθήνα
και πτήση για Θεσσαλονίκη σε όσους συνεχίζουν προς
τη συμπρωτεύουσα.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΡΟΥ
ΑΡΕΚΙΠΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΕ ΒΟΛΙΒΙΑ & ΧΙΛΗ

AΠΟ €2990

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Air FrANCE
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Παρίσι 06.30 09.00
Παρίσι - Λίμα 14.00 19.20
Λίμα - Παρίσι 21.35 16.40
Παρίσι - Αθήνα 19.00 23.10

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.
Φωτοτυπία διαβατηρίου 10 μέρες πριν την
αναχώρηση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4 * & 5* 
Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές, Ξεναγήσεις και εκδρομές όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Τέλη εισόδων στα αξιοθέατα 
Αχθοφορικά & φιλοδωρήματα 
Έμπειρος Αρχηγός / συνοδός 
Ταξιδιωτικό φάκελο 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανό-
μενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό/προτει-
νόμενο.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
22/6, 5/8, 19/10, 18/11
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9 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Αβάνα. Ανα-
χώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Αβάνα.
Άφιξη στην Κούβα, όπου θα σας περιμένει η ελ-
ληνόφωνη ξεναγός-αρχηγός της εκδρομής και με-
ταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα είναι στην
διάθεση σας για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Αβάνα. Η Αβάνα, το «μαργαριτάρι των
Αντιλλών» όπως την αποκαλούν πολλοί, διαθέτει
μερικά από τα ωραιότερα αποικιακά κτίρια της
καραϊβικής. Εμείς θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση
μας από την «παλιά πόλη» όπου ιστορία, πολιτισμός

και διασκέδαση συνυπάρχουν και εντυπωσιάζουν. Θα
δούμε το Καπιτώλιο, την Μικρογραφία της Παλιάς
Πόλης, θα συνεχίσουμε με την ρομαντική «καθολική
πλατεία» και τέλος θα φτάσουμε στο «Παλάτι της Κου-
βανικής Τέχνης και Χειροτεχνίας». Ακολουθεί επίσκεψη
στο Μουσείο του ποτού ρούμι, στην μοναδική ελληνική
Ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής, τον Άγιο Νικόλαο,
και επίσκεψη στο πειρατικό φρούριο Ελ Μόρο με την
μαγευτική θέα. Από την ξενάγηση μας δεν θα παραλει-
φθούν το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, η πλατεία της επα-
νάστασης με τις προσωπογραφίες του Τσε Γκεβάρα, η
γνωστή παραλιακή λεωφόρος Μαλεκόν και η νέα συ-
νοικία Βεδάδο. Το βράδυ προτείνουμε δείπνο στην
παλιά πόλη.
3η μέρα: Αβάνα (Βινιάλες Πινάρ ντελ Ρίο). Ολοήμερη
εκδρομή στην μαγευτική κοιλάδα Βινιάλες. Πράσινοι βε-
λούδινοι λοφίσκοι, πανύψηλα φοινικόδεντρα, καταρράκτες,
υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν αυτό το μεγαλείο
της φύσης που ακούει στο όνομα Βινιάλες. Καθοδόν
προς το Πινάρ ντελ Ρίο, θα διασχίσουμε γεωργικές
περιοχές με καλλιέργειες καπνού και στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το «Προϊστορικό Τείχος» και τη «Μυστική
Σπηλιά του Ινδιάνου» όπου με μικρή βάρκα θα διασχίσουμε
το υπόγειο ποτάμι της. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο, στάση
στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες για να απολαύσουμε
την θέα της περιοχής και επιστροφή το απόγευμα στην
Αβάνα. Το βράδυ προτείνουμε να δοκιμάσετε ένα «straw-
berry daiquiri» στη διάσημη Φλοριδίτα όπως συνήθιζε ο
Χεμινγουέι στην χρυσή εποχή της Αβάνα.
4η μέρα: Αβάνα (βόλτα με αντίκες). Μια όμορφη
πρωινή βόλτα με τα χαρακτηριστικά αυτοκίνητα-αντίκες
στο τροπικό δάσος της Αβάνας, θ’ ανοίξει την αυλαία
της σημερινής μέρας. Στη συνέχεια έχετε όλο το χρόνο
στην διάθεση σας να τον αξιοποιήσετε, όπως επιθυμείτε.
Επισκεφθείτε το μεγάλο παζάρι της πόλης, όπου θα
βρείτε κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα κατα-
σκευασμένα από κοράλλια, κορμούς και καρπούς εξω-
τικών δέντρων, κεραμικά αλλά και έργα ζωγραφικής
τέχνης. Το βράδυ θα απολαύσουμε δείπνο στο «Εθνικό
Ενυδρείο» παρακολουθώντας το θέαμα που παρου-
σιάζουν τα δελφίνια.

5η μέρα: Αβάνα (Γκουαμά, Σαντα Κλάρα) - Σιεν-
φουέγος. Αφήνουμε την Αβάνα και κατευθυνόμαστε
οδικώς στο Γκουαμά, με τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη
της Κούβας. Επίσκεψη με ταχύπλοο στο νησί των θη-
σαυρών «Isla del Tesoro», μια αναπαράσταση ινδιάνικου
χωριού, όπου τα σπίτια είναι χτισμένα πάνω στη λίμνη
και συνδέονται με την όχθη με ξύλινα μονοπάτια-ξύλινες
γέφυρες. Στο «Λα Μπόκα», στην είσοδο των καναλιών
που οδηγεί στη λίμνη, βρίσκεται η «Φάρμα Αναπαρα-
γωγής Κροκοδείλων», σημαντικό κομμάτι της άγριας
πανίδας της Κούβας. Αναχώρηση για τη Σάντα Κλάρα,
όπου θα επισκεφθούμε το μαυσωλείο και μουσείο του
θρυλικού Τσε Γκεβάρα, που αν και Αργεντινός στην κα-
ταγωγή συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με το νησί. Άφιξη
το απόγευμα στο γραφικό Σιενφουέγος με τον έντονο
γαλλικό αποικιακό χαρακτήρα. Περιήγηση στην περιοχή
και επίσκεψη στο εντυπωσιακό κτίριο Palacio del Valle
από όπου μπορείτε να απολαύσετε ωραία θέα της
πόλης. Δείπνο.
6η μέρα: Σιενφουέγος (Τρινιδάδ / Καρδένας) - Βαρα-
δέρο. Αναχώρηση για το Τρινιδάδ που έχει ανακηρυχθεί
από την UNESCO ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς. Επίσκεψη στην κεντρική πλατεία, Πλάσα
δε Άρμας, περιστοιχισμένη από αποικιακά κτίρια, στο
μουσείο Καντέρο και στο παραδοσιακό καφενείο La
Canch nchara, όπου θα απολαύσουμε το τοπικό ποτό
από ρούμι, μέλι και λεμόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες
στους σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις. Ακολουθεί η
πόλη Καρδένας ή αλλιώς πόλη των ποδηλάτων, για να
καταλήξουμε στην συνέχεια στις ακτές της βόρειας
Κούβας, και συγκεκριμένα στην χερσόνησο του Βαρα-
δέρο. Η παραμονή στο ξενοδοχείο είναι σε βάση all in-
clusive = περιλαμβάνονται γεύμα/ δείπνο/ ποτά.
7η μέρα: Βαραδέρο (all inclusive, γεύμα, δείπνο,
ποτά). Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις
πιο όμορφες παραλίες της Κούβας. Προσφέρονται διά-
φορες προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες, ή μπορείτε
να κάνετε μια βόλτα στο το τοπικό παζάρι, ή να επισκε-
φθείτε το δελφινάριο. Εμείς σας προτείνουμε μία ολοήμερη
κρουαζιέρα με καταμαράν (έχει χαρακτηριστεί από πολ-
λούς ως μοναδική εμπειρία) στο κοντινό νησί Cayo
Blanco. 
8η μέρα: Βαραδέρο (Αβάνα) - Αθήνα/Θεσσαλονίκη.
Πλήρεις εντυπώσεων μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο
της Αβάνας για την επιστροφή μας μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.
9η μέρα 9: Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην Αθήνα
ή στη Θεσσαλονίκη.
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AΠΟ €1195

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.
Φωτοτυπία διαβατηρίου 15 μέρες πριν

την αναχώρηση. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά εισιτήρια 

με Air France / KLM / Swiss
Ξενοδοχεία 4* & 4*/5* κατόπιν επιλογής

σας 
Πρωινό μπουφέ καθημερινά και 6 γεύ-

ματα. All inclusive σε Βαραδέρο 
Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές 

Έξοδα Βίζας Κούβας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Έμπειρος αρχηγός - συνοδός

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανό-
μενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό/προ-

τεινόμενο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
25/6, 9, 12 & 20/7, 6, 14 & 20/8, 3 & 10/9, 1/10



Α
Μ

Ε
Ρ

Ι
Κ

Η

55

12 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα/ Θεσσαλονίκη - Ρίο ντε Τζανέιρο.
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το
ξακουστό Ρίο ντε Τζανέϊρο της Βραζιλίας, πρώτο
σταθμό του οδοιπορικού στη μαγεία της Νοτίου
Αμερικής
2η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο. Άφιξη στο Ρίο. «Ο
Θεός έφτιαξε τον κόσμο σε 7 ημέρες και την
όγδοη το Ρίο Ντε Τζανέιρο», λέει το γνωμικό που
περήφανα επικαλούνται οι κάτοικοι του Ρίο.
Σίγουρα δεν έχουν άδικο. Η μέρα μας ξεκινάει με
την ανάβαση στο Κορκοβάντο με το άγαλμα του

