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Editorial
Συναρπαστικά, απρόσμενα, μοναδικά!!!
Κάπως έτσι χαρακτηρίζουν τα ταξίδια μας οι χιλιάδες ευ-
χαριστημένοι ταξιδιώτες 
που κάθε χρόνο μας εμπιστεύονται τα ταξιδιωτικά τους
όνειρα. 

Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το δικό σου όνειρο. Σίγουρα
ένα ταξίδι σε περιμένει. 
Εμείς  ετοιμάσαμε τα πιο ξεχωριστά και πλούσια ταξίδια
στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική, 
στην Αφρική και στην Ωκεανία. Διαλέξαμε τις καλύτερες
κρουαζιέρες, 
σχεδιάσαμε υπέροχα Γαστρονομικά και  Πολιτιστικά Τα-
ξίδια στην Ελλάδα 
και εξασφαλίσαμε για σας δωμάτια σε επιλεγμένα ξενο-
δοχεία με καταπληκτικές τιμές 
στα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας για τις Καλοκαιρινές
σας διακοπές.  

Ξεκίνησε λοιπόν από τις σελίδες του καλοκαιρινού μας
εντύπου και φτάσε …ως την άκρη της γης!

Καλό Καλοκαίρι!
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Σε όλα μας τα προγράμματα η ροή των ημερήσιων προγραμμάτων ενδέχεται
να τροποποιηθεί χωρίς ωστόσο να παραλείπεται τίποτα από το πρόγραμμα.

Σε αρκετά ταξίδια μας προσφέρουμε τιμές «Bonus Price» δηλαδή έγκαιρης
εγγραφής, οι οποίες ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. 

Για όλα τα ταξίδια του εξωτερικού προσφέρουμε τη δυνατότητα Ταξιδιωτι-
κής Ασφάλισης της εταιρίας GENERALI HELLAS για ταξιδιώτες έως 75 ετών
με κόστος μόνο 15€. Ζητήστε τον αναλυτικό πίνακα παροχών κατά την εγ-
γραφή σας. 

Για όλα τα ταξίδια απαιτείται να έχετε θεωρημένο διαβατήριο. Σε κάποιες δε
περιπτώσεις χωρών απαιτείται η λήξη του να είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών
από την ημερομηνία επιστροφής. Σε όσες χώρες μπορείτε να ταξιδεύετε με
ταυτότητα, αυτή θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης εντός της δεκαετίας
και τα στοιχεία να αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες. Σε κάθε πε-
ρίπτωση να συμβουλεύεστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για τα απαραίτητα
έγγραφα του ταξιδιού σας κατά την εγγραφή σας.

Εγγραφή σε οποιοδήποτε ταξίδι προϋποθέτει να έχετε διαβάσει προσεκτικά
το πρόγραμμα του ταξιδιού καθώς και τους Γενικούς όρους τους οποίους θα
βρείτε στο παρόν έντυπο. 

Ο Ταξιδιωτικός φάκελος με πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις, τα ξενοδο-
χεία, τις καιρικές συνθήκες αλλά και τα απαραίτητα για τη βαλίτσα σας, κυ-
κλοφορεί περίπου 5 μέρες πριν την αναχώρηση.

Σε όλα τα ταξίδια μας περιλαμβάνεται Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
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EUROBANK 0026.0012.32.0200537077     GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077
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1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Δουβλίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση
για το Δουβλίνο με απευθείας πτήση. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Δουβλίνο Η σημερινή ημέρα είναι
αφιερωμένη στην γνωριμία μας με την πόλη ου
Δουβλίνου, την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας
της Ιρλανδίας. Πόλη κοσμοπολίτικη και σπου-
δαίο πολιτιστικό κέντρο που προσφέρει αμέτρη-
τες επιλογές από μουσεία, γκαλερί και θέατρα. Η

ξενάγηση μας στην πόλη θα μας δώσει την ευκαιρία
να θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική της, από μεσαιωνι-
κή και γεωργιανή ως τα πιο σύγχρονα κτίρια, το περί-
φημο κτίριο του Τελωνείου, το Ταχυδρομείο και το
δρόμο Ο’ Κόνελ. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το
καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου και βέβαια δεν
θα παραλείψουμε το κολέγιο Τρίνιτυ, το παλαιότερο
Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, με τη διάσημη βιβλιοθή-
κη του για να θαυμάσουμε το βιβλίο των Κελτών. Το
ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε μια βόλτα με τον συ-
νοδό 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 –
Δακτύλιος του Κέρρυ Πρωινή αναχώρηση για την
Νοτιοδυτική Ιρλανδία  με πρώτο σταθμό το θαυμάσιο
μεσαιωνικό κάστρο που ονομάζεται Βράχος  του Κά-
σελ λόγω της τοπογραφίας της περιοχής. Η λιτή κελτική
του αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με τον περιβάλλοντα
χώρο θα μας εντυπωσιάσουν . Στη συνέχεια μας περι-
μένει το Κορκ, 3η μεγαλύτερη πόλη του νησιού με την
περίφημη Λεωφόρο του Αγίου Πατρικίου καθώς και
τους δύο  θαυμάσιους  Γοτθικούς Καθεδρικούς του Να-
ούς. Μετά τη περιήγησή μας συνεχίζουμε για τη περιο-
χή του Δακτυλίου του Κέρρυ την οποία θα γνωρίσου-
με αύριο. 
4η μέρα: Δακτύλιος του Κέρρυ Η σημερινή ολοήμε-
ρη εκδρομή μας είναι αφιερωμένη στο πιο διάσημο το-
πίο της Ιρλανδίας. Ο περίφημος δακτύλιος του Κέρρυ
προσελκύει, όχι άδικα, χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο. Η
θεαματική ομορφιά είναι αναμφισβήτητη, αφού η πε-
ριοχή παρέχει μια καταπληκτική εικόνα της αρχαίας
κληρονομιάς της Ιρλανδίας. Θα περάσουμε από γρα-
φικά χωριά, όπως το Κιλόργκλιν, το Καχιρσαιβίν, γενέ-
τειρα 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 απολαύ-
σουμε την υπέροχη θέα του εθνικού δρυμού του Κιλ-
λάρνευ.Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα.
5η μέρα: Κέρρυ - κάστρο Μπανράτυ - Βράχοι Μό-
χερ – Γκώλγουει Πρωινή αναχώρηση με προορισμό
το Γκώλγουει, μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής,
στην περιοχή του Μπέρρεν. Η πρώτη μας στάση θα εί-
ναι το μεσαιωνικό 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 βρα-
χώδεις σχηματισμοί, που έχουν μήκος 8 περίπου χλμ.
και 230 μέτρα ύψος πάνω από τον Ατλαντικό. Ένα θέα-
μα που κόβει την ανάσα, ένα επιβλητικό τοπίο που εκ-
στασιάζει τον κάθε επισκέπτη στην άκρη του Ατλαντι-
κού ωκεανού. Άφιξη στο Γκώλγουει, την πρωτεύουσα
της ομώνυμης κομητείας, αρχοντική πόλη με Βικτωρια-
νά μνημεία και ιστορικές συνοικίες με τις περίφημες ιρ-
λανδέζικες παμπ. 
6η μέρα: Γκώλγουει – Κονεμάρα/ Αβαείο Κίλμορ –
Σλάιγκο Μετά το πρόγευμά θα κατευθυνθούμε βό-
ρεια, διασχίζοντας τα γοητευτικά τοπία της βραχώδους
περιοχής Κονεμάρα, με προορισμό την κομητεία Ντό-
νεγκαλ. Θα διασχίσουμε την κομητεία Γέιτς, με την

πλούσια καλλιτεχνική και λογοτεχνική της παράδοση
αλλά και τα προϊστορικά αξιοθέατα. Θα έχουμε τη δυ-
νατότητα 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 σώζονται ακόμα και
σήμερα. Αργά το απόγευμα θα φθάσουμε στο ξενο-
δοχείο μας, στην περιοχή του Σλάιγκο. 
7η μέρα: Ντέρυ – Ακτή Γιγάντων – Μπέλφαστ Σήμε-
ρα θα διασχίσουμε τα σύνορα και, αφήνοντας την Δη-
μοκρατία της Ιρλανδίας, θα περάσουμε στην Βόρεια
Ιρλανδία. Πρώτος μας σταθμός, το μεσαιωνικό Ντέρυ
ή Λόντονντέρυ, όπως το αποκαλούν οι Ιρλανδοί, με κο-
ρυφαίο αξιοθέατο τις θαυμάσιες τοιχογραφίες – γκρά-
φιτι που κρατούν ζωντανές τις μνήμες από τις θρησκευ-
τικές ταραχές που στιγμάτισαν για δεκαετίες ολόκληρο
το νησί. Συνεχίζουμε για την Ακτή των Γιγάντων (Giants
Causeway), μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Ξενάγηση 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. Άφι-
ξη στο Μπέλφαστ το απόγευμα  και βραδινός περίπα-
τος στο ιστορικό κέντρο με τις διάσημες παμπ.
8η μέρα: Μπέλφαστ – Δουβλίνο – Αθήνα / Θεσσα-
λονίκη Πρωινή ξενάγηση στην ιστορική πόλη και
πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Θα δούμε τα κο-
ρυφαία αξιοθέατα της πόλης, όπως ο Πύργος του Ρο-
λογιού –μια άλλη εκδοχή του πύργου της… Πίζας!– η
όπερα, το δημαρχείο, το εκπληκτικό κτίριο της κεντρι-
κής τράπεζας της Β. Ιρλανδίας και, δεν θα μπορούσαμε
να παραλείψουμε, την παμπ Κράουν Μπαρ, που χρο-
νολογείται από το 1885. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθε-
ρος και το απόγευμα γεμάτοι εντυπώσεις από τη περή-
φανη χώρα του πνεύματος αλλά και του ποτού (Ιρλαν-
δέζικο ουίσκι, μπύρα Guiness) αναχωρούμε για το αε-

ροδρόμιο του Δουβλίνου και πτήση επιστροφής στην
Ελλάδα που φθάνουμε τα ξημερώματα της επόμενης
μέρας.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
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Ημιδιατροφή καθημερινά
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Έμπειρος αρχηγός/συνοδός
Ταξιδιωτικός φάκελος 

με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
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Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-
ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες
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1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Λονδίνο.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση
για το Λονδίνο με απευθείας πτήση. Άφιξη και
άμεση αναχώρηση για τη πανοραμική ξενάγησή
μας όπου θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα
περνώντας από το φημισμένο Χάιντ Παρκ, στην
συνέχεια από την Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη
αψίδα), την πλατεία Τραφάλγκαρ, τον ομφαλό
του Λονδίνου, από όπου θα διακρίνουμε και τα
ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Συνεχίζουμε περνώντας

από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει
τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων
που φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης το Μπιγκ Μπεν.
Μετά από μια ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του Λον-
δίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτυ το μέρος όπου χτυπάει
η οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου για να
δούμε το Χρηματιστήριο, την Τράπεζα της Αγγλίας και
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Η ξενάγησή
μας τελειώνει με την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο.
Η Ελληνική πτέρυγα με τα περίφημα Μάρμαρα του
Παρθενώνα θα αποτελέσουν τον λόγο της επίσκεψης
μας. Στην συνέχεια τακτοποίηση στα δωμάτια μας και
το βράδυ ελεύθερο. 
2η μέρα: Λονδίνο. Μέρα ελεύθερη για να επισκεφθείτε
κάποια από τα εκατοντάδες αξιοθέατα του Λονδίνου.
Προτείνουμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από
τα καλύτερα και φημισμένα του κόσμου, τον τροχό της
Χιλιετίας και την Εθνική Πινακοθήκη στην πλατεία Τρα-
φάλγκαρ. Το βράδυ γίνεται προαιρετικά νυκτερινός
γύρος της πόλης όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε
την πόλη και τα αξιοθέατα της φωταγωγημένα. Με
αφετηρία την περίφημη πλατεία Πικαντίλι με το άγαλμα
του Έρωτα στο κέντρο της, ξεκινάμε τη βόλτα μας για
να γνωρίσουμε την πλατεία Λέστερ, το κέντρο της νυ-
κτερινής διασκέδασης. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το
Σόχο και την κινέζικη συνοικία. Τέλος θα επισκεφθούμε
την πλατεία Κόβεν Γκάρντεν με τη Βασιλική Όπερα του
Λονδίνου και τους πλανόδιους μουσικούς. 
3η μέρα: Λονδίνο - Οξφόρδη -  Στράτφορντ Από
Έιβον - Τσέστερ - Λίβερπουλ. Μετά το πρωινό, ανα-
χώρηση για την επαρχία της Αγγλίας. Πρώτος σταθμός
η περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης όπου
θα θαυμάσουμε τα υπέροχα μεσαιωνικά κτίρια των
κολεγίων. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια γρα-
φική διαδρομή στην επαρχία της Αγγλίας που θα μας
οδηγήσει στο Στράτφορντ απόν Έιβον, τη γενέτειρα
του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Εκεί θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
να γευματίσουμε σε κάποια παραδοσιακή παμπ ή να
επισκεφθούμε το σπίτι που μεγάλωσε ο Σαίξπηρ. Συ-

νεχίζουμε για την αρχαία ρωμαϊκή πόλη του Τσέστερ.
Τα περίφημα ρόους και ο καθεδρικός της πόλης θα
μας εντυπωσιάσουν στην πεζή μας περιήγηση. Στη συ-
νέχεια αναχωρούμε για το Λίβερπουλ. Σύντομη περιή-
γηση στη πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Λίβερπουλ - Αγγλικές Λίμνες - Γλασκόβη.
Αναχώρηση για την μεγαλύτερη πόλη της Σκοτίας, τη
Γλασκόβη αφού πρώτα επισκεφθούμε τη μαγευτική
περιοχή των Αγγλικών Λιμνών. Η πρώτη μας στάση θα
γίνει στο πανέμορφο θέρετρο Γουιντερμίρ στις όχθες
της ομώνυμης λίμνης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να
κάνουμε μια μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη και θα φτάσουμε
στο Αμπλσαιντ. Επιβίβαση στο πούλμαν και μέσα από
μία διαδρομή με αλληλοδιαδεχόμενες λίμνες περνάμε
τα νοητά σύνορα Αγγλίας - Σκωτίας. Στάση στο Γκρέτνα
Γκρίν, ένα γραφικό χωριό. Ελεύθερος χρόνος για
αγορά μάλλινων σκωτσέζικων ειδών ρουχισμού. Άφιξη
στη Γλασκόβη και σύντομη περιήγηση της πόλης. Ση-
μαντικά αξιοθέατα η πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά
Βικτωριανά κτήρια, το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης
και ο καθεδρικός Ναός του Αγίου Μάνγκο. 
5η μέρα: Γλασκόβη - Λοχ Λόμοντ - Λοχ Νες -
Ινβερνές - Άβιεμορ. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη
στην εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς. Νωρίς
το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Ινβερνές. Πρώτος
σταθμός στο ταξίδι μας το χωριό Λας, στις όχθες της
ομορφότερης λίμνης της Σκωτίας Λοχ Λόμοντ. Αρχίζουμε
να διασχίζουμε τα Χάιλαντς (ηφαιστιογενή βραχώδη
υψίπεδα) περνώντας μέσα από το θεαματικό φαράγγι
του Γκλένκοου, το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ για να
φτάσουμε στο Φορτ Αγκούστους. Ελεύθερος χρόνος
για μεσημεριανό γεύμα αλλά και για να δούμε πώς
ενώνονται οι λίμνες Λόχ Όικχ και Λοχ Νες με τις
τεχνητές δεξαμενές και το κανάλι της Καλυδωνίας. Συ-
νεχίζοντας την διαδρομή μας ταξιδεύοντας παράλληλα
με τις μαγευτικές λίμνες της Σκοτίας και την γνωστή σε
όλους Λοχ Νες, φτάνουμε στην πρωτεύουσα των Χάι-
λαντς, το Ινβερνές. Επίσκεψη στην πόλη και αργά το
απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Άβιεμορ ή
στην πόλη του Ινβερνές.
6η μέρα: Άβιεμορ - Κάστρο Μπλερ - Πιτλόχρυ -
Εδιμβούργο. Αναχώρηση για το Εδιμβούργο. Πρώτη
στάση στην διαδρομή μας το περίφημο Κάστρο Μπλέρ
και μετά θα επισκεφθούμε ένα από τα πλέον αξιόλογα
κάστρα της Σκωτίας, το περίφημο Μπλερ Άθολ. Μετά
θα αναχωρήσουμε για το γραφικό χωριό Πιτλόχρυ,
γνωστό για τα αποστακτήρια ουίσκι που φιλοξενεί
όπως και για την καλλιέργεια της καφέ πέστροφας.
Θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε αλλά και να επι-

σκεφθούμε (προαιρετικά) παραδοσιακό σκοτσέζικο
αποστακτήριο του «νερού της ζωής» και θα συνεχίσουμε
για την πόλη του Αγ. Ανδρέα, μια πόλη βγαλμένη από
τον Μεσαίωνα. Άφιξη στο Εδιμβούργο.
7η μέρα: Εδιμβούργο. Σκωτσέζικο πρωινό και ξενά-
γηση στη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με την Νέα - Γεωρ-
γιανού τύπου - πόλη που άρχισε να χτίζεται στα μέσα
του 8ου αιώνα γύρω από τρεις μεγάλους παράλληλους
δρόμους βόρεια της μεσαιωνικής πόλης. Θα δούμε
πολλά όμορφα ιστορικά κτήρια και πλατείες με υπέροχες
αναλογίες που δεν έχουν χάσει τίποτα από την παλιά
μεγαλοπρέπειά τους. Στη συνέχεια θα ανεβούμε το
Λόφο Κάρλτον, με το παρατηρητήριο της πόλης, το
Μνημείο αφιερωμένο στο ναύαρχο Νέλσον και το
Εθνικό Μνημείο για τους νεκρούς των Ναπολεόντειων
πολέμων. Επόμενη στάση μας το Παλάτι του Χόλιροουντ,
επίσημη κατοικία της Βασίλισσας στη Σκωτία. Στο τέλος
της ξενάγησής θα επισκεφθούμε (προαιρετική είσοδος)
το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του Εδιμβούργου για
να δούμε το Βασιλικό Παλάτι με το Σκοτσέζικο Στέμμα,
το Σπαθί, το Σκήπτρο και τη μυθική Λίθο του Πεπρωμέ-
νου, το Παρεκκλήσι της Αγίας Μαργαρίτας,τις Στοές
των Φυλακών, το Μνημείο Σκοτσέζικου Εθνικού Πο-
λέμου. 
8η μέρα: Εδιμβούργο - Πέρθ - πτήση επιστροφής.
Σκωτσέζικο πρωινό και αναχώρηση με προορισμό το
Πέρθ, μια πόλη που βρίσκεται τις όχθες του ποταμού
Τάι, με περίπου 50.000 κατοίκους, που είναι και η
ιστορική κομητεία του Πέρθσαϊρ. Η παρουσία του αβ-
βαείου του Scone, έδρας της «Πέτρας της Μοίρας»
όπου στέφθηκε ο βασιλιάς των Σκωτσέζων, ενίσχυσε
την πρώιμη έντονη σημασία της πόλης. Μετά το τέλος
της περιήγησης μας μεταφορά στο αεροδρόμιο του
Εδιμβούργου για την πτήση επιστροφής. 

ΑΓΓΛΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ2
8 MEΡΕΣ AΠΟ €1390

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια

Ξενοδοχεία 3 & 4* 
με πρωινό καθημερινά

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Φιλοδωρήματα
Έμπειρος αρχηγός / συνοδός

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων, αχθοφορικά, 

είσοδοι.
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα 
τελευταίας δεκαετίας με λατινικούς 

χαρακτήρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 27/7, 3/8, 10 & 24/8, 14/9
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ΠΤΗΣΕΙΣ BRITISH AIRWAYS
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 08.00 10.00
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΛΟΝΔΙΝΟ 10.05 11.40
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 13.15 18.55



1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Φρανκ-
φούρτη – Χαιδελβέργη - Στρασβούργο
Πτήση απευθείας για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη
και απευθείας αναχώρηση για την αρχαιότερη
πανεπιστημιούπολη της χώρας, την ιστορική Χαι-
δελβέργη. Άφιξη και ξεκινά η περιπατητική
περιήγηση μας στη πόλη όπου δεσπόζει η
μεσαιωνική πέτρινη γέφυρα του ποταμού
Νέκαρ χτισμένη το 1788 στη βόρεια άκρη της με
το εμβληματικό μπρούτζινο  γλυπτό του

«Πιθήκου της Χαϊδελβέργης». Εκεί βρίσκεται η  πύλη
της Παλιάς Γέφυρας, μια αψίδα με δύο ψηλούς
πυργίσκους. Διασχίζοντας τη γέφυρα με τα υπέροχα
κιγκλιδώματα θα  φωτογραφηθούμε με θέα την
μεσαιωνική πόλη που στεφανώνεται από το
αμφιθεατρικό κάστρο στο όρος Königstuhl, που
μνημονεύεται και ως «Ανάκτορο». Το ιστορικό κέντρο
της  πόλης στο οποίο θα περιηγηθούμε με τα πόδια
έχει μεταξύ άλλων να μας δείξει το κεντρικότερο
σημείο της πόλης, την Πλατεία Αγοράς (Marktplatz)
με το σιντριβάνι του Ηρακλή και το σημείο που
αλυσοδένονταν οι εγκληματίες για να αντιμετωπίσουν
το λαό. Πιο πίσω το παλαιό κτήριο του Δημαρχείου
και απέναντί του ο περίφημος  Γοτθικός Ναός του
Αγίου Πνεύματος χτισμένος  μεταξύ του 1398 και
1441. Θα συνεχίσουμε  στον μεγάλο  πεζόδρομο
Haupstrasse και προς τα κτίσματα του διακεκριμένου
Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, του παλαιότερου
Γερμανίας. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο . 
2η μέρα: Στρασβούργο Η σημερινή μας περιπατητική
ξενάγηση επικεντρώνεται στο ιστορικό κέντρο του
Στρασβούργου που προστατεύεται από την Unesco
σαν μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς. Περνάμε από
τη πλατεία της Δημοκρατίας, όπου βλέπουμε την Εθνική
Βιβλιοθήκη, το κτήριο της Διοικητικής Περιφέρειας του
Ρήνου και το Εθνικό Θέατρο. Ακολουθεί η Όπερα  του
Στρασβούργου και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε για την
πλατεία Κλεμπέρ, που πήρε το όνομά της από τον
ομώνυμο Γάλλο στρατηγό της Επανάστασης που
τάφηκε σε κρύπτη κάτω από το άγαλμά του στο κέντρο
της πλατείας. Σύμβολο της πόλης  ο Καθεδρικός Ναός
της Notre Dam με ύψος 142 μέτρα και φτιαγμένος από
ένα είδος ασυνήθιστου 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 αρχιτεκτονική της.
3η μέρα: Στρασβούργο (Δρόμοι του Κρασιού ( Ρικ-
βίρ – Κολμάρ - Εγκουισχάιμ) Την σημερινή μέρα θα
την αφιερώσουμε σε ένα εξαιρετικό οδοιπορικό
στους περίφημους Δρόμους του Κρασιού, ανάμεσα
σε ρομαντικές κωμοπόλεις μεσαιωνικής
αρχιτεκτονικής  με σεβασμό στη φύση και κατάφυτους
αμπελώνες με διάσπαρτα οινοποιεία. Πρώτη μας
στάση θα είναι η μικρή πόλη Ρικβίρ που διατηρεί
τμήμα της οχύρωσής της με πλακόστρωτα δρομάκια
και πύργους, παλιά σιντριβάνια, όμορφες στέγες
σπιτιών. Συνεχίζουμε για την Κολμάρ, μια πόλη με
ξύλινα σπίτια σε παστέλ χρώματα πάνω σε κανάλια
και πολύχρωμα λουλούδια που της δίνουν μια
ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μην παραλείψετε να
δοκιμάσετε ένα ποτήρι από το εξαιρετικό λευκό κρασί
που παράγει η περιοχή. Συνεχίζουμε για το
Εγκουισχάιμ, χτισμένο σε ομόκεντρους κύκλους
γύρω από το οκταγωνικό κάστρο του 13ου αι. που
περιστοιχίζεται  από αμπελώνες δύο τοπικών
ποικιλιών. Η κεντρική πλατεία δεν υπολείπεται σε

ομορφιά με το σιντριβάνι της και το κάστρο της πόλης
του 8ου αι. Άλλα ιστορικής αξίας αξιοθέατα είναι ο
ναός  των  Πέτρου και Παύλου, που δένει ρομανικό
και γοτθικό αρχιτεκτονικό ρυθμό καθώς και το
άγαλμα της Ιωάννας της Λωρραίνης. 
4η μέρα: Στρασβούργο – Μέλανας Δρυμός – Τρίμ-
περγκ – Μπάντεν Μπάντεν – Φράιμπουργκ - Φρανκ-
φούρτη Μετά το πλούσιο πρωινό μας αναχωρούμε
για την καρδιά του μοναδικού φυσικού τοπίου, τον Μέ-
λανα Δρυμό που θα μας αποκαλύψει ένα μοναδικό
φυσικό τοπίο που παρά το όνομα του (Μέλας) δεν είναι
καθόλου «σκοτεινό». Γραφικά χωριά με κουκλίστικα
σπίτια, λίμνες, καταρράκτες, πεύκα και έλατα μας
συνοδεύουν στη διαδρομή μας. Πρώτη μας στάση στο
φημισμένο για τα παραδοσιακά ξυλόγλυπτα ρολόγια
– κούκους χωριό Τρίμπεργκ. Συνεχίζουμε για το Μπάν-
τεν Μπάντεν. Θερμά μπάνια, καζίνο, μεγαλοπρεπή
κτήρια των αρχών του 20ου αι. με αετώματα και
κορινθιακούς κίονες συνθέτουν σκηνικό ευμάρειας,
πλούτου και χαλάρωσης. Στο Φράιμπουργκ, μια από
τις πιο γνωστές γερμανικές πανεπιστημιουπόλεις και
ταυτόχρονα σημαντική παραγωγός ποιοτικών κρα-
σιών, περιηγούμαστε στον γιγάντιο Καθεδρικό γοτθικό
Ναό  του 11ου αι. με το 116 μ. κωδωνοστάσιο να
υψώνεται αγέρωχα. Ανατολικά του Καθεδρικού στην
πλατεία προσελκύει το βλέμματα το ιστορικό εμπορικό
κτήριο (Kaufhaus) κατασκευασμένο τον 16 αι.
Επισκεπτόμαστε την  πλατεία Δημαρχείου με το Παλαιό
και Νέο Δημαρχείο και τον Δομινικανό Ναό του Αγ.
Μαρτίνου καθώς  και το σπίτι – φάλαινα, μια υπέροχη
αρχιτεκτονική αντίθεση στο χώρο με τα υστερογοτθικά
εξέχοντα παράθυρά του. Αργά το βράδυ άφιξη στην
Φρανκφούρτη.
5η μέρα: Φρανκφούρτη (Κρουαζιέρα στον Ρήνο –
Βισμπάντεν) Σήμερα θα απολαύσουμε μια κρουαζιέ-
ρα στον Ρήνο. Ο εντυπωσιακός βράχος Λορελέι, παρα-
μυθένια κάστρα, αμπελώνες κατά μήκος του ποταμού
και πανέμορφες πόλεις είναι μερικές από τις εικόνες που
θα αντικρύσουμε διασχίζοντας ένα από τα πιο ωραία
κομμάτια του ποταμού. Επόμενος σταθμός το Βισμπάν-
τεν, διάσημο για τις θερμές πηγές και τα λουτρά του για
τα οποία έχει δεχθεί κατά το πέρασμα των χρόνων διά-
σημους επισκέπτες όπως ο Γκαίτε, ο Ντοστογιέφσκι και
ο Μπραμς. Επιστροφή στην Φρανκφούρτη.
6η μέρα: Φρανκφούρτη - Ρομαντικός Δρόμος (Βίρ-
τσμπουργκ- Ρότενμπουργκ) Η σημερινή μας εκδρο-
μή θα μας δώσει την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα

από τα πιο γραφικά κομμάτια της Γερμανίας, την Νότια
Βαυαρία με την «ρομαντική οδό». Πανέμορφα γραφι-
κά χωριά και πόλεις, ρομαντικά κάστρα και υπέροχη
φύση απλώνονται κατά μήκος της διαδρομής μας μέ-
χρι το μεσαιωνικό Βίρτσμπουργκ χτισμένο δίπλα στον
ποταμό Μέιν. Θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό μπα-
ρόκ παλάτι και στην συνέχεια μας περιμένει το Ρότενμ-
πουργκ με τα καλοδιατηρημένα τείχη, τη παλιά αγορά
της πόλης, τις πλατείες με τις μεγάλες κρήνες και το Δη-
μαρχείο. Επιστροφή στη Φρανκφούρτη.
7η μέρα: Φρανκφούρτη – Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Πρωινό ελεύθερο για προσωπικές περιηγήσεις στον
εμπορικό πεζόδρομο της πόλης με τα ωραία πολυκα-
ταστήματα, καφέ και εστιατόρια. Μεταφορά στο αε-
ροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Ελ-
λάδα.

ΤΟ
Τ
Α

Ξ
ΙΔ

ΙΜ
Α

Σ

7 MEΡΕΣ AΠΟ €795
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4* με πρωινό καθημερινά

Μεταφορές και ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός

Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες 
πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι σε επισκε-

πτόμενους χώρους, αχθοφορικά
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

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

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ ΦΡΑΝκΦΟyΡτΗ 08.25 10.25
ΦΡΑΝκΦΟyΡτΗ ΑΘΗΝΑ 18.00 21.50

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 24/6, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 21/10

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - ΡΗΝΑΝΙΑ 3



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)

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 ή 4)

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)

Ανακαλύψτε τη γοητεία της «καρδιάς» της Ευρώπης, με τις κοσμοπο-
λίτικες πρωτεύουσες, τις υπέροχες μεσαιωνικές πόλεις, τα εξαιρετικά
μουσεία και την ενδιαφέρουσα νυχτερινή ζωή. 

Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις

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

Διανυκτερεύσεις: Άμστερνταμ (3), Βρυξέλλες (2)

OΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ4
Βερολίνο Πότσδαμ

4/5 μέρες, από €465Άμστερνταμ

4 μέρες, από €535Βρυξέλλες Γάνδη Μπρυζ

6 μέρες, από €595Μπενελούξ (Ολλανδία - Βέλγιο - Λουξεμβούργο)

4 μέρες, από €495



OΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5
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)

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)

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)

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..

Αναχωρήσεις 25/6, 16, 23 & 30/7, 6, 20 & 28/8, 
17/9, 8/10

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

Διανυκτερεύσεις: Πράγα (3), Βιέννη (2), Βουδαπέστη (2)

4/5 μέρες, από €525Τσεχία (Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ - Τσέσκυ Κρουμλόβ)

4 μέρες, από €395Ουγγαρία (Βουδαπέστη Παραδουνάβια Χωριά)

4 μέρες, από €455Βιέννη

8 μέρες, από €795Πράγα Βιέννη Βουδαπέστη



1η μέρα: Αθήνα - Κρακοβία. Πρωινή αναχώρη-
ση με απευθείας πτήση από την Αθήνα για τη
Κρακοβία. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες
πόλεις της Πολωνίας, από τα μεγαλύτερα πολιτι-
στικά, καλλιτεχνικά αλλά και τουριστικά κέντρα
της Ευρώπης, και είναι ευτυχώς ανέγγιχτη από την
καταστροφή του δευτέρου παγκοσμίου πολέ-
μου. Υπήρξε πρωτεύουσα της Πολωνίας από το
1038 έως το 1569. Στην ξενάγηση που ακολου-
θεί θα επισκεφθούμε την Εβραϊκή γειτονιά, Κάζι-

μιερτς, με τις επτά συναγωγές, θα δούμε το εντυπωσια-
κό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο του Βάβελ, τον Καθε-
δρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπά-
να, το Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν και την μεγαλύτερη
μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης με την Εκκλησία Μα-
ριάτσκι. Αφιερωμένη στην Παναγία, είναι ο ναός όπου
ο  - αγιοποιηθείς πλέον -  Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ διε-
τέλεσε επί μακρόν εφημέριος πριν γίνει επίσκοπος της
πόλης και αργότερα καρδινάλιος. Από το καμπαναριό
της επιβλητικής εκκλησίας, κάθε μία ώρα, ειδικά επι-
φορτισμένος για το σκοπό αυτό τρομπετίστας παίζει μια
μελωδία που απλώνεται σε όλη την πλατεία. Το δε ανα-
γεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, στο κέντρο της
πλατείας, το κέντρο του εμπορίου των υφασμάτων για
αιώνες, θα κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια για λίγη
ξεκούραση. Το απόγευμα προτείνουμε να  περιπλανη-
θείτε στα στενά δρομάκια της πόλης, και να απολαύσε-
τε ποτό η φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια
που κατακλύζουν τη κεντρική πλατεία της. H Κρακοβία
υπήρξε πρωτεύουσα της Πολωνίας από το 1038 έως το
1569. Γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της κατά τη δυνα-
στεία των Γιαγκελλόνων (1386 - 1572). Το 1569 ξεκίνη-
σε η παρακμή της με τη μεταφορά της πρωτεύουσας
στη Βαρσοβία από τον Σιγισμούνδο Γ΄. Η παλιά πόλη
της, έχει πλούσια αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, με πολ-
λά δείγματα μπαρόκ και γοτθικά. Τα παλάτια, οι εκκλη-
σίες και τα αρχοντικά της Κρακοβίας έχουν να επιδεί-
ξουν πλούτο χρωμάτων, αρχιτεκτονικών λεπτομερει-
ών, βιτρώ, έργων ζωγραφικής, γλυπτών και επιπλώσε-
ων. Το 1978 - την χρονιά που εντάχθηκε η πόλη στα
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO - ο Κά-
ρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα, Αρχιεπίσκοπος της Κρακοβίας,
ανακηρύχθηκε πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας, ως Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄.
2η μέρα: Κρακοβία (Αουσβιτς - Αλατωρυχεία Βιελί-
τσκα). Παρά το γεγονός, ότι έχουν περάσει εβδομήντα
και πλέον χρόνια από την απελευθέρωση των εγκλεί-
στων του κολαστηρίου από τους Ρώσους, το όνομα αυ-
τό εξακολουθεί να προκαλεί ακόμα και σήμερα φρίκη.
«Auschwitz» είναι η γερμανική ονομασία της Πολωνι-
κής πόλης Oswiecim, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρειοδυ-
τικά της Κρακοβίας, εκεί όπου οι Ναζί μετέτρεψαν τις πα-
λιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο φρικτότερο στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό που σοκάρει τον επισκέ-
πτη, αφού περάσει το κατώφλι με την κυνική επιγραφή
«Arbeit macht Frei»(η εργασία απελευθερώνει), είναι η
μεθοδικότητα, η εντατική μελέτη των διαδικασιών και η
κατασκευή τέτοιων υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται
η μέγιστη αποτελεσματικότητα στο έργο αυτό. Η σημε-
ρινή μας επίσκεψη απαιτεί γερό στομάχι, ειδικά όταν θα
βρεθούμε μπροστά στα εκθέματα με προσωπικά αντι-
κείμενα, μικρά παπούτσια και ρούχα παιδιών, πολλά
από τα οποία ήταν νηπιακής ηλικίας, όταν δολοφονή-
θηκαν. Το εξαιρετικά οργανωμένο μουσείο είναι ιδιαί-
τερα διδακτικό και λειτουργεί σαν μια σοβαρή προει-
δοποίηση για τους κινδύνους του ολοκληρωτισμού και
του φανατισμού κάθε απόχρωσης. Ανοιχτό όλο τον
χρόνο, δέχεται περισσότερους από 1.500.000 επισκέ-
πτες και αποτελεί ένα από τα κύρια «αξιοθέατα» της

Κρακοβίας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα πε-
ρίφημα αλατωρυχία της Wieliczka, μόλις 15χλμ από το
κέντρο της Κρακοβίας, που έχουν μια ιστορία 700 ετών
και περισσότερα από 300 χιλιόμετρα υπόγειων στοών.
Μία στοά μάλιστα έχει διαμορφωθεί σε παρεκκλήσι
προς τιμήν του Ευλογημένου Κίνγκα, προστάτη Αγίου
των εργαζομένων σε ορυχεία. Η «αλατόγλυπτη» εκ-
κλησία έχει σκαλιστεί, εξ ολοκλήρου, από τους ίδιους
τους αλατωρύχους οι οποίοι έφτιαξαν ακόμη και τους
πολυελαίους από κρυστάλλους αλατιού. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Κρακοβία (προαιρετική εκδρομή στο Ζακο-
πάνε, κόστος 40€). Ημέρα ελεύθερη στην διάθεση
σας να περιπλανηθείτε στην όμορφη Κρακοβία και να
την εξερευνήσετε καλύτερα, σύμφωνα με τα προσωπι-
κά σας ενδιαφέροντα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε
μια ολοήμερη εκδρομή στο Ζακοπάνε, νότια της Κρα-
κοβίας κοντά στα σύνορα της Σλοβακίας. Το Ζακοπά-
νε  είναι φωλιασμένο στα όρη Τάτρα, δημοφιλές θέρε-
τρο της Πολωνίας, τόσο το χειμώνα όπου το επισκέ-
πτονται σκιέρ για τις όμορφες πίστες του όσο και όλο
τον υπόλοιπο χρόνο όπου προσφέρεται για πεζοπορία
και ορειβασία. Ο κεντρικός πλατύς πεζόδρομος της πό-
λης και τα κουκλίστικα ξύλινα σπιτάκια του θα σας με-
ταφέρουν σε μια άλλη εποχή, τέλη του 18ου αιώνα,
όπου προσέλκυσε ανθρώπους των τεχνών της Πολω-
νίας και λόγω των ορυχείων και της μεταλλουργίας
που αναπτύχθηκε στην περιοχή εξελίχθηκε σε σημαντι-
κό κέντρο. Χρόνος ελεύθερος στην περιοχή για περπά-
τημα και γεύμα και επιστροφή αργά το απόγευμα στην
Κρακοβία.
4η μέρα: Κρακοβία (Υπόγεια πόλη στην Οσόβκα &
Εκκλησία Ειρήνης στη Σβιντνίτσα) - Βρόσλαβ. Έχον-
τας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία,
αφήνουμε σήμερα την Νότια Πολωνία και κατευθυνό-
μαστε στη δυτική πλευρά της χώρας, στη περιοχή της Σι-
λεσίας και στη πρωτεύουσα της το Βρόσλαβ. Καθο-
δόν θα επισκεφθούμε την υπόγεια πόλη της Οσόβκα,
μέρος του περίφημου αμυντικού σχεδίου Ράισε που
εκπονήσαν μυστικά οι Ναζί στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
το 1943 για ανακόψουν την επικείμενη προέλαση των
Συμμάχων προς το Βερολίνο. Ακολουθεί στάση στην
περίφημη εκκλησία της Ειρήνης στη Σβιντνίτσα, που
ανήκει πλέον στη Λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς της Unesco. Χτίστηκε αμέσως μετά το τέλος
του Τριαντακονταετούς Πολέμου και την Συνθήκη Ει-
ρήνης της Βεστφαλίας το 1648,  και αποτελεί τη πρώτη
Λουθηρανική εκκλησία στην μέχρι τότε καθολική Σιλε-
σία. Αφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Βρόσ-
λαβ και βραδινός περίπατος στο κέντρο της πόλης με
την πανέμορφη πλατεία.
5η μέρα: Βρόσλαβ - Βαρσοβία. Από τον 1ο κιόλας αι-
ώνα, το Βρόσλαβ ήταν η μεγάλη και ισχυρή πόλη της
νότιας Σιλεσίας. Βοημοί, Αψβούργοι και Πρώσοι άφη-
σαν τα σημάδια τους στη πόλη, που για πολλούς αι-
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6/7 MEΡΕΣ AΠΟ €645
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά εισιτήρια
Ξενοδοχεία 5*&4*sup ( Intercontinental

/  Radisson Blu /  Hilton Garden Inn /
Mercure /  HP Park Plaza) 

Πρωινό μπουφέ καθημερινά
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπου αναφέρεται επίσκεψη

Έμπειρος αρχηγός / συνοδός
Ταξιδιωτικός φάκελος 

με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αχθοφορικά

Ότι αναφέρεται 
ως προαιρετικό / προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο 

ή ταυτότητα τελευταίας δεκαετίας 
με λατινικούς χαρακτήρες



ώνες ήταν γνωστή με το Γερμανικό της όνομα Μπρεσ-
λάου. Ξεκινώντας την περιήγηση από το νησί Πιάσεκ
στον ποταμό Όντρα, θα συνεχίσουμε στη μεγάλη κεν-
τρική 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. 
6η μέρα: Βαρσοβία. Ό,τι της λείπει σε αρχαιότητες, η
Βαρσοβία το κερδίζει σε δυναμισμό. Και αυτό γίνεται
αμέσως αντιληπτό από τις πρώτες εικόνες. Η γνωριμία
μας ξεκινά με το Πάρκο Lazienski. Σχεδιασμένος τον
17ο αιώνα, ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου της
πόλης, έχει συνολική έκταση 760 στρέμματα και περιέ-
χει ανθισμένους κήπους, μνημεία αφιερωμένα σε θε-
ούς και καλλιτέχνες (ξεχωρίζει το μνημείο του Σοπέν,
γύρω από το οποίο οργανώνονται μουσικές εκδηλώ-
σεις), σιντριβάνια, λίμνες, αμφιθέατρα, μονοπάτια και
γέφυρες. Συνεχίζουμε με την παλιά πόλη της Βαρσο-
βίας που περιβάλλεται από οχυρώσεις και βρίσκεται
στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε την  πλατεία της
Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, που αποτελεί ένα υπέ-
ροχο δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής και τώρα λειτουρ-
γεί σαν έδρα της Βουλής, την πλατεία του Κάστρου
Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από
τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτι-
σμού και Επιστημών, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία,
καθώς επίσης και το Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την
Όπερα και το Μπαλέτο. Επόμενη στάση μας στο
Εβραϊκό Γκέτο, με το μνημείο των Μαρτύρων της Ναζι-
στικής θηριωδίας και το νέο υπερσύγχρονο μουσείο
Εβραικής Ιστορίας. Διατρέχοντας μια σειρά από μεγά-
λες λεωφόρους και περνώντας από το  μετασταλινικό
σύγχρονο κέντρο της πόλης, φτάνουμε στην πλατεία
του Κάστρου. Πρόκειται για μια απολαυστική διαδρο-
μή γνωστή ως «μίλι», που θα μας φέρει μπροστά στα
πιο σπουδαία μνημεία και τα πλέον όμορφα κτίρια της
Βαρσοβίας. Ξεχωρίζουν η Εκκλησία της Αγίας Άννας
και του Τιμίου Σταυρού, ο Ναός των Καρμελιτών, το
Προεδρικό Ανάκτορο, το Παλάτι Kazimierz, το ιστορι-
κό και πολυτελέστατο ξενοδοχείο Μπρίστολ, η Εθνική
Βιβλιοθήκη, το εντυπωσιακό κτίριο του Πανεπιστημίου
και το Κάστρο της Βαρσοβίας, ενώ λίγο πιο πέρα θα
προσεγγίσουμε το σπίτι της  πρωτοπόρας και τιμημένης
με Νόμπελ, Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί. Για το απόγευ-
μα ένας περίπατος στα πεζοδρομημένα τμήματα της
παλιάς πόλης, τα γεμάτα μουσικές μπάντες, μία επίσκε-
ψη στο υπερσύγχρονο εμπορικό κέντρο Centrum,
στην περιοχή Srodmiescie, η ένας καφές στα ατμοσφαι-
ρικά καφενεία της πόλης, είναι κάποιες καλές ιδέες για
την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σας.
7η μέρα: Βαρσοβία (προαιρετική εκδρομή Ζελάσο-
βα Βόλα & Βιλάνοφ ανάκτορα, κόστος 35€ με εισό-
δους) - Αθήνα. Η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη και
αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να γνωρίσετε
σε βάθος την αρχοντική Πολωνική πρωτεύουσα, ξεκι-
νώντας απο την Νέα Πόλη. Μη σας ξεγελά το όνομα.
Η Νέα Πόλη (Nowe Miasto) της Βαρσοβίας είναι εξί-
σου γραφική και εξίσου…παλιά με την Παλιά Πόλη.
Χτισμένη τον 15ο αιώνα, σαν ανεξάρτητη πολιτεία, αυ-
τή η συνοικία διαθέτει καταπράσινες ήσυχες πλατείες,
εστιατόρια με κούνιες αντί τραπεζιών και τον πάλλευκο
ναό του Αγίου Kazimierz με τον επιβλητικό τιρκουάζ
τρούλο. Όπως συνέβη και με την «γειτόνισσά» της, η
Νέα Πόλη ισοπεδώθηκε από τους Γερμανούς και ξα-
ναχτίστηκε εκ νέου την δεκαετία του 1950. Μια ακόμη

ωραία πρόταση αποτελεί η εκδρομή μισής μέρας στην
κοντινή Ζελάσοβα Βόλα, τη γενέτειρα του μεγάλου
μουσουργού Σοπέν. Επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο (είσο-
δος) που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός, χρόνος
στην διάθεση σας για γνωριμία με την πόλη και επι-
στροφή στη συνέχεια στην Βαρσοβία. Ακολουθεί επί-
σκεψη στους υπαίθριους χώρους του ανακτόρου Βιλά-
νοφ που εντυπωσιάζει κυρίως για την εξωτερική του
όψη. Οι όμορφοι κήποι του που επισκεπτόμαστε (είσο-
δος), πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και γι’ αυτό
ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «μικρές Βερ-
σαλλίες». Μεταφορά το απόγευμα στο αεροδρόμιο
της Βαρσοβίας για την επιστροφή μας στην Ελλάδα

Για τους ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη το ταξίδι γίνε-
ται 8ήμερο με επιπλέον διανυκτέρευση ΔΩΡΟ στην
Βαρσοβία

ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΡΟΣΛΑΒ - Άουσβιτς (Ζακοπάνε) 7
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN

από Αθήνα
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - κΡΑκΟΒΙΑ 10.05 11.30
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 19.20 22.55

από Θεσσαλονίκη
με δώρο 1 επιπλέον νύχτα

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣ/ΝΙκΗ - ΑΘΗΝΑ 07.25 08.15
ΑΘΗΝΑ - κΡΑκΟΒΙΑ 10.05 11.30
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 10.45 14.20
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 15.55 16.50

ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΒΡΟΣΛΑΒ ΑΟΥΣΒΙΤΣ 6μέρες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 20 & 27/6, 5, 12 & 19/9

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN
Αναχ. Άφιξη

ΘΕΣ/ΝΙκΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - κΡΑκΟΒΙΑ 08.10 09.35
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 10.45 14.20
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 15.55 16.50

1η μέρα: άφιξη Κρακοβία και ξενάγηση πόλης -
απόγευμα ελεύθερο
2η μέρα: ξενάγηση στα αλατωρυχεία, απόγευμα
ελεύθερο
3η μέρα: οδική μετάβαση Κρακοβία Αουσβιτς
Σβιντνίτσα Βρόσλαβ  
4η μέρα: ξενάγηση Βρόσλαβ  και οδική μετάβα-
ση Βαρσοβία 
5η μέρα: ξενάγηση Βαρσοβίας, απόγευμα ελεύ-
θερο
6η μέρα: μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιστρο-
φή στην Ελλάδα



1η μέρα: Αθήνα  / Θεσσαλονίκη -  Κρακοβία.
Πρωινή αναχώρηση με απευθείας πτήση από
την Αθήνα για την όμορφη Κρακοβία. Στην ξενά-
γηση που ακολουθεί θα δούμε το εντυπωσιακό
Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, το Καθεδρι-
κό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους,, το πανεπι-
στήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική
πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμέ-
νη στην Παναγία. Στη μέση της πλατείας δεσπό-
ζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένι-

τσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο των
υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κατά-
στημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής Πολω-
νών ζωγράφων. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο μας. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα στενά
δρομάκια της παλιάς πόλης, απολαύστε το καφέ ή το
ποτό σας στα δεκάδες μπαράκια που κατακλύζουν την
κεντρική πλατεία της. Δειπνήστε σε κάποιο από τα πολ-
λά εστιατόρια της πόλης επιλέγοντας τοπική η διεθνή
κουζίνα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας
2η μέρα: Κρακοβία (Αλατωρυχεία Βιελίτσκα). Αμέ-
σως μετά το πρωινό αναχώρηση για το προάστιο της
Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της που θα επισκε-
φθούμε αποτελούν μοναδικό μνημείο στην ιστορία
των ορυχείων. Οι υπόγειες στοές στις οποίες βρίσκον-
ται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φω-
σφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των
στοών τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγ-
κών 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 ελεύθερο στην διάθεση σας. 
3η μέρα: Κρακοβία (Άουσβιτς) - Βρόσλαβ. Κατευθυ-
νόμενοι βορειοδυτικά προς την πόλη του Βρόσλαβ θα
επισκεφθούμε το μουσειακό χώρο Άουσβιτς / Μπιρ-
κενάου, ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω
από 2 εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμί-
ου Πολέμου. Χώρος σταθμός της νεότερης ιστορίας
που θυμίζει αποτρόπαιες πράξεις και προκαλεί έντονες
συγκινήσεις. Νωρίς το απόγευμα φθάνουμε, στη καρ-
διά 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
Σιλεσίας. Βοημοί, Αψβούργοι και Πρώσοι άφησαν τα
σημάδια τους στη πόλη που για πολλούς αιώνες ήταν
γνωστή με το Γερμανικό της όνομα, Μπρεσλάου. Στη
ξενάγηση της πόλης θα αναβιώσουν οι μνήμες της πο-
λυτάραχης ιστορίας της. Ξεκινώντας από το νησί Πιά-
σεκ, στον ποταμό Όντρα, θα συνεχίσουμε στη μεγάλη
κεντρική πλατεία Ρίνεκ με τα κτίσματα των συντεχνιών
και το παλιό Δημαρχείο, ένα από τα ωραιότερα της Πο-
λωνίας. Στην συνέχεια θα φωτογραφίσουμε το περίφη-
μο 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.
Δείπνο στο ξενοδοχείο.
4η μέρα Βρόσλαβ (Νότια Σιλεσία: Κσιάζ, υπόγεια
πόλη Οσόβκα, Σβιντνίτσα). Η μέρα μας σήμερα είναι
αφιερωμένη στα θαυμάσια αξιοθέατα της Κάτω Σιλε-
σίας. 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 γερμανι-
κό του όνομα Φύρστενστάιν Στη συνέχεια μας περιμέ-
νει η υπόγεια πόλη της Οσόβκα που αποτέλεσε μέρος
του περίφημου αμυντικού Σχεδίου Ράισε που εκπονή-
σαν μυστικά οι Ναζί στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο από το
1943 και μετά, για να ανακόψουν την επικείμενη προ-

έλαση των Συμμάχων προς το Βερολίνο. Τέλος θα επι-
σκεφθούμε τη περίφημη εκκλησία της Ειρήνης στη
Σβιτνίτσα που χτίστηκε αμέσως μετά το τέλος του Τριαν-
τακονταετούς Πολέμου και την Συνθήκη Ειρήνης της
Βεστφαλίας το 1648 και αποτελεί τη πρώτη Λουθηρα-
νική εκκλησία που χτίστηκε στην μέχρι τότε καθολική
Σιλεσία και ανήκει πλέον στη Λίστα Παγκόσμιας Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Επιστροφή στο
Βρόσλαβ το απόγευμα. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βρόσλαβ - Πόζναν. Σήμερα ο προορισμός
μας στην κεντροδυτική Πολωνία, είναι η ιστορική πόλη
Πόζναν, πρώτη πρωτεύουσα της χώρας μέχρι το 1039
η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη κ δεύτερο βιομηχανικό εμ-
πορικό κ εκπαιδευτικό κέντρο της Πολωνίας. Η γραφι-
κότατη αυτή πόλη ξεκίνησε να χτίζεται σαν οχυρό τον
9ο αιώνα, πάνω στο νησάκι Sorrow Tomsky του ποτα-
μού Βάρα κ πέρασε από τα χεριά Σουηδών, Πρώσων,
Ρώσων, Γερμανών μέχρι το 1918 που εντάσσεται στην
Πολωνία. Θα δούμε μεταξύ άλλων το Δημαρχείο με
τη πράσινη στέγη και το ιδιόμορφο ρολόι που κάθε με-
σημέρι στις 12 δίνει μια περίεργη παράσταση με «δύο
τράγους». Αξίζει να περάσετε λίγο από τον ελεύθερο
σας χρόνο στο Starry Brower, ένα πρώην εργοστάσιο
το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα μοντέρνο εμ-
πορικό και πολιτιστικό κέντρο με αξιοσημείωτες εικα-
στικές πινελιές ή να κάνετε βόλτα στον πεζόδρομο Pol-
wiejska που είναι και η κεντρική αγορά της πόλης. Δεί-
πνο στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Πόζναν (Τορούν) -  Γκντάνσκ. Το οδοιπορι-
κό μας συνεχίζεται στο μεσαιωνικό Τορούν, μια από τις
παλιότερες πόλεις της Πολωνίας, χτισμένη επάνω στον
ποταμό Βιστούλα με εμφανή ακόμα τα τείχη της οχύ-
ρωσης της. Θα περιδιάβουμε τα θεοδρομημένα στενά
της μεσαιωνικής παλιάς πόλης, θα θαμάσουμε τα γοτ-
θικά κτίρια με το κόκκινο τούβλο, το Δημαρχείο, τις εκ-
κλησίες, τα διάσημα παλιά σπίτια, κάποια από τον 16ο
αιώνα ακόμα, όπως το «Σπίτι κάτω από το Άστρο», που
έχουν μείνει άθικτα από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ένα από αυτά του 15ου αιώνα, θεωρείται ότι είναι το
σπίτι που γεννήθηκε ο Πολωνός Αστροφυσικός της
Αναγέννησης, Νικόλαος Κοπέρνικος, το άγαλμα του
οποίου δεσπόζει στο κεντρική πλατεία. Η παλιά πόλη
ανήκει από το 1997 στην λίστα της UNESCO και από το
2007 προστέθηκε στην λίστα με τα 7 Θαύματα της Πο-
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10 MEΡΕΣ AΠΟ €995
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4*s & 5* (Ηilton, Interconti-

nental, Radisson Blu, Sadova)
Πρωινό μπουφέ καθημερινά

5 δείπνα (σετ μενού 3 πιάτων) 
όπως περιγράφονται

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπου αναφέρεται επίσκεψη

Κρουαζιέρα στο Κανάλι Ελμπλαγκ. 
Έμπειρος αρχηγός / συνοδός

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αχθοφορικά

Ποτά κατά την διάρκεια των δείπνων
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο η ταυτότητα 

με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΘΕΣ/ΝΙκΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - κΡΑκΟΒΙΑ 08.10 09.35
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 17.55 21.30
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 23.10 00.05



λωνίας και είναι από μόνη της ένα ταξίδι στην Ιστορία.
Το απόγευμα φθάνουμε στο ξεχωριστό Γκτανσκ το
οποίο θα γνωρίσουμε σε ξενάγηση την επόμενη μέρα.
Ξεκούραση στο ξενοδοχείο και δείπνο. 
7η μέρα:  Γκντάνσκ (Γκντίνια - Σοπότ). Η πρωινή ξε-
νάγηση στην “τριπλή πόλη” του Γκντάνσκ, που απαρτί-
ζεται από το Γκντίνια, το Γκντανσκ και το Σοπότ είναι
αποκαλυπτική. Μπορεί εμείς να το μάθαμε από τις τα-
ραγμένες μέρες της δεκαετίας του ’80, με την «Αλλη-
λεγγύη» και τον Λεχ Βαλέσα, τότε που ήταν πρωτοσέλι-
δο στα διεθνή ΜΜΕ αλλά η πόλη πέρα από τα ναυπη-
γία και το λιμάνι είναι μία από τις πιο όμορφες στη Βαλ-
τική. Η κυρίως πόλη επικεντρώνει όλο το μνημειακό
πλούτο και φιλοξενεί τη βασιλική οδό, με λαμπρά κτί-
ρια που ανοικοδομήθηκαν επιμελώς μετά τις κατα-
στροφές του πολέμου. Περνάμε κάτω από την πύλη Βι-
ζίνα, βλέπουμε το μέγαρο της αδελφότητας του Αγίου
Γεωργίου και το παλιό Δημαρχείο και συνεχίζουμε 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 ολοκληρώ-
σουν τη γνωριμία μας με τη πόλη - έκπληξη της εκδρο-
μής μας. Φυσικά μην παραλείψετε στον ελεύθερο χρό-
νο σας να αγοράσετε αντικείμενα από κεχριμπάρι Βαλ-
τικής για το οποίο φημίζεται όλη η περιοχή. Δείπνο στο
ξενοδοχείο.
8η μέρα: Γκντάνσκ (κάστρο Μάλμποργκ - Κρουαζιέ-
ρα στο κανάλι Ελμπλαγκ) - Βαρσοβία. Αφήνουμε σή-
μερα την πόλη του Γκντάνσκ με τελικό προορισμό τη
Βαρσοβία, τελευταίο σταθμό του οδοιπορικού μας στη
Πολωνία. Καθοδόν θα έχουμε επίσκεψη στο μεσαι-
ωνικό κάστρο του Μάλμποργκ, από τα κορυφαία
δείγματα αμυντικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής σε
παγκόσμιο επίπεδο. Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλο-
γο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNE-
SCO, είναι η μεγαλύτερη γοτθική οχύρωση στην Ευ-