Χριστού - Λυτρωτή, ο οποίος περικλείει στα ανοιχτά του
χέρια όλη την πόλη και αποτελεί την πιο αναγνωρίσιμη
εικόνα του Ρίο. Η μαγευτική θέα από την κορυφή του
λόφου ολόκληρης της πόλης και των δαντελωτών της
ακτών θα σας γοητεύσει. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε
στην διάσημη Κόπα Καμπάνα που είναι πάντα η καταλ-
ληλότερη εισαγωγή στη «ψυχή» της πόλης.
3η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο. Στη σημερινή μας ξενάγηση
θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο με τα θαυμάσια
αποικιακά κτίρια, το διάσημο Στάδιο Μαρακανά, το
οποίο θα δούμε εξωτερικά καθώς και οι μυθικές
παραλίες της Κόπα Καμπάνα, της Ιπανέμα και της Λε
Μπλόν θα ολοκληρώσουν την γνωριμία μας με την
πόλη. Για το τέλος η ανάβαση με εναέρια βαγονέτα στο
λόφο «Ζαχαρόψωμο» δηλαδή Πάο δε Ασούκαρ, όπως
λέγεται στα πορτογαλικά, θα μας δώσει μια άλλη οπτική
γωνία της ποικιλόμορφης πόλης. 
4η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο. Η μέρα μας σήμερα είναι
ελεύθερη για να περπατήσετε την πόλη και να ανακα-
λύψετε όλες εκείνες τις γωνιές της που την έχουν κάνει
διάσημη παγκοσμίως. Για το βράδυ προτείνουμε να
απολαύσετε το θέαμα που προσφέρουν τα διάσημα νυ-
χτερινά κέντρα «Σκάλα» ή «Πλαταφόρμα» και να νιώσετε
τον φρενήρη ρυθμό της σάμπα. 
5η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο - Ιγκουασού (Παραγουάη).
Μετά το πρωινό, θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο,
απ΄ όπου θα ‘πετάξουμε’ για την συνοριακή πόλη του
Ιγκουασού παγκοσμίως διάσημη για τους περίφημους
καταρράκτες. Θα κατευθυνθούμε στο Εθνικό Πάρκο
των Καταρρακτών όπου στην πλευρά της Βραζιλίας θα
απολαύσουμε το υδάτινο πέπλο να ξεδιπλώνεται μπροστά
μας στολισμένο με τα χρώματα της ίριδας, καθώς οι
ακτίνες του ήλιου φωτίζουν την επιβλητική του επιφάνεια.
Μόνο εμείς συνεχίζουμε για την γειτονική Παραγουάη
και θα επισκεφθούμε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
χώρας τη παραποτάμια Σιουδάδ Ντελ Έστε (Πόλη της
Ανατολής ) για να πάρουμε μία καλή γεύση από τη πιο
«άγνωστη» χώρα της Νοτίου Αμερικής. Επιστροφή στο
γνώριμο Ιγκουασού.
6η μέρα: Ιγκουασού. Μετά το πρωινό, θα κατευθυνθούμε
προς το Πάρκο της Αργεντινής για να απολαύσουμε το
υπερθέαμα των καταρρακτών από την οπτική γωνία της
Αργεντινής, εκεί όπου το «Λαρύγγι του Διαβόλου» συγ-
κλονίζει με την δίνη των νερών να κατακρημνίζονται
στα έγκατα της γης. 
7η μέρα: Ιγκουασού - Μπουένος Άιρες . Μεταφορά
στο αεροδρόμιο απ΄ όπου θα πάρουμε την πτήση για
το Μπουένος Άιρες. Το βράδυ θα περπατήσουμε στην
αριστοκρατική γειτονιά της Ρεκολέτα για να πάρουμε
μία πρώτη γεύση από τα θέλγητρα της γοητευτικής με-
γαλούπολης.
8η μέρα: Μπουένος Άιρες. Στη σημερινή μας ξενάγηση
θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα Ροσάδα) εκεί
που η Εβίτα Περόν συνέπαιρνε τα πλήθη με την πύρινη
δύναμη των λόγων της. Συνεχίζουμε για τον Καθεδρικό

Ναό που φιλοξενεί το μαυσωλείο του Χοσέ Ντε Σαν
Μαρτίν, την Πλατεία της Γερουσίας που φιλοξενεί το
διάσημο «Σκεπτόμενο Άνθρωπο» του Ροντέν, την Λεω-
φόρο της 9ης Ιουλίου με τον περίφημο Οβελίσκο και το
φημισμένο θέατρο Κολόν. Στη συνέχεια, φτάνουμε στη
περιοχή της «Μπόκα» εκεί που βρίσκεται ο χιλιοτρα-
γουδισμένος δρόμος « Ελ Καμινίτο». Καταλήγουμε στις
αριστοκρατικές συνοικίες Παλέρμο, Παλέρμο Τσίκο και
στο Κοιμητήριο της Ρεκολέτα όπου βρίσκεται και ο οι-
κογενειακός τάφος της οικογένειας Ντουάρτε που
φιλοξενεί τα λείψανα της Εβίτα Περόν. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. 
9η μέρα: Μπουένος Άιρες. Σήμερα θα έχουμε μία
κρουαζιέρα στο Δέλτα του ποταμού Τίγκρε. Είναι το
σημείο όπου ενώνονται δύο ποταμοί, ο Παρανά και ο
ποταμός της Ουρουγουάης και σχηματίζουν στο πέρασμά
τους διάφορα νησάκια. Πράγματι μία αξέχαστη εμπειρία!!!
Το βράδυ θα έχουμε δείπνο παρακολουθώντας ένα
υπέροχο πρόγραμμα ταγκό σε ένα από τα πιο
ονομαστά κέντρα της πόλης το κορυφαίο Esquima
Carlos Gardel.
10η μέρα. Μπουένος Άιρες. Σήμερα σας προσφέρουμε
μία επιπλέον μοναδική εκδρομή. Η μέρα μας είναι
αφιερωμένη στην γνωριμία του παραδοσιακού τρόπου
ζωής των Αργεντίνων «Κάου Μπόις», τους λεγόμενους
Γκαούτσος. Θα επισκεφθούμε τη καλύτερη φάρμα
της περιοχής, την Σάντα Σουσάνα και θα γευτούμε
τοπικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα Αργεντίνικα ψητά. 
11η - 12η μέρα: Μπουένος Άιρες - Αθήνα / Θεσσα-
λονίκη. Πλήρεις εντυπώσεων από τη γνωριμία μας με
την Λατινική Αμερική πετάμε μέσω ενδιάμεσου σταθμού
για την Ελλάδα.
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ΚΑΤ. ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Νότια Αμερική! Και μόνο στο άκουσμα της ίδιας της λέξης, ο νους τρέχει στις ζαχαρένιες παραλίες
της Βραζιλίας, στην άγρια ομορφιά των καταρρακτών του Ιγκουασού, στις “πάμπες” της Αργεντινής
και στο κοσμοπολίτικο Μπουένος Άιρες, το Παρίσι της Νοτίου Αμερικής.

AΠΟ €2650

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Air FrANCE
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Παρίσι 17.45 20.10
Παρίσι - Ρίο ντε Τζανέιρο 

23.35 05.40*
Μπουένος Άιρες - Παρίσι 

17.10 11.00*
Παρίσι - Αθήνα 12.40 16.50

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη
ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής
του ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4*, 5*
Ημιδιατροφή καθημερινά 
Δείπνο με Tango Show στο διά-
σημο Esquima Carlos Gardel
Εκδρομή σε φάρμα Γκαούτσος με
παραδοσιακό γεύμα με ψητά κρέ-
ατα αργεντινής
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις
όπως περιγράφονται 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 
Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους 
χώρους 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων
ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων
ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς 
να παραλείπεται τίποτα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
15/6, 15/7, 25/10, 20/11
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Μεγάλες Αντίλλες (Κούβα - Τζαμάικα - Αιτή - Πουέρτο Ρίκο - Σεν Μαρτέν - Δομινικανή Δημοκρατία)

20 μέρες, από €6990 
Οι Μεγάλες Αντίλλες αποκαλύπτουν τα «μυστικά» τους για όλους εσάς
που δεν αρκείστε στο περιορισμένο χρόνο μκαι την επιδερμική γνω-
ριμία με τη περιοχή, που προσφέρουν οι ανάλογες εκδρομές με
κρουαζιερόπλοια

Αναχωρήσεις 19/6, 7/8, 29/10
Πτήσεις με Air France Ξενοδοχεία 4*, 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Αβάνα (2), Καμαγουέι (1), Σαντιάγκο (1), Μπαρα-
κόα (1), Τρινιδάδ (1), Κίνγκστον (1), Μοντέγκο Μπέι (2), Πόρτ ο
Πρενς (1), Καπ Αϊσιέν (1), Πουέρτο Πλάτα (2), Σάντο Ντομίνγκο (2),
Σαν Χουάν (2), Σαιντ Μάρτιν (1)

Αποικιακό Μεξικό τα στολίδια της Unesco Πουέμπλα Βέρα Κρουζ
10 μέρες, από €1890
Γνωρίστε το «διαφορετικό» Μεξικό, με τις αποικιακές πόλεις-κόσμημα
και τις φαντασμαγορικές γιορτές όπως η περίφημη Μέρα των Νεκρών
σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. 

Αναχωρήσεις 22/6, 8/8, 21/10

Πτήσεις με Lufthansa
Ξενοδοχεία 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Μέξικο Σίτυ  (3), Γουαναχουάτο  (1), Γουαδαλα-
χάρα (2), Μορέλια (2)

Πολιτιστικό Πανόραμα Μεξικού
22 μέρες, από €4890
Το πληρέστερο οδοιπορικό που επισκέπτεται όλα τα κορυφαία αξιο-
θέατα και τις υπέροχες αποικιακές πόλεις της γοητετικής αυτής χώρας.

Αναχωρήσεις 22/6, 8/8, 7/10 

Πτήσεις με Lufthansa
Ξενοδοχεία 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Μέξικο Σίτυ (5), Γουαδαλαχάρα (1), Ζακατέκας (1),
Γουαναχουάτο (2), Μορέλια (2), Οαχάκα (1), Τούξτλα Γκουτιέρες (1),
Σαν Κριστόμπαλ (2), Παλένκε (1), Βιλιαερμόσα (1), Μέριδα (2), Καν-
κούν (1)

Κολομβία Ισημερινός Κρουαζιέρα στα Νησιά Γκαλάπαγκος
15/19 μέρες, από €3790
Τα άγνωστα «σμαράγδια» δύο υπέροχων χωρών σε συνδιασμό με
την καταπληκτική 4μερη κρουαζιέρα στα παγκοσμίως διάσημα νησιά
Γκαλάπαγκος, φυσικά με πολυτελές κρουαζιερόπλοιο!!! 