ρώπη και από το 1309 ως το 1457 αποτέλεσε το στρα-
τηγείο των Τεκτόνων Ιπποτών με το ιστορικό όνομα
Μαρίενμποργκ. Στη συνέχεια μας περιμένει η εμπειρία
μιας ιδιαίτερης κρουαζιέρας στο διάσημο κανάλι El-
blag, το τεχνολογικό μνημείο, που συνδέει τις δυτικές
λίμνες της Μαζουρίας με την λιμνοθάλασσα του Βι-
στούλα ποταμού. Σχεδιάστηκε από τον μηχανικό Ja-
cob Georg Serene στις αρχές του 19ου αιώνα εδραι-
ώνοντας έτσι ένα εμπορικό δρόμο μεταξύ της Ανατολι-
κής Πρωσίας και της Βαλτικής. Η μοναδικότητα αυτού
του καναλιού, μέρος του οποίου θα διαπνεύσουμε σή-
μερα, έγκειται στο ότι ξεπερνάει την διαφορά ύψους
των δεξαμενών νερού με ένα σύστημα από ράγες πά-
νω στις οποίες προσαρμόζεται το πλοίο καθώς βγαίνει
από το νερό και γίνεται ένα είδος «τρένου» μέχρι να
φθάσει στο επόμενο υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπε-
δο της δεξαμενής νερού και να βυθιστεί πάλι. Άφιξη το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Βαρσοβία. 
9η μέρα Βαρσοβία. Η Βαρσοβία ήταν αρχαία πρω-
τεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που βρίσκεται

στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον σημαντικότε-
ρο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον
κόσμο. Πρωινή ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέ-
ατα της ιστορικής πόλης που περιβάλλεται από τις πα-
λιές οχυρώσεις. Θα δούμε μεταξύ άλλων, την κεντρι-
κή πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ
καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που τώρα λει-
τουργεί 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 λαί-
λαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστή-
μης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέα-
τρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το
μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα
ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κή-
πους, και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζ-
λόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα
του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του
ανακτόρου Λαζιένσκι. Απόγευμα στη διάθεσή σας.
10η μέρα: Βαρσοβία (προαιρετική Ζελάσοβα Βόλα
& Βιλάνοφ, κόστος 35€ με εισόδους) - Αθήνα  /
Θεσσαλονίκη. Το πρωινό είναι ελεύθερο για ξεκούρα-
στους απολαυστικούς περίπατους, για καφέ και φωτο-
γραφίες σε αγαπημένες γωνιές της πόλης ή για τα τελευ-
ταία αναμνηστικά ψώνια. Εναλλακτικά προτείνουμε
προαιρετική επίσκεψη στην Ζελασοβα Βολα, γενέτειρα
του μεγάλου Πολωνού συνθέτη κλασικής μουσικής
παγκόσμιας εμβέλειας, Φρέντερικ Σοπέν. Επίσκεψη στο
σπίτι  - μουσείο που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός
και χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη. Επι-
στροφή στην Βαρσοβία κ επίσκεψη στους υπαίθριους
χώρους του ανάκτορου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυ-
ρίως με την εξωτερική του όψη και τους όμορφους κή-
πους που πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και μπο-
ρούμε να επισκεφτούμε. Αναχώρηση για το αεροδρό-
μιο και πτήση επιστροφής στην Ελλάδα.
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Αντίστροφο πρόγραμμα
αναχωρήσεων 2 & 23/7, 6/8

1η μέρα Αθήνα - Βαρσοβία, ξενάγηση
2η μέρα Προαιρετική Ζελάσοβα Βόλα
3η μέρα Βαρσοβία, Μαλμπορκγ, Ελμπλάγκ, 

Γκντάνσκ
4η μέρα Γκντάνσκ (Γκντινια  /  Σοπότ)
5η μέρα Γκντάνσκ, Τορούν, Πόζναν
6η μέρα Πόζναν, Βρόσλαβ
7η μέρα εκδρομή Οσοβκα, Κσιάζ, Σβιντνίτσα
8η μέρα Βρόσλαβ, Αουσβιτς, Κρακοβία
9η μέρα Κρακοβία, Αλατορυχεία
10η μέρα Κρακοβία - Αθήνα



1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη – Αγία Πε-
τρούπολη. Τι πιο ξεκούραστο από το να πετάξει
κανείς απευθείας από την Αθήνα με την ασφά-
λεια της AEGEAN AIRLINES για την παραμυθέ-
νια Αγία Πετρούπολη, χωρίς να σπαταλήσει πο-
λύτιμο χρόνο σε ενδιάμεσα αεροδρόμια. Η με-
ταμεσονύκτια άφιξη μας στο ξενοδοχείο και
ένας καλός ύπνος, θα μας επιτρέψουν να ξεκινή-
σουμε κεφάτοι και ξεκούραστοι την επόμενη μέ-
ρα την εξερεύνηση της πόλης. Μιας πόλης που

ιδρύθηκε το 1703 από τον Μέγα Πέτρο σαν προπύρ-
γιο της Ρωσίας στην Δύση, υπήρξε πρωτεύουσα της
Ρωσικής Αυτοκρατορίας για 215 χρόνια και φιλοτε-
χνήθηκε με κορυφαία μνημεία και εκπληκτικά κτίρια
έτσι ώστε να αποτελεί ένα υπαίθριο αρχιτεκτονικό μου-
σείο που παρά το νεαρό της ηλικίας της, μόλις 300
ετών, είναι τόσο εντυπωσιακή που αφήνει άφωνο τον
επισκέπτη με την εξαίρετη ομορφιά της.
2η μέρα: Αγία Πετρούπολη (ξενάγηση πόλης,
Φρούριο Πέτρου & Παύλου). Η Αγία Πετρούπολη εί-
ναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες ιστορικές πόλεις
της Ευρώπης. Στη σημερινή μας ξενάγηση θα αντικρί-
σουμε το Ναυαρχείο με τον υπέροχο χρυσό τρούλο,
τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Ισαάκ, ο οποίος χτιζό-
ταν επί 40 χρόνια και για την αποπεράτωσή του χρησι-
μοποιήθηκαν 40.000 εργάτες, την εκκλησία του «Σω-
τήρος πάνω στο αίμα» που μοιάζει πολύ με τον Άγιο
Βασίλειο στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, την πλα-
τεία των Δεκεμβριστών, το θέατρο Μαρίνσκι, έδρα
των μπαλέτων του Κίροφ,  και τον Ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου. Θα συνεχίσουμε την ξενάγηση της υπέρο-
χης πόλης γνωρίζοντας μια από τις πιο διάσημες ιστο-
ρικές φυλακές της Ρωσίας, το Φρούριο Πέτρου και
Παύλου. Χτίστηκε από το Μεγάλο Πέτρο σ’ ένα νησά-
κι στις εκβολές του Νέβα για να προστατεύει τη νέα
πρωτεύουσα. Το φρούριο αυτό, που λειτούργησε μέ-
χρι το 1919 ως φυλακή, «φιλοξένησε» πολλούς διά-
σημους κρατούμενους, όπως το γιο του Μεγάλου Πέ-
τρου 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 χιλιομέτρων στον οποίο θα

βρείτε καταστήματα σχεδιαστών μόδας, γκαλερί και
πολύ καλά εστιατόρια. Δείπνο.
3η μέρα: Αγία Πετρούπολη (Ερμιτάζ). Η σημερινή ξε-
νάγησή μας στο εκπληκτικό χειμερινό ανάκτορο των
τσάρων, το καταπληκτικό Ερμιτάζ, θα μας συναρπά-
σει. Το σύμπλεγμα των πέντε ανακτόρων, στεγάζεται
σε ένα υπέροχο κτιριακό συγκρότημα βαμμένο σε
πράσινους παστέλ και λευκούς τόνους. Το Ερμιτάζ εί-
ναι εξωπραγματικά μεγάλο, στεγάζει περισσότερα
από 3 εκατ. έργα τέχνης. Θα θαυμάσουμε την “Πανα-
γία με το Βρέφος”, του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, την “Επι-
στροφή του Ασώτου”, του Ρέμπραντ, αλλά και εκατον-
τάδες διάσημα έργα των κορυφαίων ζωγράφων της
παγκόσμιας ιστορίας τέχνης. Οι δε αίθουσες του με τα
Αιγυπτιακά εκθέματα καθώς και ο τομέας με τα Αρχαία
Ελληνικά ευρήματα συναγωνίζονται με άνεση τα
σπουδαιότερα μουσεία του είδους στο πλανήτη. Στο
ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε να παρακολουθή-
σετε μια παράσταση μπαλέτου στο Θέατρο Μαρίνσκι
όπου για πάνω από 200 χρόνια διάσημοι χορευτές
όπως ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ και ο Μιχάηλ Μπαρίσνι-
κοφ χόρεψαν σε αυτή τη σκηνή ή στο πρόσφατα ανα-
καινισμένο θέατρο Μικχαϊλόφσκι που, αν και δεν είναι
τόσο μεγάλο και τόσο πολυτελές, κερδίζει συνεχώς
καινούργιο κοινό καθώς λειτουργεί υπό νέα διεύθυν-
ση. Δείπνο. 
4η μέρα: Αγία Πετρούπολη (Τσερσκόε Σέλο παλάτι
Αικατερίνης, Πέτερχοφ θερινά ανάκτορα). Εκπληκτι-
κή η σημερινή μας μέρα. Θα αφουγκραστούμε τη ζωή
των τσάρων ξεκινώντας από το Τσερσκόε Σέλο, “το
χωριό του Τσάρου”. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα εξο-
χικών παλατιών 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 κατά-
λογο της UNESCO με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς. 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 ανή-
γειρε τα πρώτα εξοχικά καταλύματα, καθώς και το ναό
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Μπλαγκοβέστσεν-
σκαγια). Αργότερα η κόρη της Ελισάβετ ανέθεσε στον

αρχιτέκτονα Βαρθολομαίο Ραστρέλι, την ανέγερση
του μπαρόκ Παλατιού στη μνήμη της μητέρας της, Αικα-
τερίνης. Η κεχριμπαρένια αίθουσα δεσπόζει στο υπέ-
ροχο αυτό ανάκτορο που, λόγω της μοναδικής και
σπάνιας ομορφιάς της, είχε φτάσει να θεωρείται το
όγδοο θαύμα του κόσμου. Στην συνέχεια θα μεταφερ-
θούμε στο αυτοκρατορικό παλάτι Πέτερχοφ (Peterh-
of), ένα από τα πιο διάσημα ανάκτορα του κόσμου. Το
βασιλικό ανάκτορο οικοδομήθηκε ως θερινή κατοι-
κία, από τον τσάρο της Ρωσίας Πέτρο Α΄ τον Μεγάλο,
στο προάστιο Πέτερχοφ, 30 χλμ δυτικά της Αγίας Πε-
τρούπολης. Επονομάστηκε «Ρωσικές Βερσαλλίες» και
αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού οράματος του Μεγά-
λου Πέτρου. Θα περιηγηθούμε στους βασιλικούς κή-
πους, με τις πάνω από 100 μοναδικές πηγές και θα περ-
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8 MEΡΕΣ AΠΟ €895
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4/4*s (Radisson Blu, 

Holiday Inn, Park Inn, Orion) 
Πρωινό μπουφέ καθημερινά

6 δείπνα (μενού 3 πιάτων ή μπουφέ)
όπως περιγράφονται

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπου αναφέρεται επίσκεψη

Βίζα εισόδου στη χώρα 
και υποχρεωτική ασφάλεια Ρωσίας

Έμπειρος αρχηγός /συνοδός
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες 

πληροφορίες / φιλοδωρήματα

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αχθοφορικά - Ποτά κατά την διάρκεια των

γευμάτων / δείπνων
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

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

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.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 25/6, 16, 23 & 30/7, 6, 13, 20 & 27/8, 10 & 24/9, 8/10
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ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΘΕΣ/ΝΙκΗ - ΑΘΗΝΑ 20.55 21.45
ΑΘΗΝΑ - ΑΓ. ΠΕτΡΟΥΠΟΛΗ 23.05 02.55
ΜΟΣΧΑ - ΑΘΗΝΑ 13.20 16.40
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 19.20 20.15
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πατήσουμε έως τον Κόλπο της Φινλανδίας, σε ένα το-
πίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και μοναδικής τέ-
χνης. 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. Επιστρο-
φή στην Αγία Πετρούπολη. Δείπνο.
5η μέρα: Αγία Πετρούπολη (Μόσχα) – Βλαντιμίρ
Χρυσός Δακτύλιος. Πρωινή πτήση για την Μόσχα και
απευθείας αναχώρηση οδικώς για το Βλαντιμίρ. Είναι
μια από τις παλαιότερες πόλης της  Ρωσίας και ανήκει
στο παγκοσμίως διάσημο Χρυσό Δακτύλιο, το σύμ-
πλεγμα δηλαδή των ιστορικών εκείνων πόλεων που
αποτέλεσαν το εφαλτήριο του Ρωσικού πολιτισμού. Το
Βλαντίμιρ είναι ίσως το σπουδαιότερο όλων. Διάσημα
αρχιτεκτονικά μνημεία-ορόσημα της Ρωσικής ιστορίας
το κατέστησαν σαν  έναν από τους μεγαλύτερους του-
ριστικούς προορισμούς της χώρας, που δεν θα μπο-
ρούσαμε να παραλείψουμε. Στην σημερινή μας ξενά-
γηση θα επισκεφθούμε την περίφημη Χρυσή πύλη η
οποία και αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της
πόλης. Πριν από πολύ καιρό η πύλη ήταν είσοδος στην
πόλη, αλλά σήμερα είναι  το κέντρο του Βλαντιμίρ. Θα
συνεχίσουμε την επίσκεψή μας στους  καθεδρικούς να-
ούς Ντιμιτριέφσκι, του Αγίου Δημητρίου και Ουσπέν-
σκι, της Κοίμησης της Θεοτόκου οι οποίοι ανήκουν στη
περιώνυμη λίστα Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονο-
μιάς της Unesco. Ιδρύθηκαν τον 12ο αιώνα και είχαν τη
τύχη να σωθούν από τη καταστροφική λαίλαπα της ει-
σβολής των Τατάρων - Μογγόλων. Η εξαιρετική, ση-
μείο αναφοράς της Ρωσικής τεχνοτροπίας,  εξωτερική
τους αρχιτεκτονική συνδυάζεται ιδανικά με τις θαυμά-
σιες τοιχογραφίες των μεγαλύτερων Ρώσων εικονο-
γράφων μέσα στους οποίος δεσπόζει, η απόλυτη καλ-
λιτεχνική ιδιοφυία του μέγιστου Αντρέι Ρουμπλιώφ. Το
Βλαντίμιρ, όπως θα διαπιστώσετε, είναι ο ορισμός της
πόλης «κόσμημα». Το βράδυ μη παραλείψετε να απο-
λαύσετε τα κορυφαία μνημεία του με τους διάσημους
χρυσούς τρούλους, να «λάμπουν» στο καλοκαιρινό
Ρωσικό ουρανό.  Δείπνο    
6η μέρα: Βλαντιμίρ ( Σεργκιεβ Ποσάντ) -
Μόσχα. Οδική αναχώρηση για την πόλη Σεργκιέβ
Ποσάντ, γνωστή και ως Ζαγκόρσκ, σε απόσταση 70
χλμ. βορειοανατολικά της Μόσχας, όπου βρίσκεται το
θρησκευτικό κέντρο της Ρωσίας, η έδρα της Ρωσικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Ρώσων Πατριαρχών.
Στην ευρύτερη περιοχή δεσπόζει το μοναστήρι του Αγί-
ου Σεργίου - Αγίας Τριάδας (η μια από τις 4 Λαύρες της
Ρωσίας). Η Μονή ιδρύθηκε το 1345 από τον Άγιο Σέρ-
γιο (1322-1392), του οποίου και το λείψανο φυλάσσε-
ται εκεί. Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα περιλαμβάνει
50 κτίρια κατασκευασμένα από τεχνίτες της γύρω πε-

ριοχής και από το 1993 συμπεριλαμβάνεται στον κατά-
λογο της Παγκόσμιας Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς της
ΟΥΝΕΣΚΟ. Μετά την επίσκεψη μας συνεχίζουμε για τη
Μόσχα, που με 12 εκ. κατοίκους είναι όχι μόνο η πρω-
τεύουσα της Ρωσίας αλλά και η απόλυτη μητρόπολη
της αχανούς χώρας. Η απογευματινή μας πανοραμική
ξενάγηση θα μας αποκαλύψει τον εκρηκτικό της χαρα-
κτήρα. Κτίρια ορόσημα που ανήκουν στο διάσημο
σύμπλεγμα των Επτά Αδελφών, την επιτομή της Σταλι-
νικής αρχιτεκτονικής, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών,
το ξενοδοχείο Ουκράινα και το Κεντρικό κτίριο του
Πανεπιστημίου Λομονόσωφ, φαρδιές, επιβλητικές λε-
ωφόροι, περίφημα πάρκα και φυσικά εντυπωσιακά
μνημεία από όλες τις φάσεις της Ρωσικής ιστορίας ολο-
κληρώνουν το «αφήγημα» μίας πόλης που δικαιολο-
γεί όσο ελάχιστες το τίτλο της παγκόσμιας Μητρόπο-
λης. Σημείο ενδιαφέροντος επίσης αποτελεί και το με-
τρό της πόλης που θα γνωρίσουμε, όπου οι σταθμοί
μοιάζουν περισσότερο με υπόγεια παλάτια, στολισμέ-
να με εντυπωσιακούς πολυελαίους, σπάνιους πίνακες
ζωγραφικής, περίτεχνα βιτρό και σπουδαία γλυπτά. Η
μέρα μας θα κλείσει με μια βόλτα  στη μποέμ οδό Αρμ-
πάτ, μία από τις παλαιότερες συνοικίες της πρωτεύου-
σας, εδώ που ο  επισκέπτης μεταφέρεται στη Μόσχα
του 18ου και 19ου αιώνα, των ρομαντικών ποιητών
και της Νεοκλασικής Αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
7η μέρα:  Μόσχα (Κρεμλίνο, Κόκκινη Πλατεία,
Μποροντίνο, μουσείο Κοσμοναυτών). Σήμερα θα
κατευθυνθούμε στη φημισμένη Κόκκινη Πλατεία, σή-
μα κατατεθέν της πόλης αλλά και του κράτους. Ο
Άγιος Βασίλειος με τους πολύχρωμους, σε σχήμα
κρεμμυδιού τρούλους του, το πολυτελές κατάστημα
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.
Εισερχόμενοι στο μοναδικό μεσαιωνικό κάστρο του
Κρεμλίνου θα αντικρύσουμε τον ναό του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου, όπου τελούνταν οι βαπτίσεις, τον
ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέ-
ψη τους καθώς και τον ναό του Αρχαγγέλου όπου γι-
νόταν η ταφή των ηγετών μιας άλλης εποχής. Θα περά-
σουμε από το παλάτι των Συνεδρίων και θα αντικρύ-
σουμε την τεραστίων διαστάσεων καμπάνα και τα κα-

νόνια που δεσπόζουν στην μεγαλοπρεπή πλατεία. Αρ-
γότερα θα κατευθυνθούμε στο μουσείο των κοσμο-
ναυτών. Το εντυπωσιακό κτίριο στο οποίο στεγάζεται,
χτίστηκε το 1964 με σκοπό να εκθέσει τα επιτεύγματα
των Ρώσων στην αστροναυτική. Εκτός από διαστημό-
πλοια 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. Τέλος η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με το
μουσείο-πανόραμα «Μάχη του Μποροντίνο». Η ιδέα
του πανοράματος ανήκει στον καλλιτέχνη Φραντς
Ρουμπό, ο οποίος ολοκλήρωσε την  τιτάνια προσπά-
θειά του το 1912. Το συνολικό μήκος του πίνακα, όπου
εικονίζονται περίπου τρεις χιλιάδες χαρακτήρες, είναι
115μ. ενώ το ύψος 15μ. Αναπαρίσταται η αποφασιστι-
κή μάχη του πολέμου της Ρωσίας με τον Ναπολέοντα
το Σεπτέμβριο του 1812.Το βράδυ ένας περίπατος στην
αριστοκρατική λεωφόρο Τβερσκάγια, με τα κομψά
καφέ και τις υπέροχα διακοσμημένες βιτρίνες των διά-
σημων οίκων μόδας καθώς και το φωτισμένο υπερθέ-
αμα της Πλατείας της Επανάστασης και φυσικά της
ίδιας της Κόκκινης Πλατείας, θα κλείσουν με το πιο ιδα-
νικό τρόπο μια ακόμη υπέροχη μέρα. Δείπνο.
8η μέρα: Μόσχα  – Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Μετά το
πρωινό μας και έχοντας περάσει μία εβδομάδα σε ένα
μοναδικό προορισμό, μεταφερόμαστε στο αεροδρό-
μιο απ΄ όπου θα πάρουμε την απευθείας πτήση επι-
στροφής προς την Αθήνα.

ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
8 μέρες

1η μέρα Αθήνα - Αγία Πετρούπολη, άφιξη
2η μέρα Αγία Πετρούπολη, ξενάγηση
3η μέρα Αγία Πετρούπολη Ερμιτάζ ξενάγηση
4η μέρα Αγία Πετρούπολη, Πέτερχοφ

& Τσερσκόε Σέλο
5η μέρα Πτήση Αγία Πετρούπολη – Μόσχα, 

ξενάγηση
6η μέρα Μόσχα, Κρεμλίνο Κόκκινη πλατεία 

& Μποροντίνο
7η μέρα Μόσχα, Ζαγκορσκ & μουσείο 

Κοσμοναυτών
8η μέρα Μόσχα - Αθήνα



1η μέρα: Αθήνα - Αγ. Πετρούπολη. Πτήση με
την AEROFLOT, μέσω Μόσχας, για την Αγία Πε-
τρούπολη. Πριν καταλήξουμε στο ξενοδοχείο
μας θα διατρέξουμε την περιοχή για να θαυμά-
σουμε τα κτίρια της Σοβιετικής Περιόδου, με τη
χαρακτηριστική τους αρχιτεκτονική και να στα-
θούμε στο μνημείο της Πολιορκίας του Λένινγ-
κραντ του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Στη
συνέχεια, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
2η μέρα: Αγ. Πετρούπολη. Η Οκτωβριανή Επα-

νάσταση, συμβολικά, αρχίζει με την άφιξη του Λένιν
στη Ρωσία στις 3 Απριλίου 1917. Δύο μήνες νωρίτερα,
η Φεβρουαριανή Επανάσταση των Αστών υποχρέω-
σε σε παραίτηση τον τσάρο Νικόλαο Β’ και σήμανε το
τέλος της αυτοκρατορίας και των Ρωμανώφ. Ο Λένιν
έφτασε στο Φινλανδικό σταθμό του Πέτρογκραντ, επι-
βαίνοντας του συρμού που έσερνε η ατμομηχανή Νο
293. Σήμερα, η ατμομηχανή 293 είναι μόνιμο ιστορικό
έκθεμα. Από δω περνάμε τη γέφυρα πάνω από το Νέ-
βα και κατευθυνόμαστε στον περίβολο του Ινστιτού-
του Σμόλνυ. Αυτό το Κολέγιο Θηλέων του Πέτρογ-
κραντ συνδέεται ιστορικά με την Οκτωβριανή Επανά-
σταση, αφού επιλέχτηκε από τον Λένιν για να φιλοξε-
νήσει την έδρα των Μπολσεβίκων. Εδώ συσκέπτον-
ταν τα μέλη της Κεντρικής επιτροπής. Υπήρξε κατοικία
του ίδιου του Λένιν και της Ναντίεζντα Κρούπσκαγια,
μέχρι το Μάρτιο του 1918. Στη συνέχεια, έγινε η επίση-
μη έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Λένινγ-
κραντ, ενώ είναι εδώ που δολοφονήθηκε ο Κίρωφ το
1934. Στη μεγάλη αίθουσα έγινε η αναγγελία της επιτυ-
χημένης κατάληξης της Οκτωβριανής Επανάστασης,
από τον ίδιο τον Λένιν. Σήμερα, το κτήριο είναι η επίση-
μη κατοικία του κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης, αλ-
λά το διαμέρισμα που κατοίκησε ο Λένιν διατηρείται
όπως ήταν. Από δω προχωράμε μερικά τετράγωνα πιο
κάτω, όπου βρίσκεται το Ανάκτορο της Ταυρίδας. Το
ανάκτορο αυτό, του Γκριγκόρι Ποτέμκιν, στέγασε κατά
τον 20ο αιώνα την Κρατική Δούμα, ενώ το 1917 στέγα-
σε, ταυτόχρονα, την πρώτη Προσωρινή Κυβέρνηση
και το Σοβιέτ του Πέτρογκραντ, βασικό όργανο των
Μπολσεβίκων που έφερε σε πέρας την Οκτωβριανή
Επανάσταση. Σήμερα, το μέγαρο στεγάζει τα γραφεία
του 9μελούς Οργανισμού Ανεξαρτήτων Χωρών, που
σχηματίστηκε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης,
αλλά οι υπαίθριοι χώροι είναι ανοιχτοί στο κοινό. Το
ίδιο απόγευμα επισκεπτόμαστε το Μέγαρο Κσεσίνκα-
για. Αρχικά, υπήρξε κατοικία της χορεύτριας των Μπα-
λέτων Ματίλντα Κσεσίνκαγια και στη συνέχεια, μετά
την Φεβρουαριανή Επανάσταση που εκθρόνισε τον
τσάρο, στέγασε τα γραφεία της Κεντρικής επιτροπής
των Μπολσεβίκων και τα γραφεία έκδοσης της εφημε-
ρίδας Πράβντα. Από το μπαλκόνι του ο Λένιν εκφω-
νούσε τους πύρινους λόγους του απευθυνόμενος στα
πλήθη που συγκεντρώνονταν ακριβώς από κάτω,
στην λεωφόρο Κρονβέρτσκυ. 
3η μέρα: Αγ. Πετρούπολη. Σήμερα είναι η μέρα της
Οκτωβριανής επανάστασης, η μέρα που τα βήματά
μας ακολουθούν τη διαδοχή των ιστορικών γεγονό-
των. Αρχικά, βγαίνουμε 30 χιλιόμετρα έξω από το κέν-
τρο, στην Κρονστάνδη. Σε αυτό το νησάκι, οι ναύτες
του στόλου της Βαλτικής συντάχτηκαν με τους Μπολ-
σεβίκους εξασφαλίζοντας την προστασία του Πέτρογ-
κραντ από πιθανή αντίδραση των φιλοκυβερνητικών
αξιωματικών. Κατά την επιστροφή μας στην Αγία Πε-
τρούπολη, σταματάμε για φωτογραφίες στο ιστορικό
εργοστάσιο Κίροφ που είναι ο χώρος από τον οποίο
ξεκίνησε η Επανάσταση του Φεβρουαρίου, που είχε
σαν αποτέλεσμα την παραίτηση του τελευταίου τσά-
ρου Νικολάου Β’ Ρομανόφ. Στη συνέχεια, επισκεπτό-
μαστε το θρυλικό καταδρομικό Αυρόρα. Κατόπιν έρ-

χεται η στιγμή να επισκεφθούμε την πλατεία των Χειμε-
ρινών Ανακτόρων, εκεί όπου παίχτηκε η τελευταία
πράξη της Οκτωβριανής Επανάστασης και να θαυμά-
σουμε τα επιβλητικά κτίσματα. Ήδη, πολλά χρόνια
πριν την παραίτηση του τσάρου, δεν κατοικούσε κανέ-
νας στα χειμερινά ανάκτορα. Οι τσάροι είχαν κτίσει νέα
ανάκτορα, γύρω από το Πέτρογκραντ. Χρησιμοποι-
ήθηκαν, όμως, από τον Κερένσκυ για να στεγάσουν το
υπουργικό του συμβούλιο, ενώ πάνω απ’ όλα, παρέ-
μειναν το σύμβολο της παλιάς εποχής. Σήμερα, στεγά-
ζουν μια από τις μεγαλύτερες συλλογές ζωγραφικής
και έργων τέχνης, ζωγράφων και καλλιτεχνών από
όλο τον κόσμο, γνωστή με το όνομα Μουσείο Ερμιτάζ,
ενώ σε ειδική αίθουσα στεγάζουν τους περίφημους
Σκυθικούς Θησαυρούς. Θα ακολουθήσουμε το ρεύ-
μα των επισκεπτών και θα προσπαθήσουμε να ανα-
πλάσουμε την κατάσταση που επικρατούσε την νύχτα
της 25 Οκτωβρίου του 1917.Οι απέραντες αίθουσες
που σήμερα φιλοξενούν χιλιάδες έργα τέχνης, τότε
ήταν ήσυχες και μόνο τα βήματα των επαναστατών του
Τρότσκι τάραζαν την φαινομενική ηρεμία του Χειμερι-
νού Ανακτόρου. Θα επωφεληθούμε της επίσκεψης
στο ανάκτορο - μουσείου να γνωρίσουμε από κοντά
μερικά από τα κορυφαία έργα τέχνης. Θα επιδιώξου-
με να δούμε δύο αριστουργήματα του Ιταλού γλύπτη
Αντόνιο Κανόβα: “Έρως και Ψυχή” και “οι τρεις Χάρι-
τες”. Θα κατευθυνθούμε στην αίθουσα που φιλοξενεί
τον διάσημο πίνακα του Ρέμπραντ: “Η Δανάη και η
Χρυσή Βροχή” και σαν Έλληνες θα προσπεράσουμε
΄κάποιες αίθουσες για να πάμε στο ισόγειο όπου φιλο-
ξενούνται μερικά από τα αριστουργήματα της Αρχαίας
Ελληνικής Τέχνης. Ανάμεσα τους το περίφημο γλυπτό
της “Αφροδίτης της Ταυρίδας” και δεκάδες μελανόμορ-
φα αγγεία. 
4η μέρα: Αγ. Πετρούπολη. Η μέρα μας ξεκινάει με επί-
σκεψη στο περίφημο Ρωσικό Μουσείο, στο οποίο στε-
γάζεται η μεγαλύτερη, συλλογή έργων Ρώσων καλλι-
τεχνών παγκοσμίως. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται
αριστουργήματα της Ρωσικής Πρωτοπορίας και της
Σοβιετικής Περιόδου. Στη συνέχεια, μεταβαίνουμε στο
Πεδίο του Άρεως, εκεί όπου βρίσκεται το Μνημείο των
Πεσόντων της Οκτωβριανής Επανάστασης και η Αι-
ώνια Φλόγα, που καίει προς τιμήν των Ηρώων εκείνης
της εποχής. Στη συνέχεια, το μνημείο Κίροφ και ο περί-

φημος Οβελίσκος στην Πλατεία της Εξέγερσης κλεί-
νουν ιδανικά μία ακόμη μέρα στην ιστορική πόλη. 
5η μέρα: Αγ. Πετρούπολη - Νυχτερινό τρένο για τη
Μόσχα. Η τελευταία μέρα στην Αγία Πετρούπολη εί-
ναι αφιερωμένη στο νεκροταφείο Πισκαριόσφκοε,
όπου είναι θαμμένοι οι ήρωες που έδωσαν τη ζωή
τους για να γίνει πραγματικότητα η μεγάλη ανατροπή
και σε μια επίσκεψη στο Διαμέρισμα Αλλιλούεφ, όπου
φιλοξένησε για αρκετό διάστημα τον Λένιν την εποχή
της επανάστασης. Τέλος, επισκεπτόμαστε στη Γραμμή
1, του Μετρό της Πετρούπολης, που αποτελεί ένα από
τα «κατασκευαστικά θαύματα» του σοβιετικού καθε-
στώτος. Στη συνέχεια, αφού δειπνήσουμε σε τοπικό
εστιατόριο με τυπική Ρωσική Κουζίνα, επιβιβαζόμαστε
στο τραίνο, για να ξεκινήσει το ολονύκτιο ταξίδι μας για
τη Μόσχα ( Διαμονή σε 4κλινες κουκέτες). Το ταξίδι αυ-
τό θα πατήσει στα βήματα του Λένιν, ο οποίος στις 12
Μαρτίου του 1918, ενώ τα γερμανικά στρατεύματα εί-
χαν αποβιβαστεί στην Εσθονία και απειλούσαν το Πέ-
τρογκραντ, μετέφερε τις εργασίες της Κεντρικής Επιτρο-
πής στη Μόσχα. 
6η μέρα: Μόσχα. Άφιξη το πρωί στη Μόσχα που, με-
τά από 210 χρόνια, ξανάγινε η πρωτεύουσα της Ρω-
σίας. Φτάνοντας πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο, όπου
παίρνουμε το πρωινό μας (τα δωμάτια θα είναι στη διά-
θεσή μας στις 15:00, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική
των ξενοδοχείων). Η μέρα ξεκινά με επίσκεψη στο
Πάρκο της Νίκης, όπου τιμώνται οι ήρωες του Β’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Αντίθετα με το Πετρογκραντ, που
ήταν το κέντρο των συγκρούσεων και της επανάστα-
σης, η Μόσχα παρέμεινε μια μεγάλη εμπορική πόλη
με ελάχιστη ανάμειξη στα πολιτικά δρώμενα. Από το
Μάρτιο του 1918 έγινε, όμως, ξανά το κέντρο της επα-
ναστατικής Ρωσίας. Μέχρι τότε το Κρεμλίνο ήταν, ου-
σιαστικά, ακατοίκητο. Ο Λένιν απέκτησε γραφείο στον
3ο όροφο του κτηρίου της Γερουσίας, με τον χαρακτη-
ριστικό τρούλο, καθώς και ένα διαμέρισμα. Από δω
ασκούσε την εξουσία της νέας Ρωσίας. Θα εισέλθου-
με στο Κρεμλίνο περνώντας κάτω από την Κεντρική
Πύλη και θα περπατήσουμε μέχρι τον ιστορικό πυρή-
να αυτού του επιβλητικού χώρου. Θα φωτογραφη-
θούμε μπροστά στην Μεγάλη Καμπάνα και το περίτε-
χνο τσαρικό κανόνι απ’ όπου φαίνονται όλα τα κυβερ-
νητικά κτήρια που εργάστηκαν ο Λένιν, ο Στάλιν και ο
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Καλίνιν. Ενώ λίγο πριν την έξοδο ορθώνεται το νεότε-
ρο γκριζωπό κτήριο του Μεγάρου Συνεδρίων του ΚΚ
της ΕΣΣΔ. Εδώ γίνονταν τα συνέδρια του Κόμματος
που στις ημέρες δόξης είδαν να καταφθάνουν ηγέτες
παγκόσμιου βεληνεκούς σαν τον Μάο, τον Τίτο, τον
Φιντέλ Κάστρο, τον Δημητρώφ και άλλοι. Ακολουθεί
περίπατος στην Κόκκινη Πλατεία, όπου μαζί με άλλους
επισκέπτες, μπαίνουμε στο εσωτερικό του Μαυσωλεί-
ου του Λένιν. Στη συνέχεια περπατάμε κατά μήκος των
τειχών του Κρεμλίνου, όπου είναι θαμμένοι πολλοί
από τους οι πρωτεργάτες της Οκτωβριανής Επανάστα-
σης. Από εδώ αναχωρούμε για το Πάρκο των Γλυ-
πτών, όπου βρίσκονται διάσπαρτα τα αγάλματα μεγά-
λων συντελεστών της επανάστασης και της Σοβιετικής
Κυβέρνησης, από τότε που κατέβηκαν από τα βάθρα
τους, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. 
7η μέρα: Μόσχα. Το πρωί κατευθυνόμαστε νότια της
Μόσχας, στην περιοχή των δασών, όπου βρίσκεται η
Ντάτσα Γκόρκυ Λένινσκυε. Πρόκειται για τη ντάτσα που
παραχωρήθηκε στον Λένιν μετά τον τραυματισμό που
του προκάλεσε η απόπειρα δολοφονίας, από τον οποίο
ουσιαστικά ποτέ δεν ανέκαμψε. Εδώ άφησε την τελευ-
ταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Το μέγαρο, που ήταν

άλλοτε εξοχικό ανάκτορο της χήρας Μοροζόβα, μετα-
τράπηκε σε μουσείο του Λένιν. Στο ίδιο συγκρότημα
υπάρχουν αίθουσες που φιλοξενούν κι άλλα αντικείμε-
να του αρχηγού της Οκτωβριανής επανάστασης. Ακο-
λουθώντας την πορεία που ακολούθησε η νεκρική
πομπή επιστρέφουμε στη Μόσχα στον Σιδηροδρομικό
Σταθμό Παβελέτσκυ, όπου το βαγόνι με το φέρετρο
του Λένιν φυλάσσεται σε ειδικό κουβούκλιο με γυάλι-
νους τοίχους. Μετά, θα καταλήξουμε στην πλατεία της
Επανάστασης, δίπλα από το Θέατρο Μπολσόϊ, όπου
βρίσκεται το Μέγαρο των Συνδικάτων. Εδώ τοποθετή-
θηκε η σωρός του Λένιν για λαϊκό προσκύνημα. 
8η μέρα: Μόσχα. Η μέρα μας ξεκινάει με την επίσκε-
ψη στο Κρατικό Μουσείο της Σύγχρονης Ιστορίας της
Ρωσίας όπου μεταξύ των γεγονότων του 19ου και
20ου αιώνα, παρουσιάζεται η περίοδος της Οκτωβρια-
νής Επανάστασης και της Σοβιετικής Περιόδου. Στη συ-
νέχεια, μας περιμένει το Νεκροταφείο Νοβοντέβιτσι,
όπου βρίσκονται οι τάφοι διάσημων προσωπικοτήτων
της Ρωσίας, όπως του Τσέχωφ, του Προκόπιεφ, του
Γκαγκάριν, του Μαγιακόφσκι και άλλων. Τέλος, τα
εξωτερικά κτίρια του διάσημου Πανεπιστήμιου της
Μόσχας Λομονόσωφ, καθώς και η μποέμ γειτονιά του
Αρμπάτ με τον πολύβουο πεζόδρομο, κλείνουν ιδανι-
κά τη μέρα μας. 
9η μέρα: Μόσχα. Σήμερα διατρέχουμε αρκετές γειτο-
νιές της μεγαλούπολης, για να δούμε και να φωτογρα-
φήσουμε κτίρια- ορόσημα της Σοβιετικής Περιόδου.
Ξεκινάμε από τις περίφημες Επτά Αδελφές, τα επιβλητι-
κά κτίρια που κτιστήκανε στο τέλος της Σταλινικής Επο-
χής και που σήμερα κοσμούν τη πρωτεύουσα της Ρω-
σίας στο το διάσημο ξενοδοχείο Κόσμος, και συνεχί-
ζουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980. Ο κύκλος της περιή-
γησης μας κλείνει με μια επίσκεψη στους πιο όμορ-
φους και χαρακτηριστικούς σταθμούς του, παγκο-
σμίως διάσημου, Μετρό της Μόσχας. 
10η μέρα: Μόσχα - Αθήνα. Μεταφορά στο αερο-
δρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια 

Εισιτήρια τραίνου 2ης θέσης 
για την διαδρομή Αγία Πετρούπολη Μόσχα

1 διανυκτέρευση σε 4κλινες κουκέτες στο ολο-
νύχτιο τραίνο Αγ. Πετρούπολη - Μόσχα

Ξενοδοχεία 4* με πρωινό μπουφέ 
Pribaltiskaya / Alpha / Ismailovo

1 Δείπνο με Σετ Μενού 3 πιάτων σε Τοπικό
Εστιατόριο στην Αγία Πετρούπολη

Μεταφορές με κλιματιζόμενα λεωφορεία 
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Βίζα εισόδου στη χώρα και υποχρεωτική 
ασφάλεια Ρωσίας 

Αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 
1 αποσκευή κατ’ άτομο

Έμπειρος αρχηγός / συνοδός 
Ταξιδιωτικός φάκελος 

με χρήσιμες πληροφορίες 
ΔΩΡΟ η ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση 

(για άτομα έως 75 ετών)
Φόροι Αεροδρομίων

Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Είσοδοι σε μουσεία και επισκέψιμους 

χώρους κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων. 
Το συνολικό κόστος των εισόδων είναι

3830RUB + 250 RUB Rούβλια Ρωσίας (Υπο-
χρεωτική χρέωση προκράτησης για γκρουπ)

Περίπου 68€ με ισοτιμία 1€=60RUB (13 / 4 /
2017) και καταβάλλεται στον αρχηγό της εκ-
δρομής σας σε ΕΥΡΩ, κατά την άφιξη σας στη
Ρωσία. Τα μουσεία διατηρούν το δικαίωμα να
αλλάξουν το κόστος της εισόδου χωρίς καμία
προειδοποίηση. Σε τέτοια περίπτωση ο ταξι-

διώτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την
όποια διαφορά προκύψει. 

Αχθοφορικά σε αεροδρόμια, σταθμούς
τραίνων & ξενοδοχεία

Δείπνα (3 στην Αγ Πετρούπολη / Όχι Δείπνο τη
1η μέρα και 4 στη Μόσχα) στα ξενοδοχεία Σετ

Μενού 3 πιάτων ή μπουφέ (Αναλόγως την
ημερομηνία) - 120€ κατ’ άτομο. Ο ταξιδιώτης
θα πρέπει να δηλώσει ότι επιθυμεί την ημιδια-
τροφή στη φιλική τιμή των 120 € και η προ-
πληρωμή  γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Δεν

υπάρχει δυνατότητα για επιλογή της στη Ρω-
σία ή τμηματική  επιλογή. 

Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων 
Ότι δεν αναγράφεται ρητά 

στα περιλαμβανόμενα

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ με τουλάχιστον εξάμηνη ισχύ 
από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα

ΒΙΖΑ Ρωσίας για την έκδοση της οποίας απαι-
τείται το διαβατήριο και 1 πρόσφατη φωτογρα-

φία, σε λευκό φόντο, διαστάσεων 3,5 Χ 4,5
(ΟΧΙ του διαβατηρίου), τουλάχιστον 15 εργάσι-
μες ημέρες πριν την αναχώρηση. Επιβάρυνση

65€ για έκδοση από 14 έως 7 ημέρες

ΠΤΗΣΕΙΣ AERofLoT
20&27/7, 10/8, 20/9

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - MOΣXA 00.35 04.20
MOΣXA - ΑΓ. ΠΕτΡΟΥΠΟΛΗ 06.05 07.25
MOΣXA - ΑΘΗΝΑ 18.35 22.35

19/10, 5/11
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - MOΣXA 13.35 18.50
MOΣXA - ΑΓ. ΠΕτΡΟΥΠΟΛΗ 20.20 21.50
MOΣXA - ΑΘΗΝΑ 18.35 22.35



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 ξενάγη-
ση 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 Κρεμ-
λίνο του μοναδικό σε όλη τη Σιβηρία. Άφιξη και ξενά-
γηση 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 καθο-
δόν για το Τομσκ. Διανυκτέρευση στο τραίνο σε δίκλι-
νες 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 γεωγραφι-
κό κέντρο της αχανούς Σιβηρίας.
9η μέρα: Iρκούτσκ. Ξενάγηση της πόλης που είναι χτι-
σμένη 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 εί-
ναι 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 ιδανι-
κό τρόπο τη μέρα μας. Αργά το βράδυ μεταφερόμαστε
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 πε-

ριήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της.. Το απόγευμα θα
κάνουμε κρουαζιέρα στο διάσημο ποτάμι.
12η μέρα: Χαμπαρόφσκ - Βλαδιβοστόκ. Πρωινή πτή-
ση 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 ση-
μείο 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 γοητευτικότε-
ρη πόλη ολόκληρης της Ρωσικής επικράτειας. 
14η μέρα: Βλαδιβοστόκ - Πετροπαβλόφσκ (Καμτσάτ-
κα). Η σημερινή μας πτήση θα μας μεταφέρει στις εσχα-
τιές της Ασιατικής Ηπείρου, στη περίφημη χερσόνησο της
Καμτσάτκα, διάσημη για τα δεκάδες ενεργά της ηφαί-
στια και τη πρωτεύουσα της, το Πετροπαβλόφσκ. 
15η μέρα: Πετροπαβλόφσκ. (Εκδρομή με ελικόπτε-
ρο 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 εμπει-
ρία των δεκάδων Γκέιζερ που εκτοξεύουν ανά τακτά
χρονικά διαστήματα καυτό νερό και ατμούς είναι μο-
ναδική. Ένα είναι βέβαιο, η σημερινή μέρα θα μείνει
χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας. 
16η μέρα: Πετροπαβλόφσκ. Πρωινή ξενάγηση της πό-
λης και απογευματινή κρουαζιέρα στο κόλπο Αβάτσα
που σχηματίστηκε από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. 
17η μέρα: Πετροπαβλόφσκ - Νοβοσιμπίρσκ. Αλλα-
γή σκηνικού σήμερα και επιστροφή δυτικά στη μητρό-
πολη της Σιβηρίας το Νοβοσιμπίρσκ.
18η μέρα: Νοβοσιμπίρσκ. Ξενάγηση της μοντέρνας
αυτής πόλης, η οποία είναι η 3η μεγαλύτερη πόλη της
Ρωσίας με πάνω από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. 
19η μέρα: Νοβοσιμπίρσκ - Γεκατερίνμπουργκ. Μετά
το πρωινό μας χρόνος στη διάθεση μας για τα τελευ-
ταία αναμνηστικά από τη Σιβηρία. Αργότερα μεταφο-
ρά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Γεκατερίνμ-
πουργκ. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
20η μέρα: Γεκατερίνμπουργκ. -  Αθήνα / Θεσσαλο-
νίκη. Πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού
για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ14
20 MEΡΕΣ AΠΟ €5390

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια 

Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Μία διαμονή στον Υπερσιβηρικό (τρένο) 

σε δίκλινες κουκέτες
Ημιδιατροφή 

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ολοήμερη εκδρομή με Ελικόπτερο στην
Κοιλάδα των Γκέιζερς στην Καμτσάτκα 

Βίζα εισόδου στη χώρα 
και ασφάλεια Ρωσίας 

Αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 
1 αποσκευή κατ’ άτομο

Έμπειρος αρχηγός / συνοδός 
Ταξιδιωτικός φάκελος 

με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων

Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

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
φωτογραφία, σε λευκό φόντο, διαστάσε-

ων 3,5 Χ 4,5 (ΟΧΙ του διαβατηρίου), 
τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν

την αναχώρηση.
Επιβάρυνση 65€ για έκδοση 

από 14 έως 7 ημέρες.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 22/6, 9/8
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ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - κΩΝ/ΠΟΛΗ 15.35 17.05
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΓΕκΑτΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓκ 

00.15 06.35
ΓΕκΑτΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓκ - κΩΝ/ΠΟΛΗ

07.30 10.15
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 13.10 14.35



OΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 15
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 20/7, 10/8, 20/9

Πτήσεις με Αeroflot / Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* Ημιδιατροφή

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

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)

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)

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

Κρουαζιέρα στο Βόλγα 10/11 μέρες, από €990

Β. Ρωσία Μουρμάνσκ Αρχάγγελος Αρχιπέλαγος Σολοβέτσκυ 15 μέρες, από €3490

Ν. Ρωσία Μογγολική Δημοκρατία της Καμλουκίας Δέλτα του Βόλγα 12 μέρες, από €2790

Ιστορικές πόλεις της Ρωσίας                                                                     11 μέρες, από €1395



1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Ταλλίν. Ανα-
χώρηση νωρίς τα ξημερώματα, μέσω ενδιάμε-
σου σταθμού, για την παραμυθένια πρωτεύουσα
της Εσθονίας, το ρομαντικό Ταλλίν. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο για να αφήσουμε τις αποσκευές
μας και να πάρουμε το πρωινό μας (προσφορά
της εταιρίας μας). H ξενάγηση που ακολουθεί
θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο πάρκο του παλατι-
ού Καντριοργκ και τον μεγάλο παραλιακό δρό-
μο Birgitta ατενίζοντας τον φινλανδικό κόλπο.