Αναχωρήσεις 23/6, 10/8 19/10

Πτήσεις με Air France
Ξενοδοχεία 4*, 5*, Ημιδιατροφή, Πλήρης Διατροφή κατά τη διάρ-
κεια της 4μερης κρουαζιέρας 
Διανυκτερεύσεις: Μποκοτά (2), Βίλα ντε Λέιβα (2), Καρταχένα (3),
Κίτο (2), Ριομπάμπα (1), Κουένκα (2), Γκουαγιακίλ (1), Γκαλαπάγ-
κος (3), Πόλη του Παναμά (1)



Α
Μ

Ε
Ρ

Ι
Κ

Η

57

Βενεζουέλα Δέλτα Ορινόκο Λος Ρόκες Γουιάνα Σουρινάμ Γαλ. Γουιάνα
15/23 μέρες, από €3590 
Συναρπαστικό ταξίδι σε μερικά από τα ομορφότερα τοπία και συ-
ναρπαστικότερα φυσικά αξιοθέατα της Νοτίου Αμερικής που επανα-
λαμβάνεται κάθε χρόνο 

Αναχωρήσεις 18/6, 3/8, 21/10
Πτήσεις με Air France
Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Καράκας (2), Κανάιμα (2), Πουέρτο Ορντάζ (1),
Δέλτα του Ορινόκο (2), Κόρο (1), Τρουχίγιο (1), Μέριντα (2), Πορτ οφ
Σπέιν  (2), Τζώρτζταουν  (1), Εσεκίμπο  (2), Παραμαρίμπο  (2), Σεν
Λωράν (1), Κουρού (1), Καγιέν (1)

Περού Βολιβία Χιλή Έρημος Ατακάμα Επέκταση Νησί του Πάσχα

22/25 μέρες, από €6390
Το πληρέστερο πρόγραμμα που «χτενίζει» τα σημαντικότερα αξιοθέ-
ατα των χωρών των Άνδεων και φυσικά το «ονειρικό» και πάντα
συγκλονιστικό Νησί του Πάσχα.

Αναχωρήσεις 22/6, 8/8, 17/10
Πτήσεις με Air France
Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Λίμα (2), Νάσκα (1), Αρεκίπα (1), Πούνο (2), Κού-
σκο (2), Ιερή κοιλάδα των Ίνκας (1), Λα Παζ (2), Σούκρε (1), Ποτοσί (1),
Ουγιούνι (1), Σαν Χουάν (1), Σαν Πέδρο ντε Ατακαμα (2), Σαντιάγκο
ντε Τσίλε (2), Νησί Πάσχα(3)

Παταγονία Γη του Πυρός
17 μέρες, από €4890
Οι εσχατιές της Νοτίου Αμερικής προσφέρουν αξέχαστες ταξιδιωτικές
συγκινήσεις σε όσους αποφασίσουν να τις επισκεφτούν.

Αναχωρήσεις 17/11 

Πτήσεις με Turkish Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Μπουένος Άιρες (2), Σαντιάγκο ντε Τσίλε (2), Νησί
του Πάσχα (1), Πουέρτο Βάρας (1), Μπαριλότσε (2), Καλαφάτε (2),
Πουέρτο Νατάλες (2), Πούντα Αρένας (1), Ουσουάια (2)

Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική
14 μέρες, από €7190
Τολμήστε μαζί μας, και ελάτε να σας ταξιδέψουμε στις εσχατιές του
πλανήτη μας στο μαγικό κόσμο που περικλείεται στη λέξη Ανταρ-
κτική!!! 

Αναχωρήσεις 23/6, 10/8 19/10

Πτήσεις με Turkish Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 5*, Ημιδιατροφή σε Ουσουάια & Μπουένος Άιρες
και Πλήρης Διατροφή κατά τη διάρκεια της Κρουαζιέρας. 

Διανυκτερεύσεις: Ουσουάια (1), Εν Πλω (9), Μπουένος Άιρες (1)



16 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Γιοχάνε-
σμπουργκ. Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για
το Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, τον οι-
κονομικό κολοσσό της Νότιας Αφρικής, που ανήκει
στις «νεαρές» πόλεις του κόσμου μιας και είναι
μόλις 120 χρονών. 
2η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ. Άφιξη και αναχώρηση
για Gold Reef City όπου και θα επισκεφθούμε
ένα παλαιό ορυχείο, για να δούμε τον τρόπο που
γινόταν η εξόρυξη του χρυσού στον οποίο οφείλει
την ανάπτυξη της η περιοχή. Αμέσως μετά επι-

στρέφουμε στο Γιοχάνεσμπουργκ, από τις ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενες πόλεις της Αφρικής όπου ουρανοξύστες,
μεγάλα εμπορικά κέντρα και μοντέρνα εστιατόρια συν-
θέτουν την εικόνα της κοσμοπολίτικης μεγαλούπολης.
Ωστόσο στον αντίποδα υπάρχει και η συνοικία του
Σοβέτο με τις ξύλινες παράγκες, την οποία και θα επι-
σκεφθούμε. Είναι το μεγαλύτερο παλιό γκέτο της χώρας,
που σήμερα υπερηφανεύεται σαν το μοναδικό μέρος
του κόσμου όπου στον ίδιο δρόμο βρίσκονται τα σπίτια
δύο κατόχων Νόμπελ, του Νέλσον Μαντέλα και του αι-
δεσιμότατου Ντέσμοντ Τούτου. Σημαντική επίσης είναι
και η επίσκεψη μας στο Μουσείο του Απαρτχάιντ όπου
διάφορα εκθέματα παρουσιάζουν την πιο μελανή σελίδα
στην ιστορία της χώρας. Το απόγευμα επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο μας. Στον ελεύθερο σας χρόνο θα
μπορείτε να επισκεφθείτε το Σάντον ένα από τα μεγαλύ-
τερα και πολυτελέστερα εμπορικά κέντρα σε ολόκληρο
τον κόσμο. 
3η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ (Πραιτόρια). Αναχώρηση
για την διοικητική πρωτεύουσα, την Πραιτόρια. Γνωριμία
με το ωραιότερο τμήμα της καταπράσινης και στολισμένης
με Τζακαράντες πόλης. Μεταξύ των άλλων αξιοθέατων
επισκεπτόμαστε το Μνημείο Βουρτρέκερς, που θεωρείται
ένα από τα κορυφαία μνημεία της χώρας, την εντυπωσιακή
Τσερτς Σκουέρ και τα κτίρια Γιούνιον, όπου έχει την
έδρα του το Κοινοβούλιο της χώρας και επίσης είναι το
Γραφείο του Προέδρου της Νοτίου Αφρικής. Χρόνος
ελεύθερος για το εμπορικό κέντρο της πόλης και επι-
στροφή το απόγευμα στο γνώριμο Γιοχάνεσμπουργκ.
4η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ - Καταρράκτες Βικτώρια
(Ζιμπάμπουε). Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Γιο-
χάνεσμπουργκ και πτήση για την πόλη των Καταρρακτών
της Βικτωρίας στη Ζιμπάμπουε. Μεταφορά και εγκατά-
σταση στο ξενοδοχείο μας. Αμέσως μετά επισκεπτόμαστε
τους φημισμένους Καταρράκτες της Βικτωρίας. Ο Σκω-
τσέζος εξερευνητής Ντέιβιντ Λίβινγκστον τους βάφτισε

προς τιμήν της τότε πανίσχυρης Βασίλισσας της Αγγλίας.
Η φυλή Kololo, πάλι, επέλεξε αιώνες πριν μια πιο επιτυ-
χημένη εκδοχή  τους βάφτισε Mosi-oa-Tunya ή αλλιώς
«ο καπνός που βροντά». Πάνω από 500 εκατ. κυβικά
μέτρα νερού το λεπτό κάνουν ελεύθερη πτώση σε ένα
φαράγγι ύψους 100 μ., σηκώνοντας γιγάντια σύννεφα
«πάχνης», που το κάνουν να μοιάζει σαν να έχει πάρει
φωτιά. Το βράδυ θα δοκιμάσουμε τυπικό Αφρικανικό
δείπνο, το περίφημο Boma.
5η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια - προαιρετική εκδρομή
στο Εθνικό Πάρκο Τσόμπε (Μποτσουάνα / Κρουαζιέρα
& Σαφάρι) Σήμερα σας προσφέρουμε ΔΩΡΟ μία ολοή-
μερη εκδρομή στο γειτονικό κράτος της Μποτσουάνα
και στο διάσημο Εθνικό Πάρκο Chobe. Μετά από 1 ½
ώρα θα φθάσουμε στα σύνορα και μετά τις διαδικασία
ελέγχου διαβατηρίων κατευθυνόμαστε πρώτα στον πο-
ταμό Chobe που αποτελεί φυσικά μέρος του ομώνυμου
Εθνικού Πάρκου, όπου θα απολαύσουμε πρωινό σα-
φάρι-κρουαζιέρα σε μία περιοχή που βρίθει από ιππο-
πόταμους και ελέφαντες. Στη συνέχεια γεύμα σε τοπικό
Lodge και απογευματινό χερσαίο σαφάρι στη περιοχή
που φημίζεται για την αφθονία των ζώων του. Επιστροφή
στους Καταρράκτες Βικτωρίας το απόγευμα.
6η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια - Γιοχάνεσμπουργκ -
Κρούγκερ Παρκ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για Γιοχάνεσμπουργκ. Άφιξη και μεταφορά οδικώς στο
διάσημο Κρούγκερ Παρκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο.
7η μέρα: Κρούγκερ Παρκ. Ολόκληρη η μέρα σήμερα
είναι αφιερωμένη στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, που
είναι συνώνυμο με τη λέξη «σαφάρι». Θεωρείται το
σπουδαιότερο από τα εθνικά πάρκα της χώρας αφού
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AΠΟ €3390

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ QATAr AirwAys
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Ντόχα 20.20 00.40*
Ντόχα - Γιοχάνεσμπουργκ

02.35 09.55
Κέιπ Τάουν - Ντόχα 13.20 23.50
Ντόχα - Αθήνα 07.15 11.45

* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού και οπωσδήποτε 

1 κενή σελίδα μέσα στο διαβατήριο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 4* & 4*SUP
Ημιδιατροφή καθημερινά

Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 
Έμπειρος αρχηγός συνοδός 

Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα

Δώρο: Η ολοήμερη εκδρομή με χερ-
σαίο και ποταμίσιο σαφάρι στο

Εθνικό Πάρκο Τσόμπε της Μπο-
στσουάνα (Αξίας περίπου 200€ )

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων εν-

δέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παρα-
λείπεται τίποτα.