Θα συνεχίσουμε για τον λόφο Toompea, το εσθονικό
κοινοβούλιο και τον περίτεχνο Ρώσικο Ορθόδοξο Κα-
θεδρικό Ναό του Αλέξανδρου Νέφσκι, χτισμένο στα
χρόνια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Από την κορυφή
του λόφου θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα-κά-
τοψη 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 διαχωρί-
ζει την πάνω από την κάτω πόλη αλλά και θα διασχί-
σουμε το πιο στενό δρομάκι της περιοχής, εκεί όπου τρέ-
κλιζαν οι μεθυσμένοι καθώς έπεφταν από το νήμα που
τοποθετούνταν κατά μήκος. Συνεχίζοντας από την εκ-
κλησία του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Νικολάου
θα κατευθυνθούμε στο μοναδικό ανέγγιχτο γοτθικό δη-
μαρχείο της Βόρειας Ευρώπης και θα περπατήσουμε
στο μεσαιωνικό τμήμα της κάτω πόλης, ένα μέρος ανέγ-
γιχτο από τον χρόνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξε-
κούραση και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
2η μέρα: Ταλλίν (προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι,
κόστος περίπου 100€) Ημέρα ελεύθερη στην διάθε-
ση σας να περιπλανηθείτε στην όμορφη πόλη Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNE-
SCO και Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2011. Λιθόστρωτα δρομάκια, μυτεροί πύργοι, επικλι-
νείς στέγες και εκπληκτικές εκκλησίες συνθέτουν ένα
μοναδικό μεσαιωνικό σκηνικό. Περιδιαβαίνοντας το
δρομάκι της Αγίας Αικατερίνης ή πίνοντας μπύρα σε
ένα σκοτεινό κελάρι ή σε μια λουλουδιασμένη αυλή,
θαρρούμε πως ο χρόνος κάπου εκεί έχει σταματήσει.
Εναλλακτικά σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή
στο Ελσίνκι όπου θα μεταφερθούμε με πλοίο και θα
έχουμε περιπατητική περιήγηση της πόλης. Επιστροφή
αργά το απόγευμα. Δείπνο.  
3η μέρα: Ταλλίν (Ταρτού - Κάστρο Ιπποτών Του-
ράιντε - Σιγκούλντα) Ρίγα. Καταπράσινο τοπίο με
άφθονα νερά, λίμνες και ποτάμια, ανοίγεται μπροστά
μας, στη πορεία προς τη πόλη Ταρτού, τη δεύτερη με-
γαλύτερη πόλη της Εσθονίας, σημαντικό πνευματικό
και πολιτιστικό κέντρο και έδρα του παλαιότερου Πα-
νεπιστημίου της χώρας. Θα βρεθούμε 186 χιλιόμετρα
νοτιοανατολικά του Ταλλίν, στην επαρχία Τάρτου,  το
κέντρο της νότιας Εσθονίας. Ο ποταμός Εμάγιογκι, που
συνδέει τις δύο μεγαλύτερες λίμνες της Εσθονίας, δια-
σχίζει τη πόλη. Η συνθήκη ειρήνης του Ταρτού θεωρεί-
ται το «πιστοποιητικό γέννησης» της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και η επίσκεψή μας στην πόλη θα μας συναρ-
πάσει με τους μεγάλους δρόμους, το πεζοδρομημένο
ιστορικό κέντρο και τα αριστοκρατικά κτίρια.   Θα συ-
νεχίσουμε για το κάστρο των Ιπποτών Τουράιντε, των
αρχών του 13ου αιώνα,  και θα επισκεφτούμε το κατα-
πράσινο περιβάλλον της Σιγκούλντα με το παλιό Δη-
μαρχείο να δεσπόζει σε ένα υπέροχο κήπο. Άφιξη το
βραδάκι στη Ρίγα. Δείπνο.
4η μέρα: Ρίγα (μουσείο αυτοκινήτων - Γιούρμαλα). Η
Ρίγα είναι μια αρχοντική πόλη με φινέτσα και αρχιτεκτο-
νική. Στις όχθες του ποταμού Νταουγκάβα, περιτοιχισμέ-
νη από πανύψηλα τείχη, η κουκλίστικη, πολυπρόσωπη
πρωτεύουσα της Λετονίας αποτελεί ιδανικό προορι-
σμό.  Πλατείες με εντυπωσιακά κτίρια, δαιδαλώδη πλα-

κόστρωτα δρομάκια, όμορφα πυργόσπιτα, συνθέτουν
ένα μοναδικό σκηνικό. Ο Καθεδρικός Ναός με τα χα-
ρακτηριστικά κόκκινα τούβλα, οι περίφημες εκκλησίες
του Αγίου Πέτρου και Αγίου Ιακώβ, τα καταπληκτικά
κτίρια που άφησε παρακαταθήκη ο σπουδαίος Αιζεν-
στάιν, η μικρή και η μεγάλη εμπορική Συντεχνία, είναι

σταθμοί της πρωινής μας ξενάγησης. Θα επισκεφτούμε
την Κεντρική Αγορά, πολύχρωμη, φασαριόζικη και πά-
νω απ’ όλα αυθεντική, συνδυάζει το σοβιετικό παρελ-
θόν με το ευρωπαϊκό παρόν, ενώ στον ελεύθερο χρό-
νο σας προτείνουμε το  Μουσείο της Κατοχής της Λετο-
νίας το οποίο παρουσιάζει την Ιστορία της χώρας την πε-
ρίοδο 1940-91: από τη γερμανική κατοχή στη Σοβιετική
Ένωση και από κει στην ανεξαρτησία. Ακολουθεί επί-
σκεψη στο ανακαινισμένο μουσείο των αυτοκινήτων
όπου και θα θαυμάσουμε τα αυτοκίνητα - αντίκες που
φιλοξενούνται. Μεταφορά στη συνέχεια στη κοντινή
λουτρόπολη Γιούρμαλα, περιοχή που μας γοητεύει αμέ-
σως μόλις την αντικρύσουμε. Χτισμένη σε μια τεράστια
αμμώδη παραλία της Βαλτικής,  μόλις δεκαπέντε χιλιό-
μετρα μακριά από την πρωτεύουσα Ρίγα, αποτελεί αρι-
στοκρατικό θέρετρο με παράδοση πάνω από εκατόν
πενήντα χρόνια. Παλιά ανακαινισμένα ξενοδοχεία, πα-
ραδοσιακές ντάτσες, με την χαρακτηριστική Βαλτική αρ-
χιτεκτονική και ο  πεζόδρομος να διασχίζει το ιστορικό
κέντρο θα ξεδιπλώσουν μπροστά μας έναν από τους
δημοφιλέστερους τόπους διακοπών της Ρώσικης  Αυτο-
κρατορίας. Επιστροφή στη Ρίγα και απόγευμα ελεύθε-
ρο στη διάθεση σας. Μια προαιρετική βαρκάδα στα
κανάλια της πόλης θα σας γαληνέψει με το καταπράσι-
νο τοπίο που περιβάλλει το ιστορικό κέντρο. Γεύμα. 
5η μέρα: Ρίγα (Ανάκτορο Ρούνταλε - Λόφος των
Σταυρών) Βίλνιους. Αφήνουμε σήμερα την Λετονία
για να κατευθυνθούμε στην Λιθουανία αφού όμως
πρώτα κάνουμε στάση στο ανάκτορο Ρούνταλε, χτι-
σμένο τον 18ο αιώνα από τον μέγα αρχιτέκτονα Ρα-
στρέλι, έδρα του Ερνστ Γιόχαν φον Μπούρεν, Δούκα
του Κόρλαντ. Ακολουθεί η επόμενη στάση στο Λόφο
των Σταυρών, στην περιοχή Σιαιουλάι, που αποτελεί
τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού καθολικισμού
Άφιξη αργά το απόγευμα στο Βίλνιους και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη περιήγηση στην πόλη την
οποία και θα γνωρίσουμε εκτενέστερα την επόμενη μέ-
ρα. Δείπνο.
6η μέρα: Βίλνιους. Πρωινή περιήγηση στο Βίλνιους,
την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας.
Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Βίλνελε και Νέ-
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7 MEΡΕΣ AΠΟ €675
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά εισιτήρια
Κεντρικά ξενοδοχεία 4*s (Radisson Blu /

PK / Kalev Spa / Holiday Inn)
Πρωινό μπουφέ καθημερινά

Ημιδιατροφή (4 δείπνα & 2 γεύματα) 
στα ξενοδοχεία και τοπικά εστιατόρια
ΔΩΡΟ επιπλέον πρωινό την 1η μέρα 

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπου αναφέρεται επίσκεψη

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Έμπειρος αρχηγός / συνοδός
Ταξιδιωτικός φάκελος 

με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ποτά κατά την διάρκεια 

των γευμάτων / δείπνων
Ότι αναφέρεται 

ως προαιρετικό / προτεινόμενο
Αχθοφορικά

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο 

ή ταυτότητα τελευταίας δεκαετίας 
με λατινικούς χαρακτήρες



ρις, όπως οι περισσότερες μεσαιωνικές πόλεις, έτσι και
η Βίλνα αναπτύχθηκε γύρω από το δημαρχείο, Ανα-
γεννησιακού ρυθμού. Θα περπατήσουμε στην  κύρια
πεζοδρομημένη αρτηρία , την οδό Pilies, και θα φτά-
σουμε στο πρώτο και ιστορικό πανεπιστήμιο της
Βίλνας, επίσημα “Πανεπιστήμιο Β. Καπτσούκας” του
1579. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό της Θεο-
τόκου και θα επισκεφτούμε το παρεκκλήσι του, θα πε-
ράσουμε από την Πύλη της Dawn με το μοναδικό ξυ-
λόγλυπτο της Παναγίας και θα οδηγηθούμε στη συνοι-
κία Ουζούπης  ‘στην άλλη πλευρά του ποταμού’. Ο να-
ός του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου όπως και της
Αγίας Άννας θα μας εντυπωσιάσουν ενώ θα μας γοητέ-
ψει το καταπράσινο περιβάλλον που την περιβάλλει
την πόλη. Απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε μια
επίσκεψη στο “Μουσείο των θυμάτων της γενοκτονίας,

εκεί όπου είχε την έδρα του το  πρώην αρχηγείο της
KGB,  απέναντι από την πλατεία Lukiškės.  Γεύμα.
7η μέρα: Βίλνιους (Τρακάι, Κάουνας)  - Αθήνα /
Θεσσαλονίκη Η γνωριμία μας με τις χώρες της Βαλτικής
ολοκληρώνεται με 2 ακόμη επισκέψεις. Η πρώτη στην
περιοχή του Τρακάι όπου θα μας αποκαλύψει μια
πόλη κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο νερό, περιτρι-
γυρισμένη από περισσότερες από 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 χαρα-
κτηριστικό 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 ευ-
ρύτερη περιοχή του, έχουν συνδεθεί με πλήθος θρύλων

και παραδόσεων της περιοχής. Σημαντικότερο θεωρείται
αυτό που βρίσκεται στο νησάκι της λίμνης Γκαλβέ, του
15ου αιώνα.  Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το
Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας,
στη συμβολή των ποταμών Nemunas και Neris. Περ-
πατώντας στην περιοχή του κάστρου και ατενίζοντας
πανοραμικά την πόλη διαπιστώνουμε ότι πολλά στοιχεία
της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς δια-
τηρούνται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα τους βρίσκονται
η εκκλησία της Αγία Γερτρούδης, το Δημαρχείο της
πόλης, το οποίο ονομάζεται επίσης και “Λευκός Κύκνος”
αλλά και ο Καθεδρικός Ναός. Γεμάτοι συναισθήματα
και πλούσιες εικόνες μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο
του Κάουνας ή Βίλνιους (ανάλογα την αναχώρηση)  για
την επιστροφή μας στην Ελλάδα
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ΠΤΗΣΕΙΣ AIR BALTIC
Αναχ. Άφιξη

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΡΙΓΑ 03.15 06.35
ΡΙΓΑ - τΑΛΛΙΝ 07.35 08.25
ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΡΙΓΑ 21.20 22.10
ΡΙΓΑ - ΑΘΗΝΑ 23.20 02.40

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙκΗ
ΘΕΣ/ΝΙκΗ - ΡΙΓΑ 03.40 06.35
ΡΙΓΑ - τΑΛΛΙΝ 07.35 08.25
ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΡΙΓΑ 21.20 22.10
ΡΙΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 23.30 02.25

Στο διάστημα 1/7 - 12/8 οι πτήσεις αντί του Βίλνιους
θα εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο 

του Κάουνας (ίδια ώρα)
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1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Κοπεγχάγη.
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και ξεκι-
νάμε την γνωριμία μας με την συναρπαστική πό-
λη. Δεν είναι τυχαίο, ότι οι Δανοί βρίσκονται στην
πρώτη πεντάδα των πιο ευτυχισμένων ανθρώ-
πων, παρόλο που συγκαταλέγονται ανάμεσα
στους Ευρωπαίους πολίτες, που πληρώνουν
τους ψηλότερους φόρους και απέχουν πολύ από
τα στερεότυπα που τους θέλουν απόμακρους
και ψυχρούς. Χτισμένη πάνω σε δύο νησιά, που

συνδέονται με πέντε γέφυρες, η Κοπεγχάγη, αγαπά κά-
θε τι πρωτοποριακό και αποδέχεται όλες τις σύγχρονες
τάσεις. Και αυτό φαίνεται. Η όψη πόλης του διάσημου
παραμυθά, Hans Christian Andersen, χαρακτηρίζεται
από γραφικά αρχοντικά, προσεγμένους λιθόστρωτους
δρόμους, εξαιρετικού ενδιαφέροντος μουσεία, σε συν-
δυασμό με μεταμοντέρνα συγκροτήματα, πάρκα και
χιλιάδες ποδήλατα. Η Κοπεγχάγη είναι παραθαλάσ-
σια, με την διαφορά, ότι η παραλία δεν βρίσκεται στην
άκρη της πόλης, αλλά στην...μέση της. Ξεκινώντας από
την πλατεία Δημαρχείου, περνάμε από το “Tivoli”, από
τα παλαιότερα θεματικά πάρκα της Ευρώπης, με κή-
πους, λίμνες και μουσικές μπάντες και κατευθυνόμαστε
προς το παλάτι “Amalienborg”, για να δούμε από κον-
τά την έδρα της βασιλικής οικογένειας, τον Καθεδρικό
Ναό και το σύγχρονο κτίριο της Όπερας. Τo διάσημο
γλυπτό της Μικρής Γοργόνας, το περίφημο “DR Con-
cert Hall” του αρχιτέκτονα Jean Nouvel, τα βραβευμέ-
να κτίρια “VM Mountain” και “8Tallet”, σχεδιασμένα
από τον Bjarke Ingels, το Νομισματοκοπείο, το ανάκτο-
ρο Ρόζενμπουργκ, και το Εθνικό Μουσείο είναι μερι-
κά μόνο από τα σημεία ενδιαφέροντος. Ακολουθεί
κρουαζιέρα ΔΩΡΟ στα γραφικά κανάλια, ξεκινώντας
από το παλιό λιμάνι Nyhavn. 
2η μέρα:  Κοπεγχάγη (διανυκτέρευση εν πλω, δεί-
πνο). Για το σημερινό ελεύθερο πρωινό οι προτάσεις
αξιοποίησης του είναι πολλές. Η “Carlsberg Glyptotek”
είναι μια εκπληκτική γκαλερί, που κατασκευάστηκε με
τα κέρδη από την ομώνυμη εταιρεία παρασκευής της
διάσημης Δανέζικης μπύρας, με ενδιαφέροντα εκθέμα-
τα πολλών ιστορικών εποχών, που θα πλουτίσουν τις
γνώσεις σας ενώ τα κοντινά, στην πρωτεύουσα, μεγα-
λόπρεπα κάστρα, θα σας φέρουν σε επαφή με το ένδο-
ξο πολεμικό παρελθόν της χώρας. Αν πάλι θέλετε να
νοιώσετε τον ζωηρό παλμό της πόλης, περπατήστε στον
διάσημο πεζόδρομο “Stroget”, που καταλήγει στη με-
γάλη πλατεία, “Kongens Nytorv’, με πολλά καταστήμα-
τα γνωστών οίκων μόδας αλλά και εναλλακτικών νέ-
ων σχεδιαστών, ενώ ο παράλληλος δρόμος “Straedet”
είναι γεμάτος με καφέ, αντίκες και γκαλερί με αντικείμε-
να μοντέρνας τεχνοτροπίας. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε, πως ό,τι καλύτερο έχουν εξάγει οι Βόρειες Χώ-
ρες, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι το αποκαλούμενο
“Σκανδιναβικό ντιζάιν”. Στην δε πολυπολιτισμική περιο-
χή “Norrebro”, μια πρώην εργατική συνοικία, που έχει
μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της
πόλης, μπορείτε να απολαύσετε τον γευστικότερο κα-
φέ. Το απόγευμα επιβιβαζόμαστε στο πολυτελές
κρουαζιερόπλοιο με κατεύθυνση την Νορβηγική πρω-
τεύουσα, το Όσλο. Ένα πλούσιο buffet δείπνο συνο-
δευόμενο από ποτό, με gourmet σκανδιναβικές γεύ-
σεις όπως σολομός, χαβιάρι, μπρικ ανάμεσα στα άλλα
και βέβαια η ζωντανή σε lounge αποχρώσεις μουσική
συνθέτουν μία partying ατμόσφαιρα που σπάνια βρί-
σκεις σε ανάλογες περιστάσεις. 
3η μέρα:  Όσλο (Σόγκνενφιορδ Φλάμ Γκουντβάνγ-
κεν) - Μπέργκεν. Η πρωινή άφιξη στο Όσλο και η
πλεύση κατά μήκος του ομώνυμου φιόρδ κρίνεται, ως
μία από τις πιο  εντυπωσιακές θαλάσσιες διαδρομές
στον κόσμο, ενώ μία μέρα πλημμυρισμένη από τις φυ-

σικές ομορφιές της νοτιοδυτικής Νορβηγίας, μας περιμέ-
νει σήμερα, κατά την οδική μας μετάβαση στο Μπέργ-
κεν. Η διαδρομή μας, όχι μόνο διασχίζει τις ομορφότε-
ρες πολυσχιδείς ακτές, αλλά μας χαρίζει ταυτόχρονα ει-
δυλλιακές εικόνες από καταπράσινα λιβάδια, γαλήνιες
λίμνες, ορμητικούς χειμάρρους και πολύχρωμα χωριά,
που μοιάζουν περισσότερο με πίνακες ζωγραφικής πα-
ρά με ρεαλιστικά τοπία. Άφιξη στο γραφικό Γκουντ-
βάνγκεν, επιβίβαση στο πλοίο και ξεκινάμε για την συ-
ναρπαστική 2ωρη κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό Σόγ-
κνενφιορδ, με το θέαμα των καταρρακτών να μας συν-
τροφεύει σε όλη την διαδρομή. Αποβιβαζόμαστε στο
γραφικό χωριό του Φλαμ, χρόνος ελεύθερος για να
απολαύσουμε τον παραδοσιακό χαρακτήρα της μι-
κρής τουριστικής πόλης και συνεχίζουμε την μαγευτική
μας διαδρομή με τελικό προορισμό το γοητευτικό
Μπέργκεν, όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
4η μέρα:  Μπέργκεν (τρένο Flam / Myrdal) - Γκέιλο.
Η πόλη του Μπέργκεν ιδρύθηκε από τον βασιλιά
Όλαφ το 1070, και στα τέλη του 13ου αιώνα έγινε μία
από τις σημαντικότερες έδρες της Χανσεατικής Ένωσης,
όπου οι Σάξονες έμποροι διέμεναν σε ξεχωριστή συ-
νοικία και απολάμβαναν ειδικά προνόμια στον τομέα
του συναλλαγών με τους ψαράδες του Βορρά. Είναι
μια προνομιούχος πόλη που συνδυάζει ωκεανό,
φιόρδ, λίμνες, πράσινο, χρωματιστά σπίτια στους λό-
φους, παραδοσιακό λιμάνι, ήπιο κλίμα, ζωντάνια και
ποιότητα ζωής. Σήμερα η Χανσεατική προκυμαία του
Μπέργκεν, με τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια, από όπου
θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση, είναι
το πιο αναγνωρίσιμο σημείο και αποτελεί Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Η υπαίθρια ψαραγορά Fisketorget, τα κτίρια του ονο-
μαστού πανεπιστημίου, ο πύργος Μπέργκενχους, το
καταπράσινο Byparken με τα μουσεία τέχνης, το ανα-
καινισμένο κάστρο και η εκκλησία της Παρθένου θα
είναι τα κύρια σημεία της περιήγησης μας. Το μεσημέρι
κατευθυνόμαστε στο Φλαμ και θα ακολουθήσει μία
σιδηροδρομική διαδρομή, που επίσημα κατατάσσεται
ανάμεσα στις πιο όμορφες της κεντρικής Νορβηγίας.
Βαθιά φαράγγια, πανύψηλοι καταρράκτες, αιώνιοι πα-
γετώνες, ορεινές φάρμες και περιστροφικές σήραγγες,
κυριολεκτικά θα μας κόψουν την ανάσα και θα μας χα-
ρίσουν εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Αργά το απόγευμα
άφιξη στο γνωστό χιονοδρομικό θέρετρο του Γκέιλο.

5η μέρα: Γκέιλο (Όσλο ) - Στοκχόλμη. Στα 1178 μέ-
τρα από την επιφάνεια της θάλασσας, με 2 χιονοδρομι-
κά κέντρα, 20 τελεφερίκ, 39 αλπικές πλαγιές, διαφορε-
τικού μήκους και επιπέδου δυσκολίας, 5 πίστες για σκι
αντοχής, συνολικής έκτασης 217 χιλιομέτρων και σε
ίση απόσταση από το Όσλο και το Μπέργκεν, το Γκέι-
λο αποτελεί τον ιδανικό τόπο διακοπών, όλη την διάρ-
κεια του χρόνου. Σύντομη πρωινή εξερεύνηση της πε-
ριοχής και αναχώρηση για την Νορβηγική πρωτεύου-
σα. Χτισμένη στον μυχό του ομώνυμου φιορδ και
απλωμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές των γύρω λό-
φων, το Οσλο είναι η παλαιότερη από τις βόρειες πρω-
τεύουσες και η περιήγηση μας αποκαλύπτει ενδιαφέ-
ροντα μνημεία, ιστορικά κτίρια και φυσικές ομορφιές.
Πρόκειται για μια πολυεθνική πόλη, που φιλοξενεί μι-
σό εκατομμύριο κατοίκους, ιδρύθηκε το 1048, από τον
βασιλιά Χάραλντ και το όνομα της σημαίνει “Τα λιβά-
δια των Θεών”. Στην οδό Καρλ Γιόχαν χτυπάει ο σφυγ-
μός της πόλης. Κατά μήκος της κεντρικής αρτηρίας βρί-
σκονται τα σημαντικότερα κτίρια, από τον καθεδρικό
ναό, το πανεπιστήμιο και το Κοινοβούλιο μέχρι το Εθνι-
κό Θέατρο και την βασιλική κατοικία. Ανεβαίνοντας
από το κάστρο “Άκερσους” προς το κέντρο περνάμε
από το επιβλητικό κτίριο του Δημαρχείου, όπου απονέ-
μεται κάθε χρόνο το Νόμπελ Ειρήνης και εντυπωσιαζό-
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7/10 MEΡΕΣ AΠΟ €1095
ΠΤΗΣΕΙΣ 

AEGEAN AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΘΕΣ/ΝΙκΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - κΟΠΕΓΧΑΓΗ 08.20 10.40
ΟΣΛΟ - ΣτΟκΧΟΛΜΗ 19.30 20.30

7ΗΜΕΡΗ ΕκΔΡΟΜΗ (επιστροφή)
ΣτΟκΧΟΛΜΗ - ΑΘΗΝΑ 16.50 21.20
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 23.10 00.05

10ΗΜΕΡΗ ΕκΔΡΟΜΗ (επιστροφή)
ΕΛΣΙΝκΙ - ΑΘΗΝΑ 17.45 21.25
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 23.10 00.05



μαστε από τις ανακαινισμένες προβλήτες, που αποτε-
λούν το σημείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης
των κατοίκων. Στην ίδια περιοχή θα επισκεφθούμε το
“Μουσείο Πλοίων των Βίκινγκς”, για το οποίο οι Νορ-
βηγοί είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Θα δούμε τρία πλοία
των Βίκινγκς, τα οποία κατασκευάστηκαν τον 9ο αι-
ώνα, αλλά επειδή είχαν θαφτεί σε αργιλώδες έδαφος
έχουν διατηρηθεί άριστα. Προσπερνώντας το ολοκαί-
νουργιο κτίριο της Όπερας, το νέο κόσμημα του Όσλο,
κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση προς
την Σουηδική πρωτεύουσα. 
6η μέρα:  Στοκχόλμη. Το πρώτο κτίριο της Στοκχόλμης
ήταν ένα μικρό οχυρό, που ήλεγχε την κίνηση των
πλοίων μεταξύ της Βαλτικής Θάλασσας και της λίμνης
Μέλαρεν. Το όνομα της σημαίνει “ Ανάμεσα σε γέφυ-
ρες” και πρόκειται για μία από τις ομορφότερες πόλεις
της Ευρωπαϊκής ηπείρου, με εντυπωσιακά παλάτια,
ολάνθιστους κήπους, οικοδομικά κομψοτεχνήματα,
επιβλητικού μεγέθους Λουθηρανικές εκκλησίες και μία
πληθώρα από μουσεία και γέφυρες που της προσέδω-
σαν τον χαρακτηρισμό της “Βενετίας του Βορρά”. Το
ιστορικό κέντρο, “Gamla Stan”, όπου θα περπατήσου-
με, εκτείνεται σε τρία νησιά, η ύπαρξη δε τόσων μεσαι-
ωνικών κτιρίων, οφείλεται, στο γεγονός, ότι η πόλη δεν
βομβαρδίστηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το
Δημαρχείο, όπου κάθε χρόνο στη διάσημη “Χρυσή Αί-
θουσα” γίνεται η δεξίωση προς τιμή των  βραβευθέν-
των με το βραβείο Νόμπελ επιστημόνων και καλλιτε-
χνών, τα νεοκλασσικά βασιλικά ανάκτορα, η μεγαλο-
πρεπής μπαρόκ Όπερα, η πλατεία Ομονοίας και τα
αριστοκρατικά κτίρια του κέντρου είναι μερικά από τα
σημεία που θα τραβήξουν την προσοχή μας. Σε όλα
αυτά προσθέστε και το μοναδικό στο είδος του μου-
σείο Βάσα που επισκεπτόμαστε, όπου εκτίθεται το θρυ-
λικό πολεμικό πλοίο, το οποίο βυθίστηκε στην λίμνη το
1623 και ανελκύστηκε σχεδόν άθικτο, μετά από 333
χρόνια. Για το ελεύθερο απόγευμα, μια επίσκεψη στο
υπαίθριο λαογραφικό μουσείο του “Skansen”, ένας πε-
ρίπατος στον εμπορικό πεζόδρομο της  “Drottningsga-
tan”, μία περιήγηση στο νότιο νησί με τον “μποέμ” χα-
ρακτήρα η μία ωριαία κρουαζιέρα κάτω από τις γέφυ-
ρες, θα σας φέρουν πιο κοντά στον κοσμοπολίτικο χα-
ρακτήρα της όμορφης Σκανδιναβικής πρωτεύουσας.
7η μέρα.  Στοκχόλμη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη ή
Στοκχόλμη -  (εν πλω για Ταλλίνν). Το σημερινό
πρωινό, είναι στην διάθεση σας για να ανακαλύψετε τις
ομορφιές της πολύπλευρης Σουηδικής πρωτεύουσας,
επισκεπτόμενοι κάποιο από τα ενδιαφέροντα θεματικά
μουσεία, παρακολουθώντας την αλλαγή της φρουράς
μπροστά στο μεγαλειώδες βασιλικό ανάκτορο η απο-
λαμβάνοντας έναν ζεστό καφέ σε κάποιον από τους
στενούς δρόμους της παλιάς πόλης. Αν όλα αυτά δεν εί-
ναι αρκετά, μία εκδρομή στην φημισμένη πόλη της Ου-
ψάλα, με το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Βόρειας Ευ-
ρώπης η μία περιήγηση στην μικρή αλλά κουκλίστικη
πόλη της Ζιγκτούνα, που πήρε το όνομα της από τον Βα-
σιλιά Ολάφ τον Αγαπητό και λειτούργησε, ως βασιλικό
και εμπορικό κέντρο για περίπου 250 χρόνια, θα καλύ-
ψουν τις ταξιδιωτικές σας ανησυχίες. Μεταφορά στο αε-
ροδρόμιο “Arlanda” για την πτήση επιστροφής, για
όσους ακολουθούν το 7ημερο πρόγραμμα.
Οι υπόλοιποι επιβιβαζόμαστε το απόγευμα στο πολυ-
τελές κρουαζιερόπλοιο για την ολονύχτια πλεύση μας,
προς την κουκλίστικη Εσθονική πρωτεύουσα, το με-
σαιωνικό Τάλλιν. Μερικές από τις εντυπωσιακότερες
εικόνες του ταξιδιού ξετυλίγονται μπροστά μας, καθώς
το πλοίο, διασχίζοντας τα ήρεμα νερά της Βαλτικής Θά-
λασσας, προσπερνά τον απίστευτο αριθμό των τριάντα
χιλιάδων καταπράσινων νησιών, που αποτελούν το
ονομαστό Σουηδικό Αρχιπέλαγος. 

8η μέρα: Ταλλίν - Ελσίνκι. Άφιξη το πρωί στο μικρο-
σκοπικό Τάλλιν και αμέσως ξεκινάμε την γνωριμία μας
με την ενδιαφέρουσα πρωτεύουσα της μικρότερης χώ-
ρας της Βαλτικής, την Εσθονία. Το μπαρόκ παλάτι της
Αικατερίνης “Kadriorg”, που χτίστηκε το 1718 και σήμε-
ρα αποτελεί το Μουσείο Τέχνης, οι εγκαταστάσεις, που
κατασκευάσθηκαν για να φιλοξενήσουν τους αθλητές
των θαλάσσιων αθλημάτων στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 1980, λίγο πιο έξω από τα όρια της πόλης,
το ναυτικό μνημείο του Αγγέλου, που αγναντεύει αγέ-
ρωχα την Βαλτική και ο υπαίθριος συναυλιακός χώ-
ρος, όπου ανά 5 ετία διεξάγεται το περίφημο μουσικό
φεστιβάλ του Τάλλιν, είναι τα κύρια σημεία της περιή-
γησης μας στο μοντέρνο κομμάτι της πόλης. Ακολουθεί
περιπατητική ξενάγηση στην παλιά πόλη, που κρίνεται,
ως μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πό-
λεις του κόσμου και φυσικά προστατεύεται από την
UNESCO. Ο Ρωσικός Ορθόδοξος Καθ. Ναός του Αλέ-
ξανδρου Νέφσκι, στον λόφο Toompea, που χτίστηκε

το 1900 και είναι η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη εκ-
κλησία της πόλης, είναι το σημείο εκκίνησης. Το μπα-
ρόκ ροζ κτίριο του Κοινοβουλίου, η ιστορική πλατεία
του Δημαρχείου, με τα περίτεχνα σπίτια των εμπορικών
συντεχνιών του Τάλλιν, ο καθεδρικός ναός της Πανα-
γίας, που είναι γεμάτος από τα οικόσημα και τους θυρε-
ούς των Δανέζικων αριστοκρατικών οικογενειών, οι
οποίες αποτελούσαν την αυστηρή ολιγαρχία της πόλης
για αιώνες, είναι μόνο μερικά από τα αξιοθέατα που
θα μας μαγέψουν. Στον ελεύθερο χρόνο, ένας καφές
με θέα τις κοκκινωπές στέγες των αρχοντικών θα ολο-
κληρώσει την γνωριμία μας με την πανέμορφη πόλη-
μινιατούρα. Επιστροφή στο λιμάνι και πλεύση για την
Φινλανδική πρωτεύουσα, το Ελσίνκι.
9η μέρα: Ελσίνκι. Παρ όλο, που από μία πρώτη θεώ-
ρηση, το Ελσίνκι φαίνεται να υστερεί σε πολλά, συγ-
κρινόμενο με τις υπόλοιπες πρωτεύουσες του Βορρά,
η κτιριακή αρχιτεκτονική αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιο-
μορφία του, όντας ένα μείγμα από μοντέρνο, νεοκλα-
σικό, Αrt Νouveau, Βυζαντινό, Ρώσικο και παραδοσια-
κό ύφος, που σίγουρα καλλιεργεί την αίσθηση του
θαυμασμού. Όπως σε κάθε παραθαλάσσια πόλη,
που σέβεται την ύπαρξη της, σημείο εκκίνησης είναι η
“Kauppatori”, η γραφική πλατεία της ψαραγοράς. Βρί-
σκεται στην απόληξη δύο παράλληλων αριστοκρατι-
κών δρόμων, που είναι γνωστοί ως “Esplanadi”. Από
αυτό το σημείο ξεχωρίζουν οι τρούλοι δύο ναών, που
είναι και τα κύρια αξιοθέατα της πόλης. Ο Λουθηρανι-
κός  Καθεδρικός ναός “Suurkirkko”, ο οποίος βρίσκεται
στην κορυφή ενός λόφου με το χαρακτηριστικό λευκό
χρώμα, και ο Ορθόδοξος Ρώσικος Καθεδρικός ναός
“Uspenski”, χτισμένος με κόκκινα τούβλα.Το Ρωσικής
τεχνοτροπίας κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, η
παρακείμενη πλατεία “Rautatientori”, το Κοινοβούλιο,

το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης “Kiasma”, το Εθνικό
Φινλανδικό Μουσείο, η μοντέρνα Όπερα και η
“Temppeliaukio”, η περίφημη Εκκλησία των βράχων,
θα μας αποδείξουν περίτρανα, πως το Ελσίνκι είναι μια
γουστόζικη πρωτεύουσα, που ξέρει να εκτιμά και να
αφομοιώνει όλες τις πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές τά-
σεις. Στο ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε μετάβαση
στο νησί - φρούριο της “Suomenlinna”, που εκτείνεται
σε έξι νησιά και αποτελούσε  κάποτε κομμάτι της οχυ-
ρωματικής γραμμής της πόλης του Ελσίνκι απέναντι
στην Ρωσική επεκτατική πολιτική.
10η μέρα: Ελσίνκι (Πόρβο ) - Αθήνα / Θεσσαλονί-
κη. Το ταξίδι μας πλησιάζει σιγά σιγά στο τέλος του και
το οδοιπορικό μας στην Σκανδιναβία ολοκληρώνεται
με επίσκεψη στο γειτονικό Πόρβο, με τα χαρακτηριστι-
κά πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια, που θα μας αποκαλύ-
ψει την ήρεμη ομορφιά της Φινλανδικής υπαίθρου.
Ακολουθεί μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επι-
στροφή μας στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά εισιτήρια

Ξενοδοχεία 4* / 4*sup (Clarion / Marriott
/ Zander / Scandic / Sokos).

Πρωινό σε ξενοδοχεία / πλοία
Μπουφέ δείπνο με 1 ποτό στο πλοίο της

DFDS Κοπεγχάγη - Όσλο.
2κλ / 1κλ εσ. καμπίνες στα πλοία.

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπου αναφέρεται επίσκεψη

Τραίνο Flam / Myrdal
Κρουαζιέρα στο Σόγκνενφιορντ

ΔΩΡΟ κρουαζιέρα στην Κοπεγχάγη.
Έμπειρος αρχηγός / συνοδός

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αχθοφορικά & ότι αναφέρεται 

ως προαιρετικό / προτεινόμενο

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

19& ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΦΙΟΡΔ - ΤΑΛΛΙΝ 10 ΜΕΡΕΣ
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Eνα «θαλάσσιο οδοιπορικό» εκεί που Φίνες, Εσθονοί και Γότθοι ίδρυ-
σαν τις μεγάλες τους πρωτεύουσες H Βαλτική είναι μια θάλασσα που
ταξίδεψε στα ρηχά νερά της, όλες τις καινοτομίες και πρωτοπορίες των
θαρραλέων Βίκινγκς και στη συνέχεια εξάπλωσε στις εσχατιές του
βορρά, τις ευρωπαϊκές ιδέες και την κουλτούρα των βασιλικών αυλών
της γηραιάς ηπείρου. 

Αναχωρήσεις 28/6, 19 & 26/7, 9, 16 & 30/8, 13/9

Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* & πλοίο. Πρωινό.

Διανυκτερεύσεις: Ελσίνκι (2), Στοκχόλμη (2), πλοίο (1)

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, 12/7, 9/8, 20/9
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)

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 6/7, 7/8
Πτήσεις με 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)

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 10, 11, 19, 20 & 28/8

Πτήσεις με SAS
Ξενοδοχεία 4* Πρωινό

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

Βόρεια Νορβηγία Περίπλους της Σπιτσβέργης

Αρκτικός Κύκλος, Ν. Λοφότεν, Βόρειο Ακρωτήριο, Ήλιος Μεσονυχτίου

10/12 μέρες, από €3190

Λιμάνια της Βαλτικής

12 μέρες, από €6450

12 μέρες, από €2350

Πανόραμα Ισλανδίας, Γροιλανδία

6 μέρες, από €895



1η μέρα: Αθήνα Ζάγκρεμπ. Αναχώρηση αερο-
πορικώς το απόγευμα με πτήση της Croatia Air-
lines για το Ζάγκρεμπ και μεταφορά στο ξενοδο-
χείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και διανυ-
κτέρευση. (Η πτήση έχει ενδιάμεση στάση με
αποβίβαση/επιβίβαση στο Ντουμπρόβνικ)
2η μέρα: Ζάγκρεμπ - Λιουμπλιάνα. Πρωινή ξε-
νάγηση της πρωτεύουσας της Κροατίας 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 σύγ-
χρονη ιστορία της πόλης. Θα ξεκινήσουμε από το λό-
φο του Κάπτολ, το ιστορικό κέντρο της πόλης και μετά
θα κατευθυνθούμε προς το Γκραντεκ, διασχίζοντας
ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της πόλης, τη Ματω-
μένη Γέφυρα που υπήρξε στο παρελθόν πεδίο συχνών
μαχών μεταξύ των κάτοικων του Καπτολ και του
Γκραντεκ. Θα δούμε την πλατεία του βασιλιά Τομισ-
λαβ, με το ομώνυμο αγάλμα και τον παλιό σιδηρο-
δρομικό σταθμός του 19ου αιώνα. Η πλατεία του
στρατάρχη Τίτο, της μεγαλύτερης προσωπικότητας της
παλιάς Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, συγκεντρώνει
μερικά από τα σπουδαιότερα από αρχιτεκτονικής άπο-
ψης κτήρια της πόλης. Το Εθνικό Θέατρο, το Πανεπι-
στήμιο του Ζάγκρεμπ, το Μουσείο Τέχνης και Χειροτε-
χνίας και το Μουσείο Μιμαρα αποτελούν έξοχα δείγ-
ματα γοτθικής, μπαρόκ και νεο-αναγεννησιακής αρχι-
τεκτονικής. Η ξενάγηση μας θα λήξει στην κεντρική
πλατεία του Μπαν Γιέλατσιτς, την οποία διασχίζει η Ίλι-
τσα, ο μεγαλύτερος, με μήκος 6χλμ, δρόμος της πόλης,
όπου βρίσκονται τα πιο σύγχρονα και κομψά καταστή-
ματα. Στη συνέχεια αναχωρούμε οδικώς για τη Λιουμ-
πλιάνα, τη «κουκλίστικη» πρωτεύουσα της Σλοβενίας,
τη βορειότερη χώρα της πρώην γιουγκοσλαβικής
Ομοσπονδίας η οποία βρισκόταν πάντα σε επιρροή
πλησιέστερα στην Κεντρική Ευρώπη παρά στα Βαλκά-
νια. Γνωστή κατά το Μεσαίωνα με το όνομα Laibach,
η πόλη ήταν κέντρο ανθρώπινης δραστηριότητας περί-
που τρεις χιλιετίες πριν. Κατά τη διάρκεια της περιήγη-
σης 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 μεγαλύτερο Σλοβένο ποι-
ητή. Στην πλατεία δεσπόζει το άγαλμα του ενώ τριγύ-
ρω υπάρχουν διάφορα ιστορικά κτίρια όπως το Κεν-
τρικό 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 Λιουμπλιάνα το
1821. Σήμερα η πλατεία είναι ένα από τα πιο πολυπλη-
θή σημεία της πόλης. Στη νότια πλευρά της πλατεία βρί-
σκεται το Πανεπιστήμιο ενώ στο κέντρο της το σημαντι-
κότερο αρχαιολογικό εύρημα, το άγαλμα του Ρωμαί-
ου Πολίτη. Η περιήγηση κλείνει με το Κάστρο της πό-
λης το οποίο βλέπουμε εξωτερικά και το προσεγγίζου-
με διασχίζοντας γραφικά δρομάκια και αλσύλλια.
3η μέρα: Λιουμπλιάνα (Λίμνη Μπλέντ - σπήλαια Πο-
στόινα) Οπατίγια. Πρωινή αναχώρηση για την Λίμνη
Μπλέντ, παραθεριστικό θέρετρο των Σλοβένων, σε
απόσταση 60χλμ βοριοδυτικά της Λουμπλιάνα. Μετά
την βαρκάδα που θα απολαύσουμε στην λίμνη με το
μικρό νησάκι όπου δεσπόζει η εκκλησία της Παναγίας,
θα επισκεφθούμε το ομώνυμο Κάστρο με την εκπλη-
κτική θέα στην ευρύτερη περιοχή. Στη συνέχεια κατευ-
θυνόμαστε νοτιοδυτικά διασχίζοντας ένα καταπράσινο
και υποαλπικό περιβάλλον, το οποίο θυμίζει πολύ πε-
ρισσότερο ευρωπαϊκό παρά Βαλκανικό τοπίο, για να
φθάσουμε στην περιοχή της Ποστόινα. Το σύστημα
σπηλαίων που θα επισκεφθούμε, είναι ένα από τα με-
γαλύτερα της Ευρώπης με μήκος άνω των είκοσι χιλιο-
μέτρων, και η ανακάλυψη τους τον 17ο αιώνα αποτέ-
λεσε σημαντικό γεγονός για την επιστήμη της σπηλαι-
ολογίας. Χαρακτηριστικό το τραίνο το οποίο διασχίζει
μεγάλο μέρος του μήκους του σπηλαίου και λειτούρ-
γησε 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 απο-
χρώσεων. Αμέσως μετά εγκαταλείπουμε τη Σλοβενία
και αφού εισέλθουμε ξανά στη Κροατία κατευθυνόμα-
στε στη περιοχή της αριστοκρατικής Οπατίγιας στην
χερσόνησο της Ιστριας.
4η μέρα: Οπατίγια (Ριέκα) - Λίμνες Πλίτβιτσε. Πρωι-
νή βόλτα στην Οπατίγια, που από το 1844 που ο Ιταλι-

κής καταγωγής έμπορος έχτισε τη περίφημη Βίλα Αν-
τζιολίνα και έως το καταστροφικό 1ο παγκόσμιο πόλε-
μο αποτέλεσε το πιο σημαντικό θέρετρο της αριστο-
κρατίας της πάλαι ποτέ Αυστροουγγρικής Αυτοκρατο-
ρίας και φυσικά διανθίστηκε με θαυμάσια κτίρια για τη
διαμονή των πλουσίων και ευγενών και φυσικά του
ίδιου του Αυτοκράτορα, Φραγκίσκου Ιωσήφ. Αμέσως
μετά μέσω της Ριέκα, γνωστό εμπορικό λιμάνι της Κρο-
ατίας στις Βόρειες Δαλματικές ακτές όπου θα κάνουμε
μία μικρή στάση στο κέντρο, θα κατευθυνθούμε στο
Εθνικό Πάρκο Πλιτβιτσε, ένα από τα μεγαλύτερα στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και το μεγαλύτερο της Κροα-
τίας. Από το 1979 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κλη-
ρονομιάς της UNESCO. Σχηματίζεται από ένα σύμπλεγ-
μα λιμνών, ποταμών καταρρακτών και σπηλαίων και
καλύπτει επιφάνεια τριακοσίων τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων, σε διάφορα επίπεδα τα οποία έχουν μεταξύ τους
μεγάλη υψομετρική διαφορά. Διανυκτέρευση στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Πλίτβιτσε.
5η μέρα: Πλίτβιτσε (Ζαντάρ - Τρογκίρ) Σπλίτ. Πρώτη
στάση του σημερινού μας οδοιπορικού στις Δαλματι-
κές ακτές είναι το Ζαντάρ, στο οποίο θα περιηγηθούμε
και μεταξύ των άλλων θα δούμε το πρώτο πανεπιστή-
μιο χτισμένο τον 14ο αι., τον Καθεδρικό ναό της Αγίας
Αναστασίας, και τον ναό του Αγίου Δονάτου. Κατηφο-
ρίζοντας νοτιότερα επισκεπτόμενοι άλλη μια πόλη με
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Αεροπορικά εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4*s (Academia/ Austria

Trend/ Remisens / Albatros) & 3*sup
(Valamar) Ημιδιατροφή καθημερινά 

στα ξενοδοχεία.
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Είσοδοι στα αξιοθέατα 

όπου αναφέρεται επίσκεψη
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων, αχθοφορικά

Ότι αναφέρεται 
ως προαιρετικό / προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο η ταυτότητα με

λατινικούς χαρακτήρες
Στα συνοριακά φυλάκια παρατηρούνται

καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται
στους εντατικούς ελέγχους που γίνον-
ται σε χώρες εκτός Σένγκεν. ΠΑΡΑκΑ-

ΛΕΙΣΘΕ να έχετε μαζί σας ΔΙΑΒΑτΗΡΙΟ,
καθώς η ταυτοποίηση των στοιχείων
από ταυτότητα απαιτεί περισσότερο

χρόνο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 10 & 24/6, 23/7, 6, 12, 7 & 27/8, 9/9, 7/10
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ΠΤΗΣΕΙΣ CRoATIA AIRLINES
Αναχ.    Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΖΑΓκΡΕΜΠ 19.50 22.00
ΝτΟΥΜΠΡΟΒΝΙκ -  ΑΘΗΝΑ  16.15 19.00



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 πό-
λη εξελίχθηκε την περίοδο των Βενετών (15ο - 18ο αι-
ώνα) σε μία από τις πλουσιότερες της περιοχής. Στην πε-
ριήγηση της στο ιστορικό κέντρο θα θαυμάσουμε κτί-
σματα, που διατηρούνται από τη Ρωμαϊκή εποχή έως
και την εποχή του Μπαρόκ. Λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα
μας περιμένει άλλη μία ιστορική πόλη της Δαλματίας,
το επιβλητικό Σπλιτ. Το ενδιαφέρον της ξενάγησης επι-
κεντρώνεται στο παλάτι του Σπλίτ, χτισμένο τον 4ο αι.
από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Το αρχιτε-
κτονικό του στυλ είναι κλασσικό ρωμαϊκό κι αποτελεί-
ται 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 σημερι-
νός καθεδρικός του Αγίου Δόμνιου). Το παλάτι παρά
το μέγεθος και τη μεγαλοπρέπεια του θα παραμείνει
σχεδόν άγνωστο στους Ευρωπαίους μέχρι τη σύγχρο-
νη 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 λει-
τουργούν μέχρι σήμερα. 
6η μέρα: Σπλιτ - Ντουμπρόβνικ. Πρωινή αναχώρη-
ση για τη διάσημη περιοχή του Ντουμπρόβνικ, τη
πραγματική αρχόντισσα των Δαλματικών ακτών. Η
παλαιά πόλη του Ντουμπρόβνικ έχει ανακηρυχθεί
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από
το 1979. Ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα, αρχικά με την ονο-
μασία 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 σή-
μερα είναι από τον 14ο αιώνα όπου βρέθηκε κάτω
από τον έλεγχο των Βενετών κι αποτέλεσε ένα από το
σημαντικότερα λιμάνια τους στην Αδριατική. Η σημε-
ρινή ονομασία της πόλης, Ντουμπρόβνικ, είναι κροατι-
κή και μεταφράζεται ως «δάσος από βελανιδιές». Η
ξενάγηση μας ξεκινάει 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 Ρέκτορα
(Δόγη), το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρ-
ξε το διοικητικό κέντρο της πόλης ενώ σήμερα έχει με-
τατραπεί σε μουσείο. Ένα από τα σημαντικότερα μνη-
μεία της πόλης από τον 16ο αιώνα και δείγμα εξαίρε-
της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής είναι το Palazzo
Sponza, το οποίο αποτελούσε για σειρά ετών το πνευ-
ματικό και πολιτιστικό κέντρο της Δημοκρατίας της Ρα-
γούζα ενώ σήμερα φιλοξενεί τα αρχεία της πόλης. Η
ξενάγησή μας πλαισιώνεται από μια επίσκεψη στον
καθεδρικό ναό του Ντουμπρόβνικ, στον οποίο φυ-
λάσσονται και τα λείψανά του πολιούχου Αγίου Βλα-
σίου. 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. Θα θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα από
το βουνό Srd όπου θα ανεβούμε με το τελεφερίκ (προ-
σφορά της εταιρίας μας) και θα κατευθυνθούμε λίγο
νοτιότερα μέχρι το Τσαβτάτ για να γνωρίσουμε την ευ-
ρύτερη περιοχή.
7η μέρα: Ντουμπρόβνικ (εκδρομή στο Μαυροβού-
νιο, Μπούτβα / Κοτόρ). Το Μαυροβούνιο (Crna Go-
ra στη σερβική διάλεκτο, Montenegro στα ιταλικά) εί-
ναι μια χώρα ιστορικά άμεσα συνδεδεμένη με τη Σερ-
βία. Μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και
μέχρι το 1992 ήταν ένα από τα κράτη που συγκροτού-
σαν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλα-
βία. Η χώρα είναι ανεξάρτητη από τον Ιούνιο του
2006. Πρώτη στάση μετά τους συνοριακούς ελέγχους
είναι η πόλη του Κοτόρ. Η πόλη αποτέλεσε κατά την
Ελληνιστική 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 κα-
τοχή των Αψβούργων. Σήμερα αποτελεί ένα από τα
πλέον γραφικά μέρη της Αδριατικής μέσα στο ομώνυ-
μο, πανέμορφο φιόρδ, ενώ η παλιά οχυρωμένη πόλη
προστατεύεται από την UNESCO σαν μνημείο της παγ-
κόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά την περιήγη-

ση στην πόλη και στάση στα κυριότερα σημεία ενδια-
φέροντος, όπως το παλιό δημαρχείο, το παλάτι του Δό-
γη, η Πλατεία των Όπλων, ο καθεδρικός του Αγίου
Τρύφωνα, θα υπάρξει ελεύθερος χρόνος για περιπλά-
νηση στα γραφικά στενά της πόλης. Επόμενη στάση η
Μπούτβα, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο θέρε-
τρο της χώρας στην Αδριατική θάλασσα. Παράλληλα
η πόλη έχει πλουσιότατη μεσαιωνική ιστορία ενώ έχει
διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση το ιστορικό κέν-
τρο της πόλης (Starigrad). Κατά τη διάρκεια της ενωμέ-
νης 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 πό-
λη, μια χερσόνησο περιστοιχισμένη με τείχη και κυριό-
τερα σημεία ενδιαφέροντος την μεσαιωνική ακρόπο-
λη της Μπούτβα (Κάστρο της Παναγίας) και τις εκκλη-
σίες του Αγ. Ιωάννη, της Αγ. Τριάδας και της Παναγίας
της Πούντα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Αθήνα /θεσσαλονίκη. Τε-
λευταίο πρωινό στην διάθεση σας. Γεμάτοι όμορφες
εντυπώσεις θα κατευθυνθούμε το μεσημέρι στο αερο-
δρόμιο για την επιστροφή στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
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8 ΜΕΡΕΣ από 745€
Αναχ. 23/7, 6 & 12/8, 8/10 

1η μέρα : Αθήνα Ζάγκρεμπ, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο

2η μέρα: πρωινή ξενάγηση 
3η μέρα: προαιρετική εκδρομή 

Λουμπλιάνα και λίμνες Ποστόινα
4η μέρα: Ζάγκρεμπ - Λίμνες Πλίτβιτσε - 

Ζαντάρ - Σπλίτ
5η μέρα: Σπλίτ - Τρογκίρ - Ντουμπρόβνικ 
6η μέρα: Ντουμπρόβνικ ξενάγηση
7η μέρα: προαιρετική εκδρομή Μπούτβα 

/ Κοτόρ - Μαυροβούνιο
8η μέρα: μεταφορά στο αεροδρόμιο, 

Ντουμπρόβνικ - Αθήνα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ



1ημέρα: 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 από 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.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ24
4 MEΡΕΣ AΠΟ €275
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά Εισιτήρια 
Ξενοδοχεία 4* & 4*sup

Πρωινό
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων  /  αχθοφορικά

φιλοδωρήματα  /  είσοδοι στα αξιοθέατα 
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα 

με λατινικούς χαρακτήρες 
τελευταίας δεκαετίας

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 15, 22 & 29/6, 6, 20 & 27/8, 7,14 & 21/9, 12 & 26/10
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ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 08.25 09.10
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΑΘΗΝΑ 10.05 13.00

ΠΤΗΣΕΙΣ AIR SERBIA
Αναχ. Άφιξη

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 15.35 16.15
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΑΘΗΝΑ 13.20 15.50

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙκΗ
ΘΕΣ/ΝΙκΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 16.10 16.15
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 13.20 15.25



1η μέρα: Aθήνα / Θεσσαλονίκη - Βουκουρέ-
στι.Αεροπορική πτήση με Aegean για το Βου-
κουρέστι, την αρχοντική πρωτεύουσα της
Ρουμανίας, το “Παρίσι των Βαλκανίων”, κέντρο
ελληνισμού τον καιρό της τουρκοκρατίας. Άφιξη
και απευθείας ξενάγηση στα ωραιότερα αξιοθέ-
ατα 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 δικτατορίας, το φαραωνικών

διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο
τίτλο “Σπίτι του Λαού’. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για
τακτοποίηση στα δωμάτια και απόγευμα ελεύθερο
2η μέρα: Βουκουρέστι - Σινάια - Μπραν - Μπρα-
σόβ. Πρωινή αναχώρηση για την Σινάια, το Μαργα-
ριτάρι 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 τουρι-
στικό αξιοθέατο της χώρας, τον Πύργο του Βλαντ Τσέ-
πες, γνωστού ως Κόμη Ντράκουλα και στην συνέχεια
αναχωρούμε για το Μπρασόβ. Φθάνοντας θα ξενα-

γηθούμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της σημε-
ρινής Ρουμανίας, την πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας
το Μπρασόβ. 
3η μέρα: Μπρασόβ - Πρετζμέρ - Κόκκινη Λίμνη -
Πιάτρα Νεαμτς. Αναχώρηση για το Πρετζμέρ για να
επισκεφθούμε την ομώνυμη Κάστρο- εκκλησία, μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς προστα-
τευόμενο από την Unesco. Συνεχίζουμε με προορισμό
την γεωγραφική περιοχή της Μολδαβίας και την πόλη
Πιάτρα Νέαμτς . Στην διαδρομή μας θα δούμε το εν-
τυπωσιακό φαράγγι του Μπικάζ και την Κόκκινη Λίμνη
που σχηματίστηκε από την κατακρήμνιση του βουνού
στον ποταμό Μπικάζ το 1836. Άφιξη στην γραφική
Πιάτρα Νεαμτς, χτισμένη σε προνομιακή θέση στους
πρόποδες των Ανατολικών Καρπαθίων. 
4η μέρα: Πιάτρα Νέαμτς (Βορονέτς, Σουσεβίτσα,
Μολντοβίτσα) - Γκούρα Χούμορ. Η σημερινή μέρα
είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην «Γη των Θαυ-
μάτων», την Μπουκοβίνα και τα ζωγραφιστά μονα-
στήρια της που αποτελούν Μνημεία Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της Unesco. Θα ξεκινήσουμε με το Μο-
ναστήρι Βορονέτς, ‘’Η Καπέλα Σιξτίνα της Ανατολής ‘’
όπως το αποκαλούν εξαιτίας των υπέροχων ζωγραφι-
σμένων αγιογραφιών που το κοσμούν. Το μοναδικό
μπλε χρώμα που χρησιμοποιήθηκε εδώ περιλαμβά-
νεται στους καταλόγους χρωμάτων ως ‘’μπλε του
Βορονέτς’’. Επόμενος σταθμός το Μοναστήρι Μολν-
τοβίτσα που χαρακτηρίζεται από την πραγματικά μνη-
μειώδη τοιχογραφία με θέμα την Πολιορκία της
Κωνσταντινούπολης από τους Πέρσες. Τελευταία μας
επίσκεψη θα είναι το Μοναστήρι Σουτσεβίτσα, το με-
γαλύτερο από όλα τα μοναστήρια της περιοχής. 
5η μέρα: Γκούρα Χούμορ - Σιγκισοάρα. Σήμερα θα
κατευθυνθούμε στην πιο καλοδιατηρημένη Μεσαι-
ωνική πόλη της Ευρώπης και Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της Unesco, την Σιγκισοάρα, διασχίζον-
τας τα Καρπάθια μέσα από μια υπέροχη διαδρομή.
Γραφικά χωριά, δασοσκέπαστες πλαγιές, φαράγγια,
ορμητικά ποτάμια είναι μερικές από τις εντυπωσιακές
εικόνες που θα συναντήσουμε. Άφιξη στην Σιγκισοάρα
της οποίας ολόκληρη η πόλη είναι ένα υπαίθριο Μου-
σείο. Η Ακρόπολη της χτισμένη τον 12ο αιώνα παρα-
μένει σχεδόν άθικτη. Επίσης είναι η γενέτειρα του

Βλαντ Τέπες , γνωστού ως κόμη Δράκουλα, το σπίτι
του οποίου αποτελεί 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,
πλακόστρωτους δρόμους και περίτεχνες εκκλησίες.
Θα επισκεφθούμε την Εκκλησία του Λόφου, το Βενε-
τσιάνικο Σπίτι του 13ου αι. και την εκκλησία του Δομι-
νικανού Μοναστηριού στην οποία μεταξύ άλλων θα
έχουμε την ευκαιρία 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 Τραν-
συλβανίας. Άφιξη στο Σιμπίου, το αρχιτεκτονικό κό-
σμημα 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 λι-
θόστρωτα δρομάκια του ιστορικού κέντρου θα νιώ-
σουμε την μεσαιωνική ατμόσφαιρα της πόλης και θα
ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Στην πλατεία Γκρίβιτσα
που είναι ο πυρήνας της παλιάς μεσαιωνικής πόλης θα
εντυπωσιαστούμε από τα γοτθικά κτίσματα που έχουν
ανεγερθεί στα θεμέλια των παλαιών οχυρών.
7ημέρα: Σιμπίου - Κουρτέα Ντε Άρτζες - Βουκουρέ-
στι. Πρωινή αναχώρηση για την επιστροφή μας στο
Βουκουρέστι. 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 αρχιτεκτο-
νικής. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια  από
τις αρχαιότερες πόλεις της Βλαχίας, την Κουρτέα ντε
Άρτζες όπου θα επισκεφθούμε την Επισκοπική Εκκλη-
σία όπου βρίσκονται οι τάφοι των Ρουμάνων Βασιλιά-
δων. Άφιξη στο Βουκουρέστι. Το απόγευμα θα
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο και θα θαυμά-
σουμε τα υπέροχα κτίρια που το κοσμούν. 
8η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Μετά το πρωινό γεμάτοι εντυπώσεις από την όμορφη
χώρα που εντρυφήσαμε αναχωρούμε για το αερο-
δρόμιο και πτήση επιστροφής στην Ελλάδα.
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ 25

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18/5, 22/6, 20/7, 3/8, 17/8, 7/9, 21/9, 26/10

8 MEΡΕΣ AΠΟ €795
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία 3, 4, 5*

Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
στα ξενοδοχεία

Δείπνο μενού 3 πιάτων καθημερινά
στα ξενοδοχεία ή σε τοπικά εστιατόρια

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Έμπειρος αρχηγός/συνοδός
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες 

πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων, αχθοφορικά

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

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

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ ΒΟΥκΟΥΡΕΣτΙ 08.25 10.00
ΒΟΥκΟΥΡΕΣτΙ ΑΘΗΝΑ 10.40 12.15



1η μέρα: Aθήνα - Oδησσός. Συγκέντρωση στο
αεροδρόμιο και μεσημεριανή αναχώρηση μέ-
σω Κιέβου για την Oδησσό, το κέντρο του ελλη-
νισμού της διασποράς, και μιας από τις ομορφό-
τερες πόλεις της Ευρώπης. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Oδησσός. Η πρωινή ξενάγηση θα μας
γεμίσει εικόνες και μοναδικές εμπειρίες. Πρώτα
θα επισκεφθούμε το Κέντρο Ελληνικού Πολιτι-
σμού που στέγασε με πολύ μυστικότητα τα γρα-

φεία της Φιλικής Εταιρείας. Σήμερα το κτήριο εκτός
από μουσείο μνήμης λειτουργεί σαν χώρος προβολής
του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και γλώσσας.
Στη συνέχεια θα πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο που
στο προαύλιο μας υποδέχεται το άγαλμα του Λαο-
κόωντα . Όμως εμείς θα στρέψουμε το ενδιαφέρον
στα πλούσια ευρήματα από τις αρχαίες Ελληνικές πό-
λεις του Ευξείνου Πόντου που βρίσκονται στην επικρά-
τεια της σημερινής Ουκρανίας. Η Ολβία , η Τύρας και
άλλες. Μετά θα θαυμάσουμε το παράκτιο πάρκο με
τα λαμπρά κτίσματα του 19ου αιώνα, το μέγαρο της
Όπερας ένα από τα κορυφαία αρχιτεκτονήματα του εί-
δους του στον κόσμο , και θα καταλήξουμε στην ελλη-
νική Εκκλησία της Αγίας Τριάδος όπου βρίσκεται ο κε-
νός τάφος του Πατριάρχη του Γρηγορίου του Ε’ απ
όπου το σκήνωμα του μεταφέρθηκε στην Ελλάδα. Θα
καταλήξουμε στην Οδό των Ελλήνων στο κέντρο της
πόλης όπου παλιά εμπορικά μέγαρα και κατοικίες υπο-
γραμμίζουν την ελληνική παρουσία στην Οδησσό. Το
απόγευμα θα δούμε τις μνημειακές σκάλες της Οδησ-
σού που έγιναν γνωστές απ την ταινία του Αϊζενστάϊν «
Θωρηκτό Ποτέμκιν».
3η μέρα: Oδησσός (Μπίλγοροντ) - Κίεβο. Tο πρωί
σε μια ενδιαφέρουσα εκδρομή , θα επισκεφθούμε την
πόλη Mπίλγκοροντ (Τσετάτε Αλμπα στα ρουμανικά),
στις όχθες του ποταμού Δνείστερου, όπου σώζονται μέ-
χρι σήμερα σχεδόν άθικτα τα τείχη της ιωνικής πόλης
Tύρας. Εκεί θα δούμε ακόμη και το μεσαιωνικό φρού-
ριο του Στεφάν τσελ Μαρε του εθνικού ήρωα της Ρου-
μανίας και της Μολδόβα. Επιστροφή στην Οδησσό
και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο από όπου θα ανα-
χωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το

Κίεβο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για τακτοποί-
ηση στα δωμάτια, και στην συνέχεια χρόνος στην διά-
θεση μας για μια πρώτη βραδινή βόλτα στην πόλη, τη
οποία και θα εξερευνήσουμε εκτενέστερα τις επόμενες
μέρες.
4η μέρα: Κίεβο. Το πρωί θα κατέβουμε από το υψίπε-
δο που είναι κτισμένο το Κίεβο στις όχθες του ποταμού
Δνείπερου και επισκεφθούμε το καλαίσθητο Μνημείο
των Ιδρυτών της Πόλης. Από εκει θα κατευθυνθούμε
στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας όπου αστρά-
φτουν οι χρυσοί τρούλοι των εκκλησιών. Θα επισκε-
φθούμε το μητροπολιτικό ναό του Αγίου Βλαδίμηρου
που οι τοίχοι του κοσμούνται από αγιογραφίες κορυ-
φαίων Ρώσων ζωγράφων, Νεστέροφ, Βασνέτσοφ και
Βρούμπελ. Μετά θα σταθούμε στη Χρυσή Πύλη που
οδηγούσε στη μεσαιωνική πόλη. Θα δούμε την εκκλη-
σία- κομψοτέχνημα του Aγίου Aνδρέα δημιούργημα
του Ραστρέλλι, του αρχιτέκτονα των τσάρων της Ρω-
σίας. Στη συνέχεια μας περιμένει ο αστραφτερός  ναός
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ απ όπου θα περπατήσουμε
μέχρι την Αγία Σοφία τον παλαιότερο ναό της πόλης χτι-
σμένο από βυζαντινούς αρχιτέκτονες μετά των εκχρι-
στιανισμό των Σλάβων. Όμως η μεγάλη στιγμή έρχεται
το απόγευμα καθώς περνώντας τις πύλες  του Μονα-
στηριού  της Aγίας Λαύρας θα κατευθυνθούμε στο ειδι-
κό κτήριο που φυλάσσονται οι  εκθαμβωτικοί θησαυ-
ροί των Σκυθών. Ανάμεσα στα εκθέματα το ασύλλη-
πτης τέχνης προστήθιο, κατασκευασμένο από Έλληνες
τεχνίτες των αποικιών του Ευξείνου Πόντου.
5η μέρα: Kίεβο (Nύζνα - Tσέρνιχοφ). Σήμερα θα
έχουμε μία ολοήμερη εκδρομή στα βόρεια του Kιέ-
βου, με προορισμό τίς ιστορικές πόλεις της Oυκρανίας.
Θα επισκεφθούμε το Nιζυν (Nύζνα) που το στολίζουν
πολυάριθμες ελληνικές εκκλησίες, ενώ στο κοιμητήριο
θα δούμε τους τάφους των εθνικών ευεργετών, των
αδελφών Zωσιμάδων από τα Iωάννινα. Θα συνεχί-
σουμε με τα εντυπωσιακά αρχιτεκτονήματα του παλι-
ού πριγκιπάτου του Tσέρνιχωφ και θα επιστρέψουμε
το απόγευμα στο Κίεβο. 
6η μέρα: Kίεβο - Αθήνα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση επιστροφής στην Αθήνα

OYΚΡΑΝΙΑ - Κίεβο - Οδησσός26
6 MEΡΕΣ AΠΟ €695
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4* 

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

Μεταφορές/ εκδρομές/ ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα.