Αναχώρηση και από Κύπρο, ζητήστε
πληροφορίες στο ταξιδιωτικό σας 

πράκτορα στη Κύπρο
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
20/6, 10/8, 20/10, 17/11



φιλοξενεί πάνω από 500 είδη πουλιών, 100 ερπετά, 150 θηλαστικά και είναι ένα
από τα λλίγα πάρκα στην Αφρική που μπορεί να δει ο ταξιδιώτης τα περίφημο
“Big Five”, τα π’εντε δηλαδή πιο σημαντικά άγρια ζώα ( Λιοντάρι, Λεοπάρδαλη,
Ελέφαντα, Ρινόκερο και Βούβαλο)
8η μέρα: Κρούγκερ Παρκ - Σουαζιλάνδη - Χλουχλούε. Σήμερα αναχωρούμε
για την περιοχή του Χλουχλούε. Καθ οδό θα επισκεφθούμε το βασίλειο της Σουα-
ζιλάνδης( που από το 1968 αποτελεί ανεξάρτητο κράτος). Συνεχίζουμε την
διαδρομή μας απολαμβάνοντας το πανέμορφο τοπίο. Αφιξη στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση.
9η μέρα : Χλουχλούε - Γη των Ζουλού - Ντέρμπαν. Αναχώρηση για την
περιοχή των Χιλίων Λόφων που αποτελεί την Γή των Ζουλού για να γνωρίσουμε
και να δούμε εκτός των άλλων τα ήθη και έθιμα καθώς και τους παραδοσιακούς
χορούς της φυλής, στο Πολιτιστικό χωριό τους, το Σάκαλαντ, αφιερωμένο στον
μεγάλο τους αρχηγό, το Σάκα. Στην συνέχεια αναχωρούμε για το Ντέρμπαν, αγα-
πημένη πόλη των ναυτικών. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
10η μέρα: Ντέρμπαν - Πόρτ Ελίζαμπεθ - Νάισνα. Η πρωινή γνωριμία μας με τη
πόλη του Ντέρμπαν περιλαμβάνει τους περίφημους Βοτανικούς Κήπους, το Χρυσό
Μίλι, το Διοικητικό κέντρο και το παγκόσμια γνωστό λιμάνι της πόλης που είναι
και το μεγαλύτερο της Αφρικής. Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για το Πόρτ Ελίζαμπεθ, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Νοτίου Αφρικής.
Η πόλη αποκαλείται και « Φιλική Πόλη» ή «Πόλη των Ανέμων», ξεχωρίζει για την
ωραία αρχιτεκτονική της και τις χρυσές αμμώδεις παραλίες της. Από εδώ ξεκινάμε
για την διάσημη Διαδρομή των Κήπων ( Garden Route) και ο πρώτος μας
σταθμός θα είναι η καταπράσινη πόλη της Νάισνα ( Knysna) χτισμένη γύρω από
την ομώνυμη λίμνη που ενώνεται με τον Ινδικό Ωκεανό. Η διαμονή μας είανι σε
ξενοδοχείο της ευρύτερης περιοχής ( Τζωρτζ, Ουντσχορν ή Νάισνα ) και όχι απα-
ράιτητα στην ίδια τη Νάισνα. 
11η μέρα : Νάισνα ( Κρουαζιέρα). Σήμερα μας περιμένει μια μοναδική εμπειρία
στην λίμνη της Νάισνα καθώς θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο, θα διασχίσουμε
ένα κομμάτι της Λίμνης και στην συνέχεια με ειδικά αυτοκίνητα θα ανεβούμε στην
κορυφή του δυτικού μέρους όπου θα απολαύσουμε την μαγευτική θέα από
ψηλά. Ακολουθώντας το καταπράσινο μονοπάτι θα επιστρέψουμε για να πάρουμε
το πλοιάριο για την επιστροφή μας. Απόγευμα ελεύθερο για ξεκούραση.
12η μέρα: Νάισνα - Τζωρτζ- Ούντσχουρν. Ένα ακόμη μαγευτικό κομμάτι της
Διαδρομής των Κήπων θα γνωρίσουμε σήμερα. Ο προορισμός μας είναι η
γραφική πόλη του Ούτσχουρν που είναι το σπίτι του μεγαλύτερου ανά τον κόσμο
πληθυσμού στρουθοκαμήλων, Κατά την διαδρομή μας θα σταματήσουμε στην
μικρή όμορφη πολη Τζωρτζ, μια από τις πιο παλαιές πόλεις της Νότιας Αφρικής
και πρωτεύουσα του Νοτίου Ακρωτηρίου. Σε λιγότερο από μιας ώρας διαδρομή
φθάνουμε στο Ούντσχουρν. Θα επισκεφθούμε τα θεαματικά υπόγεια σπήλαια
Κάνγκο και στην συνέχεια θα πάμε σε μια φάρμα στρουθοκαμήλων. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. 
13η μέρα: Νάισνα - Κόλπος Μόσελ- Κέϊπ Τάουν. Πρωινή αναχώρηση με
τελικό προορισμό το λαμπερό Κέιπ Τάουν. Ενδιάμεση στάση στην διαδρομή μας
ο κόλπος Μόσελ στον οποίο αποβιβάστηκε πρώτος ο Βαρθολομαίος Ντιάζ το
1488 ανοίγοντας το δρόμο για τον πλούτο της Ανατολής. Επίσκεψη του ιστορικού
χώρου και του μουσείου όπου στεγάζεται το πλοίο, που είναι ένα πραγματικό αν-
τίγραφο με αυτό που είχε ταξιδέψει ο μεγάλος θαλασσοπόρος - εξερευνητής .

Άφιξη στο Κέιπ Τάουν και θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας με την «Μητέρα
Πόλη», όπως το αποκαλούν οι κάτοικοι του, με το Table Mountain- το επίπεδο
βουνό που θα ανεβούμε με το τελεφερίκ ( Εφόσον ο καιρός το επιτρέπει ). Εκεί
θα απολαύσουμε από ψηλά την συναρπαστική θέα της πόλης και της ακτογραμμής
της. Στην συνέχεια θα μυηθούμε στον κόσμο των διαμαντιών επισκεπτόμενοι ένα
κατάστημα και τέλος θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο.
14η μέρα: Κέϊπ Τάουν (Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας) Αναχώρηση για έναν από
τους πιο επίλεκτους γεωγραφικούς προορισμούς, το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας.
Στη διαδρομή μας επισκεπτόμαστε τον παλαιό Κόλπο με τα Δάση (Hout Bay)
όπου σήμερα βρίσκεται ένα καταπληκτικό ομώνυμο ψαράδικο χωριό. Επιβιβα-
ζόμαστε σε πλωτό για να προσεγγίσουμε το νησί με τις φώκιες. Μέσα από το
πλωτό θα έχουμε τη δυνατότητα να φωτογραφήσουμε φώκιες όπως και να πα-
ρατηρήσουμε τον πλούτο της θάλασσας της περιοχής. Αμέσως μετά αναχωρούμε
για το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας για να καταλήξουμε στο βράχο του
Ακρωτηρίου όπου και θα βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα από τα
πιο σημαντικά γεωγραφικά ορόσημα της Αφρικής. Επίσκεψη του Σημείου του
Ακρωτηρίου όπου βρίσκεται ο παλαιός φάρος για να δούμε τη νοητή ένωση Ατ-
λαντικού και Ινδικού Ωκεανού. Αμέσως μετά αναχωρούμε για μια αποικία
πιγκουΐνων που αποτελούν ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της ευρύτερης
περιοχής του Κέϊπ Τάουν. Πριν από την επιστροφή στο ξενοδοχείο μας θα επισκε-
φθούμε τους Βοτανικούς κήπους Κίστερνμπος, όπου και θα έχουμε ένα πανέμορφο
φυσικό περίπατο σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον.
15η μέρα: Κέϊπ Τάουν - Ντόχα. Το ταξίδι μας θα κλείσει με μια πανοραμική
ξενάγηση στο Κέϊπ Τάουν όπου θα δούμε το κτίριο του Κοινοβουλίου, που λει-
τούργησε για πρώτη φορά το 1885, το Κτίριο του Δημαρχείου(από το μπαλκόνι
του ο Νέλσον Μαντέλα μίλησε για πρώτη φορά μετά την απελευθέρωσή του στο
συγκεντρωμένο πλήθος που τον επευφημούσε), το Κάστρο της Καλής Ελπίδας,
την πολυεθνική συνοικία Μπο Κααπ με τα πολύχρωμα σπίτια. Μεταφορά στο αε-
ροδρόμιο και πτήση για την Ντόχα. Άφιξη και διανυκτέρευση. 
16η μέρα: Ντόχα - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Πτήση για την Ελλάδα.
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12/15 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Ανταναναρίβο.
Πτήση από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με Turkish Air-
lines μέσω Κων/πολης για το Ανταναναρίβο, την
πρωτεύουσα της μυστηριακής Μαδαγασκάρης
και μεγαλύτερου αστικού κέντρου του νησιού
των 22 εκ. κατοίκων.
2η μέρα: Ανταναναρίβο. Άφιξη το μεσημέρι και
μεταφορά στο πολυτελές ξενοδοχείο Carlton 5*
(πρώην Hilton) στην καρδιά της πόλης για δείπνο
και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ανταταναρίβο - Αντασίμπε (Περινέ). Η