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπου αναφέρεται επίσκεψη
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αχθοφορικά

Ποτά / αναψυκτικά κατά την διάρκεια των
δείπνων

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 27/6, 11 & 25/7, 1, 8, 15 & 29/8, 26/9, 10 & 24/10
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ΠΤΗΣΕΙΣ AIR UKRAINE
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - κΙΕΒΟ 14.35 17.15
κΙΕΒΟ - ΟΔΗΣΣΟΣ 19.35 20.35
ΟΔΗΣΣΟΣ - κΙΕΒΟ 16.55 17.55
κΙΕΒΟ - ΑΘΗΝΑ 10.50 13.35

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ - ΠΑΡΑΔΝΕΙΣΤΕΡΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΘΝΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

25/7, 8/8, 24/10

15 MEΡΕΣ
AΠΟ €2490



1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Ρώμη. Συγ-
κέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη.
Άφιξη στο αεροδρόμιο Λεονάρντο ντα Βίντσι,
όπου θα μας περιμένει το πολυτελές πούλμαν
μας. Το ταξίδι στην πόλη των ονείρων ξεκινάει
αμέσως με το εργοστάσιο των ονείρων, όπως
το έστησαν ο Φελίνι, ο Σκόλα η Βερτμίλερ και
οι άλλοι μεγάλοι σκηνοθέτες μετά τον πόλεμο.
Είναι μια διείσδυση στα άδυτα της Cinecitta, της
πόλης του κινηματογράφου. Η επίσκεψη μας θα

μας δείξει τα στούντιο, όπου από το 1937 μέχρι σήμερα
γυρίζονται οι σπουδαιότερες ταινίες του παγκόσμιου
κινηματογράφου, όλα τα στάδια της παραγωγής μιας
ταινίας, τα προσωπικά αντικείμενα και τις σημειώσεις
των μεγάλων σκηνοθετών και τρία γιγάντια σκηνικά
της αρχαίας Ρώμης, της Φλωρεντίας του 1400 και της
Ιερουσαλήμ στα χρόνια του Χριστού. Όλα με τη
βοήθεια τοπικού ξεναγού. Τέλος, στο ατμοσφαιρικό
καφέ της θα απολαύσουμε τον πρώτο καπουτσίνο
μας. Από το όνειρο του κινηματογράφου θα επισκε-
φτούμε το περίφημο Verano, εκεί που κοιμούνται
αιώνια οι αστέρες του Ιταλικού κινηματογράφου Μαρ-
τσέλο Μαστρογιάννι, Βιτόριο Γκάσμαν, Ούγκο Τονιάτσι
και άλλοι. Την ηρεμία και τη γαλήνη του χώρου αυτού
θα διαδεχτεί η ζωή και η κίνηση της φοιτητικής συνοικίας
San Lorenzo. Θα περπατήσουμε στα δρομάκια της,
που σφύζουν από φοιτητόκοσμο και θα καταλήξουμε
στο πρώην εργοστάσιο ζυμαρικών Cerere. Το
εργοστάσιο έχει μετατραπεί σε στούντιο για Ιταλούς
καλλιτέχνες φοιτητές της καλών τεχνών και φιλοξενεί
ένα όμορφο εστιατόριο στο ισόγειο. Εκεί θα
δοκιμάσουμε το πρώτο μας ελαφρύ γεύμα μας στη
Ρώμη. Πολύ κοντά βρίσκεται η πρώην σοκολατοποιεία
SAID. Εκεί, αφού θαυμάσουμε τον χώρο, θα πιούμε
τον καφέ μας με τα απαραίτητα σοκολατάκια. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα είναι ελεύθερο για
μία βόλτα ή για ψώνια στο κέντρο. Θα βρεθούμε
ξανά το βράδυ στο ξενοδοχείο στις 21.00 για βραδινό
φαγητό στην παραδοσιακή Trattoria Pommidoro
(μεταφορά με ταξί).
2η μέρα: Ρώμη.Το πρωί, μετά από ένα καλό πρωινό,
θα πάμε βόλτα στο κέντρο της Ρώμης με το πούλμαν.
Θα δούμε τα: Stazione Termini, Piazza Republica, via
Nazionale, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo,
Circo Massimo, Therme di Caracala, Pyramide και
θα φτάσουμε στο EUR, την, τότε, νέα πρωτεύουσα του
Μουσολίνι. Αφού περάσουμε με το πούλμαν από το
τετράγωνο Κολοσσέο και τα υπουργεία-σύμβολα της
νεοφασιστικής αρχιτεκτονικής, θα βρεθούμε δίπλα
στην μοντέρνα αρχιτεκτονική των τεράστιων κτιρίων
των πολυεθνικών. Θα κάνουμε μικρή βόλτα με τα
πόδια στην τεχνητή λιμνούλα που ενώνει τους δύο
κόσμους του χθες και του σήμερα. Συνεχίζουμε με την
εργατική συνοικία Testaccio. Θα επισκεφτούμε την
κεντρική αγορά και το κέντρο τέχνης Μacro (πρώην
σφαγεία της Ρώμης). Στην διπλανή συνοικία Garbatela
βρίσκεται ο γαστρονομικός παράδεισος, το ΕΑΤΑLY,
σε ένα τριώροφο βιομηχανικό κτίριο, πρώην σταθμό
του Ostiense. Ο πολυχώρος διαθέτει χασάπικο,
τυροκομείο, μανάβικο, ψαράδικο, μικρή ζυθοποιεία,
παρασκευαστήριο φρέσκων ζυμαρικών, φούρνο,
ζαχαροπλαστείο, παγωτατζίδικο, καφέ, wine bar,
βιβλιοπωλείο, μαγαζί με είδη κουζίνας, αίθουσες
εκδηλώσεων και σεμιναρίων και όλα τα είδη φαγητού
από street food σε παραδοσιακή trattoria, pizzeria,
μέχρι gourmet εστιατόριο. Αυτός είναι και ο προορισμός
μας! Μετά από μία μικρή ξενάγηση είμαστε ελεύθεροι
να κολυμπήσουμε στα βαθιά νερά της ιταλικής γα-
στρονομίας, του design και της προώθησης των προ-
ϊόντων τους! Φυσικά ο καθένας θα διαλέξει το είδος

του φαγητού και του γλυκού της αρεσκείας του. Το
πούλμαν ακολούθως θα μας περάσει από τον Κήπο
των πορτοκαλιών (Giardino delle arancie), για μια
πανοραμική θέα της Ρώμης και μια μικρή έκπληξη...
Στον γυρισμό, θα αφήσουμε όποιον θέλει στην πλατεία
Bocca della verita για να παρακολουθήσει ένα
πρόγραμμα με άριες από όπερες (18.30- 20.00 κόστους
περίπου 30€) ή για βόλτες με τα πόδια στο κέντρο. Το
βράδυ θα δειπνίσουμε προαιρετικά στο Asino d’Oro
(Gourmet εστιατόριο με σπεσιαλιτέ από την Ούμπρια).
3η μέρα: Ρώμη. Η σημερινή μας μέρα θα ξεκινήσει
με μια σύντομη επίσκεψη με το πούλμαν μας στην αρι-
στοκρατική συνοικία Coppede, στη βόρεια Ρώμη, μια
συνοικία σε στυλ Liberty, που αξίζει τον κόπο να
δούμε. Είναι σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα γλύπτη
Gino Coppede. Για το φωτογραφικό άλμπουμ μας,
ακολουθεί η γνωριμία εκ του σύνεγγυς με τον πνεύμονα
της Ρώμης, τη Βίλλα Μποργκέζε. Θα περπατήσουμε ή
θα κάνουμε ποδήλατο μέσα στη φύση και θα κάνουμε
χάζι στην πρωινή Ρώμη από το Πίντσιο απολαμβάνοντας
τον καφέ μας. Οι κακές γλώσσες λένε ότι η Ρώμη
είναι μεν ένας απέραντος αρχαιολογικός χώρος, αλλά
δεν έχει ένα αξιόλογο Μουσείο Μοντέρνας τέχνης.
Τώρα υπάρχει όμως το ΜΑΧΧΙ. Ο ναός της σύγχρονης
τέχνης στο Μουσείο-αρχιτεκτόνημα της Zaha Hadid.
Θα χαθούμε στα σπλάχνα του όσες ώρες χρειαζόμαστε
για να απολαύσουμε τις 6 διαφορετικές εκθέσεις του.
Ακολουθεί βόλτα στο κέντρο με τα πόδια όπου θα
τσιμπήσουμε πρόχειρα street food, πίτσα με το μέτρο
ή μπακαλιαράκια ή πορκέτα. (Piazza Del Popolo,
Piazza di Spagna, Café Greco, Via del Corso, Fontana
dei trevi, Pantheon Piazza Navona, Campo de Fiori).
Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη για βόλτες στο κέντρο της
πόλης. Το βράδυ προαιρετικά θα συγκεντρωθούμε
στο ξενοδοχείο στις 20.30 για να πάμε για φαγητό στο
εβραϊκό εστιατόριο La Taverna del Ghetto (με ταξί ή
μετρό).
4η μέρα: Ρώμη. Σήμερα είναι Κυριακή και αυτό
σημαίνει Porta Portese, το παζάρι της Ρώμης. Θα
παζαρέψουμε λοιπόν πρωί - πρωί. Δίπλα μας είναι το
Trastevere η συνοικία των καλλιτεχνών και η Santa
Maria Maggiore, η εκκλησία που πρέπει να δούμε.
Θα περιηγηθούμε λοιπόν στα στενά δρομάκια του
και θα καταλήξουμε για φαγητό στο Roma Sparita,
μια Παραδοσιακή Ρομάνικη Τρατορία. Το μεσημέρι
και το απόγευμα ελεύθερο για βόλτες και καφέ στο
Trastevere, το Lungotevere και το νησάκι του Τίβερη
(Isola Tiberina). Το βράδυ προαιρετικά pizza κοντά
στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Ρώμη-Αθήνα. Την τελευταία μέρα μας στην
ιταλική πρωτεύουσα, αποχαιρετούμε τη Ρώμη από το

πρωί και πάμε εκδρομή στα Castelli Romani. Και
πρώτα απ’ όλα στο Frascati, την καρδιά των ομώνυμων
οίνων του Λάτσιο. Μας περιμένει περιπλάνηση με τα
πόδια στα στενά δρομάκια του και καφεδάκι με θέα
τον κάμπο. Επόμενος σταθμός μας το Castel Gandolfo,
στο οποίο βρίσκεται και η θερινή κατοικία του Πάπα
πάνω στη λίμνη Αlbano. Μετά από μια βόλτα με τα
πόδια στο κέντρο του οικισμού θα κατευθυνθούμε
στο εστιατόριο Pagnarelli (από το 1882). Θα
επισκεφτούμε την υπόγεια κάβα του, όπου θα
δοκιμάσουμε 3 χαρακτηριστικές γκράπες (προαιρετικά)
και κατόπιν στον χώρο του εστιατορίου, με υπέροχη
θέα στη λίμνη, θα δοκιμάσουμε ένα τοπικό μενού με
2 κρασιά της περιοχής. Μετά το μοναδικό αυτό γεύμα
αποχαιρετούμε το Λάτσιο και τη Ρώμη και μεταφερό-
μαστε στο αεροδρόμιο Λεονάρντο Ντα Βίντσι για την
πτήση μας για την Αθήνα.
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5 MEΡΕΣ AΠΟ €590
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά Εισιτήρια 
Ξενοδοχείο 3* με πρωινό

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων / αχθοφορικά / φι-

λοδωρήματα / είσοδοι στα αξιοθέατα 
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

ή δείπνων
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο

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

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 09.00 10.10
ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 17.25 20.25

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/8

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 27



1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Λισαβώνα-
Φάτιμα-Κοίμπρα. Συγκέντρωση στο αεροδρό-
μιο και απευθείας  πτήση  για την Λισαβώνα, την
πορτογαλική πρωτεύουσα. Άφιξη και οδική
αναχώρηση για την Κοίμπρα την πρώτη Πανεπι-
στημιούπολη της Πορτογαλίας και μια από τις πιο
παλιές του κόσμου. Στη διαδρομή θα δούμε τη
Φάτιμα, σημαντικό κέντρο του καθολικισμού
που έχει αναδειχθεί ως η τοποθεσία με τη μεγα-
λύτερη προσέλευση προσκυνήματος παγκο-

σμίως. Άφιξη στην Κοίμπρα και περιήγηση στο χώρο
του Πανεπιστημίου και στους δρόμους της πόλης των
ποιητών με το πολυτραγουδισμένο της ποτάμι Μοντέγ-
κο. Επίσης θα έχουμε πανοραμική θέα από όλη την πό-
λη στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Σάντα Κλά-
ρα Λα Νόβα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
2η μέρα: Κοίμπρα - Μπουσάκο - Αβέιρο - Πόρτο.
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο .Πρώτη
στάση στο δάσος Μπουσάκο, εθνικό δάσος της χώ-
ρας, από τα πλουσιότερα της Ευρώπης σε φυτά. Στη
διαδρομή μας θα κάνουμε μια στάση στο Αβέιρο, πό-
λη των καναλιών, για να θαυμάσουμε τις βάρκες που
μοιάζουν με παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Στη
συνέχεια αναχώρηση για το Πόρτο, τη φημισμένη πό-
λη για το ομώνυμο ξακουστό κρασί αλλά και μια σύγ-
χρονη πόλη που αντιπροσωπεύει την παράδοση ,τις
ανθρώπινες αξίες , τη σκληρή δουλειά και τη δύναμη
της ψυχής του Πορτογαλικού έθνους. 
3η μέρα: Πόρτο. Ξενάγηση στην εντυπωσιακή πόλη
που διατηρεί ακόμη και σήμερα την μεσαιωνική της
άποψη ,κτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro. Θα πε-
ριηγηθούμε στην περιοχή Ριμπέϊρα, κατά μήκος του
ποταμού, όπου εκτείνονται οι παλιές συνοικίες με την
ανοιχτή αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα, από
όπου παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές
βάρκες το ομώνυμο κρασί. Θα μας εντυπωσιάσει το
Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το Εμπορικό Επιμε-
λητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο αλλά και ο
ναός του Αγίου Φραγκίσκου. Δεν θα παραλείπαμε βέ-
βαια και μια επίσκεψη σε κάποιο παλιό οινοποιείο της
πόλης, όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο
κρασί “Πόρτο” για να γευθούμε σε ειδικά κατασκευα-
σμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη γεύση του και το

πλούσιο άρωμα του. Απόγευμα ελεύθερο.
4η μέρα: Πόρτο (Μπράγκα - Γκιμαράες). Μετά το
πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην
επαρχία του Μίνιου. Πρώτη μας στάση η πόλη
Μπράγκα όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό
και το ιερό του Ιησού που παρουσιάζει σημαντικά δείγ-
ματα στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το
Γκιμαράες, τη  πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας,
γενέτειρα πόλη της Πορτογαλικής εθνικότητας καθώς
και  πόλη στην οποία γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της
Πορτογαλίας Αλφόνσο ο 1ος. Περιήγηση γύρω απο
το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο, όλα
μνημεία ιστορικής κληρονομιάς της Ουνέσκο.
5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - Όμπιτους - Λι-
σαβώνα. Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Λισα-
βώνα. Πρώτη στάση ο ναός της Μπατάλια, κι αυτό
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO. Συνεχίζουμε με τη γραφική Ναζαρέ, διάση-
μο τουριστικό ψαροχώρι του Ατλαντικού, ιδιαίτερα πα-
ραδοσιακό  όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμά-
σουμε την τοπική κουζίνα. Μια ευχάριστη έκπληξη
αποτελεί η τελευταία μας στάση στο πανέμορφο μεσαι-
ωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. Θα περπατή-
σουμε στα στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά σπιτάκια
στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και θα απο-
λαύσουμε μια πανοραμική θέα από τα τείχη ύψους 13
μέτρων που περιστοιχίζουν περιμετρικά το χωριό. Άφι-
ξη αργά το απόγευμα στην Λισαβώνα γενέτειρα του
fado με τα στενά, γραφικά σοκάκια, τα σπίτια με τις κε-
ραμοσκεπές και τις στολισμένες με πολύχρωμα πλακά-
κια προσόψεις. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο.
6η μέρα: Λισαβώνα. Στη σημερινή μας ξενάγηση θα
απολαύσουμε μια ιδιαίτερα φιλόξενη και γραφική πό-
λη, που παρόλο τις συνεχόμενες επιδρομές των βαρ-
βαρικών λαών για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και
σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Θα επισκε-
φθούμε ίσως το πιο φημισμένο αξιοθέατο της πόλης
και περίτεχνο παγκοσμίως που είναι το Μουσείο με τις
Βασιλικές Άμαξες, για να θαυμάσουμε μια μοναδική
σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που χρονολογεί-
ται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθού-
με ακόμη το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυ-

πωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και
πλούτου αλλά και το μνημείο των Ανακαλύψεων κα-
θώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, απ’
όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα
πέρατα της γης και αυτός μνημείο παγκόσμιας κληρο-
νομιάς από την UNESCO. Για το βράδυ προτείνουμε να
απολαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγού-
δια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο από
την φημισμένη τραγουδίστρια Amalia Rodriguez. 
7η μέρα: Λισαβώνα (Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ–
Κάμπο ντα Ρόκα -  πάρκο των Εθνών). Πρωινό στο
ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία  όμορφη εκδρο-
μή στα περίχωρα της Λισαβώνας, στη Σίντρα θερινή
κατοικία των βασιλέων, το Κασκάις, γραφικό ψαρο-
χώρι, το Εστορίλ το τουριστικό θέρετρο της Πορτογα-
λίας και το Κάμπο ντα Ρόκα, το δυτικότερο σημείο της
Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαν-
τικό ωκεανό. Επιστροφή στη Λισαβώνα όπου θα τελει-
ώσουμε την σημερινή μας εκδρομή με το Πάρκο των
Εθνών που κατασκευάστηκε για την Διεθνή Έκθεση
EXPO 1998 και απ’ όπου θα μπορούμε να θαυμάσου-
με μεταξύ άλλων και την γέφυρα VASCO DA GAMA. 
8η μέρα: Λισαβώνα– Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Μετα-
φορά στο αεροδρόμιο με πλούσιες αναμνήσεις από το
όμορφο οδοιπορικό μας στη νότια άκρη της Ευρώπης.
Πτήση για την Ελλάδα.
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8 MEΡΕΣ AΠΟ €895
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4* & 5* 

με πρωινό καθημερινά
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι σε επισκε-

πτόμενους χώρους, αχθοφορικά
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 24/6, 8, 22 & 29/7, 12, 19 & 26/8, 2, 9, 16 & 23/9, 28/10
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ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΛΙΣΑΒΩΝΑ 10.10 12.25
ΛΙΣΑΒΩΝΑ - ΑΘΗΝΑ 13.15 19.25



Μια πόλη περισσή σε ιστορικά μνημεία και εντυπωσιακό αριθμό μου-
σείων και γκαλερί που φιλοξενούν μερικούς από τους καλύτερους πί-
νακες στον κόσμο. 

Αναχωρήσεις: 1 & 23/6 14, 21 & 28/7, 
4, 11, 18 & 25/8, 1/9

Απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* με πρωινό

Διανυκτερεύσεις: Μαδρίτη (3, 4)

Η μεσογειακή καρδιά της Ισπανίας χτυπά δυνατά στην Ανδαλουσία,
στον Ισπανικό Νότο. Κόρδοβα, Σεβίλλη, Γρανάδα: πόλεις υπαίθρια
μουσεία μαρτυρούν αιώνες πολιτισμού και απηχούν την συνεύρεση
Ανατολής και Δύσης.

Αναχωρήσεις: 4 & 25/6,  2, 9, 16, 23 & 30/7, 
6, 13, 20 & 27/8, 3 & 10/9

Απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* με πρωινό & 3 γεύματα

Διανυκτερεύσεις: Μαδρίτη (4), Σεβίλλη (2) , Γρανάδα (1)

Η Βαρκελώνη είναι η πιο ζωντανή και ταυτόχρονα πιο ιδιαίτερη πόλη της
Ισπανίας, με φλογερό ταπεραμέντο και έντονη πολιτιστική παράδοση. 

Αναχωρήσεις: 16/6, 5, 12, 19, 21, 26 & 28/7, 
2, 4, 9, 11, 12, 14, 18 & 30/8, 
8, 15, 22 & 29/9

Απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* με πρωινό

Διανυκτερεύσεις: Βαρκελώνη (3, 4)

Η Λισαβώνα, ίσως η πιο νοσταλγική πόλη της Ευρώπης, διαθέτει είκοσι
αιώνες ιστορίας, αλλά και σύγχρονη ψυχή. Συνδυάζει την κοσμοπολίτι-
κη ζωντάνια μιας σύγχρονης μεγαλούπολης με μια παλιομοδίτικη αύρα.

Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις

Απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* με πρωινό

Διανυκτερεύσεις: Λισαβώνα (4)

Λισαβώνα 5 μέρες, από €625

Βαρκελώνη 4/5 μέρες, από €635

Μαδρίτη - Ανδαλουσία 8 μέρες, από €775

Μαδρίτη - Τολέδο 4/5 μέρες, από €525

OΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 29



1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Μπιλμπάο
(Βιτόρια). Πρωινή συγκέντρωση στα
αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης και
αναχώρηση μέσω σταθμού για το Μπιλμπάο.
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τη Βιτόρια /
Γκαστέις, την από το 1980 πρωτεύουσα της αυτό-
νομης επαρχίας της Χώρας των Βάσκων, η οποία
το 2012 αναδείχθηκε πράσινη πρωτεύουσα της
Ευρώπης. Η πεζή περιήγηση μας θα επικεντρω-
θεί στο μεσαιωνικό της κέντρο που καταλαμβά-

νει τον λόφο πάνω από την πλατεία της Λευκής Παρθέ-
νου. Ανεβαίνοντας στην κορυφή του λόφου περιηγού-
μαστε ανάμεσα σε αναγεννησιακά μέγαρα του 16ου
αιώνα, έως τον καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία και το
«Πορταλόν», το πανδοχείο του 15ου αιώνα στο βό-
ρειο άκρο της μεσαιωνικής πόλης. Πριν κατεβούμε στις
δίδυμες πλατείες της Λευκής Παρθένου και της Ισπα-
νίας (Πλάθα ντε Εσπάνια) με το δημαρχιακό μέγαρο,
όπου κτυπά η καρδιά της πόλης, επισκεπτόμαστε τον
ναό του Αγίου Μιχαήλ, την πρόσοψη του οποίου κο-
σμεί το άγαλμα της προστάτιδας της πόλης Λευκής
Παρθένου. Επιστροφή στο Μπιλμπάο και τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Μπιλμπάο Κατά τη μεστή πρωινή μας ξενά-
γηση θα έχουμε την ευκαιρία να εκτιμήσουμε το εύρος
των δραστικών επεμβάσεων ανάπλασης που δέχθηκε
τις τελευταίες δεκαετίες η περιοχή. Tα σύγχρονα εντυ-
πωσιακά κτήρια που κοσμούν τις όχθες του ομώνυμου
ποταμού έχουν εντάξει την πόλη στην πρώτη γραμμή
της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Η ξενάγη-
σή μας θα ξεκινήσει από τον κατάφυτο λόφο Αρτσάν-
τα στις βορειοδυτικές παρυφές της πόλης όπου θα απο-
λαύσουμε από την κορυφή του τη πανοραμική θέα
προς τη πόλη. Στη συνέχεια κατευθυνόμενοι προς το
ιστορικό κέντρο θα σταματήσουμε στη βασιλική της
Παναγίας της Μπεγόνια, προστάτιδας της πόλης και
όλης της επαρχίας Βισκάγια και μεγάλο προσκύνημα
στο δρόμο των προσκυνητών του αγίου Ιακώβου
(Σαντιάγο). Φυλάσσει το πολύτιμο για τους Βάσκους
άγαλμα του 14ου αιώνα της Παναγίας της Μπεγόνια,
το όνομα της οποίας συνήθιζαν οι ναυτικοί να δίνουν
στα πλοία τους. Ακολούθως θα κατευθυνθούμε στην
παλιά πόλη, το Κάσκο Βιέχο, όπου θα περπατήσουμε
στα γραφικά της δρομάκια έως τον γοτθικό καθεδρικό
ναό του Αγίου Ιακώβου, στάση των προσκυνητών
στον δρόμο του Αγίου Ιακώβου, γύρω από τον οποίο
αναπτύχθηκε η μεσαιωνική πόλη του Μπιλμπάο, και
την περίστυλη γεμάτη ζωή Πλάθα Νουέβα. Η ξενάγη-
ση θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στο μνημειώδες
Μουσείο Γκούγκενχάιμ, κτήριο ορόσημο της σύγχρο-
νης αρχιτεκτονικής, που σχεδίασε ο διάσημος Φρανκ
Γκέρι και αποτελεί με το καλυμμένο από πλάκες τιτανί-
ου σώμα του το σήμα κατατεθέν της πόλης. Απόγευμα
ελεύθερο για περιήγηση στη πόλη. Προτείνουμε να
επισκεφθείτε το εκπληκτικό μουσείο καλών τεχνών με
πίνακες διάσημων ζωγράφων.  
3η μέρα: Μπιλμπάο (Σανταντέρ, Αλταμίρα,
Σαντιγιάνα Δελ Μαρ, Χιχόν) - Οβιέδο. Πρωινή ανα-
χώρηση για την εκδρομή μας στην επαρχία της Καντα-
βρίας. Η μαγευτική διαδρομή κατά μήκος των νότιων
ακτών του απέραντου Βισκαϊκού κόλπου στον Ατλαν-
τικό θα μας φέρει στην καρδιά της επαρχίας, στην αρ-
χοντική της πρωτεύουσα, τη Σανταντέρ. Η σύντομη πε-
ριήγησή μας θα επικεντρωθεί στην περιοχή γύρω από
τον ρωμανογοτθικό καθεδρικό ναό, το μοναδικό δια-
τηρούμενο κτήριο του μεσαιωνικού ιστορικού κέν-
τρου, και στα εντυπωσιακά μέγαρα του δημαρχείου
και της τράπεζας Σανταντέρ. Ακολούθως διατρέχοντας
τη δυτική παράκτια ζώνη του μαγευτικού όρμου Σαν-
ταντέρ και τον κατάφυτο λόφο του βασιλικού παλατι-

ού θα διασχίσουμε την αριστοκρατική συνοικία που
αναπτύχθηκε στις παρυφές του στην ωραιότερη και με-
γαλύτερη παραλία του Κανταβρικού Πελάγους, την
Πλάγια Σαρντινέρο με τις αρχοντικές επαύλεις μεταξύ
των οποίων δεσπόζει το Γκραν Καζίνο. Στη συνέχεια
θα μεταφερθούμε στον μεσαιωνικό οικισμό της Σαντι-
γιάνα ντελ Μαρ, τον οποίο ο Ζαν Πωλ Σαρτρ στο έργο
του Ναυτία έχει χαρακτηρίσει ως το ωραιότερο χωριό
της Ισπανίας. Οι ντόπιοι κάνοντας λογοπαίγνιο με το
όνομά την αποκαλούν την πόλη των τριών ψευδών,
επειδή δεν είναι ούτε ιερή (σάντι), ούτε επίπεδη (γιάνα),
αλλά ούτε και παραθαλάσσια (ντελ μαρ). Η σειρά των
εκπληκτικά διατηρημένων επιβλητικών αρχοντικών
που κοσμούνται με τα οικόσημα των ιδιοκτητών τους
προσδίδει ιδιαίτερη γοητεία στο χώρο μεταφέροντας
τον επισκέπτη αιώνες πίσω. Τον οικισμό στέφει το εντυ-
πωσιακό ρομανικό συγκρότημα της Λα Κολεγκιάτα με
τον τάφο της προστάτιδας του οικισμού αγίας Ιουλια-
νής. Η περιήγησή μας στην Κανταβρία θα κλείσει με
επίσκεψη στο διάσημο Μουσείο του Σπηλαίου της Αλ-
ταμίρα, στο οποίο μεταξύ άλλων θα μας δοθεί η ευκαι-
ρία να θαυμάσουμε αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος
των μοναδικών πολύχρωμων προϊστορικών βραχο-
γραφιών του κλειστού για το ευρύ κοινό σπηλαίου. Συ-
νεχίζοντας 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. Το Οβιέδο, πόλη με ιδιαίτερο χρώμα
και μακρά ιστορία από την ίδρυσή της το 761 μ.Χ., είχε
το προνόμιο, σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ιβηρική
χερσόνησο, να μην κατακτηθεί ποτέ από τους Άραβες.
Κατά την πρωινή περιήγησή μας στο γραφικό ιστορικό
κέντρο με τα κομψά αρχοντικά μέγαρα θα επισκεφθού-
με μεταξύ άλλων τον περίφημο γοτθικό Καθεδρικό
ναό του Σωτήρος, το πανεπιστήμιο, την Πλατεία Συντάγ-
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9 MEΡΕΣ AΠΟ €965
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4* & 4* sup. 
με πρωινό καθημερινά

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στο μουσείο Γκουγκεκνχάιμ 
και στον Καθεδρικό 

στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα 
Έμπειρος αρχηγός / συνοδός

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι σε αξιοθέα-
τα εκτός από αυτά που αναγράφονται στα

περιλαμβανόμενα, αχθοφορικά
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

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

ΠΤΗΣΕΙΣ LUfTHANSA
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 06.10 07.45
ΜΟΝΑΧΟ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ 08.40 10.50
ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΦΡΑΝκΦΟΥΡτΗ 14.15 16.25
ΦΡΑΝκΦΟΥΡτΗ - ΑΘΗΝΑ 20.40 00.20

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ



ματος (Πλάθα ντε λα Κονστιτουθιόν) με το δημαρχείο
και τη βασιλική του Αγίου Ισιδώρου. Στην εκτός του
ιστορικού κέντρου περιοχή θα δούμε τη μεσαιωνική
κρήνη Λα Φονκαλάδα και την κομψότατη Βασιλική
του Αγίου Ιουλιανού των λειβαδιών (Σαν Χουλιάν ντε
λος Πράδος) . Στα περίχωρα της πόλης σε ένα ειδυλλια-
κό τοπίο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τη
μοναδική ρομανική βασιλική της Σάντα Μαρία ντελ
Ναράνκο, μνημείο στο οποίο για πρώτη φορά εφαρμό-
στηκαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ρομανικής
αρχιτεκτονικής. Αφήνουμε στην συνέχεια το
Πριγκιπάτο της Αστούρια και κατευθυνόμαστε στην
περιοχή της Γαλικίας με πρώτη στάση στην
παραθαλάσσια πόλη της Λα Κορούνια. Η επίσκεψή
μας θα ξεκινήσει από τον εντυπωσιακό Πύργο του
Ηρακλή στο βόρειο άκρο της πόλης, φάρο του 18ου αι-
ώνα με ρωμαϊκό υπόβαθρο που θεωρείται ως ο μονα-
δικός ρωμαϊκός φάρος στον κόσμο που βρίσκεται ακό-
μη σε λειτουργία και από το 2009 είναι καταταγμένο
στα προστατευόμενα από την UNESCO μνημεία. Στη
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο στο
βορειοδυτικό άκρο του μεγάλου λιμανιού. Με κέντρο
τη μεγάλη πλατεία της Μαρία Ρίτα, στην οποία δεσπό-
ζει το επιβλητικό δημαρχιακό μέγαρο θα περιηγηθού-
με στην καρδιά της παλιάς πόλης, στην περιοχή γύρω
από την πλατεία Συντάγματος (Πλάθα ντε λα Κονστιτου-
θιόν) και τον κομψό ρομανικό ναό του Αγίου Ιακώβου.
Αμέσως μετά αναχωρούμε για την πόλη κόσμημα, το
θρυλικό Σαντιάγο Ντε Κομποστέλλα που θα μας φιλο-
ξενήσει τα επόμενα δύο βράδια. Το βράδυ προτείνου-
με 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 (Ποντεβέδρα).
Το Σαντιάγκο της Κομποστέλλα είναι πόλη
ευλογημένη και ιερή για τους καθολικούς χριστιανούς
σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αιώνες τώρα συρρέουν
οι πιστοί για να προσκυνήσουν 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 Ομπραντόι-
ρο που στεγάζει το διάσημο Καθεδρικό Ναό της πό-
λης, οι γειτονικές πλατείες Κιντάνα, Αζαμπατσέρια &
Πλατερίας με τα θαυμάσια και επιβλητικά δημόσια κτί-
ρια, τα στενά σοκάκια με τα γραφικά μεσαιωνικά σπί-
τια, το κτίριο του Πανεπιστημίου που κτίστηκε το 1495
και φυσικά οι δεκάδες εκπληκτικές εκκλησίες χτισμένες
σε κάθε ρυθμό που μπορεί να φανταστεί κανείς, σαν
ένα υπαίθριο μουσείο της Ευρωπαϊκής εξέλιξης της αρ-
χιτεκτονικής είναι αρκετά για να εντυπωσιάσουν και
εμάς στη σημερινή μας πρωινή ξενάγηση. Με το τέλος
της ξενάγησης προαιρετικά θα μεταβούμε στο γειτονι-
κό Μόντε ντο Γκόζο (το λόφο της χαράς), το σημείο
από το οποίο οι προσκυνητές έχοντας οδοιπορήσει συ-
νήθως για εκατοντάδες χιλιόμετρα αντίκριζαν για πρώ-
τη φορά τους πύργους του καθεδρικού ναού στην πό-
λη και ξεφώνιζαν από χαρά για την ολοκλήρωση της
κοπιαστικής τους πεζοπορίας. Όσοι επιθυμούν θα
έχουν την ευκαιρία να κάνουν περίπατο σε κάποιο από
τα κοντινά μονοπάτια του αγίου Ιακώβου, εντασσόμε-
νοι κατά κάποιον τρόπο στην ατμόσφαιρα του τόπου.
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στη γραφική Ποντεβέ-
δρα πάνω στον ποταμό Λέρεθ. Η πόλη κατά μια παρά-
δοση της περιοχής ιδρύθηκε από τον ήρωα του τρωι-
κού πολέμου Τεύκρο, γιο του βασιλιά της Σαλαμίνας
της Κύπρου Τελαμώνα. Η εντυπωσιακή αυτή παράδο-
ση αποτυπώνεται σε μια από τις κεντρικές πλατείες του
ιστορικού κέντρου, την πλάθα ντο Τέουκρο, μια από τις
γοητευτικές πλατείες της μνημειακής ζώνης της πόλης
που θα επισκεφθούμε κατά την περιήγησή μας. Επι-
στροφή το βράδυ στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα.
6η μέρα: Σαντιάγο Ντε Κομποστέλλα (Λούγκο)
Λεόν.  Ολοκληρώνουμε το οδοιπορικό μας στην πε-
ριοχή 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 μεσαι-

ωνική Λεόν, από τις πρώτες πόλεις που εξεγέρθηκε κα-
τά τη διάρκεια του πολέμου της Ισπανικής ανεξαρτη-
σίας 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 αρχιτεκτονικής στην Ισπανία, η
βασιλική του Σαν Ισίδορο, μία από τις σημαντικότερος
εκκλησίες Ρομανικού ρυθμού στην Ισπανία και τόπος
ταφής των μεσαιωνικών μοναρχών της Λεόν και η Κά-
σα Μποτίνες, μια μοντερνιστική δημιουργία
του Αντόνιο Γκαουντί. 
7η μέρα: Λεόν - Μπούργκος - Σαν Σεμπαστιάν.
Αναχώρηση με τελικό προορισμό το Σαν Σεμπαστιάν
αφού πρώτα σταθούμε στην εξαιρετική ιστορική πόλη
της Καστίλης, Μπούργκος, που βρίσκεται στη διαδρο-
μή του Αγίου Ιακώβου και είναι χτισμένη σε υψόμετρο
περίπου 800μ. Η πόλη διαθέτει πολλά ιστορικά μνη-
μεία όπως ο Καθεδρικός ναός που ανακηρύχθηκε
μνημείο Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από
την UNESCO το 1984, η Μονή Λας Ουέλγας
Ρεάλες και το αβαείο Καρτούχα ντε Μιραφλόρες.
Ένας μεγάλος αριθμός εκκλησιών, παλατιών και άλ-
λων κτιρίων από τη μεσαιωνική περίοδο σώζονται μέ-
χρι σήμερα.  Άφιξη το απόγευμα στο Σαν Σεμπαστιάν,
που στη γλώσσα των Bάσκων αναφέρεται ως Nτονό-
στια, μία πόλη διάσημη για τις παραλίες της στο Βισκαϊ-
κό κόλπο, τη περίφημη κουζίνα της που την έχουν τιμή-
σει οι Celebrity σεφ της περιοχής και το γλετζέδικο χα-
ρακτήρα των κατοίκων της ( καθοδόν και εάν ο χρό-
νος το επιτρέπει θα περάσουμε πανοραμικά από το Ζα-
ραούτς).  Το απόγευμα στο Σαν Σεμπαστιάν θα ανακα-
λύψουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά στην «Πάρτε
Βιέχα» δηλαδή παλιά πόλη, στη περιοχή Centro Ro-
mantico με τα κομψά κτίρια και τέλος στη Λα Κόντσα,
τη παραλιακή της λεωφόρο. Μην παραλείψετε να δο-
κιμάσετε 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 ξεκίνησαν «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 μεσαι-
ωνικά της τείχη και το θαυμάσιο ιστορικό της κέντρο,
αμέσως μετά εντός Γαλλικού πλέον εδάφους, η αρχον-
τική, παραποτάμια Μπαγιόν που εξιδανίκευσε ο διάση-
μος αμερικανός συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγουεϊ στο πε-
ρίφημο 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 γοη-
τεία που συναρπάζει ακόμη και σήμερα. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο Σαν Σεμπαστιάν.
9η μέρα: Σαν Σεμπαστιάν- Αθήνα/ Θεσσαλονίκη .
Έχοντας ολοκληρώσει τη μεστή περιήγησή μας σε αυ-
τή την τόσο ιδιαίτερη περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου
γεμάτοι πλούσιες εικόνες και δυνατές αναμνήσεις μετα-
φερόμαστε στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο και επι-
στροφή στην Ελλάδα μέσω σταθμού.
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1η μέρα: Αθήνα / Θεσ/νίκη - Τιφλίδα Αναχώρηση
αεροπορικώς απευθείας για Τιφλίδα, πρωτεύουσα της
Γεωργίας, πόλη πανέμορφη χτισμένη στο γεωγραφικό
σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας με ιδιαίτερη ευρα-
σιατική αρχιτεκτονική. Άφιξη και άμεση τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Μετά το πρωινό στην σημερινή μας

ξενάγηση θα γνωρίσουμε καλύτερα την πανέ-
μορφη «κόρη» της Υπερκαυκασίας, την Τιφλίδα.
Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό Σιόνι,
έδρα του Πατριάρχη Γεωργίας όπου φυλάσσε-
ται ο σταυρός της Αγίας Νίνας, την Βασιλική του
Ανχισκάτι του 6ου αι., η παλαιότερη εκκλησία
της Τιφλίδας με τυπική γεωργιανή μεσαιωνική
αρχιτεκτονική και τέλος τον Καθεδρικό Ναό Σα-
μέμπα (Αγίας Τριάδας ) που θεωρείται το νέο
στολίδι της πόλης, ο μεγαλύτερος θρησκευτικός

ναός στον Καύκασο. Τέλος θα επισκεφθούμε την πε-
ριοχή με τα ιαματικά λουτρά της πόλης αγαπημένο μέ-
ρος των ντόπιων αλλά και των επισκεπτών και στην συ-
νέχεια για όσους το επιθυμούν θα ανεβούμε με τα πό-
δια στο Κάστρο Ναρικάλα που δεσπόζει πάνω από
την Παλιά Πόλη. 
2η μέρα: Τιφλίδα (Μτσχέτα - Γκόρι - Ανανούρι) Η
σημερινή εκδρομή θα μας φέρει στα φαράγγια του
Καυκάσου, στην ιστορική πόλη Μτσχέτα που έχει ηλι-
κία 3000 ετών. Οι μεσαιωνικές εκκλησίες της Μτσχέτα
περιλαμβάνονται στην λίστα μνημείων Παγκόσμιας
κληρονομιάς της Unesco. Κορυφαία αξιοθέατα η εκ-
κλησία Τζβάρι του 6ου αι., ο Καθεδρικός Ναός Σβε-
τσκοσβέλι και το Μοναστήρι του Σάμταβρο. Αμέσως
μετά θα αναχωρήσουμε για την επαρχία Κάρτλι στην
καρδιά της χώρας. Πρώτος σταθμός το Γκόρι γενέτειρα
του Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Τζουκασβίλι παγκοσμίως
γνωστός με το ψευδώνυμο Στάλιν. Στο ομώνυμο μου-
σείο θα δούμε προσωπικά του αντικείμενα και θα γνω-
ρίσουμε άγνωστες πτυχές των πρώτων χρόνων της
ζωής του αμφιλεγόμενου ηγέτη. Μετά μας περιμένει η
υπόσκαφη πόλη Ουπλιτσίκε που χρονολογείται από
το 1500 Πχ. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς το
Ανανούρι όπου θα επισκεφθούμε το ομώνυμο κάστρο
χτισμένο κατά την διάρκεια του 16ου αι. στις όχθες του
ποταμού Αράγβι. Επιστροφή στην Τιφλίδα.
3η μέρα: Τιφλίδα - Ντιλιζάν - Τσαχατζόρ Μετά το
πρωινό περνάμε στο έδαφος της Αρμενίας. Μια σύντο-
μη στάση στην περιοχή του Ντιλιζάν όπου θα έχουμε
την ευκαιρία να δούμε ντόπιους τεχνίτες να δουλεύουν
με παραδοσιακό τρόπο χειροποίητα αντικείμενα. Συνε-
χίζουμε για την λίμνη Σεβάν όπου θα έχουμε την ευκαι-
ρία να δούμε την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και
το εκκλησάκι του Bαπτιστή και να φωτογραφίσουμε το
τοπίο με τις χιονισμένες κορυφές των βουνών. Διανυκτέ-
ρευση στο Τσαχατζόρ, πόλη θέρετρο, που το όνομα της
στα Αρμενικά σημαίνει «Κοιλάδα των Λουλουδιών».
4η μέρα: Τσαχατζόρ - Ερεβάν Η μέρα μας θα ξεκινή-

σει με επίσκεψη στο Νορατούζ όπου θα δούμε τις με-
σαιωνικές επιτύμβιες στήλες που υπάρχουν εκεί, τα
Khachkars όπως ονομάζονται στα αρμενικά. Συνεχί-
ζουμε για το πιο καλοδιατηρημένο καραβανσεράι
στην Αρμενία χτισμένο το 1332 στο πέρασμα του Σε-
λίμ, από όπου περνούσε ο διάσημος δρόμος του Με-
ταξιού, για να φιλοξενεί τους ταξιδιώτες. Φθάνουμε
στο Μοναστήρι του Νοραβάνκ χτισμένο κατά την
διάρκεια του 13ου αι., σπουδαίο θρησκευτικό και πο-
λιτιστικό κέντρο της Αρμενίας. Συνεχίζοντας την δια-
δρομή θα περάσουμε από το χωριό Αρένι για να πά-
ρουμε μια γεύση από τα φημισμένα κρασιά του. Λίγο
αργότερα φθάνουμε στο ιστορικό Μοναστήρι του
Κορ Βιράπ, εκεί που φυλακίστηκε ο Αγ. Γρηγόριος ο
Φωτιστής που έφερε το φως του Χριστιανισμού στην
Αρμενία. Η θέα από το μοναστήρι των δίδυμων κορυ-
φών του βιβλικού Αραράτ προκαλεί δέος και αποτελεί
προσφιλές θέμα των ζωγράφων της χώρας. Άφιξη και
διανυκτέρευση στο Ερεβάν.
5η μέρα: Ερεβάν Σήμερα θα γνωρίσουμε την πρω-
τεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Αρμενίας, το Ερε-
βάν, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Χραζντάν, μια
από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου όπως μαρτυ-
ρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν φέρει στο
φως οι ανασκαφές. Πόλη όμορφη, ζωντανή, με φαρ-
διές λεωφόρους, επιβλητικά κτίρια, καταπράσινους
κήπους και μεγάλες πλατείες. Στη ξενάγηση μας θα
δούμε το Άγαλμα της Μητέρας Αρμενίας, την Ακαδη-
μία Επιστημών, το κτίριο της Βουλής, το μεγαλοπρεπές
κτίριο της Όπερας, την λεωφόρο Μάστοτς. Στην Πλα-
τεία Δημοκρατίας βρίσκεται το Ιστορικό Μουσείο της
Αρμενίας το οποίο θα επισκεφτούμε για να γνωρίσου-
με μέσα από τα πλούσια εκθέματα του την ιστορία της
Αρμενίας από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και
σήμερα. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την Εθνική
Πινακοθήκη για να μυηθούμε στην τέχνη των διάση-
μων Αρμενίων ζωγράφων όπως ο Αιβαζόβσκυ, ο Σα-
ριάν , ο Αταμιάν κ.α. Επόμενος προορισμός ο ιερός
χώρος Ετσμιατζίν και ο ομώνυμος Καθεδρικός Ναός
του 4ου αιώνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Αρμένιου
Πατριάρχη. Ο ναός ανήκει στην λίστα των Μνημείων
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco όπως και τα
ερείπια του καθεδρικού ναού του 7ου αι. στο Ζβάρτ-
νοτς που θα επισκεφθούμε κατά την επιστροφή μας
στο Ερεβάν.
6η μέρα: Ερεβάν Η μέρα μας θα ξεκινήσει με το Ματε-
νανταράν, 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 πα λαιό τερα εί -
ναι γραμ μέ να σε πέ τρα, ξύ λο και δέρμα ζώ ων, τα νε ό -
τε ρα εί ναι στο λι σμέ να πε ρίτε χνα, δε μέ να με πο λύ τι μα
μέ ταλ λα και λί θους. Τα χει ρό γρα φα αυ τά εί ναι ξε χω ρι -
στά για τους Αρ με νί ους, ό χι μό νο για τί ε ξι στο ρούν την
πα γκό σμια ε ξέ λι ξη του αν θρώ πι νου πνεύ μα τος, αλλά

και για τί α ντι προ σω πεύ ουν τα συ γκε κρι μέ να σύμ βο λα
της γέ νε σής τους. Στη συνέχεια η επίσκεψη στον αρχαι-
οπρεπή ναό του Γκαρνί από την εποχή του Τιγκράνι κα-
θώς και στο μεταγενέστερο λαξευμένο στους βράχους
μοναστήρι του Γκέραρτ θα ολοκληρώσει την γνωριμία
μας με ένα ευρύτατο φάσμα της αρμένικης Ιστορίας. Η
σημερινή ξενάγηση μας θα κλείσει με το Μουσείο του ι -
διο φυούς σκη νο θέ τη Σερ γκέ ι Πα ρα τζά νοφ.
7η μέρα: Ερεβάν - Ασταράκ - Χαγκμπάτ - Ερεβάν
Πρωινή αναχώρηση για την επαρχία Αραγκατσόν με
προορισμό την πόλη Ασταράκ, η οποία είναι από τους
παλαιότερους οικισμούς στην Αρμενία με πολλά ιστο-
ρικά και πολιτιστικά μνημεία. Θα επισκεφθούμε την εκ-
κλησία του Καρμραβόρ που χρονολογείται από τον
7ο αιώνα και είναι αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτό-
κο. Επόμενος σταθμός το Μοναστήρι Χαγκπάτ, προ-
στατευόμενο μνημείο της Unesco και πραγματικό αρι-
στούργημα της μεσαιωνικής αρμενικής αρχιτεκτονικής.
Επιστροφή στο γνώριμο Ερεβάν.
8η μέρα: Ερεβάν - Αθήνα / Θεσσαλονίκη Τα ξημε-
ρώματα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής.
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Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4,  5* (Marriott Yerevan)

Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
στα ξενοδοχεία

Δείπνο μενού 3 πιάτων καθημερινά 
στα ξενοδοχεία ή σε τοπικά εστιατόρια

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Έμπειρος αρχηγός / συνοδός
Ταξιδιωτικός φάκελος 

με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων, αχθοφορικά

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 29/6, 13/7, 27/7, 10/8, 24/8, 14/9, 26/10

ΤΟ
Τ
Α

Ξ
ΙΔ

ΙΜ
Α

Σ

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ τΙΦΛΙΔΑ 00.20 04.15
ΕΡΕΒΑΝ ΑΘΗΝΑ 05.00 06.45

ΑΡΜΕΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (Ναχτσιβάν -

Χωριά του Καυκάσου)
23/6, 5/8 17 MEΡΕΣ

ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRLINES

AΠΟ €2790
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Εξωτικά, πανέμορφα νησιά, μέσα στον Ινδικό Ωκεανό. Κάτασπρες, ατέλειωτες αμμουδιές, φοίνικες,
κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα διάφανα νερά, καταπληκτικά ξενοδοχεία, ηρεμία και φυσική ομορφιά.
Τα κοραλλιογενή νησιά των Μαλδιβών είναι ένας ιδανικός προορισμός για αξέχαστες διακοπές η για
το γαμήλιο ταξίδι σας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το μεγάλο Τζαμί της Παρασκευής “Masjid-al-Sultan Mohammed Thakurufaan Al-Az-am” στο Μάλε. 
• Την αγορά των φρούτων, λαχανικών και την ψαραγορά με την μεγάλη ποικιλία απο τόνους
• Το εθνικό μουσείο με όλη την κουλτούρα και ιστορία της χώρας

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Οι Μαλδίβες είναι 1100 νησάκια, άλλα κατοικημένα και άλλα ακατοίκητα. Αξίζει να τα επισκέπτεστε
σαν μονοήμερες εκδρομές, έτσι ώστε να απολαύσετε τα τυρκουάζ νερά και τον πλούσιο υποβρύχιο
κόσμο, να κάνετε καταδύσεις στις μικρές Ατόλες, και μπάρμπεκιου πάνω σε ένα από τα ερημικά νησάκια.
• Ψωνίστε όμορφα παρεό και ξυλόγλυπτα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Εκδρομή στο Μάλε - Ολοήμερη εκδρομή σε ερημικά νησάκια για snorkeling - Εκδρομή για ψάρεμα

Velassaru Resort Centara Grand Island Resort Kurumba Resort Centara Grand Island Resort the Club

Αν λατρεύετε τα εξωτικά νησιά, τις υπέροχες χρυσές αμμουδιές και τα γαλάζια ζεστά νερά, σε συνδυα-
σμό με τις ανέσεις των πολυτελών ξενοδοχείων, τότε ο Μαυρίκιος, το «Μαργαριτάρι του Ινδικού» είναι
μια θαυμάσια επιλογή. Ζήστε την γοητεία των αντιθέσεων, εξερευνήστε την εκπληκτική ενδοχώρα με
τα ηφαίστεια, τις φυτείες με ζάχαρη και τσάι, τους καταρράκτες, και χαρείτε όλα τα θαλάσσια σπορ
που βγάζει ο νους σας .Ο Μαυρίκιος είναι ένα αληθινό καλειδοσκόπιο χρωμάτων, εθίμων, γλωσσών
και γεύσεων για να τον ζήσετε με όλες σας τις αισθήσεις σας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το Reduit Castle, η επίσημη κατοικία του κυβερνήτη
• Το Evreka ένα από τα πιο φημισμένα αποικιακά σπίτια με αντίκες και έπιπλα
• Το Πάρκο Κασέλα με δυνατότητα παρακολούθησης σπάνιων πουλιών
• Το Πορτ Λουις με τα μαυσωλεία τις παγόδες και τις εκκλησίες
• Τον βοτανικό κήπο Παμπλούς
• Το δάσος Champaigne και τον Μαύρο ποταμό
• Τον κρατήρα Trout- Aux-Kerfs

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Προτιμήστε την βόρειο δυτική πλευρά του νησιού μια και ο καιρός είναι καλύτερος σχεδόν όλο τον
χρόνο. • Κάντε snorkeling στον πλούσιο θαλάσσιο βυθό της θάλασσας. • Ψωνίστε χειροτεχνήματα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο με όλες τις κατηγορίες των αυτοκίνητων η ακόμη και με ελι-
κόπτερο - Ξενάγηση στο Πορτ Λουις - Εκδρομή στους βοτανικούς κήπους - Γύρος του νησιού με ελικό-
πτερο - Καταδύσεις και ψάρεμα στον ινδικό ωκεανό - Κρουαζιέρα με καταμαράν - Κρουαζιέρα με
υποβρύχιο.