σημερινή μας πρωινή ξενάγηση θα μας αποκαλύψει τα
διαφορετικά πρόσωπα της μητρόπολης, που είναι χτι-
σμένη αμφιθεατρικά σε διαφορετικά επίπεδα και περι-
βάλλεται από καταπράσινους λόφους. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για το Αντασίμπε, όπως ονομάζεται πλέον
το Εθνικό Πάρκο του Περινέ. Το μέρος είναι το «σπίτι»
του περίφημου Λεμούριου, Ίντρι, που είναι ο πιο μεγα-
λόσωμος της Μαδαγασκάρης. Το απόγευμα είναι αφιε-
ρωμένο στην πρώτη γνωριμία με τους Λεμούριους
4η μέρα: Αντασίμπε (Περινέ) - Ανταταναρίβο. Πρωινή
επίσκεψη στο διάσημο Εθνικό Πάρκο, όπου θα μυη-
θούμε στο τρόπο ζωής των συμπαθέστατων ζώων και
θα γνωρίσουμε σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους. Επίσης, η ιδιαίτερη, χαρακτηριστική χλωρίδα της
περιοχής θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μας σε
όλη τη διάρκεια της πρωινής μας περιπατητικής ξενάγη-
σης. Το απόγευμα επιστροφή στο γνώριμο Αντατανα-
ρίβο.
5η μέρα: Ανταταναρίβο - Αντσιράμπε. Πρωινή ανα-
χώρηση για την ενδοχώρα του νησιού. Η διαδρομή
ανάμεσα σε καταπράσινους ορυζώνες και επιβλητικά
βουνά είναι μαγευτική. Πρώτος σταθμός του οδοιπορικού
μας το Αντσιράμπε, σε υψόμετρο 1500 μέτρων φημίζεται
για το υγιεινό του κλίμα, που σε συνδυασμό με τις ια-
ματικές πηγές αποτέλεσε θέρετρο την εποχή της αποι-
κιοκρατίας. Η απογευματινή μας περιήγηση θα μας
αποκαλύψει τον αποικιακό χαρακτήρα της πόλης με τις
πολυτελείς βίλες και τους υπέροχους κήπους 
6η μέρα: Αντσιράμπε - Φιαναραντσόα. Αναχωρούμε
οδικώς για τη Φιαναρατσόα διασχίζοντας τα διάσημα
υψίπεδα της Μαδαγασκάρης με τους εντυπωσιακούς
σχηματισμούς των ορεινών όγκων, οι οποίοι είναι “πνιγ-
μένοι” στην πυκνή τροπική βλάστηση. Πρώτα σταματάμε
στη γραφική Αμποσίτρα που είναι γνωστή για τα
περίτεχνα ξυλόγλυπτα της. Στη συνέχεια το απόγευμα
προσεγγίζουμε τη Φιαναρατσόα ή «Φιάνα», όπως για
λόγους ευκολίας την αποκαλούν οι κάτοικοι της. Η ξε-
νάγηση μας θα μας αποκαλύψει μία πόλη με έντονη
πνευματική ζωή και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, που
δικαίως την καθιστά τη πολιτιστική πρωτεύουσα του
νησιού.
7η μέρα: Φιαναραντσόα - Ρανοχίρα (Εθνικό Πάρκο
Ίσαλο). Η διαδρομή μας σήμερα είναι γεμάτη εναλλαγές
κι εκπλήξεις. Αρχικά γνωριζόμαστε με τη πολυγαμική
φυλή Μπαρά, που διατηρεί ακόμη και σήμερα παράξενα
ταφικά έθιμα. Στη συνέχεια, μας περιμένει η γραφική
πόλη του Αμπαβαλάο, όπου φτιάχνεται το περίφημο
χειροποίητο χαρτί Αντεμόρο. Αφού επισκεφθούμε κάποια
βιοτεχνία παραγωγής του εν λόγω χαρτιού, συνεχίζουμε
για το παγκοσμίως διάσημο εθνικό Πάρκο του Ίσαλο,
όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα.
8η μέρα: Ρανοχίρα (Εθνικό Πάρκο Ίσαλο). Η επίσκεψη
στο Εθνικό Πάρκο Ίσαλο είναι μία σπάνια εμπειρία.
Ιδιότυποι βραχώδεις σχηματισμοί όπως αυλακώθηκαν
από τα στοιχεία της φύσης στα εκατομμύρια χρόνια γε-
ωλογικής εξέλιξης, εντυπωσιακά φαράγγια, μικροί
αλλά ορμητικοί καταρράκτες, τα περίφημα δέντρα
Μπαομπάμπ με τα κλαδιά που θυμίζουν ρίζες, είναι
στοιχεία που συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο τοπίο που

απαντάται μόνο στη Μαδαγασκάρη. 
9η μέρα: Εθνικό Πάρκο Ίσαλο - Τουλεάρ. Πρωινή
αναχώρηση για τη μητρόπολη της νοτιοδυτικής ακτής
της Μαδαγασκάρης, το πολύβουο λιμάνι του Τουλεάρ.
Η διαδρομή είναι θαυμάσια, διανθισμένη με επιβλητικά
δέντρα μπαομπάμπ και όμορφα χωριά φιλόξενων μα-
λαγασιανών κατοίκων, ενώ το ίδιο το Τουλεάρ είναι
μία ζωντανή πόλη με έντονη δραστηριότητα στο λιμάνι
της και με έντονο αυθεντικό αφρικανικό χρώμα.
10η μέρα: Τουλεάρ - Ανταταναρίβο. Πρωινή περιήγηση
στην «μητρόπολη» της Νοτιοδυτικής Μαδαγασκάρης
και το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για την πρωτεύουσα. Η άφιξη μας συνοδεύεται με απο-
γευματινή επίσκεψη στο παλάτι Αμνποχιμάνγκα, ενώ
στη συνέχεια επιστρέφουμε στο κέντρο της πόλης για
τα απαραίτητα τελευταία αναμνηστικά σας δώρα.
11η μέρα: Ανταναναρίβο - Αθήνα / Θεσσαλονίκη ή
Ανταναναρίβο - Μαυρίκιος. Επιστροφή μέσω ενδιά-
μεσου σταθμού για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για όσους
έχουν επιλέξει το 12μερο πρόγραμμα ή πτήση για το
Μαυρίκιο για όσους συνεχίζουν. Άφιξη και μεταφορά
στο πολυτελές θέρετρο 5*, το οποίο ανήκει στη διάσημη
αλυσίδα Beachcomber.
12η μέρα: Άφιξη σε Αθήνα / Θεσσαλονίκη ή Μαυ-
ρίκιος. Η σημερινή ολοήμερη εκδρομή μας θα μας
φέρει σε επαφή με μία αμόλυντη τροπική φύση διανθι-
σμένη από ηφαιστειακούς κρατήρες, καταπράσινα
άγρια βουνά, όμορφες λίμνες και υπέροχες άγριες πα-
ραλίες, εικόνες μοναδικές μακριά από τα τουριστικά στε-
ρεότυπα του μαζικού τουρισμού. Στη συνέχεια το ίδιο
το Πορτ Λουί, η πρωτεύουσα του νησιού με το πολυε-
θνικό χαρακτήρα και η επίσκεψη των περίφημων βοτα-
νικων κήπων Παμπλμούς διάσημους για τα υπερμεγέθη
νούφαρα τους κλείνουν ιδανικά τη μέρα μας 
13η μέρα: Μαυρίκιος. Ημέρα ελεύθερη για να απο-
λαύσετε την υπέροχη αμμουδερή παραλία του ξενο-
δοχείου
14η μέρα: Μαυρίκιος - Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Σήμερα
θα απολαύσουμε λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς ακόμα και
φυσικά μερικές τελευταίες βουτιές. Νωρίς το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω
Κων/πολης για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, όπου
και θα φθάσουμε το πρωί της 15ης μέρας. 
15η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Άφιξη σε
Αθήνα/Θεσσαλονίκη.
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AΠΟ €1990

ΠτΗΣΕΙΣ μΕ Turkish AirliNEs
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 22.25 23.55
Θεσσαλονίκη - Κων/πολη

21.25 22.45
Κων/πολη - Τάνα 01.25 14.15
Τάνα - Κων/πολη 16.00 04.45
Κων/πολη - Αθήνα 06.55 08.25
Κων/πολη - Θεσσαλονίκη

07.25 08.45

ΕΠΙΣτΡΟΦΗ ΑΠΟ μΑΥΡΙΚΙΟ
Αναχ. Άφιξη

Μαυρίκιος - Κων/πολη 20.05 04.45
Κων/πολη - Αθήνα 06.55 08.25
Κων/πολη - Θεσσαλονίκη

07.25 08.45

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.
Φωτοτυπία διαβατηρίου 15 μέρες πριν

την αναχώρηση. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 3*,4*,5*

Ημιδιατροφή καθημερινά
Ξεναγήσεις, μεταφορές, εκδρομές όπως

αναφέρονται στο πρόγραμμα
Είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα

Αχθοφορικά/Φιλοδωρήματα
Έμπειρος Συνοδός

Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες 
πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμε-

να ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Συνιστάται Αγωγή κατά της Μαλάριας.
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Πανόραμα Ναμίμπια - Μποτσουάνα - Μοζαμβίκη
14/21 μέρες, από €3190 
Η «κόκκινη» έρημος Ναμιμπ, η απόκοσμη Ακτή των Σκελετών, οι φω-
τογενείς Χίμπα και φυσικά ο «διάσημος» υδροβιότοπος του Οκα-
βάνγκο και η «άγνωστη» Μοζαμβίκη.

Αναχωρήσεις 24/6, 5/8, 20/9
Πτήσεις με Qatar Airways
Ξενοδοχεία & Λότζ 4*, 5 *, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Μαπούτο (2), Βίντχοκ (2), Έρημος Ναμίμπ (1), Σβά-
κοπμουντ (2), Νταμαράλαντ (1), Οπούβο (Καόκολαντ) (1), Εθνικό
Πάρκο Ετόσα (2), Γκάντζι (Καλαχάρι) (1), Μαούν (2), Εθνικό Πάρκο
Τσόμπε (1), Καταράκτες Βικτώρια (1)

Κένυα Μασάι Μάρα Λίμνη Νακούρου
8 μέρες, από €1590
Το πιο «κλασικό» Σαφάρι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μυηθεί ο τα-
ξιδιώτης στα θέλγητρα της «Μαύρης» Ηπείρου.

Αναχωρήσεις 20/6, 10 & 24/7, 7 & 14/8, 18/9, 23/10

Πτήσεις με Turkish Airlines
Ξενοδοχεία & Λότζ 4*, 5 *, Πλήρης Διατροφή στο Σαφάρι / Ημιδια-
τροφή στο Ναϊρόμπι 

Διανυκτερεύσεις: Πάρκο Αμπερντάρε (1), Λίμνη Νακούρου (1), Μασάι
Μάρα (2), Ναϊρόμπι (1)

Πανόραμα Τανζανίας - Ζανζιβάρη
12 μέρες, από €2790
Το διάσημο τρίγωνο Σερενγκέτι - Νγκόρο Νγκόρο - Λίμνη Μανυάρα
αποτελεί αναμφισβήτητα το διασημότερο Σαφάρι της Αφρικής και συν-
δυάζεται ιδανικά με την εξωτική Ζανζιβάρη. 

Αναχωρήσεις 16/6, 15/7, 7/8, 20/9, 23/10, 15/11

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines 
Ξενοδοχεία & Λοτζ 4* & 5 *, Ημιδιατροφή στη Ζανζιβάρη / Πλήρης
Διατροφή στο Σαφάρι

Διανυκτερεύσεις: Αρούσα (1), Λίμνη Μανιάρα (1), Σερενγκέτι (2),
Νγκόρο Νγκόρο (1), Ζανζιβάρη (2) Νταρ Ες Σαλάμ (1)

Πανόραμα Αιθιοπίας Φυλές του Νότου Κοιλάδα Όμο
11/18 μέρες, από €2390
Η «βιβλική» Βόρεια Αιθιοπία σε συνδυασμό με τις διάσημες πρωτό-
γονες φυλές της κοιλάδας του ποταμού Όμο συνθέτουν ένα συγκλο-
νιστικό ταξίδι, εμπειρία ζωής.