Dinarobin Resort Paradis Golf Resort & spa Royal Palm Resort pool Trou Aux Biches Resort & Spa

ΜΑΛΔΙΒΕΣ
AΠΟ €895

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
AΠΟ €765
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Σεϋχέλλες ένα σύμπλεγμα 115 εξωτικών νησιών σε απόσταση χίλιων μιλίων από την κοντινότερη στεριά
και ανατολικά της Τανζανίας. Ένας τόπος με υπέροχες ζαχαρένιες παράλιες με πεντακάθαρα διάφανα
νερά, οπού καθρεπτίζονται οι παράξενοι γρανιτένιοι βράχοι που δημιουργούν απόκρυφα ειδυλλιακά
κολπάκια. Με μια πλούσια βλάστηση στην ενδοχώρα, οπού τα περισσότερα είδη χλωρίδας και πανίδας
είναι γηγενή και παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, οι Σεϋχέλλες είναι ένα αληθινό καταφύγιο από
την καθημερινότητα με τους γρήγορους ρυθμούς ζωής. Το Μάχε είναι το μεγαλύτερο νησί, αλλά οπωσ-
δήποτέ συστήνουμε και τα νησιά Πραλέν, Λα Ντίγκ με την πλούσια βλάστηση.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την κεντρική αγορά της Βικτώρια • Το διάσημο καθεδρικό ναό με τον Πύργο του Ρολογιού 
• Τα μουσεία της Βικτώρiα • Τους Βοτανικούς κήπους με τα γεμάτα ορχιδέες περιβόλια 
• Μια βόλτα στα νησιά των Σεϋχελλών

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Μια βόλτα με βάρκα με γυάλινο πυθμένα από την Βικτώρια στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο 
• Χαλαρώστε σε μια από τις ερημικές παράλιες η κολυμπήστε με τα δελφίνια

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Island hopping - Εκδρομές στα κοντινά νησιά - Καταδύσεις και ψάρεμα

Maia Luxury Resort & Spa

Constance Lemuria Seychelles

Le Domaine de la Reserve Resort Hilton Nortlolme Seychelles 
Resort & Spa

Paradise Sun Hotel

Από την εξωτική Πέτρινη Πόλη με τον γοητευτικό λαβύρινθο από στενά δρομάκια και τα λευκά δια-
κοσμημένα με κοράλλια σπιτάκια μέχρι τις σπαρμένες με φοινικόδεντρα παραλίες κι αψεγάδιαστους
ύφαλους του, το αρχιπέλαγος της Ζανζιβάρης με τις καλύτερες παραλίες παγκοσμίως  παρουσιάζει μια
διαφορετική εικόνα από την ηπειρωτική Τανζανία.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την πρωτεύουσα του νησιού, και ειδικά την παλιά (Stonetown) Πέτρινη πόλη
• Το σπίτι των θαυμάτων Beit el - Ajaib
• To μουσείο του παλατιού (Beit al Sahel)
• Το παλιό Φρούριο, τα πeρσικά Λουτρά και τα τζαμιά της πόλης
• Την οικία του εξερευνητή και ιεραποστόλου Λίβινγκστον
• Τις σκαλιστές πόρτες της Ζανζιβάρης

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Στην Πέτρινη πόλη υπάρχουν 500 σκαλιστές πόρτες πολλές από τις οποίες είναι παλιότερες από τα σπίτια
που ανήκουν. Η πόρτα συμβολίζει τον πλούτο και την κοινωνική θέση μιας οικογένειας.Την αρχιτεκτονική
της Πέτρινης πόλης που χαρακτηρίζεται από αραβικά, ινδικά, ευρωπαϊκά και αφρικανικά ευρήματα.
Κάντε καταδύσεις γύρω από την Ζανζιβάρη και τη νήσο Πέμπα
Μπαχαρικά: Επισκεφτείτε στο κέντρο του νησιού τις φυτείες από γαρίφαλα, βανίλιες, και θα έχετε την
δυνατότητα να δοκιμάσετε μαύρο πιπέρι, κάρδαμο, κανέλα, μοσχοκάρυδο και βανίλια
• Κολυμπήστε με τα δελφίνια. • Σερφ, kite surf στο νοτιοανατολικό μέρος του νησιού.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Μεταφορές από και πρός το αεροδρόμιο - Ξενάγηση της Πέτρινης Πόλης - Ολοήμερη εκδρομή στο νησί Πέμπα η στο Mafia Island -  Καταδύσεις,
snorkelling - Πακέτα για σαφάρι στην Τανζανία και το Κιλιμάντζαρο - Εκδρομή για κολύμπι με δελφίνια

Neptune Pwani Beach
Resort & spa

Neptune Pwani Beach
Resort & spa - the pool

Ras Nungwi Beach Hotel Karaafu Beach Resort & spa
- the pool

Μelia Zanzibar Water Bgls

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
AΠΟ €895

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ

AΠΟ €790
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Μόλις μια ώρα αεροπορικώς νότια της Μπανγκόκ, ένα νησί ειδυλλιακό με υπέροχες λευκές αμμουδιές
, τροπική βλάστηση, νυχτερινή ζωή αλλά και ηρεμία και γαληνή.  Ένας τόπος ιδανικός για ξεκούραση,
μακριά από τον θόρυβο και το άγχος με όλες τις ανέσεις των καλών ξενοδοχείων, ιδανικά για τις πιο
αξέχαστες διακοπές σας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τον κόλπο Πανγκ Νγκα με τους περίεργους ασβεστολιθικούς βράχους,  

εκεί που γυρίστηκε ο «χρυσοδάκτυλος» του Τζέιμς Μποντ με τον Σων Κόννερυ
• Ένα ταϊλανδέζικο χωριό 
• Τα γειτονικά νησιά Σίμιλαν
• Τους καταρράκτες Τονσάι

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Για καταδύσεις προτιμήστε τα νησιά Mai Thon και Coral Island. 
• Νοικιάστε μηχανάκι και γυρίστε όλο το νησί.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Γύρος του νησιού - Ολοήμερη εκδρομή στα γειτονικά νησιά - Ολοήμερη εκδρομή στα νησιά Πι Πι - Ολοήμερη
εκδρομή στο Πανγκ Νγκα - Επίσκεψη σε  χωριό με φολκλορική παράσταση - Ταλανδέζικο δείπνο

Le Meridien Phuket Beach Resort Centara Grand Beach Resort Vijitt Resort Phuket Villas of Vijitt Resort

Νησί με περιβάλλον που θυμίζει επίγειο παράδεισο, φοινικόδεντρα στις παράλιες με κάτασπρη άμμο,
γαλαζοπράσινη θάλασσα και έντονη νυχτερινή ζωή. Συνδυάστε το και με τα γειτονικά νησιά Κο Παγκάν
και Κο Τάο.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Για τους λάτρεις της φύσης επισκεφτείτε το εθνικό πάρκο Ανγκτόνγκ
• Το άγαλμα του μεγάλου Βούδα μέσα στην θάλασσα
• Τους καταρράκτες του νησιού
• Την παγόδα Lame Sor

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Απολαύστε ένα από τα καλυτέρα ηλιοβασιλέματα 
• Νοικιάστε ένα αυτοκίνητο και εξερευνήστε μόνοι σας το νησί

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
• Ολοήμερος γύρος του νησιού
• Ολοήμερη εκδρομή στον εθνικό πάρκο Ανγκτόνγκ με τα σαράντα νησιά με σπηλιές, λίμνες και πε-
ρίεργους σχηματισμούς βράχων, 
• Ολοήμερη εκδρομή στον νησί των Κοραλλιών
• Μετάβαση και διαμονή στο γειτονικό νησί Κο παγκάν που φημίζεται για τα καταπληκτικά ολονύχτια
Full Moon parties η στο Ko Τάο με την υπέροχη θάλασσα.

Royal Muang Samui Villas Santibury Resort beach & spa Centara Grand Beach Samui Resort Zazen Resort Boutique & spa

Sheraton Samui Resort

ΠOYKET (ΤΑΫΛΑΝΔΗ)

AΠΟ €385

ΣΑΜΟΥΙ (ΤΑΫΛΑΝΔΗ)

AΠΟ €385
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Τα Πι Πι είναι ο απόλυτος επίγειος παράδεισος. Νησιά τροπικά, με νερά στο χρώμα του σμαραγδιού
και λευκές αμμουδιές δημιουργούν ένα τοπίο μαγευτικό και γαλήνιο, ιδανικό για χαλάρωση, απομό-
νωση και ειδυλλιακές διακοπές. Η απόσταση από το νησί Πούκετ η από το Κραμπι είναι περίπου 2
ώρες με ταχύπλοο 

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Οι ερημικές παραλίες του Κο Πάι (το νησί των μπαμπού) είναι μερικά από τα κυριότερα αξιοθέατα  
• Επίσης στο Πι Πι Λέι εντυπωσιακή είναι η Σπηλιά των Βίκινγκς, μια πελώρια σπηλιά με αναπαραστά-
σεις καραβιών που περιγράφονται ως πιρόγες των Βικινγκς, μοιάζουν όμως με κινέζικα ιστιοφόρα. 
• Ο όρμος Μάγια με την τροπική ομορφιά του μετατράπηκε το 1999 σε εξωτικό σκηνικό για να πραγ-
ματοποιηθούν τα γυρίσματα της ταινίας «Η Παραλία». 
• Το Λο Σομάχ είναι ένας δακτύλιος επιβλητικών βράχων με θάλασσα στη μέση και είναι γνωστό για
την άγρια ομορφιά του και την οργιώδη βλάστηση.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Τα θαλάσσια σπορ, οι καταδύσεις και το κολύμπι στα καταπράσινα νερά των νησιών είναι ο ιδανι-
κότερος τρόπος να περάσετε αξέχαστες στιγμές στα νησιά Πι Πι. 
• Το Κο Πι Πι Ντον διαθέτει πολλά γραφικά εστιατόρια και οι τουρίστες γευματίζουν μέσα σε τροπική
βλάστηση σχεδόν δίπλα στην παραλία.

Phi Phi island village resort Phi Phi island village resort
Hillside Pool Villa Pool

Zeavola resort- Panoramic View Zeavola resort - Pool Villa Suite

Η επαρχία Κράμπι θεωρείται λιγότερο αξιοποιημένη τουριστικά σε σύγκριση με το Πούκετ και το Σαμούι
αλλα εξισου ειδιυλλιακή. Ωστόσο διαθέτει υπηρεσίες που μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις προτι-
μήσεις και οι τουρίστες να απολαύσουν τα αξιοθέατα της περιοχής. Η πόλη Κράμπι είναι μια μικρή και
φιλόξενη επαρχιακή πόλη και είναι η αφετηρία για να επισκεφθείτε τις γύρω παραλίες και τα νησιά. H
παραλία ΑΟ ΝΑΝΓΚ είναι η πιο γνωστή παραλία της επαρχίας και έχει πρόσβαση δια ξηράς και θα-
λάσσης από την πόλη του Κράμπι.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Ένα πολύ παράξενο αξιοθέατο βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Κράμπι  είναι το Νεκροταφείο
Οστράκων Σου Σαν Χόι. Στην περιοχή υπάρχει μια γεωλογική ιδιομορφία και στρώματα του πυθμένα
του ποταμού έχουν σχηματιστεί από απολιθωμένα όστρακα. Μοιάζουν με γιγάντιες τσιμεντένιες πλάκες
και η ηλικία τους υπολογίζεται γύρω στα 40 εκατομμύρια χρόνια. 
• Οι ατελείωτες δαντελωτές ακτές της επαρχίας  καθώς και το πλήθος των τροπικών νησιών που βρί-
σκονται στη γύρω περιοχή αποτελούν τον κυριότερο πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Ονειρικό φύση
και τροπικό υποθαλάσσιο κόσμο έχει το νησί PODA που βρίσκεται σε απόσταση 30’ λεπτών από την
παραλία ΑΟ ΝΑΝΓΚ και όπου μπορείτε να κάνετε μία ολοήμερη εξόρμηση.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Παραδοσιακά προϊόντα, μεταξωτά υφάσματα, ξυλόγλυπτα, παράξενα κοχύλια μπορείτε να βρείτε
στην παραλία ΑΟ ΝΑΝΓΚ.  

• Η επαρχία Κράμπι είναι περισσότερο γνωστή για ήσυχες διακοπές και όχι για νυχτερινή ζωή, Μικρά παραδοσιακά μπάρ και εστιατόρια υπάρχουν κατά
μήκος της παραλίας ΑΟ ΝΑΝΓΚ. Προτείνουμε να δοκιμάσετε τα τοπικά κοκτέιλ φρούτων και να γευματίσετε σε κάποιο από τα εστιατόρια θαλασσινών.

Centara Grand Beach Resort
-Beach

Centara Grand Beach Resort
-swimming pool

Beyond Resort Krabi Beyond resort Krabi 
- infinity pool

ΝΗΣΙΑ ΠΙ ΠΙ (ΤΑΫΛΑΝΔΗ)

AΠΟ €495

ΚΡΑΜΠΙ (ΤΑΫΛΑΝΔΗ)

AΠΟ €665
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Ινδουιστικοί ναοί, υπέροχοι καταπράσινοι ορυζώνες, εκτάσεις από κοκκοφοίνικες, λευκές αμμουδιές,
χαμογελαστοί και φιλόξενοι άνθρωποι ντυμένοι με πολύχρωμα σάρο, χαρούμενες γιορτές, ποικιλό-
μορφα ήθη και έθιμα και μαζί με όλα αυτά τα καταπληκτικά ξενοδοχεία, μοναδικής αρχιτεκτονικής και
εντυπωσιακής πολυτέλειας και άνεσης. Το τέλειο σκηνικό για ανεπανάληπτες διακοπές.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την παραδεισένια ομορφιά της Νούσα Ντούα. 
• Το χωριό των ζωγράφων Ουμπούντ με τους καταπράσινους φημισμένους ορυζώνες. 
• Το χωριό με τους τεχνίτες των ξυλόγλυπτων Μας και το χωριό του ασημιού Τσελούκ. 
• Το δάσος με τις μαϊμούδες. 
• Τον πανέμορφο ναό Τάνα Λοτ.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Να παζαρέψετε μασάζ, σαρόνκ και παρεό στην παραλία της Κούτα. • Απολαύστε τα υπέροχα ηλιο-
βασιλέματα, το όμορφο λιμανάκι και τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά στην Τζιμπαράν. • Κάντε σέρφ
στην βόρεια πλευρά της παραλίας της Κούτα και στην Λετζιάν. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Μισή ημέρα στα εμπορικά μαγαζιά για αγορές. - Ολοήμερη εκδρομή στο Κινταμάνι και στο Ουμπούντ - Ολοήμερη κρουαζιέρα στα γειτονικά νησιά
Λεμπογκάν - Βραδινή κρουαζιέρα με δείπνο - Ολοήμερο ράφτινγκ στον ποταμό - Ολοήμερη εκδρομή στο Βόρειο μέρος του Μπαλί - Ολοήμερη εκδρομή
στο ανατολικό μέρος του Μπαλί με επίσκεψη στα χωριά και στα αρχαία μνημεία - Βραδινή εκδρομή για το ηλιοβασίλεμα

Kupu Kupu Barong Villas Anantara Seminyak Kupu Kupu Jimbaran Beach Royal Pita Maha Resort

Νησί εξωτικό με μαγευτικές παράλιες, πολλές και έρημες, γραφικά ψαροχώρια, ψηλά καταπράσινα
βουνά, είναι ένας θαυμάσιος τόπος διακοπών. Λέγεται μάλιστα ότι οι κάτοικοι του είναι λιγότεροι από
τα…. βόδια που ζουν στον νησί.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το τεράστιο άγαλμα του αετού που είναι έμβλημα του νησιού
• Το δάσος και ποταμό με τους αετούς που μπορείτε να τους ταΐσετε 
• Τους βοτανικούς κήπους
• Την φιλιππινεζικη και Μαλαισιανή αγορά
• Με το τελεφερίκ να ανεβείτε στην κορυφή του βουνού Mount Mat Cincang για εκπληκτική θέα
• Την σπηλιά με τις νυχτερίδες
• Τα γειτονικά νησιά

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Να είστε ήρεμοι όταν θα δείτε μαϊμούδες έξω από την πόρτα του δωμάτιου σας 
• Δοκιμάστε την μεγάλη ποικιλία από θαλασσινά
• Επισκεφτείτε τις βορινές ερημικές παραλίες του νησιού.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Ολοήμερος γύρος του νησιού - Ολοήμερή εκδρομή στα γειτονικά νησιά - Ιστιοπλοΐα με Μαλαισιανή
βάρκα - Εκδρομή στο δάσος και ποταμό  με τους αετούς και τάισμα αυτών

Berjaya Langkawi Resort The Andaman Resort Meritus Pelangi Beach 
Resort & spa

Meritus Pelangi Beach Resort & spa
Beach front chalet

Anantara Uluwatu Bali Resort

ΜΠΑΛΙ
AΠΟ €425

ΛΑΝΓΚΑΟΥΙ 
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
AΠΟ €515
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Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ωραία νησιά της Καραϊβικής, η Τζαμάικα είναι μία χώρα με ζαχαρένιες
αμμουδιές, γαλάζια νερά, δροσερά καταπράσινα βουνά με καταρράκτες και βέβαια μουσική και μου-
σικοί της ρέγγε

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το μουσείο του Μπομπ Μάρλεϊ  στο Κίνγκ στον
• Το μουσείο Νομισμάτων, το Γεωλογικό μουσείο , το εθνικό της ιστορικής Αρχαιολογίας 
• Τον βοτανικό κήπο της πόλης που είναι και ο μεγαλύτερος του νησιού
• Τον ποταμό Ρίο Γκράντε
• Το Jamaica House –το κυβερνείο
• Την εθνική βιβλιοθήκη

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Περπατήστε στην Parade με τα μεγάλα πεζοδρόμια και τα παλιά κτίρια στην καρδιά της πόλης
Δοκιμάστε το εύγεστο και διάσημο τζαμαϊκανό ρούμι

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Eκδρομή στο Κίνγκστον - Ράφτινγ στον ποταμό Ρίο Γκράντε - Ψώνια στο Οτσο Ρίος - Ξενάγηση στο
σπίτι του Μπομπ Μάρλευ - Καταδύσεις, ιστιοπλοία, ψάρεμα, πεζοπορία, σπηλαιολογία

Sandals Whitehouse European 
Village & spa

Sandals Negril Sandals Royal Caribbean 
Resort & Private Island 

Sandals Royal Plantation

Tο Μπριγιάν της Καραιβικής, αποκαλείτο χαϊδευτικά η Σάντα Λουτσία. Συναντάς μια περιμετρική αλυ-
σίδα από ακρογιαλιές που χουζουρεύουν στην αγκαλιά τραχειών γκρεμών. Λόφοι με τροπικούς ιβί-
σκους, φραντζιπάνι, ορχιδέες και γιασεμιά. Ηφαιστειακοί κώνοι που ορθώνονται προς τον ουρανό.
Δάση βροχής με λιμνούλες, καταρράκτες, θερμές πηγές και ρυάκια που μουρμουρίζουν σαγηνευτικά.
Σκόρπια εδώ και εκεί χωριά που ζουν στον νωχελικό ρυθμό της περιοχής.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τα δάση της βροχής με τα αμέτρητα εξωτικά πουλιά, ζώα και φυτά
• Το ηφαίστειο Soufriere το μοναδικό που μπορείς να μπεις σχεδόν μέσα
• Τις μπανανοφυτειες, του καταρράκτες και την φοβερή φύση

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Από τα πιο αυθεντικά νησιά της Καραϊβικής με πολύ κρεολό ταπεραμέντο, αλώβητο φυσικό κάλλος,
και παρθένες αμμουδιές με κλειστούς κολπίσκους.
• Μην παραλείψετε μια επίσκεψη στην σαββατιάτικη αγορά της πρωτεύουσας Κάστρις. 
• Μύρια χρώματα και αρώματα σας περιμένουν εκεί. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Ολοήμερος γύρος του νησιού - Πεζοπορία και γενικά εκδρομές μέσα στην φύση του νησιού -
Καταδύσεις, ψάρεμα κλπ

Sandals Grande St. Lucian 
Spa beach resort 

Sandals Halcyon Beach Sandals Regency La Toc Sandals Regency La Toc

Sandals Grande St. Lucian 
Spa beach resort 

ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
AΠΟ €1945

ΤΖΑΜΑΪΚΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
AΠΟ €1175
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MΠΑΧΑΜΕΣ

AΠΟ €1815

ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
AΠΟ €2075

Το Μπαρμπάντος η (Μπαρμπέιντος) είναι γνωστό επίσης και σαν μικρή Αγγλία και χαίρει εκτίμησης
πολύ καλού θέρετρου στην Καραϊβική με ωραίες παράλιες και γαλαζοπράσινα νερά δίνοντας την
ευκαιρία για πολλές δραστηριότητες την ημέρα στην παράλια και το βράδυ με  διασκέδαση στα
πολλά ωραία εστιατόρια και μπαρ του νησιού.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την σπηλιά του Χάρισον (ένα από τα 10 καλυτέρα αξιοθέατα στην Καραϊβική), όπου μπορείτε 

να θαυμάσετε σταλακτίτες και σταλαγμίτες, υπόγεια ρυάκια και πολλά άλλα φυσικά φαινόμενα 
που είναι σιγουρά μια αξέχαστη εμπειρία. Η περιήγηση γίνεται με βαπορέτο

• Το μουσείο Μπαρμπάντος που βρίσκεται σε σπίτι του 19ου αιωνα με θεσπέσια αρχιτεκτονική 
όπου μπορείτε να δείτε τα αρχαιολογικά ευρήματα ,δείγματα της ιστορίας του νησιού

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Καντε μια βόλτα στους βοτανικούς κήπους Ανδρομέδα οπού μέσα σε 6 στρέμματα βρίσκονται πα-
νέμορφες συλλογές από τροπικά φυτά 
• Κάντε μια βόλτα στον Εθνικό κήπο και εντυπωσιαστείτε από την τόσο διαφορετική τροπική ζώνη
• Μαζι με την παραλία Καμπαρέτ στην Δομινικανή δημοκρατία η παραλία Σιλβερ Σαντς είναι οι κα-
λύτερες για wind surfing

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Μισή ημέρα ξενάγηση στην πρωτεύουσα - Ολοήμερος γύρος του νησίου - Ολοήμερη  εκδρομη στα
γειτονικά νησιά

Sandals Barbados Sandals Barbados - Suites Sandals Barbados - Beach Sandals Barbados resort

Μόνο πενήντα μίλια από τις ακτές της Φλόριντα δεν θα περίμενε κάποιος να βρει έναν τροπικό παρά-
δεισο. Στη σύντομη πτήση από Μαϊάμι για το Nassau, προλαβαίνεις να δεις ένα μοναδικό σκηνικό: Στα
λαμπερά γαλάζια νερά του Ατλαντικού απλώνονται 700 νησάκια με ένα απίστευτο καλειδοσκόπιο χρω-
μάτων, όπου το βαθύ μπλε του ωκεανού εναλλάσσεται με «δαχτυλίδια» στο χρώμα του τιρκουάζ και
της ακουαμαρίνας, γύρω από τους ευδιάκριτους ύφαλους με κοράλλια που θρυμματισμένοι δημιουρ-
γούν τη μοναδική ροζ άμμο για την οποία τα νησιά είναι διάσημα.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• To Ιντερνάτιοναλ Μπαζάρ στην Γκράντ Μπαχάμα, ένα ανοιχτό εμπορικό συγκρότημα με εκλεκτική αρχιτε-
κτονική και καταστήματα με πολυτελή αγαθά και ταιριαστά τοπικά σουβενίρ στην Στρόου Μάρκετ.
• Τον κήπο των Γκροόυβς με έκταση 5 εκτάρια, με εξωτικά λουλούδια, και το μουσείο της Γκραντ Μπα-
χάμας που καταγράφει την τοπική ιστορία  
• Το οχυρό Σάρλοτ στην ακτή του γκρεμού και τους τροπικούς κήπους Αντάστρα

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Ψάρεμα στο ωκεανό: σελάχια, τόνοι, είδη σκουμπριού, τετράπτουροι. • Snorkeling, καταδύσεις και
βέβαια χαλάρωση όλη την ημέρα στις άσπρες παραλίες είναι ένα must και το βράδυ βόλτα στα σοκάκια
της στα παραδοσιακά εστιατόρια συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την απλότητα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Μισή ημέρα ξενάγηση στην πρωτεύουσα - Ολοήμερη  εκδρομή στα γειτονικά νησιά

Sandals Royal Bahamian Resort
(Private Island)

Sandals Emerald Bay Resort Sandals Emerald Bay Resort Sandals Royal Bahamian Resort
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ΓΑΛΛΙΚΗ
ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

AΠΟ €3500

AΠΟ €725

ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ - ΠΛΑΓΙΑ ΜΠΑΒΑΡΟ ΔΟΜIΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SURVIVOR Η Κόστα Ντε Κόκο (η ακτή των κοκοφοινίκων) περιλαμβάνει τις καλύτερες
παραλίες της χώρας. Η πλαγιά Πούντα Κάνα(νότια) και η συνέχεια της Μπαβάρο(βόρεια) είναι μια από
αυτές. Πρόκειται για την Καραϊβική που βλέπετε στα εξώφυλλα των περιοδικών - η τέλεια άμμος, κρυστάλ-
λινα νερά, καταγάλανος ουρανός. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που επιλέχθηκε για τα γυρίσματα του 
SURVIVOR, του απόλυτα πιο επιτυχημένου tv show των τελευταίων ετών.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Γενικά η περιοχή αποτελείται απο πολυτελή θέρετρα για ξεκούραση, οπότε το καλύτερο είναι να ασχολη-
θείτε με αυτό που ήρθατε να απολαύσετε. 
• Τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την χαλάρωση με την σωστή ποιότητα.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Απολαύστε το ρούμι σας ή την παγωμένη μπύρα σας με τους χαρούμενους και ανοιχτούς ντόπιους.
• Δοκιμάστε σέρφινγκ στα νερά της Καραϊβικής. Ειδικά στον βορρά της χώρας θεωρείτε από τις καλύτερες
περιοχές παγκοσμίως.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ξενάγηση στις περιοχές - Καταδύσεις και όλα τα θαλάσσια σπορ.

Majestic Elegance Resort Riu Palace Punta Cana Tortuga Bay Resort Tortuga Bay Resort

Νότιος Ειρηνικός. Γλυκά αισθησιακά αρώματα βανίλιας, γιασεμιών και ορχιδέων. Σμαραγδένιες θάλασ-
σες, γυναίκες με τα πολύχρωμα παρεό, μουσική από κιθάρα, και χοροί με τις φούστες από χόρτο. Η Ταϊτή
είναι το πιο κοσμοπολίτικο νησί της χώρας με καταστήματα, εστιατόρια και νυχτερινή διασκέδαση. Η Μο-
ορέα είναι το πιο όμορφο νησί του συμπλέγματος, που ξεχωρίζει για τα τοπία, τις ακρογιαλιές και τον ήρε-
μο ρυθμό του. Και βέβαια η Μπόρα Μπόρα, το πιο διάσημο νησί του Ειρηνικού που φαίνεται σαν οφθαλ-
μαπάτη από ψηλά, καθώς θα προσγειώνεστε στον... εξωτερικό ύφαλο.

Conrad Bora Nui Four Seasons Resort Bora Bora Le Meridien Resort Bora Bora Le Meridien Resort Bora Bora

ΤΑΪΤΗ • Απολαύστε τον γύρο του νησιού με επίσκεψη στη λίμνη Βαιχίρια.
• Το Μουσείο της Ταϊτης, των κοχυλιών, της Μαύρης Πέρλας, το ενυδρείο και το Μουσείο Γκωγκέν.

ΤΑΪΤΗ • Μισή ημέρα ξενάγηση στην ιστορία και φύση του νησιού.
• Μισή ημέρα σαφάρι με τζιπ 4χ4 στα βουνά του νησιού.

ΜΠOΡΑ • Μισή ημέρα γύρος του νησιού.
ΜΠOΡΑ • Τάισμα καρχαριών, κρουαζιέρα με βάρκα με γυάλινο πυθμένα.

ΜΟΟΡEΑ • Επίσκεψη στο καλλιτεχνικό χωριό τουνησιού.
• Τα διάφορα αρχαιολογικά]αξιοθέατα(marae).

ΜΟΟΡEΑ • Ολοήμερος γύρος του νησιού. • Ολοήμερη εκδρομή στο χωριό Τίκι με φαγητό.
• Μισή ημέρα ξενάγηση με τζιπ 4χ4
• Κρουαζιέρα στη λιμνοθάλασσα με φαγητό σε μοτού.
• Ολοήμερη κρουαζιέρα με ιστιοπλοϊκό καταμαράν.
• Κρουαζιέρα με καταμαράν για το ηλιοβασίλεμα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ



1η μέρα: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη - Δελχί. Ανα-
χώρηση για το Δελχί μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  
2η μέρα: Δελχί. Άφιξη το πρωί στο Δελχί. Η
γνωριμία μας με την πόλη θα ξεκινήσει από την
ξενάγησή μας στο Νέο Δελχί, η οποία ιδρύθηκε
το 1911, αφού οι Βρετανοί αποφάσισαν να με-
ταφέρουν την πρωτεύουσα της Ινδίας από την
Καλκούτα στην καινούρια πόλη. Τον θεμέλιο
λίθο της νέας πόλης τοποθέτησε ο ίδιος ο βασιλιάς
Γεώργιος ο Ε’ σε μια λαμπρή τελετή το Δεκέμβριο

του 1911. Θα δούμε την λεωφόρο Ραζπάθ με τα κυ-
βερνητικά κτίρια, τη περίφημη Πύλη της Ινδίας (μνημείο
των πεσόντων του Α’ παγκοσμίου πολέμου), το Κοινο-
βούλιο και φυσικά το Ραζγκάτ το μέρος, όπου έγινε η
καύση της σωρού του Μαχάτμα Γκάντι. Συνεχίζουμε
με την Παλαιά Πόλη την επιβλητική Σαχτζαχανμπάντ,
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 σπουδαι-
ότερο τζαμί της Ινδίας, το διάσημο Τζαμά Μασίντ
(Τζαμί της Παρασκευής) και φυσικά το υπέροχο Μαυ-
σωλείο του Αυτοκράτορα Χουμαγιούν. Ενδιάμεσα θα
απολαύσουμε μία ωραία βόλτα με παραδοσιακά τρί-
κυκλα ποδήλατα, τα φημισμένα «ρίκσο» στην ιστορική
και πάντα πολύβουη αγορά Chandni Chowk για να
πάρουμε μία γεύση της πολύχρωμης Ινδικής καθημε-
ρινότητας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Δελχί - Τζαϊπούρ. Μετά το πρωινό μας με-
ταφορά οδικώς στην Τζαϊπούρ, αφού πρώτα κάνουμε
μία στάση για να επισκεφτούμε το συγκρότημα Qutub
Minar. Το συγκρότημα βρίσκεται νότια από το Ν.
Δελχί και περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα
μνημεία της πόλης, όπως ο πύργος Qutub Minar, ο
ψηλότερος μιναρές κατασκευασμένος από πλίνθους,
και το αρχαιότερο τέμενος της πόλης, το Quwwat-ul-
Islam. Ο ιδρυτής της δυναστείας Qutb-ud-din Aibak
θέλησε να φτιάξει ένα τελετουργικό και θρησκευτικό
κέντρο στο σημείο ακριβώς όπου προηγουμένως
υπήρχαν ινδουιστικοί και τζαινιστικοί ναοί, τους οποίους

διέλυσαν και χρησιμοποίησαν τα υλικά τους, προκει-
μένου να κατασκευάσουν τις κιονοστοιχίες του τζαμιού.
Η θεμελίωση του τεμένους στο ιερό αυτό σημείο για
τους Ινδουιστές, είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς
προοριζόταν να επιβάλλει την υπεροχή του Ισλάμ.
Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Λίγο αργότερα θα περπατήσουμε στους γραφικούς
δρόμους της «Ροζ Πόλης» όπως αποκαλείται η Τζαϊπούρ
αποκομίζοντας μία πρώτη ιδέα της απαράμιλλης ομορ-
φιάς της. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
4η μέρα: Τζαϊπούρ. Η πόλη της Τζαϊπούρ, πρωτεύουσα
του Ρατζαστάν, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1727 από
τον Μαχαραγιά Jai Singh. Μέσα σε πέντε χρόνια η
ζούγκλα, οι βάλτοι και τα χωριά της περιοχής μετατρά-
πηκαν σε μία μοντέρνα πόλη με μεγάλους και φαρδύς
δρόμους σε οριζόντια και κάθετη διάταξη, σπίτια, κα-
ταστήματα και ναούς, καθώς επίσης και το παλάτι στο
κέντρο της. Η πόλη αναπτύχθηκε αμέσως και γνώρισε
μεγάλη οικονομική ακμή, και το εμπόριο ανθούσε
στις αγορές της, Η ΟΠΟΊΑ βρίθει από μνημεία και πα-
λάτια, 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 επι-
βλητικότερα μνημεία της περιοχής. Το διάσημο κεχριμ-
παρένιο 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 πε-
ρίφημων Ραζπούτ πολεμιστών. Ένας ελέφαντας (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 κατό-
πτρων), 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 πρό-
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8 MEΡΕΣ AΠΟ €490
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά Εισιτήρια 
Ξενοδοχεία 5* με μιδιατροφή 

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 
1 αποσκευή κατ’ άτομο

Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
Ταξιδιωτικός φάκελος 

με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων

Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο 

με εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία επι-
στροφής 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.ΤΟ
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ΠΤΗΣΕΙΣ QATAR AIRWAYS
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΝτΟΧΑ 20.55 01.10*
ΝτΟΧΑ - ΔΕΛΧΙ 02.30 08.45*
ΔΕΛΧΙ - ΝτΟΧΑ 10.05 11.20
ΝτΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 15.30 19.20

ΠΤΗΣΕΙΣ ΤURKISH AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - κΩΝ/ΠΟΛΗ 15.35 17.05
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΔΕΛΧΙ 20.15 04.35*
ΔΕΛΧΙ - κΩΝ/ΠΟΛΗ 06.15 10.30
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 13.10 14.35

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙκΗ
ΘΕΣ/ΝΙκΗ - κΩΝ/ΠΟΛΗ 09.40 11.00
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΔΕΛΧΙ 20.15 04.35*
ΔΕΛΧΙ - κΩΝ/ΠΟΛΗ 06.15 10.30
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 19.10 20.30
* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 16 & 24/6, 9,21 & 29/7, 4,11 & 19/8, 15 & 19/9, 26/10, 19/11



σοψη αποτελεί στολίδι της πόλης. Στο παλάτι διέμεναν
οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας και είχαν την δυ-
νατότητα να παρατηρούν την κίνηση στην πόλη χωρίς
να τις βλέπουν από έξω. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Τζαϊπούρ - Άγκρα. Μεταφερόμαστε οδικώς
στην Άγκρα αφού προηγουμένως επισκεφτούμε το
χωριό Αμπανέρι, το οποίο βρίσκεται 95 χλμ. ανατολικά
της Τζαιπούρ στην περιοχή της Dausa. Εκεί θα δούμε
μία δεξαμενή νερού Chand Baori του 11ου αιώνα χτι-
σμένη με την παραδοσιακή κλιμακωτή αρχιτεκτονική
που άνθισε στη Βόρεια Ινδία. Η δεξαμενή αποτελείται
από 13 επίπεδα, 3.500 σκαλοπάτια, τα οποία έδιναν
τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό κατοίκων να μαζεύουν
συγχρόνως νερό από τη δεξαμενή, ενώ με 30 μ.
βάθος είναι η μεγαλύτερη και βαθύτερη της ινδικής
υποηπείρου. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε 130 χλμ.
ανατολικά, για να επισκεφτούμε το Φετεχπούρ Σικρί,
την περίφημη «πόλη-φάντασμα» με τα υπέροχα παλάτια
που έχτισε 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 Άφιξη το
απόγευμα στην Άκρα. Η γνωριμία με την πόλη ξεκινάει
με το εντυπωσιακό Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ, που χτί-
στηκε από τον Σουλτάνο Σαχ Τζαχάν προς τιμή της γυ-
ναίκας του Μουμτάζ, στα μέσα του 17ου αιώνα. Το
μαυσωλείο κοσμείται με εξαιρετικές παραστάσεις και
εντυπωσιάζει με την απαράμιλλη αρχιτεκτονική του
αρτιότητα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η 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 αρ-
χιτεκτονική 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 αποτέ-
λεσε 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.

7η μέρα:Άγκρα - Ματούρα - Δελχί. Μετά το πρωινό,
μεταφορά οδικώς για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το
Νέο Δελχί που είναι η πρωτεύουσα της Ινδίας από το
1911. Καθοδόν θα κάνουμε στάση στη Ματούρα, τη
γενέτειρα του Κρίσνα για τους Ινδουιστές. Εδώ μας πε-
ριμένει η επίσκεψη στον ιερό ομώνυμο ναό και φυσικά
η πρώτη μας «μύηση» στην θρησκεία που εδώ και χι-
λιετηρίδες κυριαρχεί στη χώρα.   Στη συνέχεια μεταφορά
στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση. 
8η μέρα: Δελχί - Αθήνα ή Θεσ/νίκη. Νωρίς το πρωί
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για
την Αθήνα ή τη Θεσ/νίκη, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
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Το πιο «κλασσικό» πρόγραμμα στην Ινδική Υποήπειρο 

Αναχωρήσεις 16 & 24/6, 9, 21 & 29/7, 4, 11 & 18/8, 
15 & 29/9, 26/10, 19/11

Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines

Ξενοδοχεία 5 *, Ημιδιατροφή

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

Η «μαγεία» της Ινδίας των Μαχαραγιάδων σε συνδυασμό με τη πε-
ρίφημη γιορτή (καμηλοπανήγυρη) του Πουσκάρ 

Αναχώρηση 29/10

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)

Η άλλη τροπική Ινδία με την υπέροχη φύση και τους αριστουργημα-
τικούς δραβιδικούς Ναούς 

Αναχωρήσεις 17/6, 10/8, 25/10, 18/11 

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)

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) 
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Βόρεια Ινδία Νεπάλ 13 μέρες, από €1590

17 μέρες, από €1690Ρατζαστάν Δυτική Ινδία Γιορτές Πουσκάρ

15 μέρες, από €1490Πανόραμα Νότιας Ινδίας

18/25 μέρες, από €3290Ανατ. Ινδία Μπανγκλαντές Φυλές της Ορίσα (Επέκταση στο Γκουτζαράτ)
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Η «μαγεία» των Ιμαλάιων ξεδιπλώνεται καθώς επισκεπτόμαστε τα
«μυθικά» τους Βασίλεια. 

Αναχωρήσεις 18/6, 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)

Η «καρδία» της Ινδικής Υποηπείρου με τα εξαιρετικά μνημεία και φυ-
σικά την γοητευτική Γκόα & την «απόλυτη» μητρόπολη, Βομβάη. 

Αναχωρήσεις 17/6, 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)

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 16/6, 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)

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 16/6, 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)

13 μέρες, από €2590Βασίλεια των Ιμαλάιων (Μπουτάν - Λαντάκ - Σικίμ)

21 μέρες, από €3690Πανόραμα Κεντρικής Ινδίας Γκόα

18 μέρες, από €2490Αμριτσάρ Χιμάτσαλ Πραντές Ιερός Γάγγης

10/12 μέρες, από €1290Μεγάλος Γύρος Σρι Λάνκα (Επέκταση Μαλδίβες)



1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Τεχεράνη.
Αναχώρηση για την Τεχεράνη με απευθείας πτή-
ση. Άφιξη στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του
Ιράν, έκδοση βίζας κατά την άφιξη, μεταφορά
και άμεση τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η 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 παρά-
γει τα ωραιότερα χαλιά, φιλοξενεί μερικά απ’ τα

κορυφαία δημιουργήματα των τελευταίων 500 χρό-
νων. 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 αι-
ώνα. Το μεσημέρι μας περιμένει το Μουσείο των Κο-
σμημάτων του Περσικού θρόνου, που λειτουργεί στα
υπόγεια της Κρατικής Κεντρικής Τράπεζας. (Η ξενάγη-
ση πραγματοποιείται κατόπιν έγκρισης και με ειδική
άδεια από την Τράπεζα). Στην συνέχεια θα διατρέξου-
με τους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης και θα
φωτογραφηθούμε στην περίφημη Πύλη Αζάντι, η
οποία αποτελεί το σύμβολο της Νέας Τεχεράνης. 
3η μέρα: Τεχεράνη - Σιράζ. Μετά το πρωινό μας, μετα-
φορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την επαρχία Παρς
στην Νότια Περσία. Άφιξη στο ρομαντικό Σιράζ, μεταφο-
ρά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στην ξενάγηση που
ακολουθεί στην «Πόλη των Ρόδων και των Αηδονιών»
και γενέτειρα των διάσημων ποιητών του Μεσαίωνα
Χαφέζ και Σααντί. Θα ξεκινήσουμε από την κεντρική
πλατεία και την Ακρόπολη του Καρίμ Χαν, το πανέμορ-
φο τζαμί Βακίλ και το περίφημο ομώνυμο παζάρι με τις
πολύχρωμες πραμάτειες αλλά και τα μικρομάγαζα κο-
σμημάτων λαϊκής τέχνης. Η επίσκεψή μας στο σπίτι-μου-
σείο Νεραντζαστάν (οικία του εμπόρου Καβάμ) θα μας
φανερώσει την εμπορική άνοδο που είχε η πόλη κατά
τα τέλη του 19ου αιώνα. Τέλος, θα επισκεφθούμε τον
μνημειακό τάφο του Ποιητή Χαφέζ, που αποτελεί τον πιο
αγαπημένο τόπο περιπάτου των νέων της πόλης. 
4η μέρα: Σιράζ. Πρωινή αναχώρηση για την θρυλική
Περσέπολη, τελετουργική πρωτεύουσα της αρχαίας
περσικής δυναστείας των Αχαιμενιδών, έναν από τους
σπουδαιότερους και επιβλητικότερους αρχαιολογικούς
χώρους στον κόσμο. Την ίδρυσε το 512 π.Χ. ο Δαρείος ο

Α΄, για να χρησιμεύει ως τόπος των λαμπρών επίσημων
τελετών για το περσικό Νέο Έτος (Νοουρούζ), κατά την
εαρινή ισημερία. Όπως φαίνεται ως σήμερα, από τα
ανάγλυφα των κλιμάκων που οδηγούν στα Απάδανα
(την αίθουσα υποδοχής), απεσταλμένοι από τα 23 υπο-
τελή έθνη προσέρχονταν να προσφέρουν στον Μεγά-
λο Βασιλέα δώρα και προϊόντα που προέρχονταν από
τις περιοχές τους. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο Νακς-ε- Ρο-
στάμ στη κάθετη βραχώδη πλαγιά του οποίου, υπάρ-
χουν, λαξευμένοι σε ατόφιο βράχο και σε μεγάλο ύψος,
οι τάφοι του Δαρείου Α΄, του Ξέρξη, του Αρταξέρξη, του
Δαρείου Β’ και της συζύγου του Παρισάτιδος. 
5η μέρα: Σιράζ - Γιάζντ. 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.
6η μέρα: Γιάζντ - Ναϊν - Ισφαχάν. Η πόλη είναι υπό-
δειγμα μεσαιωνικής ιρανικής αρχιτεκτονικής. Στην ση-
μερινή 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 παραδοσιακούς 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 πε-
ρίφημα χαλιά της, όπου θα επισκεφθούμε το παλαιότε-
ρο τζαμί της Περσίας. Άφιξη στο Ισφαχάν και ρομαντι-
κός νυχτερινός περίπατος στις εντυπωσιακά φωταγω-
γημένες γέφυρες της πόλης.
7η μέρα: Ισφαχάν. Ολόκληρη η σημερινή μέρα είναι
αφιερωμένη στη ξενάγηση του Ισφαχάν, Θα ξεκινή-
σουμε με την Αρμένικη συνοικία Θα επισκεφθούμε
τον Καθεδρικό Ναό και το Αρμένικο Μουσείο Συνεχί-
ζουμε με το αρχιτεκτονικό θαύμα της μοναδικής πλα-
τείας Μεϊντάν. «Μισός κόσμος» ήταν ο χαρακτηρισμός
που της αποδόθηκε από τον ίδιο τον Σαχ Αμπάς, επί της
εποχής του οποίου διαμορφώθηκε, αποτελεί δε το πιο
πολυτελές σύμπλεγμα κτιρίων Σιιτικής Αρχιτεκτονικής

που σώζεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινάμε
με το επιβλητικό Τζαμί του Ιμάμη με τα τέσσερα πολύ-
χρωμα ειβάν του, το αιθέριο τζαμί Λοφτολάχ και το
θαυμαστό παλάτι Αλί Καπού, από το μπαλκόνι του
οποίου θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα της πλατεί-
ας. Επόμενη ξενάγηση στο λαμπρό Παλάτι των 40 Κιό-
νων που στην πραγματικότητα είναι 20! Ο αντικατο-
πτρισμός όμως στα νερά της λίμνης που το περιβάλλει
προσθέτει άλλες 20Χρόνος ελεύθερος για να περιηγη-
θείτε στις πολύχρωμες αγορές στις στοές της πλατείας
και στο θολωτό μεγάλο Παζάρι
8η μέρα: Ισφαχάν - Κασάν - Τεχεράνη. Η μέρα μας
ξεκινάει με τα φαράγγια του όρους Κάρκας όπου ξεπε-
τάγεται μπροστά μας το κοκκινωπό περίγραμμα του
χωριού Αμπιανέ, σαν να βγήκε κατευθείαν απ’ την έρη-
μο του Μεξικού. Στη συνέχεια θα σταθούμε στο Κα-
σάν στις παρυφές της Βόρειας ερήμου και θα επισκε-
φθούμε τους περίτεχνους κήπους του Φιν και το αρχον-
τικό Μουζαφαριάν, εξαίρετο δείγμα αρχιτεκτονικής
του 19ου αιώνα. Άφιξη αργά το απόγευμα στην πρω-
τεύουσα Τεχεράνη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
9η μέρα: Τεχεράνη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη Νωρίς
το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστρο-
φής για την Αθήνα / Θεσσαλονίκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΑ46
9 MEΡΕΣ AΠΟ €995
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά Εισιτήρια 
Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή
Διαμονή στο περίφημο ξενοδοχείο

Ambassi στο Ισφαχάν
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Βίζα εισόδου στη χώρα 
Αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 

1 αποσκευή κατ’ άτομο
Έμπειρος αρχηγός / συνοδός 

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων - Ποτά κατά την
διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Σκαναρισμένη φωτοτυπία του διαβατηρί-
ου σας, με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από
την μέρα εξόδου από τη χώρα και χωρίς
σφραγίδα Ισραήλ, το αργότερο 25 μέρες

πριν την αναχώρηση.
1 έγχρωμη , σκαναρισμένη φωτογραφία,
διαστάσεις διαβατηρίου σε άσπρο φόντο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 16/6, 14 & 28/7, 3/8, 4, 11 & 25/8, 13/9, 24/10, 16/11

ΤΟ
Τ
Α

Ξ
ΙΔ

ΙΜ
Α

Σ

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ τΕΧΕΡΑΝΗ 22.10 03.25
τΕΧΕΡΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 04.25 06.50



1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Τασκένδη.
Αναχώρηση αεροπορικώς για την Τασκένδη, μέ-
σω ενδιάμεσου σταθμού.
2η μέρα: Tασκένδη. Άφιξη νωρίς τα ξημερώμα-
τα στην Τασκένδη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση. Μετά το πρωινό μας θα ξεκι-
νήσουμε την ξενάγηση μας στην πρωτεύουσα
της χώρας. Τασκένδη σημαίνει «Πόλη της Πέ-
τρας» και προέρχεται από την τουρκική λέξη «Τα-
σκάντ». Παρά το γεγονός ότι ο Τζένγκις Χαν την

κατέστρεψε ολοσχερώς (1219), η Τασκένδη κατάφερε
γρήγορα να ανακάμψει λόγω της επίκαιρης θέσης της
πάνω στον εμπορικό «Δρόμο του Μεταξιού» και στις
αρχές του 19ου αιώνα είχε γίνει η πλουσιότερη πόλη
της Κεντρικής Ασίας. Μπορεί η πόλη να μην έχει πολλά
διασωθέντα μνημεία λόγω του σεισμού του 1966, εί-
ναι όμως μία πόλη με πολύ πράσινο , μεγάλα πάρκα,
μεγάλες λεωφόρους και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική.
Η ξενάγηση μας ξεκινά λοιπόν από το σημείο αναφο-
ράς της Παλιάς πόλης, το αρχιτεκτονικό συγκρότημα
Χαζράτ Ιμάμ όπου μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε τον
μεντρεσέ Μπαράκ Χαν, το τζαμί Τιλα Σειχ και το Μαυ-
σωλείο Καφάλ Σας. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε
το Εθνολογικό Μουσείο όπου θα πάρουμε μια γεύση
από το πολιτιστικό και ανθρωπογεωγραφικό μωσαϊκό
όχι μόνο της χώρας αλλά και του ευρύτερου πλαισίου
της Κεντρικής Ασίας.
3η μέρα: Τασκένδη - Σαμαρκάνδη. Σήμερα θα επι-
σκεφθούμε το καινούργιο κομμάτι της πόλης και θα
δούμε την Πλατεία Ανεξαρτησίας, την Πλατεία Θεά-
τρου, την πλατεία του Ταμερλάνου, την μεντρέσα του
Αμπούλ Κασίμ και τον σταθμό του μετρό της Τασκέν-
δης. Συνεχίζουμε για την Σαμαρκάνδη που από το
2001 περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων
της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNE-
SCO. Άφιξη στην Σαμαρκάνδη.
4η μέρα: Σαμαρκάνδη. Η μέρα μας ξεκινάει με τη περί-
φημη Πλατεία Ρεγκιστάν που είναι στολισμένη στις
τρεις πλευρές της με μνημεία τεραστίων διαστάσεων -
το ένα σχεδόν αντικατοπτρισμός του άλλου- κι αποτε-
λούν φόρο τιμής στη δόξα του Ισλάμ. Συνεχίζουμε με
ένα από τα πιο εξεζητημένα μνημεία της Κεντρικής
Ασίας, το μαυσωλείο Γκουρ Εμίρ. Στεγάζει τον τάφο
του Ταμερλάνου, του ανθρώπου που ανέδειξε τη Σα-
μαρκάνδη σε «πρωτεύουσα των πρωτευουσών» μιας
απέραντης μουσουλμανικής αυτοκρατορίας. Η περιή-
γησή μας θα μας φέρει στην αγορά και στο τέμενος
Μπιμπί-Χανούμ, αφιερωμένο σε μια από τις γυναίκες
του Ταμερλάνου και τέλος, στη νεκρόπολη Σάζι-Σίντα,
ένα μακρόστενο σύμπλεγμα είκοσι μαυσωλείων, με
κύριο χαρακτηριστικό τις επενδύσεις των προσόψεων
με γαλάζιες φαγιάνς. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε
το μοναδικό αστεροσκοπείο του Ουλουγκπέκ και θα
συνεχίσουμε με τον αρχαιολογικό χώρο και το μου-
σείο Αφροσιάμπ.
5η μέρα: Σαμαρκάνδη - Σαχριζάμπ - Μπουχάρα. Με-
τά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για την Μπουχάρα. Κα-
θοδόν θα ξεναγηθούμε στο γειτονικό Σαχριζάμπζ, γε-
νέτειρα του Ταμερλάνου. Στο Ακ-Σαράι (Λευκό Παλάτι),
από το οποίο σώζονται σήμερα μόνο οι υποβαστάζου-
σες αψιδωτές γωνιές των προπυλαίων, έζησε τα παιδι-
κά του χρόνια ο Ταμερλάνος. Θα επισκεφθούμε ακόμη
το Κοκ Γκιουμπάζ, που σημάνει Μπλε Θόλος, και στην
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Μπουχάρα.
6η μέρα: Μπουχάρα. Η μεστή ολοήμερη ξενάγηση
θα μας χαρίσει την απόλαυση των σημαντικότερων
μνημείων της. Η Χαγάκα Ντιβάν Μπέγκι - καραβάν σε-
ράι του 17ου αιώνα, το τζαμί Μπολό Χάουζ που είναι
μια σκέτη ζωγραφιά, το Μαυσωλείο των Σαμανιδών
του 9ου αιώνα - χώρος χρόνια θαμμένος στο χώμα-

διατήρησε τη σελτζούκικη επίδραση, το μοναδικό στο
είδος του τζαμί Τσορ Μινόρ με τους τέσσερις μιναρέδες,
που το 1807 ήταν βιβλιοθήκη για τους σπουδαστές. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε την ανακαινισμένη σκεπα-
στή αγορά της πόλης, όπου κάτω από αλλεπάλληλες
«κουπόλες» βρίσκονταν τα ανατολίτικα παζάρια των
συντεχνιών. Το απόγευμα θα απολαύσουμε μια παρά-
σταση με μουσική, χορό κι επίδειξη εθνικών τοπικών
ενδυμασιών ενώ στη συνέχεια μας περιμένει μια οικο-
γένεια για να μας υποδεχθεί στο σπίτι της και να μας δώ-
σει ένα δείγμα της φιλοξενίας των Ουζμπέκων.
7η μέρα: Μπουχάρα - Χίβα. Αναχώρηση οδικώς για
την Χίβα. Μια μοναδική ευκαιρία να ζήσουμε αυθεντι-
κές εικόνες της κεντρασιατικής υπαίθρου, όπως τα γυ-
μνά τοπία που «κοσμούνται» από νομαδικές σκηνές
Τουρκομάνων, κοπάδια συμβατικής κτηνοτροφίας και
καμηλών, διάσπαρτα κοντά στο ρου του Αμού Νταρία,
του ποταμού Όξου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνε-
χίζουμε διαμέσου των ερήμων Κιζίλ Κουμ, που σημαί-
νει Κόκκινη Άμμος, και Καρά Κουμ, Μαύρη ‘Άμμος.
Άφιξη στην Χίβα,
8η μέρα: Χίβα. Η σημερινή μας περιήγηση μας στα
καλντερίμια της πόλης μας ανακαλύπτει την αύρα της
εξωτικής Ανατολής, στην περσοσαρακηνή της φυσιο-
γνωμία. Οικίες με βαριές, σκαλιστές πορτοσιές, στρυ-
μωγμένες ανάμεσα σε τζαμιά, μεντρέσες, χάνια, χα-
μάμ, καραβάν σεράι, σκεπαστά παζάρια και παλάτια
δερβίσηδων με υπέροχους μιναρέδες με λείες επιφά-
νειες, καθαρή οβάλ γραμμή, διακοσμητικούς δακτύ-
λους και εμαγιέ επενδύσεις σε αποχρώσεις τιρκουάζ,
λαδί, γκρι, μπλε και σμαραγδί. Ανάμεσά τους και ο πε-
ρίφημος Ημιτελής Μιναρές. Αν είχε ποτέ αποπερατω-
θεί, θα ήταν σήμερα η δεσποτική σιλουέτα της πόλης.
Το ενδιαφέρον μας απογειώνεται καθώς μια-μια ξεδι-
πλώνονται μπροστά στα μάτια μας οι ομορφιές της πό-
λης: το συγκρότημα Παχλεβί Μαχμούντ, με τις στρογ-
γυλές κουπόλες του, η ιδιαίτερη πρόσοψη του φρουρί-
ου Κούνια Αρκ, ο Μιναρές και η Μεντρέσα του Ισλάμ
Χότζα, τα χαμάμ του Ανουσα Χαν, το Καραβάν Σεράι
του Αλα Κούλι Χαν, τι να πρωτοθαυμάσουμε! Το βρά-
δυ θα απολαύσουμε ένα παραδοσιακό φολκλορικό
σόου με δείπνο στο Toza Bog Palace, που υπήρξε το
θερινό Παλάτι των Εμίρηδων της Χίβα.
9η μέρα: Χίβα - Νουκούς. Σήμερα θα μεταφερθούμε
οδικώς στην πόλη Νουκούς, χτισμένη από τον νομαδι-
κό λαό των Καρακαλπάκ στην μέση της ερήμου. Καθ’
οδόν θα επισκεφθούμε τα κάστρα Αγιάζ και Τοπράκ
χτισμένα την εποχή που η Χορεσμία ανεξαρτητοποι-
ήθηκε από την Περσία. Η Νουκούς διαθέτει ένα εκπλη-
κτικό Μουσείο Καλών Τεχνών με μια μοναδική συλ-
λογή έργων από την εποχή της Σοβιετικής Αβαν
Γκαρντ, το οποίο και θα επισκεφθούμε. Θα συνεχίσου-
με με επίσκεψη του μαυσωλείου Μαζλουμχάν Σουλγ-
κού και Σαμούν Ναμπίγκ. 

10η μέρα:Νουκούς-Τασκένδη. Σήμερα θα μεταφερ-
θούμε αεροπορικώς πίσω στην Τασκένδη. Άφιξη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μία
βόλτα στην πρωτεύουσα. 
11η μέρα: Τασκένδη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Νωρίς
το πρωί, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή
στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. 
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Σ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 17/6, 16/7, 6/8, 2 & 18/9, 25/10, 18/11

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ - ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΣΤΑΝ 47

11 MEΡΕΣ AΠΟ €1090
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά Εισιτήρια 
Ξενοδοχεία 3* & 4* 

Ημιδιατροφή 
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Βίζα εισόδου στη χώρα 
Αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 

1 αποσκευή κατ’ άτομο
Έμπειρος αρχηγός / συνοδός 

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων

Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

από την μέρα εξόδου από τη χώρα και 1
έγχρωμη φωτογραφία, το αργότερο 20

μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού.