Αναχωρήσεις 27/6, 10/8, 5/11

Πτήσεις με Turkish Airlines
Ξενοδοχεία & Λοτζ 3*, 4* & 5 *, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Αντίς Αμπέμπα (4), Αξούμ (1), Λαλιμπέλα (2), Γκον-
τάρ (2), Μπαχάρ νταρ (2), Άρμπα Μιντς (2), Τζίνκα (1), Τούρμι (2)
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Γύρος του κόσμου - Νότιος Ειρηνικός - Γαλλική Πολυνησία
23 μέρες, από €11190 7/8 Πτήσεις με Singapore Airlines
Το «απόλυτο» ταξίδι, θα σας οδηγήσει από τις συναρπαστικές Νέα
Καληδονία και Ταϊτή στην φημισμένη Μπόρα Μπόρα, επιτομή της έννοιας
του εξωτικού και από τις θρυλικές Νήσους Μαρκίζες στο μυστηριώδες
Νησί του Πάσχα. Φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε σε
ένα και μόνο ταξίδι το Γύρο του Κόσμου!!! Μην το χάσετε!!!

Ξενοδοχεία 4*, 5 *, Ημιδιατροφή (Στη Μπόρα Μπόρα διαμονή σε πο-
λυτελή Overwater Bungalows) 

Διανυκτερεύσεις: Σίδνεϋ (2), Νουμεά (2), Ώκλαντ (1), Παπέετε (3), Μο-
ορέα (2), Μπόρα Μπόρα (2), Χουαχίνε (2), Νούκου Χίβα (2), Νησί του
Πάσχα (3), Σαντιάγκο ντε Τσίλε (2)

Αυστραλία Νέα Ζηλανδία Τασμανία
16/23 μέρες, από €5290
Εξαιρετικό ταξίδι που συνδυάζει με το πιο ενδεδειγμένο τρόπο και τις
ιδανικότερες πτήσεις τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ωκεανίας.

Αναχωρήσεις 25/6, 5/8, 12/11

Πτήσεις με Qatar Airways / Emirates
Ξενοδοχεία 4*, 5 *, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Πέρθ (2), Εθν. Πάρκο Νιτμιλούκ (1), Εθν. Πάρκο Κα-
καντού (1), Κέρνς (2), Άγιερς Ροκ (1), Αδελαΐδα (1), Μελβούρνη (2),
Χόμπαρτ  (1), Σίδνεϋ  (3), Κουίνσταουν  (2), Γουέλινγκτον  (1), Ροτο-
ρούα (1), Ώκλαντ (1)

Μελανησία Παπούα Νέα Γουινέα Φίτζι Νησιά Σολομώντος
20 μέρες, από €9900
Θαυμάσιο οδοιπορικό στο Νότιο Ειρηνικό και στο σύμπλεγμα της Με-
λανησίας που συνδυάζει αριστοτεχνικά το «πρωτογονισμό» της Πα-
πούα Νέα Γουινέα με τα εξωτικά Νησιά Σολομώντος και τα
παγκοσμίου φήμης Νησιά Φίτζι. 

Αναχωρήσεις 21/6, 3/8, 11/11

Πτήσεις με Qatar Airways / Emirates
Ξενοδοχεία & Λοτζ 4* & 5 *, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Μπρισμπέιν (1), Πορτ Μόρεσμπυ (3), Τάρι (2), Μά-
ουντ Χάγκεν (2), Μαντάγκ (2), Χονιάρα (2), Νάντι (3), Σίδνέϊ (1)

Μικρονησία Βόρειος Ειρηνικός Χαβάη
24 μέρες, από €10190
Μερικά από τα πιο απομονωμένα και εξωτικά μέρη του κόσμου θα
μας αποκαλύψουν τη σπάνια ομορφιά τους σε ένα ταξίδι που χτενίζει
τις τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις του Βορείου Ειρηνικού. 

Αναχωρήσεις 3/8, 5/11

Πτήσεις με Lufthansa / United Airlines
Ξενοδοχεία & Λοτζ 4* & 5 *, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Νέα Υόρκη (1), Χονολούλου (Χαβάη) (3),
Κορόρ (3), Νήσος Γιάπ (3), Γκουάμ (3), Πονπέι (2), Ματζούρο (3),
Μάουι ( Χαβάη) (1), Χίλο (Χαβάη) (2)
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Κρουαζιέρες ως την άκρη της γης

Κρουαζιέρα στο Βόλγα με το M/S ANTON CHEKHOV

Επιβιβαστείτε σε ένα από τα κρουαζιερόπλοια
της Celestyal Cruise και ταξιδέψτε με όλες σας
τις αισθήσεις! Δείτε τα καλύτερα του τόπου μας

μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Υπέροχες παραλίες και
νησιά που μόνο η Ελλάδα έχει να επιδείξει! Νιώστε το άρωμα του αρχαίου πολιτισμού μας
με τις μοναδικές εκδρομές που αναδεικνύουν τα σημαντικότερα αξιοθέατα που σας
φέρνουν πιο κοντά στις ρίζες σας… Γευτείτε πιάτα που μυρίζουν Ελλάδα υπό τη συνοδεία
επιλεγμένων ελληνικών κρασιών! Είτε αγαπάτε το καλό φαγητό και τη διασκέδαση είτε την
ιστορία του τόπου μας η Celestyal Cruise έχει την κρουαζιέρα που σας ταιριάζει!
4, 5 & 8ημερες κρουαζιέρες από €146 Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή & Δευτέρα 
Επισκέψεις στη Μύκονο, Κουσάντασι, Σάμο, Μήλο, Σύρο, Τσεσμέ, Κω, Ίο, Σαντορίνη,
Κρήτη, Ρόδο, Πάτμο

Με το πλοίο MSC ORCHESTRA πραγματοποιείστε
το ταξίδι των ονείρων σας. Χαλαρώστε & εκμεταλ-
λευτείτε τις ανέσεις του πλοίου (σάουνα, υδρομασάζ,
χαμάμ, γυμναστήριο, μασάζ). Απολαύστε το φαγητό

σας σε ένα από τα πολλά εστιατόρια με γεύσεις Ιταλικές & Κινέζικες. Πιείτε το ποτό σας
ακούγοντας live μουσική και χορεύοντας ή παρακολουθείστε μια θεατρική παράσταση.

4, 5 & 8ημερες κρουαζιέρες από €199 Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή & Δευτέρα 
Επισκέψεις στην Κέρκυρα, Κότορ, Βενετία, Μπάρι, Κατάκολο, Σαντορίνη

BLUE CRUISE H παγκοσμίως διάσημη Blue Cruise και φέτος
μπορεί να γίνει και η δική σας επιλογή για να 

αποκτήσετε τη μοναδική εμπειρία με τα παραδοσιακά
ξύλινα ιστιοφόρα!!! άρτια εξοπλισμένα και με επαγγελματίες καπετάνιους, για να επισκεφθείτε
και να κολυμπήσετε στα Ελληνικά και Μικρασιατικά παράλια!!! 
4 & 8ημερες κρουαζιέρες από €210
Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή & Δευτέρα από Μπόντρουμ και
Μαρμαρίς και επισκέψεις στις Μικρασιατικές Ακτές και στα ελληνικά νησιά Κω,
Ψέριμο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Κάλυμνο, Νίσυρο, Σύμη & Ρόδο

Η κλασική υψηλή ποιότητα της Holland America με τα υπερπολυτελή κρουαζιερόπολοια και η μεγάλη
ποικιλία των προορισμών της, την έχουν κατατάξει σε μία από τις πιο καταξιωμένες εταιρίες κρουαζιέρων. 

Καλοκαιρινοί & Φθινοπωρινοί προορισμοί 
15ημερη κρουαζιέρα στη Μαύρη Θάλασσα με αναχώρηση από Πειραιά από €1862
15ημερη κρουαζιέρα στους Αγίους Τόπους με αναχώρηση από Πειραιά από €1899
8ημερη κρουαζιέρα στα Νορβηγικά Φιορδ από €503
13/15ημερη κρουαζιέρα στη Βαλτική από €658
8ημερη κρουαζιέρα στην Αλάσκα από €520
8ημερη κρουαζιέρα στον Καναδά & Νέα Αγγλία από €814

Γνωρίστε τη μαγεία των Ρωσικών ποταμών και του επιβλητικού Βόλγα και
γνωρίστε τις διάσημες ιστορικές πόλεις - κοσμήματα της Ρωσίας με την άνεση
και τις πλούσιες παροχές του ποταμόπλοιου M/S Anton Chehov
MOΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ από €990
Αναχωρήσεις από Μόσχα 11 μέρες
31/5, 19/6, 08/7, 27/7, 15/8, 3/9, 22/9
Αναχωρήσεις από Αγία Πετρούπολη 10 μέρες
10/6, 29/6, 18/7, 06/8, 25/8 & 13/9
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι πραγματικότητα η προσιτή για όλους πολυτέλεια!!!
«Ανακαλύψτε» ξανά τη μαγεία της Καραϊβικής με την ασύγκριτη περιποίηση και τη διακριτική πολυτέλεια που προσφέρουν τα περίφημα 

Sandals Resorts σε τιμές που θυμίζουν … ελληνικά νησιά!!!
Τζαμάικα, Σάντα Λουτσία, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Γρενάδα, Αν-
τίγκουα,Τερκς & Κάικος είναι ονόματα «ονειρεμένα» που δικαίως φέρ-
νουν στο νου εικόνες χαλάρωσης, εξωτικά τοπία και μοναδικές εικόνες
που τα κάνουν ιδανικούς προορισμούς για ταξίδια αναψυχής ή για ξε-
χωριστές επετείους όπως και για γαμήλια ταξίδια ειδικά τώρα που τα
Sandals βρίσκονται σε προνομιακή θέση στις καλύτερες παραλίες του
κάθε νησιού
Θαυμάσια δωμάτια, Σουίτες ή Βίλες με ή χωρίς πισίνα και αποκλειστικό
24ωρο Service Batler όλα με ξεχωριστή και κομψή αρχιτεκτονική, εξαι-
ρετική διακόσμηση και μοναδικές παροχές χαρακτηρίζουν τη διαμονή
σας στα Sandals
Στα Sandals θα δειπνήσετε σε σπουδαία εστιατόρια, τη γενική επιμέλεια
των οποίων έχει ο διάσημος σεφ Walter Staib, καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα από κουζίνες και είδη έτσι να υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιλογών
από elegant gourmet dining σε casual dining, ethnic cuisines ή απλό
αλλά νόστιμο all day finger food. Όλα αυτά φυσικά συνδυάζονται με

μεγάλη γκάμα κρασιών της Καλιφόρνια από το διάσημο οινοποιείο Robert Mondavi
Στα Sandals θα βρείτε εξαιρετικά και καλόγουστα bar με διαφορετικό ύφος για τις διαφορετικές ώρες της ημέρας σερβίρουν απολαυστικά signature
cocktails, premium ποτά και δροσερές μπύρες ικανοποιώντας όλα τα γούστα. 
Μεγάλη ποικιλία από θαλάσσια και επίγεια σπορ,  μηχανοκίνητα ή μη, καταδύσεις, νυχτερινά σόου και ενδιαφέρουσες εκδρομές είναι βέβαιο ότι θα
γεμίσουν με το καλύτερο τρόπο το χρόνο σας κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στα Sandals
Οι παραπάνω μοναδικές παροχές περιλαμβάνονται σε κάθε βασικό πακέτο και συνοδεύονται με τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, free
WiFi καθώς και μεγάλη επιλογή από Spa Treatments του διάσημου Red Lane Spa σε προνομιακές τιμές κάνοντας τα Sandals την απόλυτη επιλογή
για διακοπές και χαλάρωση έξω από τα … τετριμμένα. 

Εσείς που θα κάνετε διακοπές φέτος; SANdALS RESORTS (www.sandals.com)
TZAMAIKA
Sandals Montego Bay, Sandals Royal
Caribbean resort and Private island, Sandals
Negril, Sandals Whitehouse European village
and spa, Sandals Ochi Beach resort, Sandals
Royal Plantation all Butler boutique resort, San-
dals Carlyle (Montego bay) 

ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ
Sandals La Toc Golf resort and spa, Sandals
Grande St Lucian spa and beach resort, San-
dals Halcyon Beach resort and spa 

ΜΠΑΧΑΜΕΣ
Sandals Royal Bahamian spa resort and off-
shore island, Sandals Emerald Bay golf, tennis,
and spa Resort

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ
Sandals Grande Antigua resort and spa 

ΓΡΕΝΑΔΑ
Sandals La Source Grenada resort and spa 

MΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
Sandals Barbados

BEACHES RESORTS (www.beaches.com),
για οικογένειες

ΤΕΡΚΣ & ΚΑΙΚΟΣ
Beaches Turks and Caicos 

ΤΖΑΜΑΙΚΑ
Beaches Negril , Beaches Ocho Rios

Caribbean Redefined!!! Τα Sandals κάνουν τη διαφορά!!! 

Mauritius Reloaded!!! Τα Beachcomber Resorts συναρπάζουν!!!

για ζευγάρια μόνο

Tο πιο εξωτικό και δημοφιλές νησί των απανταχού ερωτευμένων της
γης. Κρυμμένο στη Νότια αγκαλιά του Ινδικού ωκεανού με γαλαζοπρά-
σινες παραλίες, καταρράκτες και λίμνες αποτελεί τον πιο ρομαντικό προ-
ορισμό. Ένα ταξίδι στον επίγειο αυτό παράδεισο είναι η αναζήτηση του
κάθε ταξιδιώτη και ειδικά των νεόνυμφων. 
Τώρα που οι πτήσεις της Turkish Airlines συνδέουν ιδανικά Αθήνα και
Θεσσαλονίκη μέσω Κων/πολης με το Μαυρίκιο ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ!!!
Τα θαυμάσια και διακριτικά πολυτελή θέρετρα Beachcomber Resorts,
προσφέρουν εξαιρετική διαμονή, παροχές υψηλότατου επιπέδου και

προσφέρουν μοναδική φιλοξενία και δυνατότητες για πάμπολλες δραστηριότητες.
Φυσικά τα Beachcomber Resorts βρίσκονται σε προνομιακή θέση στις διασημότερες παραλίες του φημισμένου νησιού και ένα είναι βέβαιο, όποιο
και να διαλέξετε, θα σας ενθουσιάσει!!!

Beachcomber Resorts Selection www.beachcomber-hotels.com
Cannonier 4*, Victoria 4*S, La Mauricia 4*, Trou aux Biches 5*, Shandrani 5*, Paradis 5*, Dinarobin 5*
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

• Η κράτηση του ταξιδιού σας. Η σύμβαση του ταξιδιού σας γί-
νεται με το ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ COSMORAMA Ε.Π.Ε (το cos-
morama), που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες
υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας. Μια κράτηση
θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί η σχετική προκατα-
βολή ίση με το 30% της αξίας του ταξιδιού που διαλέξατε και εκτυ-
πωθεί η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Με την πληρωμή
της προκαταβολής επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους γενικούς
όρους, και ότι συμφωνείτε με αυτούς. Οι γενικοί όροι αποτελούν
μέρος της σύμβασης μεταξύ εσάς και του cosmorama, η οποία διέ-
πεται από τους ελληνικούς νόμους και τα ελληνικά δικαστήρια της
Αθήνας και μόνο.
• Η εξόφληση του ταξιδιού σας. Η επιβεβαίωση της κράτησης
και της προκαταβολής σας γίνεται με την παραλαβή των σχετικών
νόμιμων παραστατικών, στα οποία αναφέρεται η συνολική αξία
του ταξιδιού σας και το οφειλόμενο υπόλοιπο, που είναι πληρωτέο
21 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Αν δεν πληρώσετε το υπό-
λοιπο του ταξιδιού σας έως 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση,
το cosmorama διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση.
Αν εγγραφείτε σε ένα ταξίδι σε διάστημα λιγότερο από 21 ημέρες
πριν από την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να καταβάλετε τη συνο-
λική αξία του ταξιδιού κατά το στάδιο της κράτησης.
• Ακύρωση αρχικής κράτησης. Οποιαδήποτε ακύρωση, χρειάζε-
ται να μας την γνωρίσετε γραπτώς. Η ακύρωση θα ισχύει από την
ημέρα που θα λάβουμε την γραπτή ενημέρωση σας και θα
ισχύουν τα παρακάτω ακυρωτικά
Για οργανωμένα ταξίδια (GROUP)
•  Εως 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση 80€ το άτομο
για διαχειριστικά έξοδα
•  44 έως 21 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση το 30% της
συνολικής αξίας
• 20 μέρες πριν μέχρι και την αναχώρηση (non shown – μη εμφά-
νιση) παρακράτηση το 100% της συνολικής αξίας.
Για οργανωμένα ταξίδια που πραγματοποιούνται με ναυλωμένες
πτήσεις οι αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ενδέχεται να είναι με-
γαλύτερες και τα παρακρατούμενα ποσοστά υψηλότερα.
Για ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια / κρουαζιέρες ισχύουν δια-
φορετικοί όροι ακυρωτικών και υπόκεινται στους όρους των εκά-
στοτε αεροπορικών εταιριών / ξενοδοχείων / κρουαζιέρων και
λοιπών προμηθευτών.
• Μεταφορά κράτησης. Οποιαδήποτε μεταφορά κράτησης για
άλλη ημερομηνία του ίδιου ταξιδιού ή άλλου ταξιδιού, γίνεται
μόνον κατόπιν συνεννόησης με το cosmorama έτσι ώστε να βε-
βαιωθούμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Επίσης συνεννόηση χρει-
άζεται και στην περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε την
κράτησή σας σε κάποιο άλλο άτομο. Πάντως η όποια αλλαγή θα
πρέπει καταρχήν να γίνει αποδεκτή από τις εμπλεκόμενες αερο-
πορικές εταιρίες και ξενοδοχεία ενώ παράλληλα θα υπάρχει διοι-
κητικό τέλος 50 ευρώ. Αυτό το διοικητικό τέλος είναι πέρα από
τυχόν άλλα έξοδα που θα έχουν υπολογίσει οι διάφοροι προμη-
θευτές για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
• Ταξιδιωτικά  έγγραφα και θεωρήσεις - Βίζες. Ταξιδιωτικά έγ-
γραφα θεωρούνται το διαβατήριο και η ταυτότητα. Το διαβατήριο
είναι απαραίτητο σε κάθε ταξίδι και για όλες τις χώρες του κόσμου
εκτός από αυτές της Ε.Ε (συνθήκη Σένγκεν) όπου μπορείτε να τα-
ξιδέψετε και με ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες (κατά προ-
τίμηση τελευταίας δεκαετίας). Εφόσον υπάρχει διαβατήριο
προτείνουμε να το έχετε μαζί σας και για τις χώρες της Ε.Ε.
Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη 1) να έχετε διαβατήριο σε ισχύ
και να έχετε πληροφορηθεί από τις αρμόδιες αρχές εάν το ταξι-
διωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποιήσετε είναι αποδεκτό στις
χώρες που θα ταξιδέψετε, 2) να έχετε ενημερωθεί και μεριμνήσει
για τις θεωρήσεις (βίζες) που τυχόν χρειάζονται, 3) να έχετε ενη-
μερωθεί εάν στις χώρες που θα ταξιδέψετε είναι απαραίτητο το
διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον εξάμηνη ισχύ από την ημε-
ρομηνία επιστροφής του ταξιδιού, 4) να έχετε κενές σελίδες στο
διαβατήριο για την σφραγίδα εισόδου στις χώρες που θα ταξιδέ-
ψετε και 5) να έχετε ενημερωθεί εάν υπάρχει απαγορευτικό εισό-
δου στην χώρα που θα ταξιδέψετε εάν στο διαβατήριο σας
υπάρχει σφραγίδα άλλης συγκεκριμένης χώρας και να έχετε προ-
βεί στην έκδοση νέου διαβατηρίου (π.χ. διαβατήριο με σφραγίδα
εισόδου Ισραήλ δεν ισχύει για ταξίδι στο Ιράν) . Εάν έχετε ξένο δια-