ΠΤΗΣΕΙΣ ΤURKISH AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - κΩΝ/ΠΟΛΗ 15.35 17.05
ή ΘΕΣ/ΝΙκΗ  - κΩΝ/ΠΟΛΗ 09.40 11.00
κΩΝ/ΠΟΛΗ - τΑΣκΕΝΔΗ 18.25 00.40
τΑΣκΕΝΔΗ  - κΩΝ/ΠΟΛΗ 08.15 11.35
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 13.10 14.35
‘η κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 19.10 20.30



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 υπερ-
σύγχρονο αεροδρόμιο της πόλης και έπειτα από
την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισόδου
στην χώρα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το
Ανόι είναι μία γοητευτική καταπράσινη μεγαλού-
πολη με έντονα τα σημάδια της Γαλλικής αποι-
κιοκρατίας που απλώνεται ανάμεσα σε δύο με-

γάλες λίμνες και αποτελεί το οικονομικό και πολιτιστι-
κό 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 υπαί-
θρια εστιατόρια ενώ η βόλτα που θα ακολουθήσει κα-
τά μήκος της όχθης της κεντρικής λίμνης θα μας βοηθή-
σει στον καλύτερο προσανατολισμό μας. 
3η μέρα: Ανόι - Ολοήμερη εκδρομή στο Χα Λόνγκ -
Ανόι. Η σημερινή ημέρα θα μας αποκαλύψει την σπά-
νια 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 μοναδι-
κή εμπειρία. Εκατοντάδες καταπράσινοι ασβεστολιθι-
κοί βράχοι, ριγμένοι στην θάλασσα, αποτέλεσμα διά-
βρωσης εκατομμυρίων ετών συνθέτουν ένα ονειρικό
τοπίο που γέννησε μύθους και σχεδόν θεοποιήθηκε και
που ικανοποιεί πλήρως όλες τις αισθήσεις. Η κρουαζιέ-
ρα μας συνοδεύεται από μια επίσκεψη σε ένα εντυπω-
σιακό σπηλαίο σταλακτιτών και σταλαγμιτών ηλικίας
7000 ετών και από ένα γευστικότατο γεύμα με θαλασ-
σινά 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 οδι-
κώς 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 σπή-
λαια και κατά μήκος του ποταμού θα θαυμάσουμε
τους γιγαντιαίους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Η
γαλήνη του τοπίου, τα ψηλά επιβλητικά βράχια και τα
ιερά τέμπλα των δυναστειών του Βορά που θα επισκε-

φθούμε θα μας σαγηνεύσουν. Αργά το απόγευμα επι-
στροφή στο Ανόι. 
5η μέρα: Ανόι. Η ξενάγηση στην πρωτεύουσα του
Βιετνάμ είναι συγκλονιστική. Τα υπέροχα λευκά γαλλι-
κά αποικιακά κτίρια του κέντρου γοητεύουν με τη κομ-
ψότητά τους, το σπίτι του Χο Τσι Μινχ, ηγέτη του νέου
Βιετνάμ εντυπωσιάζει με τη λιτότητα του ενώ το μαυ-
σωλείο του είναι ενδεικτικό του σεβασμού που θρέ-
φουν οι κάτοικοι της χώρας στο πρόσωπο του πολιτι-
κού 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 ξε-
νάγησής μας η οποία ολοκληρώνεται στο Εθνολογικό
Μουσείο με τα πλούσια εκθέματα που θα μας μυή-
σουν στην πλούσια παράδοση των διαφόρων μειονο-
τικών φυλών του Βιετνάμ. Η μέρα μας θα κλείσει με
παρακολούθηση, στο ειδικά διαμορφωμένο θέατρο,
του μοναδικού θεάματος των μαριονεττών του νερού
που εδώ και 10 αιώνες αποτελούσε τον κύριο τρόπο
διασκέδασης των εργατών των ορυζώνων. 
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 φωτο-
γραφίες στην γνωστή China Beach όπου αποβιβάστη-
καν οι Αμερικανοί πεζοναύτες κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου του Βιετνάμ, κατευθυνόμαστε στο διάσημο και
γραφικό Χόι Αν. Απογευματινή ξενάγηση στο παλιό
πορτογαλικό λιμάνι με τις τοξοτές γέφυρες και τις Κινε-
ζικής επιρροής παγόδες που διατηρεί άθικτα τα κτίρια
των προηγούμενων αιώνων και γι΄ αυτό περιλαμβά-
νεται στη λίστα των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της UNESCO. 
7η μέρα: Χόι Αν - Χουέ. Σήμερα ξεκινάμε, μέσω μιας
πανέμορφης ορεινής διαδρομής, για την αυτοκρατορι-
κή πόλη του Χουέ που αποτέλεσε για αιώνες πρω-
τεύουσα της χώρας και είναι γεμάτη από τις μνήμες
εκείνης της εποχής. Απογευματινή περιήγηση στην επι-
βλητική ακρόπολη του Χουέ στην οποία εξέχουσα θέ-
ση έχει και η περίφημη Απαγορευμένη Πόλη, η οποία
υπέστη σοβαρές ζημιές από τα αμερικανικά βομβαρδι-

ΠANOΡAMA BIETNAM 11μ. - ΠANOΡAMA BIETNAM ΚΑΜΠΟΤΖΗ 14μ.48
AΠΟ €1190

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια 
Ξενοδοχεία 4* & 5* 

Ημιδιατροφή 
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Βίζα εισόδου στη χώρα 
Αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 

1 αποσκευή κατ’ άτομο
Έμπειρος αρχηγός / συνοδός 

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων

Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Σκαναρισμένη φωτοτυπία του διαβατηρί-
ου σας, με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από

την μέρα εξόδου από τη χώρα, το αργότε-
ρο 15 μέρες πριν την αναχώρηση.

1 έγχρωμη φωτογραφία για κάθε χώρα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 16/6, 20/7, 9 & 20/8, 16/9, 24/10, 18/11
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ΠΤΗΣΕΙΣ QATAR AIRWAYS
Αναχ. Άφιξη

11ημερο πρόγραμμα
ΑΘΗΝΑ - ΝτΟΧΑ 20.55 01.10
ΝτΟΧΑ - ΑΝΟΪ 01.55 12.40
ΣΑΪΓκΟΝ - ΝτΟΧΑ 19.30 22.30
ΝτΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07.15 11.45

14ημερο πρόγραμμα
ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ - ΝτΟΧΑ 17.30 22.30
ΝτΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07.15 11.45

17ημερο πρόγραμμα
ΜΠΑΝΓκΟκ - ΝτΟΧΑ 02.05 04.45
ΝτΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07.15 11.45

ΠΤΗΣΕΙΣ EMIRATES
Αναχ. Άφιξη

11ημερο πρόγραμμα
ΑΘΗΝΑ - ΝτΟΥΜΠΑΪ 18.05 23.35
ΝτΟΥΜΠΑΪ - ΣΑΪΓκΟΝ 03.30 13.05
ΣΑΪΓκΟΝ - ΝτΟΥΜΠΑΪ 00.35 04.30
ΝτΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10.50 15.30

14ημερο πρόγραμμα
ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ - ΝτΟΥΜΠΑΪ 23.10 05.40
ΝτΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10.50 15.30

17ημερο πρόγραμμα
ΜΠΑΝΓκΟκ - ΝτΟΥΜΠΑΪ 02.40 06.05
ΝτΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10.50 15.30



στικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στου Βιετνάμ, αλ-
λά σήμερα έχει αναπαλαιωθεί και φυσικά διατηρεί την
αρχοντιά της. 
8η μέρα: Χουέ - Σαϊγκόν . Η ξενάγηση στο ιστορικό
Χουέ συνεχίζεται με επίσκεψη στους τάφους των αυτο-
κρατόρων της δυναστείας Νγκιέν, οι οποίοι εντυπωσιά-
ζουν με το μέγεθος και την ομορφιά τους ενώ στη συνέ-
χεια μας περιμένει η υπέροχη εμπειρία μιάς μίνι βαρκά-
δας στον ποταμό των Αρωμάτων που ολοκληρώνεται
με επίσκεψη της παγόδας Τιεν Μουν, θρησκευτικό Βου-
διστικό 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 ανά-
πτυξης του Βιετνάμ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
9η μέρα: Σαϊγκόν - Σπήλαια Κου Τσι - Σαϊγκόν. Η με-
στή πρωινή ξενάγηση στην περήφανη αυτή πόλη ξυ-
πνά μνήμες από τις ζοφερές ημέρες του πολέμου, ωστό-
σο συνοδεύεται και από εικόνες ανάπτυξης και προ-
όδου που εντυπωσιάζουν το ταξιδιώτη. Το παλιό προ-
εδρικό μέγαρο του Νοτίου Βιετνάμ και σήμερα Μου-
σείο 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 Ταχυδρο-
μείο, έργο του Άιφελ, κυριαρχούν στην ξενάγησή μας.
Τέλος, αφού περάσουμε από το Τσολόν, την πολύβουη
Κινεζική Συνοικία της πόλης, κατευθυνόμαστε στις σή-
ραγγες του Κου Τσι, γνωστές από το πόλεμο του Βιετ-
νάμ και τρανή απόδειξη της ευρηματικότητας, του θάρ-
ρους και της αυτοθυσίας που επέδειξαν οι Βιετκόνγκ κα-
τά τη διάρκεια του πολέμου με τους Αμερικανούς. 
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 μετα-
φερθούμε στην ομώνυμη πλωτή αγορά έχοντας έτσι
την ευκαιρία να ζήσουμε τη μοναδικότητα του χώρου,
καθώς οι αγοραπωλησίες και οι ανταλλαγές των προ-
ϊόντων γίνονται από πλοιάριο σε πλοιάριο. Αργότερα
θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό σπίτι και θα μελε-
τήσουμε τις κηπευτικές καλλιέργειες ενώ θα κλείσουμε
την γνωριμία μας με τον ζωοδόχο ποταμό περιπλέον-
τας με ειδικές βάρκες τα στενά κανάλια που σχηματίζει
λίγο πριν την έξοδο του στα νερά της Νότιας Θάλασ-
σας. Τέλος στο Βιν Λονγκ θα έχουμε την ευκαιρία να
περπατήσουμε σε μία αυθεντικά «χωριάτικη» αγορά.
** Το απόγευμα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για
την πτήση προς το Σιεμ Ριεπ της Καμπότζη. Άφιξη και με-
ταφορά στο ξενοδοχείο. Θα απολαύσουμε το παρα-
δοσιακό δείπνο μας με την συνοδεία μουσικής και χο-
ρών 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 επί-
σκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Ανγκόρ Τομ. Εί-
ναι μία ανεπανάληπτη εμπειρία αφού τα υπέροχα μνη-
μεία που άφησαν παρακαταθήκη για τις επόμενες γε-
νιές οι πολυμήχανοι Χμερ, είναι σίγουρα τα πλέον με-
γαλειώδη της Ασιατικής Ηπείρου. Πρώτα η Νότια Πύ-
λη 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 αρχιτεκτονι-
κής των Χμερ. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το πιο διά-
σημο ναό Ταμ Προμ, με τους τεράστιους κορμούς δέν-
δρων να ξεπηδούν απειλητικοί μέσα από τα κτίρια του

πρώην μοναστηριού-παλατιού, που έγινε γνωστός από
τις ταινίες του Χόλυγουντ. Συνεχίζουμε για το διάσημο
συγκρότημα 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 εμ-
φανίζεται στη σημαία της χώρας από το 1863 καθώς
αποτελεί και το κύριο τουριστικό αξιοθέατο της χώρας. 
12η μέρα: Σιεμ Ριέπ - Πνομ Πενχ. Το πρωί επισκεπτό-
μαστε τον εντυπωσιακό από τα σκαλίσματα ναό
Μπάντει Σρει, αφιερωμένο στον θεό Σίβα και αμέσως
μετά θα απολαύσουμε μία βαρκάδα στην όμορφη λί-
μνη Τόνλε Σαπ, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη εσω-
τερική λίμνη της Ασίας, όπου θα παρατηρήσουμε πλω-
τά 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 γλυπτι-
κής τέχνης που ανθεί στην Καμπότζη. Το απόγευμα με-
ταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την μαρτυρική
πρωτεύουσα Πνομ Πενχ. 
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 εμ-
φανώς Ταϊλανδέζικη επιρροή και την περίφημη Ασημέ-
νια Παγόδα, στο τραγικό Μουσείο Γενοκτονίας που
στεγάζεται στη διάσημη πρώην φυλακή Τουλ Σλένγκ
όπου διαπράχθηκαν τα εγκλήματα των κόκκινων
Χμερ και φυσικά στη προμενάδα του ποταμού Με-
κόνγκ. 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 μας.

***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 προγράμ-
ματα δεν θα μπορούσαμε για λόγους κόστους να πα-

ραλείψουμε τη πρωτεύουσα του Λάος, την πάντα ενδια-
φέρουσα Βιενσιάν. Στην σημερινή ξενάγηση που ακο-
λουθεί 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 με-
ταφερθούμε στο αεροδρόμιο απ’ όπου θα πάρουμε
την σύντομη πτήση μας για την Λουάνγκ Πραμπάνγκ,
την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα του Λάος. Άφι-
ξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
15η μέρα: Λουάνγκ Πράμπανγκ. Η πιο απομονωμέ-
νη χώρα της Ινδοκίνας συνεχίζει να κινείται με τους ίδι-
ους αργούς και νωχελικούς ρυθμούς εδώ και αιώνες.
Το πρωί επιβιβαζόμαστε σε πλοιάριο όπου διασχίζον-
τας τον Μεκόνγκ και απολαμβάνοντας τη τροπική φύ-
ση θα φθάσουμε στα σπήλαια Πακ Ου, με τα χιλιάδες
βουδιστικά αγάλματα, τάματα των πιστών ανά τους αι-
ώνες. Η επιστροφή μας στη πόλη διανθίζεται από επί-
σκεψη σε τυπικό χωριό για να μυηθούμε στα Λαοτιανά
ήθη και έθιμα. Απογευματινή επίσκεψη στο Παλαιό
Παλάτι με την ιδιότυπη αρχιτεκτονική του, μίγμα λαοτι-
νού και γαλλικού αρχιτεκτονικού ρυθμού. Η γνωριμία
μας με τη γοητευτική πόλη συνεχίζεται με τους κυριότε-
ρους Βουδιστικούς Ναούς,τους Ξιενγκ Τόνγκ, Βατ Μάι,
Βατ Σεν καθώς και τη στούπα Βατ Βισούν. Ιστορία αι-
ώνων, σπουδαία αρχιτεκτονική κι εκπληκτικά έργα τέ-
χνης, όλα συγκεντρωμένα σε λίγα οικοδομικά τετρά-
γωνα που κάνουν φανερό το λόγο που η πόλη προ-
στατεύεται από την Ουνέσκο. Η μέρα μας κλείνει στο
λόφο Που Σι που η δυσκολία ανάβασης ανταμείβει με
τη παρακολούθηση ενός υπέροχου ρομαντικού ηλιο-
βασιλέματος. 
16η μέρα: Λουάνγκ Πράμπανγκ - Αθήνα. Κλείνουμε
την γνωριμία μας με την πρώτη πρωτεύουσα της χώ-
ρας με μια επίσκεψη στο καταπράσινο εθνικό πάρκο
του Γκουαγκξι με τους ομώνυμους καταρράκτες που
αποτελούν ένα δροσερό καταφύγιο 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.

49ΙΝΔΟΚΙΝΑ (ΚΑΜΠΟΤΖΗ - ΛΑΟΣ - ΒΙΕΤΝΑΜ) 17μ.



1η μέρα: Αθήνα /Θεσσαλονίκη - Γιανγκόν.
Πτήση για την Γιανγκόν, την πρωτεύουσα της
Βιρμανίας/ Μυανμάρ μέσω ενδιάμεσου σταθ-
μού. 
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 Μπο-
ταούνγκ κοντά στον ποταμό Γιανγκόν, την Πα-
γόδα Σούλε και την περίφημη τοπική αγορά

Σκοτ. Στην συνέχεια μας περιμένει η απαστράπτουσα
παγόδα Σβεταγκόν με το χρυσό χρώμα. Το βράδυ θα
μεταφερθούμε στις όχθες της Βασιλικής Λίμνης όπου
δεσπόζει 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 σπου-
δαιότερο αρχαιολογικό χώρο της Ασίας μετά το
Ανγκόρ στη Καμπότζη.Η επίσκεψή μας περιλαμβάνει
την χρυσή παγόδα Σβεζιγκόν, την παγόδα Νταμα-
γιάνγκ ( ο μεγαλύτερος ναός στο Μπαγκάν), τον ναό
Χτινλομίνλο τον εντυπωσιακό ναό Κουμπιακούι με τις
υπέροχες τοιχογραφίες 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
ηφαίστειο 1518 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασ-
σας. Για αυτό που είναι όμως περισσότερο γνωστό το
όρος Πόπα είναι το εντυπωσιακό μοναστήρι Πόπα
Τανγκαλά που βρίσκεται σκαρφαλωμένο στην κο-
ρυφή και είναι αφιερωμένο σε μυθολογικές θεότητες
του βουδισμού. Ανεβαίνοντας 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 βρίσκεται σε υψόμετρο 1070μ. Τα αποικιακού
ρυθμού σπίτια κρυμμένα μέσα σε τεράστιους ευκαλύ-
πτους, πεύκα και βελανιδιές δίνουν μια μοναδική ει-
κόνα την οποία θα απολαύσουμε γυρνώντας την πόλη

με άμαξες! Η επίσκεψη μας στον Εθνικό Βοτανικό
Κήπο θα μας αποκαλύψει 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 διάση-
μης γέφυρας της χώρας, της Viaduct Gokhteik. Στην
συνέχεια 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
Μοναστήρι της χώρας, το Μαχακανταγιόν, που φιλο-
ξενεί πάνω από 1.000 μοναχούς και να παρατηρή-
σουμε από κοντά τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους.
Επιστροφή στο Μανταλέι και ξενάγηση στην πιο ιερή
Παγόδα της περιοχής, Μαχαμούνι όπου φιλοξενείται ιε-
ρότατο άγαλμα του Βούδα. Επιστρέφοντας στο Μαν-
ταλέι θα επισκεφθούμε την Παγόδα Κουθοντάου όπου
φυλάσσεται το μεγαλύτερο βουδιστικό βιβλίο στον
κόσμο και το Μοναστήρι Σβεναντάου, με τα εξαιρετικά
ξυλόγλυπτα, 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 διαδρομή μέσα από τους καταπράσινους λό-
φους και τους ορυζώνες θα μας φέρει στην Πιντάγια.
Θα επισκεφθούμε το ομώνυμο σπήλαιο το οποίο είναι
γεμάτο με ιερά αγάλματα του Βούδα σε μια εκπλη-
κτική 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
φωτογράφοι για τα μοναδικά παράθυρα του σε οβάλ
σχήμα Το ίδιο απόγευμα θα εξερευνήσουμε με πλοι-
άριο κρυμμένες γωνιές της υδάτινης πολιτείας όπου
συνυπάρχει η λατρεία του Βούδα με τον παραδο-
σιακό και άκρως φωτογραφικό τρόπο ζωής των κα-
τοίκων της λίμνης. 
10η μέρα: Λίμνη Ίνλε. Σήμερα θα συνεχίσουμε την

ξενάγηση στην Λίμνη και θα επισκεφθούμε το χωριό
Ιν Ντείν, της μειονότητας Πάο. Θα αφεθούμε στην μυ-
στικιστική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι παγόδες
στην κορυφή του λόφου του Ιν Ντείν και θα περιηγη-
θούμε στο χωριό των Πάο.
11η μέρα: Λίμνη Ίνλε - Γιανγκόν - Κιαικτίγιο (Χρυ-
σός Βράχος). Πρωινή πτήση για τη γνώριμη Γιανγκόν.
Άφιξη και αναχώρηση για την Νοτιανατολική Βιρμα-
νία και την περιοχή των Μον. Το απόγευμα θα φθά-
σουμε στο χωριό Κιαικτίγιο στο οποίο βρίσκεται η
περίφημη Παγόδα 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
επίπεδο της θάλασσας και που στην κορυφή του βρί-
σκεται η μικρή παγόδα που του έδωσε και το όνομα
του. Επιστροφή οδικώς στην Γιανγκόν. Κατά την δια-
δρομή μας θα επισκεφθούμε την Παγόδα Σουεμαν-
τάου, και την Παγόδα 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.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΡΜΑΝΙΑΣ (Μυανμάρ) - ΧΡΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ50
13 MEΡΕΣ AΠΟ €1890

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ξενοδοχεία 5,4* 

Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 

όπως περιγράφονται 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ

Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 

Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα 
Έξοδα βίζας

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων

Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

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.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18/6, 18/7, 1 & 22/8, 19/9, 14/11

ΤΟ
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Ξ
ΙΔ

ΙΜ
Α

Σ

ΠΤΗΣΕΙΣ QATAR AIRWAYS
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΝτΟΧΑ 13.45 18.00
ΝτΟΧΑ - ΓΙΑΝΓκΟΝ 20.10 06.00
ΓΙΑΝΓκΟΝ - ΝτΟΧΑ 08.35 11.10
ΝτΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 15.00 19.30



OΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 51
Μοναδικό οδοιπορικό στα κορυφαία αξιοθέατα της υπέροχης Ταυλάν-
δης. Δυνατότητα επέκτασης στα εξωτικά Πουκέτ, Κράμπι & Κο Σαμούι

Αναχωρήσεις 17/6, 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)

Θαυμάσιο πρόγραμμα που όχι μόνο επισκέπτεται τα κορυφαία μνη-
μεία της Ιάβα αλλά «χτενίζει» την ονειρική ενδοχώρα του Μπαλί. 

Αναχωρήσεις 18/6, 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)

Η μαγεία των σημαντικότερων νησιών του μεγαλύτερου αρχιπελά-
γους του κόσμου (Σουμάτρα, Κελέβη, Ιάβα, Μπαλί) 

Αναχωρήσεις 17/6, 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)

Τα υπέροχα τοπία της «άγνωστης» νησιοτικής χώρας μαζί με το διά-
σημο θέρετρο του Μπορακάυ. 

Αναχωρήσεις 14/6, 21/7, 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)

10 μέρες, από €1290Πανόραμα Ταυλάνδης Ορεσίβιες Φυλές

12 μέρες, από €1990Ινδουιστικά Βασίλεια της Ιάβα - Μπαλί

16 μέρες, από €2790Πανόραμα Ινδονησίας - Μαλαισία

15 μέρες, από €2790Πολιτιστικό Πανόραμα Φιλιππινών - Μπορακάυ



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 μη-
τροπόλεις του πλανήτη. Η διαδρομή μας από το
διεθνές αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο της πόλης,
όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας, θα μας ξεδι-

πλώσει την εικόνα μιας αστικής κυψέλης που κινείται
και αναπνέει στους ξέφρενους ρυθμούς της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας. Μοντέρνοι ουρανοξύστες,
τεράστιοι δρόμοι, επιβλητικές γέφυρες, ακριβά εμπορικά
κέντρα και εκατομμύρια καλοντυμένοι Κινέζοι κατα-
κλύζουν τους δρόμους τις ώρες αιχμής. Άφιξη και εγ-
κατάσταση στο πολυτελές ξενοδοχείο μας. Μία πρώτη
βόλτα σε κεντρικά σημεία της εντυπωσιακής μεγα-
λούπολης αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή στην σύγ-
χρονη κινεζική πραγματικότητα. Η μέρα μας θα κλείσει
με δείπνο δυτικού τύπου στο ξενοδοχείου μας.
3η μέρα: Πεκίνο. Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα
ξεκινήσουμε μία μεστή ξενάγηση στο κορυφαίο αξιο-
θέατο της Κίνας, το Σινικό Τείχος. Πρόκειται για το
απόλυτο ανθρώπινο επίτευγμα μήκους 8.800 χλμ.
που ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τον 3ο π.Χ
αιώνα. Η τεράστια αυτή οχυρωματική κατασκευή προ-
σαρμόστηκε στη διαθεσιμότητα 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, συμπληρώνεται από εκατοντάδες
αμυντικούς πύργους και παρατηρητήρια. Κάθε πύργος
διαθέτει σκάλες και εισόδους ειδικά σχεδιασμένες,
έτσι ώστε να προκαλείται σύγχυση στους επιτιθέμενους.
Οι στρατώνες και τα διοικητικά κέντρα του τείχους
βρίσκονται απλωμένα κατά μήκος του σε μεγαλύτερα
διαστήματα. Εμείς θα προσεγγίσουμε αυτό το επικό
αριστούργημα στο πέρασμα του Τζινγιονγουάν και
θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε πάνω του,
να φωτογραφήσουμε τις πολεμίστρες 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 διαμόρφωση
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 συμπλη-
ρώσουμε την μέρα με ένα παραδοσιακό δείπνο «Πά-
πιας 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
σηματοδοτούν την ιστορία όλης της χώρας και ξεχω-
ρίζουν 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 Απαγορευμένη πόλη, αποτέλεσε τον
κύριο λατρευτικό χώρο των αυτοκρατόρων που μια
φορά το χρόνο έρχονταν εδώ, στα νοτιοανατολικά
της πόλης, για την ετήσια 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 Μαυ-
σωλείο 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 Απα-
γορευμένη 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 προ-
ηγούμενων 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 χαρα-
κτηριστικό 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 περιοχής.
6η μέρα: Χαντσοόου - Σουτσόου. Ως καλοί γνώστες
της περιοχής, ξέρουμε ότι η Κίνα διατηρεί ακόμα και
σήμερα μία διπλή ταυτότητα όπου το μοντέρνο συνυ-
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εΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
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

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού. 2 έγχρωμές φωτογραφίες 
και το διαβατήριο σας 15 μέρες πριν την

αναχώρηση για την έκδοση βίζας
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ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΜΙRATES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΝτΟΥΜΠΑΪ 18.05 23.35
ΝτΟΥΜΠΑΪ - ΠΕκΙΝΟ 03.55 15.25
ΣΑΓκΑΗ - ΝτΟΥΜΠΑΪ 00.05 04.55
ΝτΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10.50 15.30



πάρχει, άλλοτε αρμονικά και άλλοτε όχι, με το παρα-
δοσιακό και που επιβάλλεται να γνωρίσει ο ταξιδιώτης.
Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην περιλάβουμε όχι
μόνο επίσκεψη στην ονομαστή Βενετία της Ανατολής -
όπως τη χαρακτήρισε πρώτος o Μάρκο Πόλο- αλλά
και διανυκτέρευση στην γραφική πόλη του Σουτσόου.
Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την ευκαιρία να γεμί-
σουμε 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 παρα-
δοσιακή 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 Ναν-
ζινγκ Λού, ο πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος
του πλανήτη, η τεχνητή προβλήτα Μπούντ με τα αποι-
κιακά οικοδομήματα και την απρόσκοπτη θέα στην
υπερσύγχρονη διαστημούπολη Πουντόνγκ, στην απέ-
ναντι πλευρά του ποταμού και το παράδοξο της
ύπαρξης μιας Τσάινα Τάουν... στην καρδιά της μεγα-
λύτερης κινεζικής πόλης, θα μονοπωλήσουν το ενδια-
φέρον 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 Τζου-
τζουάνγκ 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 χαρα-
κτηρίζει 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 τε-
λευταίο 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 προ-
σφέρει η μητρόπολη της ανατολικής Κίνας στον επι-
σκέπτη. Θαυμάσια μουσεία, εξαιρετικά καταστήματα
με σπουδαίες ευκαιρίες για ψώνια, κομψά καφέ και
ατέλειωτοι δρόμοι είναι στην διάθεση σας για περπά-
τημα και φωτογράφιση και θα γεμίσουν με τον πιο
ευχάριστο τρόπο την ημέρα σας. Αργά το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για
την Αθήνα/Θεσσαλονίκη μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
10η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη.Άφιξη στην Αθή-
να/Θεσσαλονίκη.
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1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Τόκυο. Ανα-
χώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Τό-
κυο, τη λαμπερή πρωτεύουσα της «Χώρας του
Ανατέλλοντος Ηλίου» των χρυσανθέμων και της
τεχνολογίας που όχι μόνο είναι μια υπερσύγχρο-
νη μεγαλούπολη αλλά που ανάμεσα στα εντυ-
πωσιακά μεταμοντέρνα αρχιτεκτονήματα διατη-
ρεί ακόμα «γωνιές» που παραπέμπουν σε παλαι-
ότερες, πιο ρομαντικές εποχές.
2η μέρα: Τόκυο. Άφιξη στο αεροδρόμιο Ναρί-

τα, το εντυπωσιακό διεθνές αεροδρόμιο του Τόκιο,
που βρίσκεται 65χλμ. από το κέντρο της πόλης και με-
ταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Μια πρώτη εξε-
ρευνητική 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 ξέ-
φρενης 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 πα-
ρακμιακό φεουδαρχικό έθνος σε παγκόσμια δύναμη.
Αμέσως μετά οι χαρακτηριστικοί, ιαπωνικής τεχνοτρο-
πίας, κήποι του Αυτοκρατορικού Παλατιού, με την απέ-
ριττη κομψότητα τους, θα μας μυήσουν στη ιδιαίτερη
ψυχοσύνθεση ενός έθνους όπου το λειτουργικό θριαμ-
βεύει του φανταχτερού. Ακολουθεί η παραδοσιακή
συνοικία της Ασακούσα με τον ιερό Ναό αφιερωμένο
στη αγαπημένη θεότητα του ελέους Κάνον. Τέλος, δια-
τρέχουμε τους εμπορικούς δρόμους της Γκίνζα με τα
ακριβά καταστήματα και τα κομψά καφέ, που θεω-
ρούνται οι ακριβότερες εμπορικές αρτηρίες του κό-
σμου. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Για το βράδυ προτεί-
νουμε 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 «εργασιομανείς»
κάτοικοι της πόλης γνωρίζουν ενίοτε να διασκεδά-
ζουν.
4η μέρα: Τόκυο (Ολοήμερη εκδρομή στο Νίκκο). Η
σημερινή μας ολοήμερη εκδρομή θα μας μεταφέρει
στο μαγευτικό Νίκκο, τόπο λατρείας και προσκυνήμα-
τος της μεσαιωνικής Ιαπωνίας και διάσημο τουριστικό
θέρετρο σήμερα. Αφού φωτογραφηθούμε με φόντο
την ιερή τοξοτή γέφυρα Σινκί-ο, μας περιμένει ανάβα-

ση στον Ναό Τοσόγκου με τα υπερβολικά διακοσμη-
μένα συμπλέγματα ναών, που έρχονται σε αντίθεση με
τον Ιαπωνικό μινιμαλισμό και το μαυσωλείο του Σογ-
κούν της περιοχής, Τοκουγκάουα Ιεγιάσου, που χτίστη-
κε το 1634 από τον εγγονό του. Στη συνέχεια η λίμνη
Τσουτζέντζι, με το υπέροχο ορεινό τοπίο που την περι-
βάλλει και ο ορμητικός καταρράκτης Κέγκον, που η
υδατόπτωση του αγγίζει τα 97 μέτρα, θα μας γεμίσουν
με συναισθήματα γαλήνης, όπως χιλιάδες άλλους επι-
σκέπτες της περιοχής ανά τους αιώνες. Το γεύμα που
ακολουθεί, με τυπικά ιαπωνικά εδέσματα, κλείνει με το
καλύτερο τρόπο μία «de profundis» ιαπωνική εμπει-
ρία. Επιστροφή στο Τόκυο αργά το απόγευμα. Μία
βόλτα στη νυκτερινή Γκίνζα, όπου κυριαρχούν τα προ-
κλητικά φωτισμένα κτίρια και οι πύργοι των πολυεθνι-
κών εταιρειών είναι μία σπάνια φουτουριστικής χροιάς
εμπειρία που μόνο η Ιαπωνική πρωτεύουσα μπορεί να
προσφέρει.
5η μέρα: Τόκυο - ΔΩΡΟ η επίσκεψη στην Καμακού-
ρα - Τόκυο. Στην σημερινή ελεύθερη μέρα το Cosmo-
rama πρωτοπορεί και σας κάνει ΔΩΡΟ την ολοήμερη
εκδρομή με τρένο στην πανέμορφη παραθαλάσσια
μεσαιωνική Καμακούρα, μία από τις ομορφότερες ει-
κόνες της Ιαπωνίας.Το σογκουνάτο της Καμακού-
ρα(1185- 1333) με ιδρυτή τον Γιοριτόμο, αρχηγό της
φατρίας Μιναμότο, είχε αποκτήσει μεγάλη εξουσία και
ήταν ένα από τα πιο ισχυρά κατά τους ταραγμένους με-
σαιωνικούς χρόνους. Αποφασίστηκε η νέα πρωτεύου-
σα να εγκατασταθεί εδώ και έτσι η μέχρι πρότινος ασή-
μαντη μικρή πόλη γνώρισε μια περίοδο αίγλης και με-
γαλοπρέπειας. Απόδειξη ότι το μεγαλύτερο μπρούτζι-
νο υπαίθριο άγαλμα του Αμίδα Βούδα (Κοτόκου ιν)
του 13ου αιώνα και ύψους 13,35 μέτρων βρίσκεται
στο έδαφος της και είναι το πρώτο αξιοθέατο στο
οποίο θα μας οδηγήσουν τα βήματα μας. Η περιπατητι-
κή μας ξενάγηση θα συνεχισθεί στον “Τσουρουγκαό-
κα Χατσιμάνγκου” (Tsurugaoka Hachimangu) με τα χι-
λιάδες αφιερωματικά φαναράκια και τα πολύχρωμα
αγαλματίδια της αγαπημένης θεότητας “Τζίτζο”, έναν
από τους ωραιότερους ναούς του Σίντο και το σημαντι-
κότερο ιερό της Καμακούρα, ενώ το επόμενο τέμπλο
“Χάσε Ντέρα”, που θα επισκεφθούμε, αφιερωμένο
στην λατρεμένη θεά του ελέους Κάνον, κρίνεται ως ο
λατρευτικός χώρος με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα
πιστών στην Ιαπωνία. Η δε βόλτα μας στον γραφικό εμ-

πορικό πεζόδρομο “Κομάτσι-Ντόρι” με τα ξύλινα σπί-
τια, τα γραφικά καταστήματα και τα παραδοσιακά
εστιατόρια αποκαλύπτει την πλούσια σε παραδοσιακά
προιόντα αγορά της πολύ ενδιαφέρουσας ιστορικής
πόλης.
6η μέρα: Τόκυο - Φούτζι - Χακόνε (Λίμνη Άσι) - Κιό-
το. «Πότε μην πεις ωραίο, αν δεν δεις πρώτα το Φού-
τζι» λέει ένα αρχαίο Ιαπωνικό γνωμικό και σίγουρα
δεν απέχει από την πραγματικότητα. Το όρος- ηφαί-
στειο, 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 κρουαζιέ-
ρα στην καταγάλανη λίμνη Άσι με θέα την οροσειρά
των κεντρικών Άλπεων θα κλείσει με «ονειρικό» τρό-
πο η μέρα μας. Μεταφορά στο σιδηροδρομικό σταθ-
μό, όπου θα επιβιβαστούμε στο φουτουριστικό τρένο-
βολίδα με κατεύθυνση το Κιότο, την πρώτη πρωτεύου-
σα του Ιαπωνικού έθνους. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Κιότο - Νάρα - Κιότο. Η Νάρα, πρώτη πρω-
τεύουσα της Ιαπωνίας, είναι σήμερα μία μικρή, γραφι-
κή αλλά καθόλου ασήμαντη πόλη με έντονη την αύρα
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11 MEΡΕΣ AΠΟ €2790

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια 
Ξενοδοχεία 4* & 5* 

Ημιδιατροφή 
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Εσωτερικές μετακινήσεις 

με τρένο «βολίδα» 
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 
1 αποσκευή κατ’ άτομο

Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
Ταξιδιωτικός φάκελος 

με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων

Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 17/6, 17/7, 10 & 17/8, 14/9, 26/10, 10/11

ΤΟ
Τ
Α

Ξ
ΙΔ

ΙΜ
Α

Σ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΤURKISH AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - κΩΝ/ΠΟΛΗ 22.25 23.55
ή ΘΕΣ/ΝΙκΗ  - κΩΝ/ΠΟΛΗ 21.25 22.45
κΩΝ/ΠΟΛΗ - TΟκΥΟ 01.40 19.30
τΟκΥΟ  - κΩΝ/ΠΟΛΗ 22.30 05.15
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 06.55 08.25
ή κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 07.25 08.45



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 (Μεγά-
λος Βούδας) ύψους 16 μέτρων. Μια βόλτα στο περί-
φημο πάρκο των ελαφιών, των αγγελιοφόρων των θε-
ών, 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.
8η μέρα: Κιότο - Χιροσίμα - Οσάκα. Μετά το πρωινό
μας, θα επιβιβαστούμε και πάλι στο τρένο-βολίδα. Άφι-
ξη στη Χιροσίμα, που το όνομά της ξυπνά μνήμες από
τις ζοφερές τελευταίες μέρες του δευτέρου παγκοσμίου
πολέμου, αλλά που σήμερα το Ιαπωνικό πείσμα μετα-
μόρφωσε 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 Mιγιαζίμα λίγα
μόλις χιλιόμετρα από την Χιροσίμα. Πρόκειται για το
πιο χαρακτηριστικό θαλάσσιο Τορίι, το απόλυτο σύμ-
βολο της Ιαπωνικής κουλτούρας. Στη συνέχεια η ξενά-
γηση 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 Αυγού-
στου του 1945, το κενοτάφιο προς τιμήν των χιλιάδων
θυμάτων, την Αιώνια Φλόγα και την καμπάνα της Ειρή-
νης και το μουσείο με τα εκθέματα από τις τραγικές εκεί-
νες ημέρες. Όλα αυτά όχι μόνο προκαλούν συγκίνηση
και θλίψη αλλά αφήνουν τον επισκέπτη βαθιά προ-

βληματισμένο από τις επιπτώσεις της χρήσης των πυρη-
νικών όπλων. Μεταφορά στο σιδηροδρομικό σταθ-
μό, όπου θα επιβιβαστούμε σε επόμενο τρένο-βολίδα.
Άφιξη το βράδυ στην Οσάκα. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
9η μέρα: Οσάκα - Κιότο. 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 πό-
λεις του κόσμου, απόρροια της συνάθροισης χρήμα-
τος και της φρενήρους οικονομικής δραστηριότητας.
Το κάστρο της Οσάκα, πιστό αντίγραφο του παλιού κά-
στρου που καταστράφηκε στο πόλεμο, η περιοχή της
Ουμέντα με τα φουτουριστικά κτίρια και ο Ναός Σουμι-
γιόσι θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της σημερινής
μας ξενάγησης. Το απόγευμα, θα μεταφερθούμε στο
σιδηροδρομικό σταθμό για να πάρουμε το τρένο-βολί-
δα για το Κιότο. 
10η μέρα: Κιότο - Τόκιο - Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Το
Κιότο είναι η πιο ιστορική και φινετσάτη πόλη της Ιαπω-
νίας, με έντονο αυτοκρατορικό παρελθόν, αφού υπήρ-
ξε πρωτεύουσα από το 794 έως τα μέσα του 17ου αι-
ώνα. 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 Σανζου-
σαντζέντο με τα 1000 και πλέον αγάλματα της θεάς
Κάνον και φυσικά το ανυπέρβλητο «Χρυσό Περίπτε-
ρο», το διασημότερο αξιοθέατο της Ιαπωνίας, είναι τα
κυριότερα σημεία της σημερινής μας περιήγησης. Η μέ-
ρα μας θα κλείσει με τυπικό γεύμα Τεμπούρα σε κά-
ποιο από τα ειδικευμένα σε αυτό το είδος κουζίνας

εστιατόρια. Αργότερα θα μεταφερθούμε στον σιδηρο-
δρομικό σταθμό απ’ όπου θα πάρουμε το τρένο - βολί-
δα για το αεροδρόμιο του Τόκιο. Αναχώρηση το βρά-
δυ για την πτήση της επιστροφής μας.
11η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην Αθή-
να/Θεσσαλονίκη.
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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)

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)

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)

Το πιο πολιτιστικά πλούσια πρόγραμμα στην Κίνα με μοναδικές παροχές
και εκτενείς ξεναγήσεις σε συνδυασμό με το θεαματικό Χονγκ Κονγκ.

Αναχωρήσεις 20/7, 9/8, 13/9, 20/10, 16/11

Πτήσεις με Emirates / Turkish Airlines

Ξενοδοχεία 4*, 5*. 
Ημιδιατροφή στην Κίνα και πρωινό στο Χονγκ Κονγκ

Διανυκτερεύσεις: Πεκίνο (4), Σιαν (1), Σανγκάη (2), Γκουϊλίν (2), Χονγκ
Κονγκ (2)

OΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΘΙΒΕΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ56
Τσονγκτσίνγκ - Σιτσουάν - Θιβέτ 19 μέρες, από €3390

20 μέρες, από €4190Δρόμος του Μεταξιού - Κιργιστάν - Καζακστάν

21 μέρες, από €4590Βόρεια και Νότια Κορέα - Μαντζουρία - Μογγολία

14 μέρες, από €1990Πανόραμα Κίνας - Χονγκ Κονγκ





OΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ58
Μία κορυφαία θαλάσσια διαδρομή μέσα από μαγευτικά φιορδς, πα-
γόβουνα και γραφικά χωριά στις ακτές του Ειρηνικού με την μοναδική
φιλοξενία και πολυτέλεια της Holland America

Αναχωρήσεις Κάθε Σάββατο & Κυριακή 
από 29/04 έως και 23/09

Πτήσεις με Lufthansa & Air Canada
Μεγάλη ποικιλία από εσωτερικές & εξωτερικές καμπίνες καθώς και σουί-
τες με μπαλκόνι. Πλήρη διατροφή κατά τη διάρκεια της Κρουαζιέρας. 

Λιμάνια: Βανκούβερ, Τζούνο, Σκαγκγουέι, Κέτσικαν 

Οι «άγνωστες» ΗΠΑ, όπου η καταπληκτική φύση συναγωνίζεται επά-
ξια με τους συναρπαστικούς γεωοιγικούς σχηματισμούς στα περίφημα
Εθνικά Πάρκα της Δύσης 

Αναχωρήσεις 18/6, 20/7, 10/8, 14/9
Πτήσεις με British Airways / Lufthansa / Turkish
Ξενοδοχεία 4* & 4 *sup (Στο Ταός το ξενοδοχείο είναι 3*), Πρωινό

Διανυκτερεύσεις:Φλάγκσταφ (1), Γκραντ Κάνυον (1, Καγιέντα (1,
Μόαμπ (1), Εθνικό Πάρκο Μπράις (1), Σολτ Λέικ Σίτυ (1), Εθνικό
Πάρκο Γιέλοουστοουν (2), Σαν Φρανσίσκο (3), Λοσ Άντζελες (2), Λας
Βέγκας (2)

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 18/6, 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)

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 19/6, 7/8, 13/11

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)

Κρουαζιέρα στην Αλάσκα 10 μέρες, από €1690

17 μέρες, από €4490Εθνικά Πάρκα ΗΠΑ - Βόρεια Καλιφόρνια

21 μέρες, από €7490Πανόραμα ΗΠΑ Γέλοουστόουν Νέα Ορλεάνη Γκραν Κάνυον

15 μέρες, από €3990Πανόραμα Νοτιοανατολικών ΗΠΑ Μισισίπι



1η μέρα:  Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Σικάγο.
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το γοη-
τευτικό Σικάγο, την αρχοντική πόλη στην λίμνη
του Mίσιγκαν. Άφιξη και μεταφορά στο ξενο-
δοχείο μας. Το ίδιο βράδυ, εφόσον το επιτρέπει
ο χρόνος, μπορούμε να πάρουμε μια γεύση
από την πόλη περπατώντας κατά μήκος της λε-
ωφόρου Mίσιγκαν και στις αποβάθρες του ομώ-
νυμου ποταμού Σικάγο.
2η μέρα: Σικάγο. Η πόλη του Σικάγο αποτελεί

ένα μείζον επικοινωνιακό, επιχειρηματικό και αρχιτε-
κτονικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σύμβολα
της πόλης είναι οι ουρανοξύστες, η λίμνη αλλά και οι
αθλητικές της ομάδες. Στην πρωινή μας ξενάγηση 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 μουσεία ή “ανεβείτε” στο μετρό που διασχίζει
την πόλη σε υπερυψωμένες ράγες. 
3η μέρα: Σικάγο - Ουάσινγκτον. Πτήση για την ομο-
σπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Άφιξη και απευ-
θείας 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 Νε-
κροταφείο Arlington, στο οποίο βρίσκονται οι τάφοι
σημαντικών προσώπων του Αμερικάνικου Έθνους,
όπου θα και επισκεφτούμε τους τάφους των Κέννεντυ.
Συνεχίζουμε με την επίσκεψη των επιβλητικών υπαί-
θριων μνημείων της πρωτεύουσας, Λίνκολν και Βιετνάμ.
Ήδη βρισκόμαστε στο ένα άκρο του πανέμορφου
National Mall ενώ στο απέναντι άλλο άκρο του κυ-
ριαρχεί το Καπιτώλιο, 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 φωτο-
γραφίες από το επιτρεπόμενο τμήμα του. Για το βράδυ
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την όμορφη κοσμο-
πολίτικη περιοχή Τζορτζτάουν.
4η μέρα: Ουάσιγκτον (Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα)
- Κατ. Νιαγάρα 653 χλμ. Σήμερα θα διασχίσουμε τις
πολιτείες Πενσυλβάνια και Μέριλαντ με τελικό προ-
ορισμό 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 απολαύ-
σουμε στον όμορφο περίπατό μας με φόντο τους κα-
ταρράκτες. 
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 κα-
ταρράκτες. Για την συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε
εκδρομή στην πολιτεία του Οντάριο για να βρεθούμε
στο Τορόντο. θα δούμε εξωτερικά τον πύργο του Το-
ρόντο 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 Πανεπιστημιακών
Σχολών, το παραδοσιακό Κυβερνείο της Πολιτείας
του Οντάριο, το Βασιλικό Μουσείο, το Παλαιό και

νέο Δημαρχείο της πόλης. Αργά το απόγευμα επιστρέ-
φουμε στους Καταρράκτες του Νιαγάρα. 
6η μέρα: Κατ. Νιαγάρα - Νέα Υόρκη (658 χλμ).
Αναχώρηση για την Νέα Υόρκη, που θεωρείται η οι-
κονομική μητρόπολη του κόσμου. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο. 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 ολοήμερη ξενά-
γηση θα γνωρίσουμε πρώτα την βόρεια πλευρά (άνω
Μανχάτταν) της απόλυτης μητρόπολης του πλανήτη
με το φημισμένο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το μνημείο
του στρατηγού Γκραντ και τον ποταμό Χάντσον. Συνε-
χίζουμε προς το περίφημο Central Park και την 5η Λε-
ωφόρο που θα μας γοητεύσει με τα μοναδικά και επι-
βλητικά Κτίρια - Ουρανοξύστες όπως το Ξενοδοχείο
Πλάζα, ο Καθεδρικός του Αγίου Πατρικίου, το Κέντρο
Ροκφέλερ κι η μεγάλη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Ακολουθεί
ξενάγηση στην νότια πλευρά της πόλης (κάτω Μαν-
χάτταν). Θα βρεθούμε στην εξίσου διάσημη οδό του
Μανχάταν, τη λεωφόρο Μπρόντγουεϊ και κατευθυ-
νόμαστε 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 απο-
λαύσουμε τη θέα προς το σύμβολο της Πόλης, το πε-
ρίφημο Άγαλμα της Ελευθερίας. Απόγευμα ελεύθερο
με πολλές και διαφορετικές προτάσεις για όλα... τα
γούστα! Μπορείτε να επισκέφθητε κάποιο από τα
διάσημα μουσεία της πόλη όπως τα περίφημα ΜΕΤ
(Μητροπολιτικό Μουσείο) ή ΜοΜΑ (Μουσείο Μον-
τέρνας Τέχνης.)
8η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Ελεύ-
θερο πρωινό για τα τελευταία σας ψώνια στα διάσημα
εκπτωτικά shopping center της πόλης και στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ν. Υόρκης από όπου

και θα αναχωρήσουμε για την επιστροφή μας στην
Ελλάδα. 
9η μέρα: Αθήνα / Θεσ/νίκη. Άφιξη στην Ελλάδα
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ 59

9 ΜΕΡΕΣ AΠΟ €2750
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

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο το διαβατήριο σας 

το αργότερο 10 μέρες πριν την αναχώ-
ρηση της εκδρομής

ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - KΩΝ/ΠΟΛΗ 10.10 11.35
ή ΘΕΣ/ΝΙκΗ - KΩΝ/ΠΟΛΗ 09.40 11.00
KΩΝ/ΠΟΛΗ - ΣΙκΑΓΟ 14.00 17.35
Ν. ΥΟΡκΗ - KΩΝ/ΠΟΛΗ 12.25 05.15*
KΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 07.15 08.40
ή KΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙκΗ 07.25 08.45

* Άφιξη την επόμενη μέρα



1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο Απευθείας πτήση
από την Αθήνα για το Τορόντο με την Air Cana-
da. Άφιξη το απόγευμα στο Τορόντο, την οικονο-
μική πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του Κα-
ναδά, χτισμένη στις όχθες της Λίμνης Οντάριο. 
2η μέρα: Τορόντο Η μέρα μας ξεκινάει με την ξε-
νάγηση του Τορόντο. Πρόκειται για μία όμορφη
μεγαλούπολη που λόγω της κομβικής της θέσης,
αποτελεί σημαντικό εμπορικό κέντρο επάνω
στον διάδρομο που ενώνει τις Μεγάλες Λίμνες

της Βορείου Αμερικής με τον Ατλαντικό ωκεανό.  Κατά
τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε το λιμάνι πά-
νω στη λίμνη Οντάριο από όπου αναχωρούν τα πλοία
για τα ομώνυμα νησιά, θα θαυμάσουμε τις εκπληκτικές
κατασκευές των Skydome & CN Tower και θα διατρέ-
ξουμε τη University Avenue με τους ουρανοξύστες που
στεγάζονται οι οικονομικοί τραπεζικοί και ασφαλιστικοί
κολοσσοί. Άλλα αξιοθεάτα είναι το Κυβερνείο του Ον-
τάριο, το Παλιό και Νέο Δημαρχείο καθώς και το συγ-
κρότημα Eatons στο οποίο στεγάζονται πάνω από 300
καταστήματα. Στο ελεύθερο απόγευμα μπορείτε να
ανέβετε στον Πύργο του Τορόντο για μία πανοραμική
θέα της πόλης ή να απολαύσετε την τοπική αγορά. 
3η μέρα: Τορόντο - Καταρράκτες Νιαγάρα - Τορόντο
Σήμερα ετοιμαστείτε για μια εξαιρετική εκδρομή στους
περίφημους Καταρράκτες του Νιαγάρα. Με την άφιξή
μας απολαμβάνουμε το μοναδικό υπερθέαμα της εν-
τυπωσιακής υδατόπτωσης από τα ειδικά διαμορφωμέ-
να «μπαλκόνια» που προσφέρουν ιδανική θέα του
φαινομένου. Στη συνέχεια μας περιμένει το παγκόσμια
γνωστό πλοιάριο Maid of the Mist που αποτελεί το
μοναδικό τρόπο που μπορεί κάποιος να προσεγγίσει
τους καταρράκτες στη βάση τους και να τους απολαύ-
σει από μία διαφορετική οπτική γωνιά. Γεμάτοι εικόνες
και στιγμές που θα θυμόμαστε για πάντα, συνεχίζουμε
με την πανέμορφη και ιστορική πόλη Ναϊάγκρα ον δε
Λέικ στην οποία θα έχουμε την ευκαιρία να περπατή-
σουμε και να απολαύσουμε τα γραφικά της δρομάκια.
Επιστροφή στο Τορόντο το απόγευμα.
4η μέρα: Τορόντο - Οτάβα - Μόντρεαλ Πρωινή ανα-
χώρηση για τη πρωτεύουσα του Καναδά, την όμορφη
Οτάβα που ένα τμήμα της ανήκει στην πολιτεία του Κεμ-
πέκ και το άλλο της στην πολιτεία του Οντάριο. Άφιξη
στην πόλη και περίπατος στον εκπληκτικό χώρο του
Κοινοβουλίου που κυριαρχείται από ενδιαφέροντα Νε-

ογοτθικού ρυθμού κτίρια. Επίσης η θέα προς τον ομώ-
νυμο ποταμό είναι μοναδική. Χρόνος ελεύθερος και
αναχώρηση για τη καρδιά του Γαλλόφωνου Καναδά,
το μεγάλο οικονομικό κέντρο της πολιτείας του Κεμπέκ.
Το Μόντρεαλ, που συντηρεί τη Γαλλική κομψότητα και
φινέτσα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είναι μια
πολύ ενδιαφέρουσα και «αριστοκρατική» πόλη, με μα-
κρόχρονη ιστορία, όμορφα κτήρια και μια ωραία «πα-
λιά πόλη» με στενά πλακόστρωτα δρομάκια. 
5η μέρα: Μόντρεαλ - Κεμπέκ - Μόντρεαλ Πρωινή
αναχώρηση για το Κεμπέκ, τη πρωτεύουσα της πολιτεί-
ας του Κεμπέκ. Μέσα από μία όμορφη διαδρομή θα
φτάσουμε στην πόλη, το ιστορικό κέντρο της οποία πε-
ριλαμβάνεται στο κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της UNESCO. Φτάνοντας θα έχουμε
την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στη μοναδική πόλη σε
όλη τη Βόρεια Αμερική που διατηρεί τις οχυρώσεις της
και κυρίως έναν Ευρωπαϊκό αέρα στην καρδία της
Αμερικανικής Ηπείρου. Θα περπατήσουμε στην πάνω
πόλη που κυριαρχείται από το επιβλητικό Chateau
Frontenac καθώς και στη κάτω πόλη που κυριαρχείται
από μερικούς από τους πιο παλαιούς δρόμους της Βό-
ρειας Αμερικής. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε
τη μοναδική ατμόσφαιρα, να φωτογραφήσετε ή να
πιείτε τον καφέ σας σε κάποια από τα πολλά καφέ της.
Επιστροφή στο Μόντρεαλ αργά το απόγευμα.
6η μέρα: Μόντρεαλ - Κάλγκαρι Πρωινή ξενάγηση
της πόλης, που στην ουσία είναι ένα μεγάλο νησί! Η πα-
λαιά πόλη με το γραφικό λιμάνι της, το Ολυμπιακό χω-
ριό με τον κεκλιμένο πύργο, το Νησί της Άγιας Ελένης
που βρίσκεται στον ποταμό του Αγίου Λαυρέντιου, το
Μον Ροαγιάλ με τη μοναδική θέα προς την πόλη, το
Downtown με την υπόγεια πόλη είναι μερικά από τα
ενδιαφέροντα σημεία της σημερινής μας μέρας. Το με-
σημέρι θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτή-
ση στη δυτική πλευρά της χώρας, στο Κάλγκαρι. Άφιξη
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Κάλγκαρι - Μπάνφ Το Κάλγκαρι βρίσκεται
στην πολιτεία της Αλμπέρτα και είναι χτισμένο στη συμ-
βολή των ποταμών Μπόου και Ελμποου. Η πόλη το
1988 ανέλαβε τη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμ-
πιακών Αγώνων. Σήμερα αποτελεί το οικονομικό κέν-
τρο της περιοχής και διαθέτει όμορφους εμπορικούς
δρόμους, ουρανοξύστες μεγάλων εταιριών και φυσι-
κά Πύργο με περιστρεφόμενο εστιατόριο! Εμείς αφού

περιηγηθούμε στην πόλη θα αναχωρήσουμε για τα
Βραχώδη Όρη, μια περιοχή που υπόσχεται να μας
προσφέρει μαγευτικά τοπία, απαράμιλλης ομορφιάς.
Έτσι μέσω μιας υπέροχης διαδρομής φθάνουμε το
απόγευμα στο κοσμοπολίτικο και γραφικό Μπανφ.
8η μέρα: Μπάνφ - Λίμνες - Παγετώας Αθαμπάσκα -
Τζάσπερ Η πρώτη μέρα στα Βραχώδη όρη σίγουρα
θα σας μαγέψει. Μετά το πρωινό αφήνουμε το Μπανφ
και αναχωρούμε για την επίσκεψη δύο λιμνών που θε-
ωρούνται εξαιρετικής ομορφιάς, της λίμνης Λουίζας με
τα σμαραγδένια νερά και της λίμνης Μορέν. Στη συνέ-
χεια ακολουθεί το Παγοπέδιο Κολούμπια, όπου με ει-
δικά αυτοκίνητα θα βρεθούμε πάνω στον παγετώνα
Αθαμπάσκα βιώνοντας μία μοναδική εμπειρία. Γεμάτοι
εικόνες και πολλές …φωτογραφίες φθάνουμε αργά το
απόγευμα στο Τζάσπερ. 
9η μέρα: Τζάσπερ - Πρινς Τζώρτζ (διαδρομή με τρέ-
νο) Οι επόμενες δύο μέρες αποτελούν ένα μοναδικό
οδοιπορικό στην καρδιά των Βραχωδών Ορέων!!!
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας στο Τζάσπερ,
αναχωρούμε από τον Σιδηροδρομικό σταθμό της πό-
λης για το Πρινς Τζωρτζ. Πρόκειται για μία από τις
ομορφότερες διαδρομές της περιοχής η οποία ακο-
λουθεί τον ρου του ποταμού Φρέιζερ. Λίμνες, μικρά
χωριουδάκια, επιβλητικά βουνά και παγετώνες θα
κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μας. Αν είμαστε τυ-
χεροί ίσως εντοπίσουμε κάποιο είδος από την άγρια
πανίδα (κυρίως ελκ). Νωρίς το βραδάκι άφιξη στο

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΑΛΑΣΚΑ60
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά Εισιτήρια 
με απευθείας πτήση της Air Canada

Διαμονή σε Ξενοδοχεία 3* & 4*. 
Στον Δυτικά Καναδά και στην Αλάσκα η
διαμονή μας είναι σε μικρά επαρχιακά 

ξενοδοχεία με πολύ απλές ανέσεις. 
Στο πλοίο οι διανυκτερεύσεις 

θα γίνουν σε δίκλινες καμπίνες. 
Η διαδρομές με τρένο γίνονται στην 
Οικονομική θέση (μεγάλα παράθυρα 

δίπλα στις θέσεις). 
Πρωινό καθημερινά (εκτός από τις 

2 μέρες που θα βρισκόμαστε στο πλοίο). 
Ξεναγήσεις, μεταφορές, εκδρομές, επι-
σκέψεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Είσοδοι σε όλα τα αξιοθέατα 
που περιγράφονται στο πρόγραμμα 

Ταξιδιωτικό φάκελο 
με χρήσιμες πληροφορίες

Αρχηγός / συνοδός κα Μαρία καββαδία

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων & Αχθοφορικά 

Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμε-
να ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής

24 ΜΕΡΕΣ    ΑΝΑΧΩΡΗΣH 1/8 AΠΟ €7990

ΤΟ
Τ
Α

Ξ
ΙΔ

ΙΜ
Α

Σ

ΠΤΗΣΕΙΣ AIR CANADA
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - τΟΡΟΝτΟ 13.05 17.00
ΜΟΝτΡΕΑΛ - ΑΘΗΝΑ 18.15 10.30



Πρινς Τζωρτζ και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για
διανυκτέρευση. 
10η μέρα: 10/08 Πρινς Τζώρτζ - Πρινς Ρούμπερτ
(διαδρομή με τρένο) Σήμερα η διαδρομή με τρένο θα
μας φέρει στις ακτές του Ειρηνικού! Ποταμός Νετσάκο,
Λίμνη Φρέιζερ, Μπέρνς και Ρόουζ, γραφικά χωριά, γέ-
φυρες, τούνελ και μετά η ακτή. Μια μέρα πλούσια, μια
διαδρομή εντυπωσιακή ως τη θάλασσα! Το Πρινς
Ρούμπερτ θα μας φιλοξενήσει γι’ απόψε. 
11η μέρα: Πριν Ρούπερτ - πλοίο Το πρωινό μας είναι
ελεύθερο να απολαύσουμε τη μικρή αυτή παραθα-
λάσσια πόλη, να περπατήσουμε στο λιμάνι και στο εμ-
πορικό της κέντρο και να ετοιμαστούμε για το 2ημερο
ταξίδι μας κατά μήκος των ακτών της Αλάσκας μέχρι το
Τζούνο. Το απόγευμα επιβιβαζόμαστε στο Φέρρυ. 
12η μέρα: Εν Πλω Το πρωί θα μας βρει «μεσοπέλα-
γα» να διασχίζουμε τους μυχούς, τα περάσματα, τα κα-
τάφυτα νησάκια και τους εσωτερικούς διαύλους μιας
κατακερματισμένης ακτογραμμής. Μια μέρα που ται-
ριάζει περισσότερο σε εξερευνητές και θαλασσοπό-
ρους παρά σε συμβατικούς ταξιδιώτες. 
13η μέρα: Εν Πλω - Τζούνο Νωρίς το πρωί καταπλέ-
ουμε στο λιμάνι του Τζούνο. Μεταφορά στο ξενοδο-
χείο μας και πεζοπορική βόλτα στην πρωτεύουσα της
Αλάσκας που σύμφωνα με τους κατοίκους της είναι η
ωραιότερη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της Αμερικής!
Το λιμάνι, το Πολιτειακό Μουσείο της Αλάσκας, η προ-
κυμαία είναι τα λιγοστά αξιοθέατα. Εσείς όμως μην πα-
ραλείψετε να απολαύσετε ψάρι σε κάποιο από τα
εστιατόρια της πόλης και να γευθείτε τον καφέ σας με
θέα τον εθνικό δρυμό Τονγκάς. 
14η μέρα: Τζούνο - Ανκορέιτζ Πρωινή πτήση από το
Τζούνο για το Ανκορέιτζ. Άφιξη στην μεγαλύτερη πόλη
της Αλάσκας που αναπτύχθηκε χάρις στο σιδηροδρο-
μικό σταθμό το 1920. Στην απογευματινή μας ξενάγη-
ση θα δούμε αξιοθέατα της πόλης μεταξύ των οποίων
είναι το εμπορικό κέντρο και φυσικά το μνημείο του
βρετανού εξερευνητή Τζέημς Κουκ. 
15η μέρα: 15/8 Ανκορέιτζ (Κρουαζιέρα των 26 Πα-
γετώνων) Η μέρα μας σήμερα προβλέπεται εξαιρετι-
κή! Η πρωινή μας υπέροχη διαδρομή κατά μήκος του
Αρμού Τερνεγκέν θα μας οδηγήσει στο Whittier όπου
θα επιβιβαστούμε σε ειδικό πλωτό, για να βιώσουμε
την εμπειρία της περίφημης κρουαζιέρας των 26 παγε-
τώνων, διασχίζοντας εντυπωσιακά φιόρδ και απολαμ-
βάνοντας δεκάδες επιβλητικούς παγετώνες όπως άλ-
λωστε ομολογεί και το όνομα της. Όλα αυτά συμβαί-
νουν στις δαντελωτές ακτές της δυτικής ακτογραμμής
του διάσημου κόλπου της Αλάσκα, που ακούει στο
μάλλον βρετανικό όνομα, Prince William Sound. Αρ-
γά το απόγευμα επιστρέφουμε στο Άνκορειτζ.
16η μέρα: Άνκορατζ - Φέρμπανκς Το πρωί αναχω-
ρούμε οδικώς με βόρεια κατεύθυνση για την ενδοχώ-
ρα της Αλάσκα και τη πρωτεύουσα του βορρά, Φέρμ-
πανκς. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής και φυσικά και-
ρού επιτρέποντος, το επιβλητικό Μακ Κίνλεϋ, το υψη-
λότερο όρος της Βορείου Αμερικής, θα μας αποκαλυ-
φθεί σε όλο του το μεγαλείο. Αργά το απόγευμα φθά-
νουμε στη δεύτερη σήμερα σημαντική πόλη της Αλά-
σκας στο Φέρμπανκς. 
17η μέρα: Φέρμπανκς (Ορυχεία - Κρουαζιέρα στον
ποταμό Τσένα) Πρωινή αναχώρηση για τις δόξες ενός
παλαιού ορυχείου, αφού ένας από τους κύριους λό-
γους ίδρυσης της πόλης του Φέρμπανκς ήταν τα ορυ-
χεία της περιοχής. Θα μυηθούμε στα μυστικά ανακά-
λυψης του χρυσού σε μία ευχάριστη οργανωμένη πα-
ραμονή. Αμέσως μετά αναχωρούμε για να επιβιβα-
στούμε σε ειδικά διαμορφωμένο ποταμόπλοιο για μία
τρίωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Τσένα. Το ταξίδι μας
μοναδικό αφού μέσα από το πλοίο θα βλέπουμε στις

όχθες του ποταμού τις δραστηριότητες αυτού του απο-
μακρυσμένου πληθυσμού της Αλάσκας που ζει κάτω
από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είναι πλέον η στιγμή
να μάθουμε και για τους Αθαμπάσκανς που αποτέλε-
σαν τους πρώτους γηγενείς κατοίκους της περιοχής. 
18η μέρα: Φέρμπανκς - Βαλντίζ Το πρωί μέσω μιας άλ-
λης υπέροχης διαδρομής κατεβαίνουμε προς το λιμάνι
του Βαλντίζ διασχίζοντας ορεινά τοπία και εθνικούς δρυ-
μούς. Το απόγευμα προσεγγίζουμε το Βαλντίζ. 
19η μέρα: Βαλντίζ - Παγετώνας Κολούμπια - Άν-
κρειτζ Νωρίς το πρωί αναχωρούμε από το Λιμάνι του
Βαλτίζ για μια μοναδική κρουαζιέρα στον φωτογενέ-
στατο παγετώνα Κολούμπια. Τεράστιοι όγκοι πάγου,
απίστευτα χρώματα, κι ένα τοπίο γαλήνιο που ζωντα-
νεύει μόνο μέσα από τους απόκοσμους ήχους της κίνη-
σης των υδάτινων όγκων καθώς συναντούν τα νερά
του ωκεανού. Μετά την κρουαζιέρα επιστρέφουμε
οδικώς στο Ανκορειτζ.
20η μέρα: Ανκορέιτζ - Βανκούβερ Σήμερα αφήνου-
με τον παγωμένο βορρά της Αλάσκας και πετάμε αε-
ροπορικώς για τις ακτές του Ειρηνικού και το εντυπω-
σιακό αστικό κέντρο που ακούει στο όνομα Βανκού-
βερ, προς τιμήν του μεγάλου Βρετανού εξερευνητή. Ο
βραδινός μας περίπατος στο κέντρο της πόλης είναι
αποκαλυπτικός του ιδιαίτερου χαρακτήρα της μητρό-
πολης του Δυτικού Καναδά. 
21η μέρα: Βανκούβερ Η σημερινή μας ξενάγηση θα
μας αποκαλύψει την ασύγκριτη ομορφιά ενός εξαιρετι-
κού αστικού κέντρου όπου τα ανθρώπινα οικοδομή-
ματα συνδυάζονται αρμονικότατα με το φυσικό περι-
βάλλον της περιοχής. Η ξενάγηση μας ξεκινά με το
Downtown με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, την
ιστορική συνοικία Γκαστάουν και το πανέμορφο Wa-
terfront. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το πάρκο Stan-
ley από όπου θα απολαύσουμε το skyline της πόλης
από μία ξεχωριστή οπτική γωνία. Αμέσως μετά θα ανέ-
βουμε με τελεφερίκ στο Grouse Mountain για να απο-
λαύουμε από ψηλά τη μοναδική θέα της πόλης. Τελει-
ώνουμε με την επίσκεψη της διάσημης Capilano Su-
spension Bridge, όπου και θα έχουμε μια ευχάριστη
παραμονή σε ένα οργανωμένο χώρο με εκπληκτική
φυσική ομορφιά.
22η μέρα: Βανκούβερ (Νησί Βανκούβερ) Αναχώρη-
ση για το λιμάνι όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για
το Νησί Βανκούβερ. Το ταξίδι μας μέχρι να φθάσουμε
στο λιμάνι του νησιού παίρνει μιάμιση ώρα, με τα τε-

λευταία 45 λεπτά να είναι εντυπωσιακής ομορφιάς.
Άφιξη στο νησί και η πρώτη μας επίσκεψη είναι αφιε-
ρωμένη στους πανέμορφους κήπους Βούτσαρτ με τα
εκατοντάδες είδη λουλουδιών. Αμέσως μετά αναχώ-
ρηση για την πιο σημαντική πόλη του νησιού που δεν
είναι άλλη από την λουλουδιασμένη Βικτώρια, που
ταυτόχρονα είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας της Βρε-
τανικής Κολομβίας. Άφιξη στη πρωτεύουσα που αποτε-
λεί πόλη πρότυπο και είναι γεμάτη από εξαίρετα βικτω-
ριανής αρχιτεκτονικής κτίρια, τα οποία μπορείτε να
απολαύσετε στον ελεύθερο χρόνο που σκοπίμως
έχουμε αφήσει για εσάς. Το απόγευμα επιστρέφουμε
με λεωφορείο στο λιμάνι κι από κει με το καραβάκι
στο Βανκούβερ όπου θα διανυκτερεύσουμε.
23η/24η μέρα: Βανκούβερ - Αθήνα Ένα μοναδικό
ταξίδι σήμερα φθάνει στο τέλος του, έχοντας διατρέξει
απ’ άκρη σ’ άκρη τον Καναδά κι έχοντας απολαύσει
μερικά από τα ωραιότερα τοπία της φύσης, με την αν-
τανάκλαση του φωτός στα διάφανα στρώματα των πα-
γετώνων να αστραποβολούν ακόμα στα μάτια μας
αφήνουμε την ηρεμία του Καναδικού τοπίου και μέσω
της ανατολικής Ακτής αναχωρούμε για την Αθήνα
όπου φθάνουμε την επόμενη μέρα.
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1η μέρα: Θεσσαλονίκη / Αθήνα - Πόλη Πα-
ναμά. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση
για την πόλη του Παναμά. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Πόλη Παναμά. Στην σημερινή μας ξε-
νάγηση θα γνωρίσουμε τα πιο σημαντικά αξιο-
θέατά της «Τριπλής» Πόλης. Πρώτα τα γοητευτικά
ερείπια του Πάναμα Βιέχο, στη συνέχεια το αποι-
κιακό και τέλος το σύγχρονο οικονομικό κέντρο
με τους ουρανοξύστες των τελευταίων δεκαετιών

που θυμίζουν 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 θαυμάσουμε το εντυπωσιακό ηφαίστειο με την
διάσημη κωνική μορφολογία. Το απόγευμα καταλή-
γουμε 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

αφιερωμένη στη γνωριμία με το ιστορικό κέντρο της
γραφικής Γρανάδας. Στην συνέχεια επιβίβαση σε πλοι-
άριο για μια σύντομη βαρκάδα στη λίμνη Νικαράγουα.
Τέλος επιστρέφοντας 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 μαγευτούμε από την υπέροχη θέα της. Χρόνος
ελεύθερος για ένα καφέ με θέα τη λίμνη πριν συνεχί-
σουμε για τη Σάντα Άννα, τη 2η μεγαλύτερη πόλη του
Ελ Σαλβαδόρ. 
11η μέρα: Σαν Σαλβαδόρ - Κοπάν. Πρωινή αναχώ-
ρηση 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 πυ-
ραμίδες και αινιγματικές 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

περιήγηση στη πόλη και αναχώρηση για το Ρίο Ντούλ-
τσε, στη λίμνη Ιζαμπάν. Μια σύντομη βαρκάδα θα
μας φέρει σε επαφή με την γοητεία της περιοχής, πριν
αναχωρήσουμε οδικώς για το Φλόρες, που είναι χτι-
σμένο στις όχθες της πανέμορφης λίμνης Πετέν. 
14η μέρα: Τικάλ - Μπελίζ Σίτυ. Η σημερινή μας ξενά-
γηση στο Τικάλ, την ένδοξη πρωτεύουσα των Μάγια,
είναι μία σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ο συνδυασμός
της ομορφιάς του υπέροχου τροπικού δάσους Πετέν
με τον περίφημο αρχαιολογικό χώρο και τα επιβλητικά
ναϊκά συμπλέγματα θα σας μείνει αξέχαστος. Στη συ-
νέχεια 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
ταχύπλοο, με το οποίο αναπλέουμε για τον ποταμό
Λαμανάι (περίπου 1,5 ώρα) για να φτάσουμε στον αρ-
χαιολογικό χώρο, όπου θα μας αποκαλυφθεί σε όλο
του το μεγαλείο το “κρυμμένο” βασίλειο των Μάγια.
Επιστροφή στο Μπελίζ Σίτυ το απόγευμα όπου ακο-
λουθεί η περιήγηση μας. 
16η μέρα: Μπελίζ - Σαλβαδόρ - Αθήνα / Θεσ/νίκη.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής
στην Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού..
17η μέρα: Άφιξη Αθήνα / Θεσσαλονίκη 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4 * & 5* 

Ημιδιατροφή καθημερινά 
Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Αχθοφορικά & φιλοδωρήματα 
Έμπειρος Αρχηγός / συνοδός 

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

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

την αναχώρηση.
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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 δω-
μάτια 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 επισκεφθούμε το σπουδαίο Μουσείο
της Ανθρωπολογίας όπου φιλοξενούνται οι ανεκτίμητοι
θησαυροί των προκολομβιανών πολιτισμών.
3η μέρα:  Μέξικο Σίτυ (Τεοτιχουακάν - Παναγία
Γουαδελούπης). Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τη
Παναγία της Γουαδελούπης, την σημαντικότερη Καθολική
εκκλησία στην Αμερικάνικη ήπειρο. Θα ολοκληρώσουμε
τις επισκέψεις μας, με την ξενάγηση στις πυραμίδες της
Τεοτιχουακάν, γνωστές σαν πυραμίδες του Ηλίου και
της Σελήνης. Το επιβλητικό τοπίο και τα κτίσματα που
χρονολογούνται από το 1ο αιώνα μΧ., την καθιστούν
ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα της Αμερι-
κανικής Ηπείρου.
4η μέρα: Μέξικο Σίτυ - Κανκούν. Μεταφορά στο αε-
ροδρόμιο για την πτήση προς το παγκοσμίου φήμης θέ-
ρετρο του Κανκούν, ιδανικά απλωμένο στις ακτές της Κα-
ραϊβικής, 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 Καστίγιο, το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο γή-
πεδο 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 σεβασμό του σύγχρονου επισκέπτη. Συνεχί-
ζοντας καταλήγουμε 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
διοικητές και φυσικά περήφανους αρχηγούς ιθαγενών.
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την επί-
σκεψη 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. Διανυκτέρευση στο παραλιακό Καμπέτσε. 

8η μέρα: Καμπέτσε - Παλένκε. Το Παλένκε μαζί με το
Τικάλ στη Γουατεμάλα και το Κοπάν στην Ονδούρα
αποτελούν τα κορυφαία μνημεία των Μάγιας. Η απο-
γευματινή μας περιήγηση θα μας αποκαλύψει έναν
προηγμένο πολιτισμό που κάτω από τη δυναμική και
συνάμα σοφή διοίκηση του ηγέτη του Πακάλ, τον 7ο
αιώνα μ.Χ. έφθασε σε μία κορύφωση που άφησε ανε-
πανάληπτα μνημεία όπως το Παλάτι, ο Ναός του Κόντη
και φυσικά ο «απίστευτος» σε σχήμα πυραμίδας Ναός
των Επιγραφών.
9η μέρα: Παλένκε - Φλόρες. Η δύσκολη και συναρ-
παστική διαδρομή μας θα μας οδηγήσει βαθιά μέσα
στο τροπικό δάσος και διασχίζοντας τα σύνορα με τη
Γουατεμάλα, θα φθάσουμε στο Φλόρες. 
10η μέρα: Φλόρες - Τικάλ - Πόλη Γουατεμάλας.
Αναχώρηση για το γειτονικό Τικάλ, την ένδοξη πρω-
τεύουσα των Μάγια. Η ζούγκλα του Πετέν και η ξε-
νάγηση του αρχαιολογικού χώρου με τα επιβλητικά
τέμπλα θα αποτελέσει για μας μια μοναδική ταξιδιωτική
εμπειρία. Επιστροφή 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 αρ-
χέγονες δοξασίες δημιουργώντας ένα άκρως σαγη-
νευτικό υβρίδιο χριστιανικής λατρείας. Τέλος καταλή-
γουμε στην πανέμορφη Λίμνη Ατιτλάν που βρίσκεται
σε υψόμετρο 1500μ. και περιβάλλεται από ηφαιστει-
ογενή 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 Γουατε-
μάλα 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 αρχιτε-
κτονική, 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/ Θεσσαλο-
νίκη. Μετά το πρωινό επιστρέφουμε στη πόλη της
Γουατεμάλα για μία σύντομη γνωριμία με τα σημαντι-
κότερα της αξιοθέατα και στη συνέχεια μεταφορά
στο αεροδρόμιο όπου θα αναχωρήσουμε μέσω εν-
διάμεσου σταθμού.
15η μέρα: Αθήνα/ Θεσ/νίκη. Άφιξη στην Ελλάδα.
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15 ΜΕΡΕΣ AΠΟ €2990
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

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού. 

ΠΤΗΣΕΙΣ AIR fRANCE
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 06.05 08.40
ΠΑΡΙΣΙ - ΜΕΞΙκΟ ΣΙτΥ 11.10 16.00
ΜΕΞΙκΟ ΣΙτΥ - ΠΑΡΙΣΙ 23.20 17.35*
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 19.50 23.55

* Άφιξη την επόμενη μέρα



1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Αβάνα. Συγ-
κέντρωση στο αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέ-
λος και αναχώρηση για την Αβάνα μέσω ενδιά-
μεσου σταθμού. Άφιξη την ίδια ημέρα το από-
γευμα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποί-
ηση στα δωμάτια. Όποιος αντέχει θα έχει χρόνο
για μια πρώτη βόλτα στην παλιά Αβάνα που βρί-
σκεται δίπλα από το ξενοδοχείο. 
2η μέρα: Αβάνα (Επίσκεψη της πόλης της Αβά-
νας). Μετά το πρόγευμα, ακολουθεί η πρωινή

ξενάγηση στη μοντέρνα και παλιά πόλη της Αβάνας
χαρακτηρισμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξεκινώντας από την
παλιά Αβάνα (Habana Vieja), θα επισκεφθούμε την
πλατεία του Καπιτωλίου, κτήριο αντίστοιχης αρχιτεκτο-
νικής με αυτό της Ουάσιγκτον, την πλατεία του Καθε-
δρικού ναού (Plaza de la Catedral), ένα από τα ωραι-
ότερα σημεία του ιστορικού κέντρου,την Πλατεία των
όπλων (Plaza de las Armas) την πιο παλιά πλατεία της
πόλης, την πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
(Plaza de San Francisco de Asis) όπου βρίσκεται και η
ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Νικολάου και την Παλιά
πλατεία (Plaza Vieja). Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στον ναΐσκο Templete για να καταλήξουμε στο Μου-
σείο της Habana Club, όπου θα έχουμε την δυνατότη-
τα να γευθούμε το γνωστό ρούμι και να μυηθούμε
στην ιστορία παραγωγής του. Το ρούμι συνήθως συνο-
δεύεται από ένα γευστικό, αρωματικό πούρο Αβάνας
και έτσι θα έχουμε τη μοναδική εμπειρία να γνωρίσου-
με από κοντά την διαδικασία παραγωγής των φημισμέ-
νων χειροποίητων πούρων της Κούβας με την επίσκε-

ψή μας σε εργοστάσιο παραγωγής τους, για να δούμε
από κοντά τα διάφορα στάδια παρασκευής και τυπο-
ποίησης από πραγματικούς τεχνίτες του είδους. 
Σειρά έχει η μοντέρνα πόλη και το αριστοκρατικό προ-
άστιο του Μιραμάρ, όπου πριν την επανάσταση ήταν
τόπος κατοικίας πλούσιων επιχειρηματιών. Η Πέμπτη
λεωφόρος, επιβλητική και σε αντιστοιχία με αυτή της
Νέας Υόρκης, διασχίζει κατά μήκος την περιοχή. Στην
συνέχεια θα επισκεφθούμε την εμβληματική πλατεία
της επανάστασης, γνωστή για τις μεγαλειώδεις συγκεν-
τρώσεις και τις ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο μετά την επα-
νάσταση. Αφού επισκεφθούμε πανοραμικά το προ-
άστιο του Βεδάδο και το ιστορικό κτίριο του Πανεπι-
στημίου της Αβάνας, θα διασχίσουμε την παραλιακή
λεωφόρο το διάσημο Μαλεκόν για τα καταλήξουμε
στο φρούριο - κάστρο που δεσπόζει στον λόφο πάνω
από την είσοδο του λιμανιού (Castillo del Μoro). Στη
συγκεκριμένη περίπτωση η Ισπανική λέξη Μoro ση-
μαίνει ένα είδος σκούρου βράχου που διακρίνεται ευ-
κρινώς από τη θάλασσα βοηθώντας την ναυσιπλοΐα,
δείχνοντας την είσοδο του λιμανιού. Παράλληλα προ-
στάτευε το λιμάνι από τις επιθέσεις των πειρατών ενώ
σήμερα από τον χώρο του φρουρίου προσφέρεται η
καλύτερη πανοραμική θέα της Αβάνας. Ιστορικά το κά-
στρο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως στρατηγι-
κό σημείο τόσο κατά τη διάρκεια του Αγγλο-ισπανικού
πολέμου όσο και στην σύγχρονη ιστορία της Κούβας
κατά την διάρκεια και το πρώτο διάστημα της επανά-
στασης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθε-
ρος. Το βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε
την ατμοσφαιρική Αβάνα των 60ς με παλιά Αμερικάνι-

κα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ‘50 και θα απολαύ-
σουμε βόλτα στην πόλη και δείπνο.
3η μέρα: Αβάνα(Εκδρομή στις Τεράσας). Μετά το
πρωινό αναχώρηση για την Κουβανική ύπαιθρο κα-
τευθυνόμενοι στην περιοχή της οροσειράς Sierra Rosa-
rio. Θα επισκεφτούμε τους κήπους με τις ορχιδέες στη
Σορόα, και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πε-
ριοχή Terrazas. Η περιοχή βρίσκεται στην οροσειρά
Sierra Rosario, μία από τις υψηλότερες οροσειρές της
Κούβας, που από το 1968 εντάχθηκε σε ένα τεράστιο
πρόγραμμα αναδάσωσης, με αποτέλεσμα το 1985 να
ανακηρυχθεί από την UNESCO ο πρώτος προστατευό-
μενος βιότοπος της Κούβας. Η μοναδική φύση της πε-
ριοχής φιλοξενεί περισσότερα από 83 είδη πουλιών
σε αρμονία με την σπάνια βλάστηση του βουνού. Με-
ταξύ άλλων θα επισκεφθούμε την παλιά φυτεία καφέ
των Γάλλων αποίκων (1802), θα θαυμάσουμε είδη
λαϊκής τέχνης από τους κατοίκους του οικισμού και τέ-
λος αν θέλουμε, μπορούμε να κολυμπήσουμε στο πο-
τάμι με τους μικρούς καταρράκτες και την μικρή φυσι-
κή πισίνα. Για τους μυημένους και μη, υπάρχει προαιρε-
τικά δυνατότητα για ιππασία στο αγρόκτημα Hacienda
Union, Γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδο-
χείο στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος για να απο-
λαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη.
4η μέρα: Αβάνα. Μέρα ελεύθερη στην Αβάνα για
απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη με την γοητεία
των 60ς,να περιπλανηθούμε στο ιστορικό της
κέντρο,να δοκιμάσουμε τα υπέροχα κοκτέιλ με τους
ήχους ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια, να
φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της και να κά-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΒΑΣ64
9 ΜΕΡΕΣ AΠΟ €1399

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια

Ξενοδοχεία 4, 5* με πρωινό καθημερινά
7 γεύματα / δείπνα συνολικά

Μεταφορές και ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι σε επισκεπτόμενους χώρους
όπου απαιτείται

Έμπειρος αρχηγός / συνοδός
Ταξιδιωτικός φάκελος 

με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων, έξοδα βίζας 
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ 

και φωτοτυπία του

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 5 & 26/7, 1, 9, 16, 17 & 27/8, 5/9
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ΠΤΗΣΕΙΣ ALITALIA
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05.55 07.00
ΡΩΜΗ - ΑΒΑΝΑ 11.50 17.30
ΑΒΑΝΑ - ΡΩΜΗ 19.30 12.00*
ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 14.50 17.45
* Άφιξη την επόμενη μέρα

Μία γοητευτική μίξη πόλεων αποικιακής αρχιτεκτονικής, φυσικών τοπίων σε μια
μαγευτική ύπαιθρο και τους ανθρώπους της,παγκόσμια γνωστούς για τον φι-

λόξενο χαρακτήρα τους η Κούβα του χορού και μουσικής κερδίζει επάξια μία ση-
μαντική θέση στο παγκόσμιο τουριστικό στερέωμα. Δεν είναι απλώς ένας ακόμη
τουριστικός προορισμός διακοπών. Είναι η Κούβα! Αυθεντική και μοναδική.



νουμε τα τελευταία ψώνια. 
5η μέρα: Αβάνα - Γουαμά - Σιενφουέγο - Τρινιδάδ.
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση Νοτιοανα-
τολικά, προς την Χερσόνησο Ζαπάτα για να επισκε-
φθούμε το εθνικό πάρκο του Γουαμά (Guam ), χα-
ρακτηρισμένο από την Unesco σαν σημαντική βιό-
σφαιρα για το περιβάλλον. Πρόκειται για μια τεράστια
λιμνοθάλασσα, που σχηματίζεται από εκβολές ποτα-
μών και ενώνεται με την θάλασσα στο σημείο του κόλ-
που των χοίρων, γνωστό από την αποτυχημένη απόβα-
ση των Αμερικάνων το 1961. Στην είσοδο του πάρκου
βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων το οποίο θα επι-
σκεφθούμε και στη συνέχεια με τα ταχύπλοα του συγ-
κροτήματος, θα περιηγηθούμε στα κανάλια του πάρ-
κου για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐ-
νος και τα γλυπτά με εικόνες από τις καθημερινές δρα-
στηριότητες της ζωής τους, όπως και την αναπαράστα-
ση Ινδιάνικου χωριού με τα σπίτια χτισμένα σε δεκάδες
νησίδες που συνδέονται με την όχθη με ξύλινα μονο-
πάτια-γέφυρες. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο
Σιενφουέγος, πόλη χτισμένη το 1819 από Γάλλους
άποικους, που αποκαλείται και Νέα Ορλεάνη της Κού-
βας και είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της
χώρας. Θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση της πό-
λης, θα σταματήσουμε στο θέατρο Τομας Τιερρύ και
στο Παλάθιο ντε Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικι-
σμού που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο με υπέροχη
θέα στη θάλασσα. Αναχώρηση, άφιξη στο Τρινιδάδ
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.
6η μέρα: Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Βαραδέρο. Μετά
το πρόγευμα, θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη στην πόλη
μουσείο του Τρινιδάδ. Χτισμένη το 1514 από τον Die-
go Velazquez, η τρίτη παλαιότερη πόλη της Κούβας,
αποτελεί πολύτιμο δείγμα αποικιακού χαρακτήρα, με
πρόσφατα αναστηλωμένα κτίρια.Θα περπατήσετε την
Plaza Mayor κεντρική πλατεία της πόλης και θα επι-

σκεφθείτε την παραδοσιακή ταβέρνα Canchanchara
όπου θα δοκιμάσετε το τοπικό ομώνυμο ποτό με συνο-
δεία κουβανέζικης μουσικής. Το ρομαντικό μουσείο,
το σπίτι του παλιού ευγενούς Μπρινιέ και ο ενοριακός
ναός Σαντίσιμα Τρινιδάδ είναι τα σημαντικά σημεία της
ξενάγησης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη
ιστορική πόλη της Σάντα Κλάρα. Στη διαδρομή θα πε-
ράσουμε από την κοιλάδα Nτε Λος Ινχένιος που πήρε
το όνομά της από τα πολυάριθμα εργοστάσια ζάχαρης
που υπήρχαν τον 19ο αιώνα. Η Σάντα Κλάρα έχει ιδιαί-
τερη σημασία στην ιστορική μνήμη των Κουβανών για-
τί εκεί δόθηκε η τελευταία νικηφόρα μάχη της επανά-
στασης. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τον μουσει-
ακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσέ και το θωρακισμέ-
νο τραίνο που ανατινάχτηκε από τους επαναστάτες.
Αναχώρηση για το Βαραδέρο μέσω μιας ενδιαφέρου-
σας διαδρομής από την Κουβανέζικη ύπαιθρο και τις
πολυάριθμες καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Άφιξη και
τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για
να απολαύσουμε την θάλασσα και την παραλία του
ξενοδοχείου σε all inclusive.
7η μέρα: Βαραδέρο. Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα
πλήρους διατροφής (all inclusive) στο ξενοδοχείο μας
στο Βαραδέρο για χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούρα-
ση. Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε την μονοήμερη
κρουαζιέρα με Καταμαράν στο νησάκι Κάγιο Μπλάν-
κο. Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη Μαρίνα του Βα-
ραδέρο και περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ
και αναψυκτικά στο σκάφος, και φαγητό με θαλασσι-
νά στο Κ. Μπλάνκο.Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να
θαυμάσετε τον κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο
σημείο της διαδρομής με εξοπλισμό (μάσκα, αναπνευ-
στήρα και βατραχοπέδιλα) που παρέχεται δωρεάν και
την μοναδική εμπειρία να κολυμπήσετε με εκπαιδευμέ-
να δελφίνια, παρουσία εκπαιδευτών σε ειδικά διαμορ-
φωμένο δελφινάριο στην ανοικτή θάλασσα. Με την
άφιξη στο Κάγιο Μπλάνκο θα έχετε ελεύθερο χρόνο

στην παραλία και γεύμα με θαλασσινά στην παραθα-
λάσσια ταβέρνα του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο το απόγευμα και δείπνο.
8η μέρα: Βαραδέρο - Αεροδρόμιο Αβάνας. Μετά το
γεύμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο της Αβά-
νας μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής στη Βόρεια
ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές αντλίες άντλησης πε-
τρελαίου και θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση
της πόλης Ματάνσας, που θεωρείται η πόλη της δια-
νόησης. Άφιξη στο αεροδρόμιο αργά το απόγευμα για
την πτήση της επιστροφής. Διανυκτέρευση στο αερο-
πλάνο.
9η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην Αθήνα
με νωπές τις αναμνήσεις ενός μοναδικού ταξιδιού.
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1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Λίμα. Πτήση
για τη Λίμα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη το
απόγευμα στην «Πόλη των Βασιλέων» όπως
ήταν ο τίτλος της όταν την ίδρυσε ο Φρανσίσκο
Πιζάρο στις 18 Ιανουαρίου του 1535. Μεταφο-
ρά στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Λίμα. Όταν κατέλυσαν οι «Κονκιστα-
δόρες» την αυτοκρατορία των Ίνκας, αποφάσι-
σαν να «κατασκευάσουν» ένα καινούργιο κρατι-
κό μόρφωμα, το οποίο και ονόμασαν «Αντιβασί-

λειο του Περού». Για να γίνει πιο εμφανής η αλλαγή
των πυλώνων της εξουσίας, αλλά και διότι η εκμετάλ-
λευση των οικονομικών πόρων των καινούργιων εδα-
φών απαιτούσε δημιουργία λιμανιού, μετέφεραν την
πρωτεύουσα από το πάμπλουτο, αυτοκρατορικό Κού-
σκο, στις όχθες του ποταμού Ρίμακ, δίπλα στις ακτές
του Ειρηνικού ωκεανού. Με την πάροδο των αιώνων,
εγκαταλείφθηκε το επίσημο όνομα της πόλης και υιο-
θετήθηκε το όνομα του ποταμού, που, λόγω της παρα-
φθοράς, έγινε Λίμα. Η σημερινή μας ξενάγηση θα ξεκι-
νήσει από τις συνοικίες του Μιραφλόρες και του Μπα-
ράνκο δίπλα στις ακτές του ωκεανού, ενώ στη συνέ-
χεια κατευθυνόμαστε προς το ιστορικό κέντρο, όπου
μας περιμένουν εικόνες της αποικιακής αρχιτεκτονικής
του Περού. Θα κατεβούμε στην πλατεία του ήρωα της
επανάστασης Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν και θα περπατή-
σουμε τον ενδιαφέροντα, γεμάτο με ιστορικά κτίρια πε-
ζόδρομο που θα μας οδηγήσει στην Πλατεία των
όπλων. Εκεί είναι το σημείο όπου χτυπάει η καρδιά της
χώρας τα τελευταία 500 χρόνια. Τα κτίρια που επικεν-
τρώνουν το ενδιαφέρον μας είναι το Προεδρικό Μέ-
γαρο, το αποικιακό δημαρχείο και βεβαίως, ο άλλος
πόλος εξουσίας, ο καθεδρικός ναός που στεγάζει και
το παρεκκλήσιο με το μνήμα του Πιζάρο. Αρκετά κον-
τά στην Πλατεία των Όπλων βρίσκεται το μοναστήρι
του Αγίου Φραγκίσκου με τις κατακόμβες το οποίο και

θα επισκεφθούμε. Στη συνέχεια μας περιμένει η επίσκε-
ψη στο Παγκοσμίως διάσημο Μουσείο του Χρυσού
όπου φυλάσσονται μερικά από τα κορυφαία ευρήμα-
τα των Προκολομβιανών Πολιτισμών της περιοχής. Το
μουσείο αυτό είναι ιδιωτικό και στεγάζει (μεταξύ άλ-
λων) πάνω από 1000 χρυσά αντικείμενα, κυρίως των
πολιτισμών Τσιμού και Λαμπαγιέκε που άκμασαν μετα-
ξύ του 11ου και 14ου αιώνα μ.Χ.. Μετά το τέλος της
επίσκεψης, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και, πριν το
δείπνο, έχουμε την ευκαιρία για μια βόλτα στο εμπορι-
κό κέντρο της ακτής του Ειρηνικού Larcomar.
3η μέρα: Λίμα - Παράκας - Νάσκα. Πριν την αυγή,
αναχώρηση οδικώς για το παράκτιο Παράκας όπου
θα επιβιβαστούμε σε ειδικά ταχύπλοα για να απολαύ-
σουμε μια δίωρη κρουαζιέρα (καιρού επιτρέποντος)
στον υδροβιότοπο των Iσλας Mπαγιέστας, με τη σπά-
νια πανίδα που αποτελείται από θαλάσσια λιοντάρια
και άφθονα είδη πτηνών. Τα νησιά Μπαγιέστας τα τε-
λευταία 150 χρόνια έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην
οικονομική ανάπτυξη της χώρας με τη συλλογή και εμ-
πορική εκμετάλλευση της κοπριάς των πουλιών, η
οποία όλοι ξέρουμε ότι αποτελεί το καλύτερο φυσικό
λίπασμα, ενώ στην παρούσα φάση αποτελούν το ση-
μείο αναφοράς για τον όλο και περισσότερο αναπτυσ-
σόμενο εκοτουρισμό της χώρας. Εκτός από τους θα-
λάσσιους λέοντες, που μετρούν πολλές εκατοντάδες
στην περίοδο της αναπαραγωγής τους, θα δούμε και
πολλά είδη πτηνών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι
πιγκουίνοι Humbolt. Η επόμενή μας στάση θα είναι
στην όαση Huacachina, λίγο έξω από την πόλη Ίκα,
όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία για φωτογραφίες και για
ένα  - ελαφρύ λόγω επικείμενης πτήσης- φαγητό. Στη
συνέχεια κατευθυνόμαστε στην έρημο της Nάσκα, η
οποία είναι παγκοσμίως διάσημη για τις μυστηριώδεις
γραμμές της. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί
να παρατηρήσει κανείς από το επίπεδο του εδάφους

και για το οποίο έχουν διατυπωθεί πάμπολλες θεω-
ρίες. Από αυτές, ξεχωρίζει περισσότερο αυτή που απο-
τύπωσε στο βιβλίο του «Άρματα των Θεών» ο γνω-
στός Ελβετός συγγραφέας Έρικ Φον Ντένικεν, που
υποστηρίζει ότι οι γραμμές αποτελούν σημεία αναφο-
ράς για προσγείωση διαστημοπλοίων! Η παγκόσμια
επιστημονική κοινότητα, βέβαια, κατέρριψε τις θεωρίες
του, αλλά όχι προτού αυτές βάλουν το λιθαράκι τους,
κάνοντας τους χώρους στους οποίους αναφέρονται ιδι-
αίτερα γνωστούς στο ευρύ κοινό. Το απόγευμα μας πε-
ριμένει η μοναδική εμπειρία της πτήσης με ελαφρά αε-
ροπλάνα πάνω από αυτές τις ιδιότυπες γραμμές με τα
διάφορα σχήματα (καιρού επιτρέποντος).
4η μέρα: Νάσκα - Αρεκίπα. Πρωινή αναχώρηση για
την Αρεκίπα, τον τελικό μας προορισμό για σήμερα. Η
απόσταση που θα διανύσουμε με το λεωφορείο είναι  -
ως επί το πλείστο- παράλληλα με την ακτογραμμή και
με κατεύθυνση προς τα νότια. Το τοπίο εναλλάσσεται
από καθαρά σεληνιακό με καθόλου ή σχεδόν καθό-
λου βλάστηση, σε στενές, κατάφυτες ζώνες που οφεί-
λουν τη χλωρίδα τους στους ποταμούς και τους χειμάρ-
ρους που πηγάζουν από τις Άνδεις και χύνονται στον Ει-
ρηνικό ωκεανό, δίνοντας ζωή με τα ύδατα τους στα
εδάφη που διατρέχουν. Τις τελευταίες τρεις ώρες της
διαδρομής μας θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε τις Άν-
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια 
Ξενοδοχεία 4* & 5* 

Ημιδιατροφή 
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στα αξιοθέατα 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 
1 αποσκευή κατ’ άτομο

Έμπειρος αρχηγός / συνοδός 
Ταξιδιωτικός φάκελος 

με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων

Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο το διαβατηρίο σας, 

με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την μέρα
εξόδου από τη χώρα, το αργότερο 

15 μέρες πριν την αναχώρηση.
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ΠΤΗΣΕΙΣ AIR fRANCE
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 06.05 08.40
ΠΑΡΙΣΙ - ΛΙΜΑ 10.50 16.15
ΛΙΜΑ - ΠΑΡΙΣΙ 18.25 13.40*
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 15.00 19.05
* Άφιξη την επόμενη μέρα



δεις με στόχο να φθάσουμε στην Αρεκίπα σε υψόμε-
τρο 2.328 μέτρα όπου και θα γίνει η πρώτη εξοικείωση
του οργανισμού μας για τα υψόμετρα που ακολου-
θούν αργότερα. Μετά την τακτοποίηση και το δείπνο
μας στο ξενοδοχείο, ευκαιρία για έναν πρώτο περίπα-
το-γνωριμία της πόλης. Η πανέμορφα φωτισμένη κεν-
τρική Πλατεία των Όπλων με τον καθεδρικό και τα ση-
μαντικά της κτίρια είναι το σημείο που θα συγκεντρώ-
σει το φωτογραφικό μας ενδιαφέρον, αλλά και η ευ-
καιρία μας να πιούμε το ποτό μας αφουγκραζόμενοι
τον παλμό της πόλης. 
5η μέρα: Αρεκίπα - Πούνο. Η μέρα μας ξεκινά με τη
ξενάγηση της «Λευκής Πόλης» των Άνδεων. Ο Καθε-
δρικός Ναός, η διάσημη κεντρική πλατεία, οι εξαίρετες
αποικιακές εκκλησίες και βέβαια το περίφημο μονα-
στήρι της Σάντα Καταλίνα είναι τα κυριότερα αξιοθέα-
τα που θα απολαύσουμε. Στη συνέχεια αναχώρηση
οδικώς για τη λίμνη Τιτικάκα, που στα 3890μ. είναι η
μεγαλύτερη λίμνη στο κόσμο σε τέτοιο υψόμετρο. Άφι-
ξη στο παραλίμνιο Πούνο, χτισμένο αμφιθεατρικά στις
όχθες της λίμνης. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο και μετα-
φορά στο ξενοδοχείο μας. 
6η μέρα: Πούνο. Η λίμνη Τιτικάκα με εμβαδό 8.372 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της
Νότιας Αμερικής και η μεγαλύτερη στον κόσμο σ’ αυτό
το υψόμετρο στην οποίαν πλέουν μεγάλα πλοία (το με-
γαλύτερο αυτή τη στιγμή έχει εκτόπισμα 2.200 τόνους),
ενώ την κυριότητα των υδάτων της μοιράζονται το Πε-
ρού και η Βολιβία. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε πλη-
θυσμιακές ομάδες που ομιλούν την τρίτη κατά σειρά
επίσημη γλώσσα του Περού, την Αϊμαρά. Η ολοήμερη
ξενάγησή μας, ξεκινάει με βαρκάδα στη λίμνη όπου
θα επισκεφθούμε τα μοναδικά «πλωτά νησιά» που εί-
ναι φτιαγμένα από καλάμια και που κατοικούνται εδώ
και αιώνες από τους Ούρος. Θα μας δοθεί η ευκαιρία
να κατανοήσουμε τον τρόπο κατασκευής των νησιών
τους, να επισκεφθούμε τα σπιτάκια τους, να δούμε τον
- ακόμα και σήμερα - τρόπο ζωής τους. Στη συνέχεια
μας περιμένει το Σιλουστάνι με τα περίφημα Τσούλπας,
τους τάφους - πύργους που χρησιμοποιούνταν ως τε-
λευταία κατοικία για τους πολίτες της ανώτατης τάξης
της φυλής των Κόλια. Ο πολιτισμός των Κόλια άνθισε
παράλληλα με αυτόν του Τιαχουανάκο στη Βολιβία
κατά τον όγδοο μ.Χ. αιώνα, δηλαδή είναι πολύ προγε-
νέστερος αυτού των Ίνκας. Μετά την ολοκλήρωση της
επίσκεψης του αρχαιολογικού χώρου, θα πάρουμε το
γεύμα μας στο τοπικό εστιατόριο με υπέροχη θέα στη
διπλανή λίμνη Ουμάγιο που έχει υψόμετρο πάνω από
4.000 μέτρα. Τέλος, μία βόλτα στο ίδιο το Πούνο θα
κλείσει τη μέρα μας.
7η μέρα: Πούνο - Κούσκο. Νωρίς το πρωί θα αναχω-

ρήσουμε, οδικώς, για το Κούσκο τη «μυθική» πρω-
τεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας, στην καρδιά
των Άνδεων. Η διαδρομή μας περνά από το σημείο
«Άμπρα Λα Ράγια» που με υψόμετρο 4.338 μέτρα απο-
τελεί το όριο μεταξύ των επαρχιών του Πούνο και του
Κούσκο. Μερικά χιλιόμετρα αργότερα θα σταματή-
σουμε για να επισκεφθούμε το Ράτσι, έναν ινκαϊκό αρ-
χαιολογικό χώρο στον οποίο ξεχωρίζει ο ναός του θε-
ού των Ίνκας Βαϊρακότσα, που πιστεύεται ότι, πριν την
καταστροφή του από τους Ισπανούς, είχε την μεγαλύτε-
ρη σε έκταση στέγη κτιρίου της αυτοκρατορίας. Η επό-
μενή μας στάση θα γίνει στο χωριό Ανταουαϊλίλιας για
να θαυμάσουμε τον τοπικό καθολικό ναό που αποκα-
λείται «Καπέλα Σιξτίνα» της Αμερικής λόγω των πανέ-
μορφων τοιχογραφιών που τον διακοσμούν. Το από-
γευμα καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας στο Κούσκο
και το βράδυ παίρνουμε το δείπνο μας σε τοπικό εστια-
τόριο, παρακολουθώντας φολκλορικό θέαμα με χο-
ρούς και τραγούδια της τοπικής λαϊκής παράδοσης.
8η μέρα: Κούσκο - Μάτσου Πίτσου - Ιερή κοιλάδα
των Ίνκας. Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη επί-
σκεψη με τραίνο στο θρυλικό Μάτσου Πίτσου. Το ταξί-
δι μας ξεκινά με το λεωφορείο μέχρι το Ολιανταϋτάμ-
πο όπου μπαίνουμε στο τρένο που θα μας οδηγήσει
στο Άγουας Καλιέντες, 400 μέτρα πιο χαμηλά από τον
αρχαιολογικό χώρο. Εκεί μπαίνουμε σε τοπικό λεω-
φορείο με το οποίο διανύουμε τα τελευταία χιλιόμετρα
μέχρι την είσοδο του συμπλέγματος του Μάτσου Πί-
τσου. Το «Γέρικο Βουνό» όπως είναι η μετάφραση του
Μάτσου Πίτσου στα Ελληνικά, ανακαλύφθηκε το
1911 τυχαία από τον σπουδαίο Αμερικάνο αρχαιολό-
γο του Πανεπιστημίου Γέηλ Χίραμ Μπίγκαμ. Το Μά-
τσου Πίτσου με τα περισσότερα από 150 κτίρια στα
οποία συμπεριλαμβάνονται λουτρά, οικίες, ναοί και
βωμοί, αποτελεί αναμφισβήτητα τον κορυφαίο αρχαι-
ολογικό χώρο της Νοτίου Αμερικής. Ο μοναδικός συν-
δυασμός της εξαιρετικής τοπογραφίας της περιοχής, της
οργιώδους βλάστησης (μην ξεχνάμε ότι είναι κτισμένο
σε περιοχή που οι ντόπιοι ονομάζουν «Φρύδι της Ζούγ-
κλας») και της επιβλητικής αρχιτεκτονικής αποτελούν
ένα σύνολο απαράμιλλο που εντυπωσιάζει τον επισκέ-
πτη. Είναι γνωστό ότι οι Ίνκας δεν είχαν γραφή (τα πε-
ρισσότερα στοιχεία που γνωρίζουμε γι’ αυτούς προέρ-
χονται από τους Ισπανούς χρονικογράφους) με αποτέ-
λεσμα, τα αρχαιολογικά ευρήματα του χώρου να
έχουν πάρει ένα, μάλλον αυθαίρετο, όνομα από τους
επιστήμονες. Από αυτά τα μνημεία λοιπόν, ξεχωρίζουν
ο Ναός του Ηλίου, ο Θάλαμος με τα τρία παράθυρα, ο
Ναός του Κόνδορα και ο σκαλισμένος βράχος Ιντι-
χουατάνα που χρησίμευε ως ηλιακό ρολόι. Μετά το τέ-
λος της επίσκεψης γευματίζουμε και 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 με
τη αυθεντική της γραφικότητα, ενώ αμέσως μετά μας
περιμένει το φρουρίου του Ογιανταϊτάνμπο, με την χα-
ρακτηριστική αρχιτεκτονική τεχνοτροπία που ανέπτυ-
ξαν οι Ίνκας. Όλα αυτά συνοδεύονται από τη τραχιά
ομορφιά των τοπίων των Άνδεων και τη γαλήνια εικό-
να των χωριών των ιθαγενών. Γεύμα σε τοπικό εστιατό-
ριο και το απόγευμα αναχώρηση για το Κούσκο.
10η μέρα: Κούσκο - Λίμα. Μετά το πρωινό αναχω-
ρούμε για την ξενάγηση στην, κατά πολλούς, ομορφό-
τερη αποικιακή πόλη του Περού που 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 αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί βρήκαν μια πανέ-
μορφα δομημένη πόλη και, για να υπογραμμίσουν ότι
η καινούργια εξουσία (Βασιλιάς της Ισπανίας) υπερί-
σχυε της παλαιάς (Αυτοκράτορας των Ίνκας), φρόντι-
σαν κάποια από τα κτίρια να τα γκρεμίσουν, ενώ στα
υπόλοιπα να κρατήσουν μόνο τα θεμέλια (ορατά ακό-
μα και τώρα) και να χτίσουν από πάνω, χρησιμοποιών-
τας την γνωστή Αποικιακή Αρχιτεκτονική. Η ξακουστή
πλατεία των Όπλων με τον Καθεδρικό Ναό και το πα-
ρεκκλήσι του Ελ Τριούνφο με τις εξαίρετες αγιογρα-
φίες της Σχολής του Κούσκο, ο ναός του Αγίου Δομίνι-
κου που χτίστηκε πάνω στον περίφημο Κορικάντσα κα-
θώς και ο επιβλητικός αρχαιολογικός χώρος του Σακ-
σαϊχουαμάν, που δεσπόζει της πόλης, είναι τα κυριότε-
ρα αξιοθέατα που θα απολαύσουμε. Το μεσημέρι με-
ταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Λίμα. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση. 
11η μέρα Λίμα - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Πρωινό
ελεύθερο για μια τελευταία βόλτα στο ιστορικό κέν-
τρο. Το μεσημέρι επισκεπτόμαστε το Μουσείο Λάρκο
Ερέρα. Είναι και αυτό ιδιωτικό, με μια συλλογή που
υπερβαίνει τα 45.000 αντικείμενα προϊνκαϊκών πολιτι-
σμών όπως των Γουόρι, Τσιμού, Τσαβίν και Τιαχουανά-
κο, ενώ τελευταία θα αφήσουμε την αίθουσα της έκθε-
σης των ερωτικών ειδώλων που ανήκουν στον πολιτι-
σμό των Μοτσίκα. Το απόγευμα μεταφορά στο αερο-
δρόμιο απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστρο-
φής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
12η μέρα. Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην Αθήνα
ή στην Θεσσαλονίκη.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΡΟΥ - ΑΡΕΚΙΠΑ 67



1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη-Μπογκοτά.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω
ενδιάμεσου σταθμού για την Μπογκοτά, την
πρωτεύουσα της Κολομβίας. Άφιξη το απόγευμα
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για δείπνο
και διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Μπογκοτά. Μετά το πρωινό θα
ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από το ιστορικό
κέντρο της πόλης ή Λα Καντελάρια όπως το
αποκαλούν οι ντόπιοι. Πρόκειται για ένα

αρχιτεκτονικό θαύμα με όμορφα αποικιακά κτίρια με
περίτεχνα σιδερένια μπαλκονάκια, καλοδουλεμένες
ξύλινες πόρτες, ηλιοφώτιστα αίθρια και μικρούς
εσωτερικούς κήπους. Εμείς θα επισκεφθούμε την πλατεία
Μπολίβαρ όπου κοσμείται από το άγαλμα του μεγάλου
επαναστάτη Σιμόν Μπολίβαρ. Μία πλατεία που στο
παρελθόν χρησιμοποιήθηκε σαν πεδίο στρατιωτικών
ασκήσεων, ανοιχτή λαϊκή αγορά κι ακόμα κάποτε σαν
ροντέο. Ο Καθεδρικό ναός στην ανατολική πλευρά
της κατασκευάστηκε στα ερείπια της πρώτης εκκλησίας
που χτίστηκε στη Μποκοτά το 1539 και φιλοξενεί
πολύτιμα θρησκευτικά αντικείμενα και άμφια
περασμένων αιώνων. Άλλα κτίρια της κεντρικής πλατείας
που θα μας απασχολήσουν είναι η εκκλησία Capilla
del Sagrario, το Κοινοβούλιο, και το Δικαστικό Μέγαρο.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείου του
εξαίρετου ζωγράφου Φερνάντο Μποτέρο που στεγάζεται
σε ένα όμορφο αποικιακό αρχοντικό και φιλοξενεί
πάνω από 150 έργα του Κολομβιανού Καλλιτέχνη και
ακολουθεί το μουσείο Χρυσού, με διεθνή φήμη που
άνοιξε τις πύλες του το 1939 και διαθέτει μία από τις πιο
όμορφες συλλογές αντικειμένων των προκολομβιανών
πολιτισμών Κιμπάγια, Τολίμα και Μουίσκα. Η μέρα
μας θα τελειώσει με την ανάβαση με τελεφερίκ στο
λόφο Μονσερά για να θαυμάσουμε την υπέροχη
πανοραμική θέα της πόλης.
3η μέρα: Μπογκοτά (Αλατωρυχεία και Καθεδρικός
της Ζιπακίρα, Ιερή Λίμνης της Γκουαταβίτα) - Βίλλα
ντε Λέιβα. Το πρωί αναχωρούμε για τον Βορρά του
κολομβιανού οροπεδίου, στην καρδιά της Κορντιλιέρα
Οριεντάλ. Προορισμός μας τα αλατωρυχεία της
Ζιπακίρα στα υψίπεδα των Άνδεων. Κορυφαίο
αξιοθέατο ο Καθεδρικός ναός 120 μέτρων μήκους,
σκαλισμένος όλος στο βράχο από αλάτι!!! Το εσωτερικό
του μαγεύει με τον διάκοσμο από αγάλματα αγγέλων

σκαλισμένα σε κρυσταλλικούς σχηματισμούς αλατιού.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Ιερή Λίμνη
Γκουαταβίτα στα 3.000 μέτρα ύψος. Ιερό μέρος των
Ινδιάνων Μουίσκας ήταν τόπος μαγικών τελετουργιών
όπως αυτή που γιορτάζονταν μία φορά το χρόνο και
περιελάμβανε το τελετουργικό «βάφτισμα» του αρχηγού
της φυλής μέσα στη Λίμνη με το σώμα του καλυμμένο
με χρυσόσκονη. Μία παράδοση που έμεινε ζωντανή
για πάρα πολλά χρόνια κι έθρεψε τον μύρο του El
Dorado. Αργά το απόγευμα θα καταλήξουμε στη
Βίλα Ντε Λέιβα, ένα κομψοτέχνημα αποικιακής
αρχιτεκτονικής.
4η μέρα: Βίλλα ντε Λέιβα. Η σημερινή μέρα είναι
αφιερωμένη στο αποικιακό κόσμημα που ονομάζεται
Βίλλα ντε Λέιβα με εξαιρετικά κτίρια όπως το Μοναστήρι
του Ecce Homo που χρονολογείται από τον 17ο
αιώνα, ο αρχαιολογικός χώρος «El infiernito” που
αποτελείται από 34 κολώνες με την σκιά των οποίων
οι προκολομβιανοί πολιτισμοί των Άνδεων καθόριζαν
τις αποχές του έτους και θαυμάσια στενά δρομάκια
με εκπληκτικά δείγματα αποικιακής αρχιτεκτονικής
που όλα μαζί συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό.
5η μέρα: Βίλλα ντε Λέιβα - Καρθαγένη. Το πρωί θα
απολαύσουμε μία βόλτα στο αποικιακό κέντρο της
πόλης και στη συνέχεια επιστρέφουμε οδικώς στο
αεροδρόμιο της Μπογκοτά απ’ όπου το απόγευμα
πετάμε για την περίφημη Καρταχένα δε Ίντιας,
αρχιτεκτονικό θησαυρό της παγκόσμιας κληρονομιάς,
υπό την προστασία της UNESCO.
6η μέρα: Καρθαγένη. Ολοήμερη ξενάγηση στη
διάσημη πόλη που διατηρείται αναλλοίωτη από τον
16ο και 17ο αιώνα. Πρώτη επίσκεψη στο Μοναστήρι
Λα Πόπα στο ψηλότερο σημείο της πόλης απ’ όπου
θα απολαύσουμε την υπέροχη πανοραμική θέα. Στη
συνέχεια μας περιμένει το φρούριο Σαν Φελίπε καθώς
και η ίδια η παλιά πόλη με τα στενά δρομάκια και τα
υπέροχα αποικιακά χαμηλά κτίρια. Η μέρα μας θα
κλείσει με επίσκεψη στο Μοναστήρι των Ιησουιτών
του Σαν Πέδρο. Απόγευμα ελεύθερο για να απολαύσετε
τη βόλτα σας στην όμορφη παραθαλάσσια πόλη.
7η μέρα: Καρθαγένη (Αρχιπέλαγος των Νησιών
Ροσάριο). Μία ώρα ανοιχτά στις ακτές της Καρθαγένης,
με ταχύπλοο σκάφος, θα βρεθούμε στο Εθνικό Πάρκο
του Αρχιπελάγους των Νησιών Ροσάριο. Εμείς θα
αποβιβαστούμε στο νησί Μαχάγουα όπου θα έχουμε

την ευκαιρία να απολαύσουμε τα καταγάλανα νερά
της Καραϊβικής κι ένα τοπικό παραδοσιακό γεύμα.
Το απόγευμα επιστροφή στην Καρθαγένη για
διανυκτέρευση.
8η μέρα: Καρθαγένη - Μποκοτά - Κίτο. Πτήση
μέσω Μποκοτά για το Κίτο, την πρωτεύουσα του
Εκουαδόρ που βρίσκεται σε υψόμετρο 2850 μέτρων.
Με την άφιξή μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση της
πόλης που προστατεύεται από την UNESCO σαν
μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στενά
δρομάκια με αποικιακή αρχιτεκτονική, Μέγαρα και
αγορές θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μας.
Κορυφαίες επισκέψεις το κυβερνητικό Μέγαρο που
χτίστηκε τον 17ο αιώνα και η εκκλησία του Αγ. Φραγ-
κίσκου του 1537, με τον υπέροχο διάκοσμο έργων
σπουδαίων καλλιτεχνών της “Escuela Quitena”. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για το Μνημείο του ισημερινού
εκεί που η γήινη σφαίρα …χωρίζεται στα δύο. Εμείς
θα δούμε το μνημείο και θα βγάλουμε την καθιερωμένη
φωτογραφία πατώντας στο βόρειο και στο νότιο ημι-
σφαίριο ταυτόχρονα!!!!
9η μέρα: Κίτο (Αγορά του Οταβάλο). Σήμερα θα
απολαύσουμε την φολκλορική διάσταση της χώρας
επισκεπτόμενοι την κοινότητα των Οταβαλένιος και
την περίφημη αγορά τους. Άντρες και γυναίκες ντυμένοι
με τις παραδοσιακές τους φορεσιές συναθροίζονται
εδώ και αιώνες στην Plaza de Ponchos του Οταβάλο
πουλώντας απίστευτα είδη χειροτεχνίας. Θαυμάσια
λοιπόν ευκαιρία για μας να φωτογραφήσουμε και να
διαλέξουμε τα αναμνηστικά δωράκια για συγγενείς
και φίλους. Το απόγευμα πριν την επιστροφή μας στο
Κίτο θα επισκεφθούμε τη λίμνη Κικότσα που βρίσκεται
πάνω σε ένα παλιό κρατήρα.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ - ΕΚΟΥΑΔΟΡ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) 15 μέρες 68
AΠΟ €3890

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία 4* & 5* 

με ημιδιατροφή καθημερινά
Μεταφορές και ξεναγήσεις 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Ξεναγήσεις από έμπειρους 
διπλωματούχους ξεναγούς 

Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους
Αχθοφορικά / φιλοδωρήματα
Έμπειρος αρχηγός / συνοδός

Ταξιδιωτικός φάκελος 
με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18/6, 20/7, 10/8, 7/9, 19/10
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ΠΤΗΣΕΙΣ AIR fRANCE
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 06.05 08.40
ΠΑΡΙΣΙ - ΜΠΟΓκΟτΑ 13.10 17.15
ΜΠΟΓκΟτΑ - ΠΑΡΙΣΙ 20.25 13.00*
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 15.00 19.05
* Άφιξη την επόμενη μέρα



10η μέρα: Κίτο - Κοτοπαξί - Τσιμποράζο - Ρίο
Μπάμπα / Αλαουσί. Αφήνοντας το Κίτο κατηφορίζουμε
προς το νότο με προορισμό τους πρόποδες του πιο
ψηλού ενεργού ηφαιστείου του κόσμου το Κοτοπαξί.
Μέρος του ομώνυμου Εθνικού Πάρκου με πλούσια
και ιδιαίτερη πανίδα και χλωρίδα θα μας χαρίσει
«δραματικές» εικόνες της χιονοσκέπαστης κορυφής
του. Θα επισκεφθούμε ακόμη το ηφαίστειο Τσιμποράζο
στο ομώνυμο πάρκο, με την υψηλότερη κορυφή στο
Εκουαδόρ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη περιοχή
του Ρίο Μπάμπα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Τσιμ-
ποράζο. Η πόλη χτισμένη στην κοιλάδα Τάπι ξεχωρίζει
για τη χάρη και την αρχοντιά της δικαιώνοντας πλήρως
το ψευδώνυμο της  «Σουλτάνα των Άνδεων». Διανυ-
κτέρευση στο Αλαουσί.
11η μέρα: Αλαουσί - Τρένο του διαβόλου - Ινκαπίρκα
- Κουένκα. Η σημερινή συγκλονιστική μέρα θα
ξεκινήσει με επίσκεψη στην εκκλησία Μπαλμπανέρα,
ίσως τη παλαιότερη χριστιανική εκκλησία που έφτιαξαν
οι Ισπανοί τον 15ο αιώνα στις εύφορες κοιλάδες λίγο
έξω από το Ρίο Μπάμπα. Σε αυτή την περιοχή
παράγονται τα περισσότερα δημητριακά της χώρας
όπως το «Κίνοα» ,βασική τροφή των ντόπιων. Στη
συνέχεια στο Αλαουσί θα απολαύσουμε μία ξεχωριστή
διαδρομή επιβιβαζόμενοι στο «τρένο του διαβόλου»
σ’ ένα άκρως δυσπρόσιτο σημείο της χώρας. 800
μόλις μέτρα χωρίζουν τον σταθμό του Αλαουσί από
αυτόν του Σιμπάμπε όμως η διαδρομή στον απρόσιτο
βράχο που ονομάζεται «Μύτη του διαβόλου» κόβει
την ανάσα. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το
Μουσείο Condor Pununa με πλούσια εκθέματα λαϊκής
Τέχνης και φαρμακευτικών φυτών. Επιστροφή στο
σταθμό του Αλαουσί και αναχώρηση οδικώς για την
Ινκαπίρκα, τον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο
των Ίνκας που χρονολογείται από τον 15ο αι. Το
Τείχος των Ινκας, επιβλητικό και μυστηριώδες θα μας
ενισχύσει ακόμα περισσότερο την πεποίθηση πως
αυτός ο πολιτισμός κρατά ακόμα και σήμερα καλά
κρυμμένα τα μυστικά του. Μετά την ξενάγηση
αναχωρούμε για την Κουένα την τρίτη μεγαλύτερη
πόλη της χώρας που θεμελιώθηκε τον 16ο αι. στα
ερείπια του οικισμού Τομεμπάμπα των Ίνκας.
12η μέρα: Κουένκα. Μία από τις πιο όμορφες πόλεις

των Άνδεων, η Κουένκα τα έχει όλα: λιθόστρωτα καλν-
τερίμια, χαμηλά σπιτάκια με κόκκινα κεραμίδια, κομψά
σιδερόφραχτα μπαλκονάκια, χαριτωμένες πλατείες, αποι-
κιακά μέγαρα και πλούσια τοπική χειροτεχνία. Εμείς θα
την εξερευνήσουμε, θα την φωτογραφήσουμε και θα
σταθούμε με δέος στον Καθεδρικό της ναό στολισμένο
με μάρμαρο. Επιπλέον θα επισκεφθούμε το Μουσείο
των παραδοσιακών καπέλων, ένα λαϊκό είδος χειροτε-
χνίας που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας. Τέλος η
μέρα μας θα κλείσει με επίσκεψη στο μουσείο των Ιθα-
γενών στην Κουένκα με την πλούσια συλλογή κεραμικών
των Προκολομβιανών Πολιτισμών των Άνδεων.
13η μέρα: Κουένκα - Γκουαγιακίλ. Αναχώρηση για
το παραθαλάσσιο Γκουαγιακίλ στις ακτές του Ειρηνικού.
Η διαδρομή μας θα μας χαρίσει πανέμορφες εικόνες
καθώς θα διασχίζουμε το Εθνικό Πάρκο Κάχας,
ερημικά τοπία και «θάλασσες» από σύννεφα καθώς
θα κατηφορίζουμε τις πλαγιές των Άνδεων μέχρι την
υγρή κοιλάδα Γκουάγιας σπαρμένη με φυτείες
ζαχαροκάλαμου, κακάου και μπανάνας. Η πόλη του
Γκουαγιακίλ με το τροπικό της κλίμα, την οποία θα
απολαύσουμε κατά την περιήγησή μας, σφύζει από
ζωή και αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα
της χώρας. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κάποτε
φιλοξένησε σημαντικούς προκολομβιανούς πληθυσμούς
όπως τους Βλαντίβια, του Ματσαλίγια, τους Τσορέρα,
του Γκουανκάλα και τους Μαντένια. Στολίδι της πόλης
η Μαλεκόν 2000, μία ανάπλαση κατά μήκος του
Ωκεανού, της χαρίζει κοσμοπολίτικο αέρα.
14η - 15η - μέρα: Γκουαγιακίλ - Αθήνα / Θεσσαλο-
νίκη. Πτήση μέσω ενδιάμεσων σταθμών για την
Ελλάδα. Άφιξη την 15η μέρα.

Για όσους συνεχίζουν: 
14η μέρα: Γκουαγιακίλ-Μπάλτρα-Βόρειο Σέιμουρ
Γκαλάπαγκος. Με σύντομη πτήση πετάμε για το
αεροδρόμιο του Σαν Κρίστομπαλ, απ’ όπου θα ξεκινήσει
η 4ήμερη κρουαζιέρα μας. Ο ξεναγός μας θα σας
περιμένει στο αεροδρόμιο και μόλις αφιχθούν όλα τα
μέλη του γκρουπ, θα σας συνοδεύσει στο Καταμαράν
Archipell, που είναι αγκυροβολημένο στο λιμανάκι
Πουέρτο Αγιόρα (Puerto Ayora). Μετά την άφιξη και
επιβίβαση θα σας παρέχουμε τις απαραίτητες γενικές

πληροφορίες. Ακολουθεί γεύμα. Αργότερα, θα
ξεκινήσουμε την πρώτη μας εκδρομή στο Βόρειο
Σέιμουρ (North Seymour), το οποίο βρίσκεται στη Βόρεια
πλευρά της Νήσου Μπάλτρα (Baltra). Είναι ένα χαμηλό,
επίπεδο νησί που σχηματίστηκε από υποθαλάσσια
ανύψωση ηφαιστειακής λάβας. Το νησί καλύπτεται από
χαμηλή, θαμνώδη βλάστηση και διαθέτει τη μεγαλύτερη
αποικία θαλασσοπουλιών είδους Φρεγάτα στα νησιά
Γκαλαπάγκος. Στο νησί υπάρχει επίσης ένας μεγάλος
πληθυσμός γαλαζόποδων μπούμπιζ, οι οποίοι
καταφεύγουν σε έναν εντυπωσιακό ερωτικό χορό όταν
υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες δημιουργίας φωλιάς.
Η παρουσία των πουλιών αυτών είναι πραγματικά ένα
από τις καλύτερες ατραξιόν του νησιού. 
15η μέρα: Μπαρτολομέ - Σαντιάγκο - Κόλπος Σάλιβαν
Γκαλάπαγκος. Στο νησί Μπαρτολομέ (Bartolomé
Island) θα ανεβείτε για να θαυμάσετε την εντυπωσιακή
πανοραμική θέα του Κόλπου Σάλιβαν (Sullivan Bay)
και του διάσημου Βράχου Πινακλ (Pinnacle Rock). Οι
παραλίες στου πρόποδες του Βράχου Πινακλ
ενδείκνυνται για κολύμπι με αναπνευστήρα (snorkelling)
ώστε να ανακαλύψετε το θαυμαστό θαλάσσιο κόσμο
της περιοχής. Το απόγευμα, θα επισκεφθούμε τον Κόλπο
Σάλιβαν, στην ανατολική ακτή του Σαντιάγκο.
Προσγειωνόμαστε σε μια κοραλλιογενή παραλία με
λευκή άμμο και ξεκινάμε τη βόλτα μας πάνω σε λάβα
που έρεε εκεί πριν από 100 χρόνια. Το μέρος αυτό
είναι ιδανικό για να δείτε και να αισθανθείτε την
ηφαιστειακή απαρχή των Γκαλάπαγκος.  
16η μέρα: Νήσος Ισαβέλλα (Ιsabella Island) -
Γκαλάπαγκος. Σήμερα θα επισκεφθούμε ένα ιστορικό
μέρος που χτίστηκε από τους φυλακισμένους στην
πρώτη φυλακή του Εκουαδόρ, όπου θα μάθουμε
κάποια πράγματα για τη ζωή και τις συνήθειές τους
στη φυλακή. Αργότερα, θα επισκεφθούμε το
συναρπαστικό Κέντρο Εκτροφής «Αρνάλδο Τουπίζα»,
όπου θα ανακαλύψουμε τα μυστήρια των Γκαλάπαγκος
και θα επισκεφθούμε το κέντρο αναπαραγωγής.  
17η μέρα: Μπάλτρα - Γκουαγιακίλ - Πάναμα Σίτυ.
Το πρωί αποβιβαζόμαστε από το κρουαζιερόπλοιό
μας και από το αεροδρόμιο της Μπάλτρα πετάμε για
το Γκουαγιακίλ κι από κει για την Πόλη του Παναμά
που θα μας φιλοξενήσει γι’ απόψε.
18η - 19η μέρα: Πάναμα Σίτυ - Αθήνα / Θεσσαλονίκη 
Σήμερα θα απολαύσουμε πολιτισμό! Μία θαυμάσια
ξενάγηση στο αποικιακό παρελθόν της πόλης του
Παναμά, βόλτα στη θαυμάσια παραλία και τελευταία
ψώνια. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Αργά το βράδυ
πετάμε για την Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Άφιξη την 19η μέρα.
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1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Μπουένος
Άιρες. Η σημερινή μας πτήση θα μας μεταφέρει
στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος
Άιρες, ίσως την ομορφότερη πόλη της Νοτίου
Αμερικής.
2η μέρα: Μπουένος Άιρες. Άφιξη το Μπουένος
Άιρες . «Βασιλική της Παρθένας Μαρίας των Κα-
λών Ανέμων» ήταν η επίσημη ονομασία της πό-
λης όταν ιδρύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του
1536. Ήταν τα χρόνια που οι επιδημίες τσάκιζαν

τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και τα πιο ασφαλή μέ-
ρη ήταν αυτά με τον πιο καθαρό αέρα. Το Μπουένος
Άιρες, έχοντας την αύρα του Ατλαντικού από την ανατο-
λική του πλευρά, αλλά και τους ανέμους των Άνδεων
που βρίσκουν διέξοδο στον ωκεανό μέσω του Ρίο ντε
λα Πλάτα στα βόρεια, ήταν ένα μέρος με καθαρό αέ-
ρα. Και επιπλέον, για να φθάσει κανείς στην περιοχή με
τα μέσα της εποχής χρειαζόταν «καλούς ανέμους». Το
Μπουένος Άιρες είναι μία από τις μεγαλουπόλεις της
Λατινικής Αμερικής με τον πληθυσμό του πολεοδομι-
κού συγκροτήματος να ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια κα-
τοίκους, έχει συνοικίες που θυμίζουν πολύ έντονα Ευ-
ρώπη, αλλά δεν της λείπουν και οι εικόνες που τη συν-
δέουν άρρηκτα με την αποικιακή αρχιτεκτονική και τις
λατινικές της ρίζες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία
μας με την πόλη από την αριστοκρατική συνοικία της
Ρεκολέτα με τα επιβλητικά κτίρια, θα συνεχίσουμε την
φωτογραφική μας περιήγηση με την πλούσια σε πάρκα
περιοχή του Παλέρμο και θα κάνουμε την πρώτη μας
στάση στο Κοιμητήριο της Ρεκολέτα. Εδώ έχουν την τε-
λευταία τους κατοικία όλοι οι επιφανείς πολίτες της χώ-
ρας και εμείς θα επισκεφτούμε το ταφικό μνημείο της
Εύας Ντουάρτε, ή όπως αλλιώς είναι γνωστή, της Εβίτας
Περόν. Στη συνέχεια μέσω της Λεωφόρου της 9ης Ιουλί-
ου με τον τεράστιο Οβελίσκο που κατασκευάστηκε το
1936 για να τιμήσει τα 400 χρόνια από την ίδρυση της
πόλης, θα περάσουμε από το θέατρο Κολόν (Κολόμ-
βου) που, σύμφωνα με το National Geographic, είναι
η τρίτη καλύτερη όπερα του κόσμου. Η επόμενη στάση
μας θα γίνει στην πλατεία Κογκρέσου, όπου θα μπορέ-
σουμε να φωτογραφίσουμε τον «Σκεπτόμενο άνθρω-
πο» του Ροντέν με φόντο το επιβλητικό κτίριο του Εθνι-
κού Κογκρέσου της Αργεντινής. Ο Αύγουστος Ροντέν
ήταν ένας πολύ «παραγωγικός» γλύπτης και ποικίλες
εκδοχές του ίδιου έργου βρίσκονται σε διάφορα μέρη

του κόσμου με πιο γνωστές να είναι το γλυπτό του
Μπουένος Άιρες καθώς και αυτό του μουσείου Ροντέν
στο Παρίσι. Μέσω της Λεωφόρου του Μαΐου, φθάνου-
με στη συνέχεια στην Πλατεία Μαΐου όπου ο Καθεδρι-
κός ναός που στεγάζει το μαυσωλείο του απελευθερω-
τή της Αργεντινής Χοσέ Ντε Σαν Μαρτίν, το παλιό Δη-
μαρχείο και το Προεδρικό Μέγαρο θα συγκεντρώ-
σουν το ενδιαφέρον μας. Το Προεδρικό Μέγαρο είναι
γνωστό με το όνομα «Ροζέ Οίκος» (Casa Rosada) εξαι-
τίας του χρώματος που το καλύπτει και αποτελεί την
έδρα του Προέδρου της χώρας από το 1898. Συνεχί-
ζουμε, και περνώντας μέσα από την γεμάτη χρώμα συ-
νοικία του Σαν Τέλμο όπου και γεννήθηκε το Αργεντίνι-
κο Τανγκό, φθάνουμε στην Μπόκα όπου θα αφιερώ-
σουμε λίγο χρόνο. Την περιοχή της Μπόκα κατοίκησαν
πρώτοι οι ναυτικοί που έφθαναν με τα καράβια τους
από την Ευρώπη και σαν οικοδομικά υλικά χρησιμο-
ποίησαν ότι μπορούσαν να αποσπάσουν από τα πλοία
τους. Έβαψαν τα κτίρια με έντονα χρώματα και έτσι
έχουμε τώρα αυτή τη μοναδική στον κόσμο αρχιτεκτο-
νική. Το δρομάκι που θα κερδίσει το ενδιαφέρον μας εί-
ναι το πασίγνωστο «Ελ Καμινίτο» αλλά και η υπόλοιπη
συνοικία δεν θα μας αφήσει αδιάφορους με τα πολλά
μαγαζιά τουριστικού ενδιαφέροντος, τα εστιατόρια κ.α.
Μετά το γεύμα σε τοπικό εστιατόριο θα συνεχίσουμε
με μία κρουαζιέρα στο Δέλτα του ποταμού Τίγκρε. Είναι
το σημείο όπου ενώνονται δύο ποταμοί, ο Παρανά και
ο ποταμός της Ουρουγουάης και σχηματίζουν στο πέ-
ρασμά τους διάφορα νησάκια. Γραφικά ξύλινα σπίτια,
τα οποία στηρίζονται σε πασσάλους στις όχθες του πο-
ταμού, όπου οι κάτοικοι καθισμένοι στις βεράντες τους
απολαμβάνουν την εξαίσια αυτή θέα. Πράγματι μία
αξέχαστη εμπειρία!
3η μέρα: Μπουένος Άιρες. Σήμερα το Cosmorama
σας προσφέρει μία επιπλέον μοναδική εκδρομή. Η μέ-
ρα μας είναι αφιερωμένη στην γνωριμία του παραδο-
σιακού τρόπου ζωής των Αργεντίνων «Κάου Μπόις»,
των λεγόμενων Γκαούτσος. Θα επισκεφθούμε τη κα-
λύτερη φάρμα της περιοχής, την Σάντα Σουσάνα, θα ιπ-
πεύσουμε άλογο, θα κάνουμε βόλτα με την άμαξα και
θα γευτούμε τοπικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα Αρ-
γεντίνικα ψητά και παρακολουθώντας ένα μουσικοχο-
ρευτικό θέαμα. Πριν αποχαιρετήσουμε τη φάρμα θα
παρακολουθήσουμε μια επίδειξη ιππικής τέχνης από
τους γκαούτσος.

4η μέρα: Μπουένος Άιρες. Σήμερα το Cosmorama
σας προσφέρει μία επιπλέον μοναδική εκδρομή. Η μέ-
ρα μας είναι αφιερωμένη στην γνωριμία του παραδο-
σιακού τρόπου ζωής των Αργεντίνων «Κάου Μπόις»,
τους λεγόμενους Γκαούτσος. Θα επισκεφθούμε τη κα-
λύτερη φάρμα της περιοχής, την Σάντα Σουσάνα και
θα γευτούμε τοπικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα Αρ-
γεντίνικα ψητά. 
5η μέρα: Μπουένος Άιρες. Ημέρα ελεύθερη, η σημε-
ρινή. Προτείνουμε μια βόλτα με τον αρχηγό στην πε-
ριοχή Σαν Τέλμο όπου υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα
υπαίθρια αγορά και στην οποία θα αφιερώσουμε αρ-
κετό χρόνο. Θα γυρίσουμε στο ξενοδοχείο μας περ-
νώντας από το Πουέρτο Μαδέρο όπου και θα μας δο-
θεί η ευκαιρία να χαλαρώσουμε απολαμβάνοντας την
αύρα του ωκεανού σε κάποιο από τα πολλά εστιατό-
ρια της αναβαθμισμένης και πολύβουης πια αυτής πε-
ριοχής. Το βράδυ θα πάρουμε το δείπνο μας, συνο-
δευόμενο από εξαιρετικό Αργεντίνικο κρασί, παρακο-
λουθώντας ένα υπέροχο πρόγραμμα ταγκό στο πιο τα
ονομαστό κέντρο της πόλης «Εσκίνα Κάρλος Γαρδέλ». 
6η μέρα: Μπουένος Άιρες - Ιγκουασού. Μετά το
πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο εθνικών πτήσεων,
και πτήση για το Ιγκουασού της Αργεντινής. Με την άφι-
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ξή μας θα κατευθυνθούμε προς το Πάρκο της Αργεντι-
νής για να απολαύσουμε το υπερθέαμα των καταρρα-
κτών από την πλευρά της Αργεντινής. Ακριβώς μετά την
είσοδο του πάρκου, θα μπούμε στο τρενάκι που θα μας
πάει στο Λαρύγγι του Διαβόλου. Το όνομα τα λέει όλα.
Είναι ένας τεχνητός διάδρομος που καταλήγει σε μία
πλατφόρμα ακριβώς πάνω από το πιο εντυπωσιακό
σημείο των καταρρακτών. Βγάζουμε τις απαραίτητες
φωτογραφίες και επιστρέφουμε με το τρενάκι σε ένα
σημείο από όπου θα περπατήσουμε στο ανώτερο και
στο κατώτερο μονοπάτι των καταρρακτών. Η θέα του
μεγαλουργήματος της φύσης αλλά και το συναπάντη-
μα με τα διάφορα ζώα του πάρκου (ιγκουάνα, κοάτι, πί-
θηκοι κ.α.), κάνουν τη διαδρομή εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα. Οι πιο τολμηροί μπορούν - προαιρετικά- να κά-
νουν βόλτα με το ταχύπλοο μέσα στο ποτάμι. Είναι μια
εμπειρία ανεπανάληπτη. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
μας το απόγευμα όπου και θα έχουμε το δείπνο μας.
7η μέρα: Ιγκουασού. Μετά το πρωινό μας, συνεχίζου-
με για την γειτονική Παραγουάη, όπου θα επισκεφθού-
με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη παραπο-
τάμια Σιουδάδ Ντελ Έστε (Πόλη της Ανατολής), για να
πάρουμε μία καλή γεύση από τη πιο «άγνωστη» χώρα
της Νοτίου Αμερικής. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για την
συνοριακή πόλη του Ιγκουασού, παγκοσμίως διάσημη
για τους περίφημους καταρράκτες. Ο ποταμός Ιγκουα-
σού πηγάζει στην περιοχή της Κουριτίμπα στη Βραζιλία,
και εκβάλλει μετά από 1200 χιλιόμετρα στο ποταμό
Παρανά. Το σημείο της συμβολής των δύο ποταμών -
λίγο μετά τους καταρράκτες- είναι τριεθνές, μεταξύ της
Αργεντινής, της Βραζιλίας και της Παραγουάης. Σήμερα
θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών της
Βραζιλίας. Το λεωφορείο θα μας μεταφέρει στη στάση
μας, περίπου 12 χιλιόμετρα από την είσοδο του πάρ-
κου, και από κει θα περπατήσουμε φωτογραφίζοντας
τους καταρράκτες κατά μήκος του ποταμού μέσα σε ορ-
γιώδη βλάστηση. Οι ίδιοι οι Βραζιλιάνοι λένε ότι οι πιο
όμορφες εικόνες των καταρρακτών ανήκουν στην
πλευρά της Αργεντινής, αλλά για να τις δει κάποιος θα
πρέπει να βρίσκεται στην πλευρά της Βραζιλίας. Αφιε-
ρώνουμε δύο ώρες στο φωτογραφικό μας σαφάρι. Εκ-
στασιασμένοι από το έργο της φύσης καταλήγουμε στο
ξενοδοχείο μας όπου θα έχουμε και το δείπνο μας.
8η μέρα: Ιγκουασού - Ρίο Ντε Τζανέιρο. Μεταφορά

στο αεροδρόμιο για την πτήση μας προς το Ρίο ντε Τζα-
νέιρο. πρωί. Μετά τον έλεγχο και την παραλαβή των
αποσκευών μας ξεκινάμε για μια πρώτη γνωριμία με
την τόσο ξακουστή πόλη. Ο κόλπος της Γκουαναμπά-
ρα (τον οποίο θεώρησαν εκβολή ποταμού οι θαλασ-
σοπόροι), που βρέχει το Ρίο ανακαλύφθηκε την 1η Ια-
νουαρίου του 1502 και η ημερομηνία έδωσε και το
όνομα στην πόλη (Ποταμός του Ιανουαρίου). Είναι η
δεύτερη σε πληθυσμό, μετά το Σάο Πάολο, πόλη της
Βραζιλίας και ήταν η πρωτεύουσα της χώρας έως το
1960, χρονιά κατά την οποία μεταφέρθηκε η πρω-
τεύουσα σε μία νεόκτιστη πόλη που ονομάστηκε
Μπραζίλια. Ξεκινάμε τη γνωριμία της πόλης με το φη-
μισμένο στάδιο Μαρακανά. Νεόκτιστο πια, για τις
ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, κάποτε
είχε το παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων με
περίπου 210.000 θεατές. Στη θέση του παλαιού υψώ-
νεται τώρα το νέο Μαρακανά και δίπλα του το κλειστό
γυμναστήριο Μαρακαναζίνιο. Συνεχίζουμε με το περί-
φημο Σαμποδρόμιο, το χώρο που έχει γίνει παγκο-
σμίως γνωστός επειδή φιλοξενεί την παρέλαση του πιο
διάσημου καρναβαλιού του κόσμου. Σχεδιάστηκε
από τον παγκοσμίως γνωστό Βραζιλιάνο αρχιτέκτονα
Όσκαρ Νιεμέγιερ με σκοπό να υποδέχεται την παρέ-
λαση της Σάμπα, εγκαινιάστηκε το 1984 και μπορεί να
φιλοξενήσει 72.000 θεατές. Στη συνέχεια κατευθυνό-
μαστε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, και αφού περά-
σουμε από την παραδοσιακή συνοικία Λάπα, που είναι
και το κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης, επισκεπτό-
μαστε τον καθεδρικό ναό της πόλης. H ανέγερσή του
oολοκληρώθηκε το 1979, είναι αφιερωμένος στον
Άγιο Σεβαστιανό (παρόλο που οι ντόπιοι τον αποκα-
λούν Νέο Καθεδρικό) και το αρχιτεκτονικό του στυλ
προσομοιάζει σε πυραμίδα των Μάγια. Ακολουθεί η
περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο όπου ξεχωρίζουν
η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εθνικό Θέατρο, το Δημαρχείο
καθώς και το Μουσείο Καλών τεχνών - όλα κτισμένα
σε εξαίρετη νεοκλασική αρχιτεκτονική. Μέρος της ξε-
νάγησης είναι και η γεύση. Στην περιοχή, ένα από τα
μέρη που πρέπει κάποιος να επισκεφθεί είναι και το ζα-
χαροπλαστείο (confiteria) Κολόμπο. Με ένα απίστευτο
ντεκόρ και με πάνω από 120 χρόνια ιστορίας, μας δίνει
την ευκαιρία για ξεκούραση πίνοντας καφέ (Βραζιλιά-
νικο!!!) συνοδευόμενο από το διάσημο γλυκό παστέλ

ντε νάτα. Ύστερα από τον καταιγισμό εικόνων, πηγαί-
νουμε στο εστιατόριο για να πάρουμε το μεσημεριανό
μας γεύμα με διεθνή κουζίνα και κατόπιν κατευθυνό-
μαστε στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ, με τον αρχηγό
σας μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα φαντασμαγο-
ρικό θέαμα με εικόνες από τη σύγχρονη Βραζιλία. 
9η μέρα:  Ρίο ντε Τζανέιρο. Η σημερινή μας ημέρα πε-
ριλαμβάνει την επίσκεψη σε ένα από τα πιο αναγνωρί-
σιμα μέρη του πλανήτη. Το λόφο Κορκοβάντο με το
άγαλμα του Ιησού του Λυτρωτή (Cristo Redentor). Θα
ανέβουμε στο λόφο χρησιμοποιώντας τον οδοντωτό
σιδηρόδρομο και εκεί, από υψόμετρο 700 μέτρων θα
έχουμε θέα στην πόλη που κόβει την ανάσα. Από τέ-
τοιο υψόμετρο έχουμε μια καλή εικόνα της πόλης, των
παραλιών, της λιμνοθάλασσας και του Νιτερόι - της
αδελφής πόλης που είναι στην άλλη πλευρά του κόλ-
που της Γκουαναμπάρα. Δεν θα παραλείψουμε βέβαια
να βγάλουμε φωτογραφία (όπως όλοι άλλωστε!)
μπροστά στο άγαλμα του Ιησού παίρνοντας την αντί-
στοιχη στάση. Ένα άγαλμα κατασκευασμένο από τσι-
μέντο και μέταλλο με ύψος 36 μέτρα και του οποίου η
κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1931. Μετά το πέρας
της επίσκεψης, περνάμε με το λεωφορείο έξω από την
πιο πολυπληθή φαβέλα της Βραζιλίας, την Ροσίνια,
όπου μπορούμε (παίρνοντας τις κατάλληλες προφυλά-
ξεις) να βγάλουμε φωτογραφίες τις εισόδου της, και
συνεχίζουμε περνώντας έξω από τη φαβέλα Βιντιγκάλ
που υψώνεται σ’ ένα λόφο ακριβώς δίπλα στη θάλασ-
σα. Λένε μάλιστα, ότι είναι η φαβέλα με τους πιο φτω-
χούς κατοίκους αλλά και με την πιο όμορφη θέα. Στη
συνέχεια σειρά έχουν οι παραλίες της Ιπανέμα και της
Λεμπλόν. Δύο παραλίες, η μία συνέχεια της άλλης, με
πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά από την Κόπα Καμπάνα
και με τα διαμερίσματα που βλέπουν στις παραλίες αυ-
τές να συγκαταλέγονται στα πιο ακριβά ακίνητα αστι-
κού ιστού του κόσμου. Το σημερινό μας γεύμα περι-
γράφεται με μία και μόνο λέξη: Τσουρασκερία! Το χα-
ρακτηριστικό μπάρμπεκιου των Βραζιλιάνων. Καθό-
μαστε στο τραπέζι μας, σερβιριζόμαστε ό,τι θέλουμε
από τον μπουφέ και στη συνέχεια απολαμβάνουμε
κομμάτια από τις αλλεπάλληλες σούβλες, που φέρ-
νουν οι σερβιτόροι στο τραπέζι μας. Μετά την ξεκού-
ραση στο ξενοδοχείο, μπορούμε να κάνουμε μια τε-
λευταία βόλτα στην Κόπα Καμπάνα για να χορτάσου-
με από τις τελευταίες εικόνες της πόλης.
10η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο. Σήμερα θα επισκεφθού-
με το Λόφου του Ζαχαρόψωμου (Pao de Acucar). Για
να φθάσουμε στην κορυφή θα χρησιμοποιήσουμε το
εναέριο βαγονέτο και εκεί θα πάρουμε μια πρώτη πα-
νοραμική εικόνα του Ρίο με τις ξακουστές παραλίες της
Κόπα Καμπάνα, Λέμε, Φλαμέγκο και Μποταφόγκο.
Ύστερα από τον καταιγισμό εικόνων, πηγαίνουμε στο
εστιατόριο για να πάρουμε το μεσημεριανό μας γεύμα
με διεθνή κουζίνα και κατόπιν κατευθυνόμαστε στο ξε-
νοδοχείο. Αργότερα οι ανήσυχοι ταξιδιώτες μπορούν
να πάρουν μια γεύση από φαβέλα και αργότερα μετά
το δείπνο στο ξενοδοχείο μας, προτείνουμε μια εξόρ-
μηση για ψώνια στην Αβενίδα Ατλάντικα όπου υπάρ-
χει νυχτερινή αγορά σουβενίρ, και τη δοκιμή του περί-
φημου Βραζιλιάνικου κοκτέιλ «καϊπιρίνια» σε ένα από
τα μπαράκια της παραλίας.
11η μέρα. Ρίο ντε Τζανέιρο - Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
Χρόνος στη διάθεση μας, μέχρι αργά το μεσημέρι, που
θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο, απ’ όπου πλήρεις
εντυπώσεων από τη γνωριμία μας με την Λατινική Αμε-
ρική, θα πετάξουμε μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για
την Ελλάδα.
12η μέρα. Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην Αθήνα
ή στην Θεσσαλονίκη .
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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 16/6, 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)

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)

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)

Η Βραζιλία είναι μια χώρα πλούσια σε άγρια φύση, ιστορία και πολι-
τιστική παράδοση. Παρθένα δάση,  φυλές, αποικιοκρατική αρχιτεκτο-
νική, μοναδικές αμμώδεις παραλίες και φυσικά …χορός. Ένα ταξίδι σε
αυτή την τεράστια χώρα, είναι μια εμπειρία ζωής.

Αναχωρήσεις 5/8, 7/10
Πτήσεις Air France
Ξενοδοχεία 4*, 5*, Lodge στο Παντανάλ, ημιδιατροφή καθημερινά

Διανυκτερεύσεις: Σάο Πάολο (1), Ιγκουαζού (2), Κουιάμπα (2), Μα-
νάους (1), Αμαζόνιος (2), Μπελέμ (1) , Σάο Λουίς (2), Εθνικό Πάρκο
Λενκόις Μαρανιένσες (1), Ρεσίφε (1), Σαλβαδόρ της Μπαϊα (2), Ούρο
Πρέτο (1), Ρίο Ντε Τζανέιρο (4)

Μεγάλες Αντίλλες (Κούβα - Τζαμάικα - Αιτή - Πουέρτο Ρίκο - Σεν Μαρτέν - Δομινικανή Δημοκρατία) 20 μέρες, από €7090

10 μέρες, από €2190Αποικιακό Μεξικό τα στολίδια της Unesco Πουέμπλα Βέρα Κρουζ

22 μέρες, από €4990Πολιτιστικό Πανόραμα Μεξικού

22 μέρες, από €7290Πανόραμα Βραζιλίας, Παντανάλ, Αμαζόνιος
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Συναρπαστικό ταξίδι σε μερικά από τα ομορφότερα τοπία και συναρ-
παστικότερα φυσικά αξιοθέατα της Νοτίου Αμερικής που επαναλαμβά-
νεται 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), Κου-
ρού (1), Καγιέν (1)

Το πληρέστερο πρόγραμμα που «χτενίζει» τα σημαντικότερα αξιοθέατα
των χωρών των Άνδεων και φυσικά το «ονειρικό» και πάντα συγκλονι-
στικό Νησί του Πάσχα.

Αναχώρηση 27/9
Πτήσεις με Air France Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*, Ημιδιατροφή

Διανυκτερεύσεις: Λίμα (3), Τρουχίγιο (1), Τσικλάγιο (1), Φαράγγι Κόλυα
(1), Νάσκα (1), Αρεκίπα (1), Πούνο (2), Κούσκο (4), Λα Παζ (2), Σού-
κρε (1), Ποτοσί (1), Ουγιούνι (1), Σαν Χουάν (1), Σαν Πέδρο ντε Ατα-
καμα (2), Σαντιάγκο ντε Τσίλε (1), Νησί Πάσχα(2)

Συνοδεύει ο Παναγιώτης Ηλιάδης

Οι εσχατιές της Νοτίου Αμερικής προσφέρουν αξέχαστες ταξιδιωτικές
συγκινήσεις σε όσους αποφασίσουν να τις επισκεφτούν.

Αναχώρηση 18/11

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

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

Τολμήστε μαζί μας, και ελάτε να σας ταξιδέψουμε στις εσχατιές του πλα-
νήτη μας στο μαγικό κόσμο που περικλείεται στη λέξη Ανταρκτική!!! 

Αναχωρήσεις 1/11, 21/11

Πτήσεις με Turkish Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 5*, Ημιδιατροφή σε Ουσουάια & Μπουένος Άιρες και
Πλήρης Διατροφή κατά τη διάρκεια της Κρουαζιέρας. Διαμονή σε δίκλι-
νες εξωτερικές καμπίνες (2 φινιστρίνια) με ιδιωτικό λουτρό και ντουζ.

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

15/23 μέρες, από €4090Βενεζουέλα - Δ. Ορινόκο - Λος Ρόκες - Γουιάνα - Σουρινάμ - Γαλ. Γουιάνα

25/28 μέρες, από €7290Περού Βολιβία Χιλή Έρημος Ατακάμα (Επέκταση Νησί του Πάσχα)

17 μέρες, από €5290Παταγονία Γη του Πυρός

16 μέρες, από €7590Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική



1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Γιοχάνε-
σμπουργκ. Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού
για το Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, τον
οικονομικό κολοσσό της Νότιας Αφρικής, που
ανήκει στις «νεαρές» πόλεις του κόσμου μιας και
είναι μόλις 120 χρονών. 
2η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ. Άφιξη και αναχώ-
ρηση για Gold Reef City όπου και θα επισκε-
φθούμε ένα παλαιό ορυχείο, για να δούμε τον
τρόπο που γινόταν η εξόρυξη του χρυσού στον

οποίο οφείλει την ανάπτυξη της η περιοχή. Αμέσως
μετά επιστρέφουμε στο Γιοχάνεσμπουργκ, από τις τα-
χύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της Αφρικής όπου ου-
ρανοξύστες, μεγάλα εμπορικά κέντρα και μοντέρνα
εστιατόρια συνθέτουν την εικόνα της κοσμοπολίτικης
μεγαλούπολης. Ωστόσο στον αντίποδα υπάρχει και η
συνοικία του Σοβέτο με τις ξύλινες παράγκες, την οποία
και θα επισκεφθούμε. Είναι το μεγαλύτερο παλιό γκέτο
της χώρας, που σήμερα υπερηφανεύεται σαν το μονα-
δικό μέρος του κόσμου όπου στον ίδιο δρόμο βρί-
σκονται τα σπίτια δύο κατόχων Νόμπελ, του Νέλσον
Μαντέλα και του αιδεσιμότατου Ντέσμοντ Τούτου. Ση-
μαντική 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 μεγαλύτερα και πολυτελέστερα εμ-
πορικά κέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο. 
3η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ (Πραιτόρια). Αναχώρηση
για την διοικητική πρωτεύουσα, την Πραιτόρια. Γνωριμία
με το ωραιότερο τμήμα της καταπράσινης και στολι-
σμένης 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 επιστροφή 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 εκ-
δρομή στο Εθνικό Πάρκο Τσόμπε (Μποτσουάνα /
Κρουαζιέρα & Σαφάρι) Σήμερα σας προσφέρουμε
ΔΩΡΟ μία ολοήμερη 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 κατευ-
θυνόμαστε πρώτα στον ποταμό Chobe που αποτελεί
φυσικά μέρος του ομώνυμου Εθνικού Πάρκου, όπου
θα απολαύσουμε πρωινό σαφάρι-κρουαζιέρα σε μία
περιοχή που βρίθει από ιπποπόταμους 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
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 Βού-
βαλο)
8η μέρα: Κρούγκερ Παρκ - Σουαζιλάνδη - Χλουχλούε.

Σήμερα αναχωρούμε για την περιοχή του Χλουχλούε.
Καθ οδό θα επισκεφθούμε το βασίλειο της Σουαζιλάνδης(
που από το 1968 αποτελεί ανεξάρτητο κράτος). Συνεχί-
ζουμε 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 Πολι-
τιστικό χωριό τους, το Σάκαλαντ, αφιερωμένο στον με-
γάλο τους αρχηγό, το Σάκα. Στην συνέχεια αναχωρούμε
για το Ντέρμπαν, αγαπημένη πόλη των ναυτικών. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο
10η μέρα: Ντέρμπαν - Πόρτ Ελίζαμπεθ - Νάισνα. Η
πρωινή γνωριμία μας με τη πόλη του Ντέρμπαν περι-
λαμβάνει 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
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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 χερσαίο

και ποταμίσιο σαφάρι στο Εθνικό
Πάρκο τσόμπε της Μποστσουάνα (Αξίας

περίπου 170€ )

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων

Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 
ή δείπνων 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ

από την ημερομηνία επιστροφής 
του ταξιδιού και οπωσδήποτε 

2 κενές σελίδες.
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ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ EMIRATES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - ΝτΟΥΜΠΑΪ 18.05 23.35
ΝτΟΥΜΠΑΪ - ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓκ 

04.05 10.15
κΕίΠ τΑΟΥΝ - ΝτΟΥΜΠΑΪ 20.05 07.25
ΝτΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10.50 15.30

* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 20/6, 18/7, 8/8, 12/9, 24/10, 16/11

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΗΠΩΝ



παραλίες της. Από εδώ ξεκινάμε για την διάσημη Δια-
δρομή 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, Ουν-
τσχορν ή Νάισνα ) και όχι απαράιτητα στην ίδια τη
Νάισνα. 
11η μέρα : Νάισνα ( Κρουαζιέρα). Σήμερα μας περι-
μένει μια μοναδική εμπειρία στην λίμνη της Νάισνα
καθώς θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο, θα διασχίσουμε
ένα κομμάτι της Λίμνης και στην συνέχεια με ειδικά αυ-
τοκίνητα 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 στρουθοκα-
μήλων, 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 επισκε-
φθούμε 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 αντίγραφο 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 μεταφερ-
θούμε στο ξενοδοχείο.
14η μέρα: Κέϊπ Τάουν (Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας)
Αναχώρηση για έναν από τους πιο επίλεκτους γεω-
γραφικούς προορισμούς, το Ακρωτήρι της Καλής Ελ-
πίδας. Στη διαδρομή μας επισκεπτόμαστε τον παλαιό
Κόλπο με τα Δάση (Hout Bay) όπου σήμερα βρίσκεται
ένα καταπληκτικό ομώνυμο ψαράδικο χωριό. Επιβι-
βαζόμαστε σε πλωτό για να προσεγγίσουμε το νησί
με τις φώκιες. Μέσα από το πλωτό θα έχουμε τη δυνα-
τότητα 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 Ατλαντικού 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 επισκεφθούμε τους Βοτανικούς κήπους Κί-
στερνμπος, όπου και θα έχουμε ένα πανέμορφο φυσικό
περίπατο σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον.
15η μέρα: Κέϊπ Τάουν - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Το
ταξίδι μας θα κλείσει με μια πανοραμική ξενάγηση
στο Κέϊπ Τάουν όπου θα δούμε το κτίριο του Κοινο-
βουλίου, που λειτούργησε 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 αεροδρόμιο και πτήση για την
Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
16η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
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1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Αντανανα-
ρίβο. Πτήση από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με Tur-
kish Airlines μέσω Κων/πολης για το Αντανανα-
ρίβο, την πρωτεύουσα της μυστηριακής Μαδα-
γασκάρης 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 ση-
μερινή 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
μεγαλόσωμος της Μαδαγασκάρης. Το απόγευμα είναι
αφιερωμένο στην πρώτη γνωριμία με τους Λεμούριους
4η μέρα: Αντασίμπε (Περινέ) - Ανταταναρίβο.
Πρωινή επίσκεψη στο διάσημο Εθνικό Πάρκο, όπου
θα μυηθούμε στο τρόπο ζωής των συμπαθέστατων
ζώων και θα γνωρίσουμε σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά τους. Επίσης, η ιδιαίτερη, χαρακτηριστική
χλωρίδα της περιοχής θα κρατήσει αμείωτο το ενδια-
φέρον μας σε όλη τη διάρκεια της πρωινής μας περι-
πατητικής ξενάγησης. Το απόγευμα επιστροφή στο
γνώριμο Ανταταναρίβο.
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 ξενάγηση 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 παρά-
ξενα ταφικά έθιμα. Στη συνέχεια, μας περιμένει η
γραφική πόλη του Αμπαβαλάο, όπου φτιάχνεται το πε-
ρίφημο χειροποίητο χαρτί Αντεμόρο. Αφού επισκε-
φθούμε 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 αυ-
λακώθηκαν από τα στοιχεία της φύσης στα εκατομμύρια
χρόνια γεωλογικής 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
μαλαγασιανών 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
απογευματινή 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 διαν-
θισμένη από ηφαιστειακούς κρατήρες, καταπράσινα

άγρια βουνά, όμορφες λίμνες και υπέροχες άγριες πα-
ραλίες, εικόνες μοναδικές μακριά από τα τουριστικά
στερεότυπα του μαζικού τουρισμού. Στη συνέχεια το
ίδιο το Πορτ Λουί, η πρωτεύουσα του νησιού με το πο-
λυεθνικό χαρακτήρα και η επίσκεψη των περίφημων
βοτανικων κήπων Παμπλμούς διάσημους για τα υπερ-
μεγέθη 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.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ - ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ76
12/15 ΜΕΡΕΣ AΠΟ €1990

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 περιλαμβανό-

μενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

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

την αναχώρηση. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ TURKISH AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

ΑΘΗΝΑ - κΩΝ/ΠΟΛΗ 22.25 23.55
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙκΗ - κΩΝ/ΠΟΛΗ

21.25 22.45
κΩΝ/ΠΟΛΗ - τΑΝΑ 01.55 14.30
τΑΝΑ - κΩΝ/ΠΟΛΗ 16.00 04.45
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 07.15 08.40
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙκΗ

07.25 08.45

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΑΥΡΙΚΙΟ
Αναχ. Άφιξη

ΜΑΥΡΙκΙΟΣ - κΩΝ/ΠΟΛΗ
20.05 04.45

κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 07.15 08.40
κΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙκΗ

07.25 08.45

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 21/6, 19/7, 9/8, 25/10, 20/11

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Συνιστάται Αγωγή κατά της Μαλάριας.



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)

Το πιο «κλασικό» Σαφάρι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μυηθεί ο τα-
ξιδιώτης στα θέλγητρα της «Μαύρης» Ηπείρου.

Αναχωρήσεις 18/6, 10 & 24/7, 7 & 14/8, 18/9, 
23/10, 15/11

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

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

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)

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)

OΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 77
Πανόραμα Ναμίμπια - Μποτσουάνα - Μοζαμβίκη

Κένυα Μασάι Μάρα Λίμνη Νακούρου

Πανόραμα Τανζανίας - Ζανζιβάρη

Πανόραμα Αιθιοπίας Φυλές του Νότου Κοιλάδα Όμο

14/21 μέρες, από €3290

8 μέρες, από €1690

12 μέρες, από €2990

11/18 μέρες, από €2590



1η μέρα:  Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Λάγος Πτή-
ση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Λάγος της
Νιγηρίας. Άφιξη αργά το απόγευμα και μεταφο-
ρά στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέ-
ρευση. 
2η μέρα:  Λάγος - Αμπεοκούτα (100 χλμ) H μέ-
ρα μας ξεκινάει με ξενάγηση στην μεγαλύτερη
πόλη της Νιγηρίας το Λάγος, που είναι χτισμένο
πάνω σε νησιά στη νοτιοδυτική πλευρά της ομώ-
νυμης λιμνοθάλασσας. Το Λάγος δεν είναι μόνο

η πρώην πρωτεύουσα της χώρας, αλλά και το μεγαλύ-
τερο λιμάνι της. Εμείς θα ξεναγηθούμε στην παλιά συ-
νοικία της πόλης όπου επιβιώνουν κάποια κτίρια με την
παραδοσιακή βραζιλιάνικη αποικιοκρατική αρχιτεκτο-
νική καθώς και στο Εθνικό Μουσείο με εκθέματα Νι-
γηριανής τέχνης. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Αμ-
πεοκούτα, στην επαρχία Ογκούν, την περιοχή όπου κα-
τοικεί η φυλή Γιουρούμπα. Η πόλη είναι «θεμελιωμέ-
νη» στον ιερό βράχο Ολούμο τον οποίο και θα επισκε-
φθούμε για να μάθουμε την ιστορία του αλλά και για
να θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της πόλης. Η μέρα
μας θα κλείσει με επίσκεψη στην τοπική αγορά. 
3η μέρα: Αμπεοκούτα - Πόρτο Νόβο (Μπενίν) 150
χλμ Μετά το πρωινό, αφήνουμε την Νιγηρία και κα-
τευθυνόμαστε προς το Πόρτο Νόβο του Μπενίν. Χτι-
σμένο στις όχθες της λίμνης Νοκουέ, αποτελεί μία όα-
ση συγκρινόμενο με τις χαοτικές μητροπόλεις της Αφρι-
κής. Η Αφρο-βραζιλιάνικη αρχιτεκτονική των σπιτιών
καθώς και το μεγάλο Τζαμί και φυσικά το Εθνογραφι-
κό Μουσείο της πόλης θα γεμίσουν ευχάριστα το από-
γευμά μας. 
4η μέρα: Πόρτο Νόβο Σήμερα θα απολαύσουμε μία
βαρκάδα με παραδοσιακά κανό στον «Μαύρο Ποτα-
μό» θα επισκεφθούμε καλλιτέχνες του Ταμ Ταμ στην
Ατζάρα και θα περπατήσουμε στο παραδοσιακό χω-
ρίο τους για να μάθουμε για τη ζωή τους, τα ήθη και τα
έθιμά τους. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδο-
χείο μας στο Πόρτο Νόβο. 
5η μέρα: Πόρτο Νόβο - Γκανβίε - Κοτονού (100 χλμ)
Η σημερινή μέρα προβλέπεται συγκλονιστική καθώς
θα επισκεφθούμε το Γκανβίε, τη «Βενετία της Αφρικής».
Πρόκειται για ένα παραλίμνιο οικισμό 40 περίπου χιλιό-
μετρα βορείως του Κοτονού. Εκεί οι άνθρωποι της φυ-
λής Τοφινού ζουν σε καλύβες με πασσάλους μέσα στη

λίμνη φτιαγμένες από τοπικό μπαμπού. Η πόλη απλώ-
νεται για πολλά χιλιόμετρα μέσα στο νερό και οι κάτοι-
κοί της ασχολούνται αποκλειστικά με το ψάρεμα. Μο-
ναδικές εικόνες της καθημερινής τους ζωής στα σπίτια
και στις πλωτές αγορές, θα μας χαρίσουν μερικές από
τις πιο ζηλευτές φωτογραφικές στιγμές του ταξιδιού. Το
απόγευμα θα εξερευνήσουμε την αγορά Νταντόκπα
στο Κοτονού όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 
6η μέρα: Κοτονού (Αμπομέι) Μετά το πρωινό αναχω-
ρούμε για το Αμπομέι, την πρωτεύουσα του άλλοτε
κραταιού βασιλείου της Δαχομέης. Πρόκειται για μία
από τις πιο ιστορικές πόλεις της Αφρικής με παλάτια και
γαλλική αποικιοκρατική αρχιτεκτονική η οποία βρίσκε-
ται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της UNESCO. Εκτός από την ίδια την πόλη και
φυσικά τα παλάτια της θα έχουμε την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουμε μία τελετή Βουντού! Αργά το από-
γευμα επιστρέφουμε στο Κοτονού για διανυκτέρευση. 
7η μέρα: Κοτονού - Ουίντα - Τόνγκοβιλ - Λομέ (150
χλμ) Όλη η ιστορία της Δυτικής Αφρικής είναι σίγουρα
συνυφασμένη με το εμπόριο των σκλάβων. Τα μεγάλα
όμως διαμετακομιστικά κέντρα βρίσκονται στις παρά-
κτιες πόλεις της Δυτικής Αφρικής. Ένα από αυτά ήταν κά-
ποτε και η Ουιντά πρώτος σταθμός της σημερινής μας
μέρας 45 χλμ δυτικά της Κοτονού. Εκτός από τα κτίσμα-
τα που σηματοδοτήθηκαν ως σημεία «μη επιστροφής»
μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο «Ναός με τους
πύθωνες» ένα ιερό μέρος όπου δοξασίες και τελετές
βουντού, μας πάνε πίσω σε αυτό που ονομάζουμε αρ-
χέγονη Αφρική. Επόμενος σταθμός, λίγο μετά τα σύνο-
ρα με το Τόνγκο, η αποικιακή πόλη Τονγκοβίλ κι ένας
ακόμη ναός Βουντού θα κλείσουν τη σημερινή μας μέ-
ρα, λίγο πριν φτάσουμε στην πρωτεύουσα Λομέ. 
8η μέρα: Λομέ Το Λομέ κάποτε ονομάζονταν «Το
Μαργαριτάρι της Δυτικής Αφρικής» κάτι που ακόμα
και σήμερα αποτυπώνεται στους φαρδύς δενδροφυτε-
μένους δρόμους της. Εμείς θα τους περπατήσουμε, θα
φωτογραφήσουμε τα λιγοστά δείγματα της αποικιακής
αρχιτεκτονικής της, θα χαθούμε στα χωμάτινα σοκάκια
της Μεγάλης Αγοράς των Φετίχ με των κάθε λογής πα-
ράξενα αντικείμενα όπως κόκκαλα, δέρματα ζωών
και αποτρόπαιων ομοιωμάτων για τις τελετές βουντού
και θα ψωνίσουμε τα αναμνηστικά μας στην παραδο-
σιακή αγορά της. 

9η μέρα: Λομέ - Αντίς