βατήριο, οφείλετε να μας το γνωρίσετε με την εγγραφή σας, και
να εξακριβώσετε παράλληλα με εμάς, τις απαραίτητες θεωρήσεις
- βίζες που χρειάζονται (χρόνος, τέλη, φωτογραφίες). Το cos-
morama δεν φέρει καμία ευθύνη, στην περίπτωση που δεν ακο-
λουθήσετε την διαδικασία που ορίζει κάθε προξενική αρχή ξένης
χώρας που απαιτεί θεώρηση ή εάν δεν έχετε προσκομίσει τα
σωστά έγγραφα και δεν σας επιτραπεί η είσοδος στην ξένη χώρα.
Στην περίπτωση που ακυρώσετε το ταξίδι για αυτούς τους λόγους,
επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μας να ζητήσουμε από εσάς
το κόστος που ενδεχομένως θα προκαλέσετε στο ταξίδι.
• Υγεία και υγειονομικές διατυπώσεις. Όσοι συμμετέχουν σε
ομαδικό ταξίδι πρέπει να είναι σε φυσική κατάσταση τέτοια που
να μπορούν να το φέρουν εις πέρας. Η εταιρία διατηρεί το δι-
καίωμα να διακόψει το ταξίδι και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα
ταξιδιώτη, χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων
που κατέβαλε, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του ή δη-
μιουργεί άμεσα μεγάλο πρόβλημα στους υπόλοιπους συνεκδρο-
μείς. Σε μια τέτοια περίπτωση τα έξοδα επαναπατρισμού
βαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Αν έχετε προβλήματα
υγείας, συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε για το ταξίδι
σας. Κάθε ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να λάβει τις απαραίτη-
τες υγειονομικές προφυλάξεις, τις οποίες συστήνει η Π.Ο.Υ. για τις
επισκεπτόμενες χώρες. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να απευθύνετε
στο υγειονομικό κέντρο της πόλης που κατοικεί.  
• Ευθύνες ταξιδιωτών. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη
τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του δια-
βατηρίου του, των χρημάτων του, των αεροπορικών του εισιτη-
ρίων κ.λ.π. Αν χάσετε κάτι θα σας συμπαρασταθούμε για την
καλύτερη δυνατή και πιο άμεση λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν
θα επιβαρύνουν εσάς.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Ακρίβεια του εντύπου μας. Όλα τα ταξίδια, είναι σχεδιασμένα
με βάσει τα ισχύοντα αεροπορικά δρομολόγια τη στιγμή που γρά-
φτηκε το πρόγραμμα. Ενδεχόμενες αλλαγές σε αυτά είναι δυνατόν
να τροποποιήσουν, τη σειρά, τις διανυκτερεύσεις αλλά και τις αρ-
χικά προβλεπόμενες επισκέψεις και ξεναγήσεις. Ορισμένα ταξίδια,
είναι από τη φύση τους δύσκολα και απαιτούν προσαρμογές ανά-
λογα με την ημερομηνία που πραγματοποιούνται. Έτσι το τελικό
πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού θα αναφέρεται αναλυτικά στον Τα-
ξιδιωτικό Φάκελο μαζί με πληροφορίες για τις πτήσεις, τα ξενοδο-
χεία κ. λ.π. και θα παραδίδεται στους ταξιδιώτες τρεις ημέρες πριν
από την αναχώρηση του ταξιδιού. 
• ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Σε θέματα οδικής μεταφοράς, δι’
αέρος ή θαλάσσης, η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιο-
ρίζεται στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Καθυστε-
ρήσεις ή / και αλλαγές δρομολογίων, τύπου αεροσκάφους, ή και
ενδιάμεσων σταθμών, είναι πιθανό να αποφασιστούν από διάφο-
ρους κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς ή / και από αεροπο-
ρικές εταιρίες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις
ή τροποποιήσεις στη ροή του προγράμματος. Επίσης οι ιδιοκτήτες
ή διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστιατορίων,
καθώς και κυβερνητικοί οργανισμοί (υπεύθυνοι για μουσεία και
άλλους αρχαιολογικούς χώρους) είναι πιθανόν να πάρουν αποφά-
σεις που να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υλοποίησης του προ-
γράμματος έτσι όπως αυτό έχει αρχικά σχεδιαστεί. Το cosmorama
δεν είναι δυνατό ούτε να ελέγξει, ούτε να προλάβει τέτοιου είδους
αποφάσεις και ενέργειες κι ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την κοι-
νοτική και ελληνική νομοθεσία (ΠΑ 339/1996), το cosmorama έχει
προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής του ευθύνης για την
κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης
εκ μέρους του, καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων
και τον επαναπατρισμό στην περίπτωση πτώχευσης.
• Αλλαγή του ταξιδιού πριν από την αναχώρηση. Το cos-
morama για την διοργάνωση των ταξιδιών του χρησιμοποιεί υπη-
ρεσίες τρίτων όπως αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία κ.λ.π. στους
οποίους δεν είναι δυνατόν να έχει άμεσο έλεγχο, κι ως εκ τούτου
υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές χωρίς τη δική του ευ-
θύνη. Αν έχουμε μια αλλαγή μεγάλης σημασίας τότε θα προσπα-
θήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, πριν από την αναχώρηση,
είτε απευθείας είτε μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου - πράκτορα
που έκανε την κράτηση. Σε μια τέτοια περίπτωση σας παρέχουμε
τις εξής εναλλακτικές λύσεις:

α) Να δεχτείτε την αλλαγή.
β) Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση ότι στην
περίπτωση που θα ισχύει μεγαλύτερη τιμή πώλησης να καταβά-
λετε τη διαφορά. Στην περίπτωση που ισχύει μικρότερη τιμή, θα
σας επιστραφεί η διαφορά.
γ) Να ακυρώσετε το ταξίδι με ταυτόχρονη επιστροφή όλων των
χρημάτων που έχετε ήδη καταβάλει.
• Αλλαγές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η εταιρία δεν αναλαμ-
βάνει την ευθύνη για περιπτώσεις που μετά την αναχώρηση ενός
ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρίας
δεν πραγματοποιηθεί ή για περιπτώσεις που είναι πέρα από το δικό
μας έλεγχο και τη δυνατότητα να τις αποφύγουμε, όπως π.χ. αλ-
λαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστε-
ρήσεις λόγω τεχνικής βλάβης ή λόγω προηγούμενου δρομολογίου,
πόλεμος ή απειλή πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδικήσεις
κλάδων, απεργίες, φυσικές καταστροφές, άσχημες καιρικές συνθή-
κες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Το επιπλέον οικονομικό κόστος που
ενδέχεται να προκληθεί από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις,
επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου των ταξιδιώτη. Επίσης το cosmorama
δεν έχει σε καμία περίπτωση τον έλεγχο των δωματίων σε κάθε ξε-
νοδοχείο, πόλη κ.λ.π. Πολλές φορές τα ξενοδοχεία ιδιαίτερα σε πε-
ριόδους αιχμής παρουσιάζουν “υπερπληρότητα”. Αν αυτό συμβεί
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα προβούμε σε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια ώστε να βρούμε δωμάτια σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας κατη-
γορίας στην ίδια πόλη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και αναγκαστούμε
να βρούμε δωμάτια σε ξενοδοχείο κατώτερης κατηγορίας αναλαμ-
βάνουμε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά που προκύπτει από τη
διαφορά κατηγορίας ξενοδοχείου. Μέλημά μας, σε κάθε περί-
πτωση, είναι να διατηρούμε, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, αναλ-
λοίωτο το ύφος και την δομή του κάθε ταξιδιού και με αυτό το
γνώμονα θα αποφασίζονται οι όποιες αλλαγές είναι επιβεβλημένες
από αστάθμητους παράγοντες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από
τον συνοδό σε συνεννόηση με την εταιρία και τις υπεύθυνες αρχές
της εκάστοτε χώρας. 
• Αν ακυρώσουμε το ταξίδι σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυ-
ρώσουμε το ταξίδι σας για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και 7 ημερο-
λογιακές ημέρες πριν από την αναχώρηση. Σε έκτατες περιπτώσεις
ανωτέρας βίας (όπως πόλεμος ή απειλή πολέμου, κοινωνικές ανα-
ταραχές, διεκδικήσεις κλάδων, φυσικές καταστροφές, άσχημες και-
ρικές συνθήκες ή τρομοκρατικές ενέργειες κ.λ.π.) είναι πιθανόν να
ακυρωθεί και σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών. Αν τελικά αναγ-
καστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδια σας, σας παρέχουμε τις ακό-
λουθες εναλλακτικές λύσεις:
α) Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση ότι στην
περίπτωση που ισχύει μεγαλύτερη τιμή πώλησης, θα καταβάλετε
τη διαφορά. Στην περίπτωση που ισχύει μικρότερη τιμή, θα σας
επιστραφεί η διαφορά.
β) Να ζητήσετε την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε
ήδη καταβάλει.
• Ασφάλεια στο εξωτερικό. Η ασφάλεια των ταξιδιωτών μας είναι
η πρώτη μας μέριμνα. Γι’ αυτό παρακολουθούμε συνεχώς τις πο-
λιτικές εξελίξεις ανά τον κόσμο και ζητούμε, όταν χρειάζεται, τη
συμβουλή του Υπουργείου Εξωτερικών. Αν μας συμβουλέψει να
αποφύγουμε την επίσκεψη σε μια χώρα, τότε ενημερώνουμε ανά-
λογα τους εκδρομείς και ακυρώνουμε, αν χρειάζεται το ταξίδι. Δυ-
στυχώς παρ’ όλα αυτά, εγκληματικές ενέργειες κατά των
ανθρώπων και της περιουσίας τους είναι γεγονότα υπαρκτά σε
όλο τον κόσμο. Οι ταξιδιώτες έχουν την ίδια ευθύνη για τον εαυτό
τους και τα πράγματά τους όπως και όταν είναι στο σπίτι τους. Συ-
νιστούμε να μην αφήνετε χρήματα, τιμαλφή και διαβατήρια αφύ-
λακτα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. έπάρχουν συνήθως
χρηματοκιβώτια στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων. Συνιστούμε να
φυλάσσετε χρήματα κα διαβατήρια σε εσωτερικές τσέπες ή σε ει-
δικό τσαντάκι που δένεται στη μέση. Στις πτήσεις να αποφεύγετε
να παραδίδετε βαλίτσες ή τσάντες που δεν κλειδώνουν. Τέλος, μην
αφήνετε πράγματα στα πούλμαν κατά τη διάρκεια των ξεναγή-
σεων, ακόμη και αν σας συσταθεί ως ασφαλές από τους τοπικούς
υπευθύνους. Εάν εσείς ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας σας αρ-
ρωστήσει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, τραυματιστεί ή αποβιώ-
σει από κάποια δραστηριότητα - υπηρεσία πέρα από αυτές που
αναλάβαμε να σας προσφέρουμε, είτε επί τόπου από τον αντιπρό-
σωπό μας, θα σας συμπαρασταθούμε για οποιαδήποτε ενέργεια
(απαίτηση) θελήσετε να υποβάλετε εναντίον οποιουδήποτε, αλλά
εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478
NATIONAL BANK 080/471703-14                        GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314
EUROBANK 0026.0012.32.0200537077     GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077
PIRAEUS BANK 5029-057435-719                    GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719
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Επιλεγμένος αντιπρόσωπος για την Eλλάδα των Holland America Line, & NCL Μ

Η
.Τ

.Ε
.: 

0
2

0
6

6
6

1
0

0
0

0
0

7
8

0
1


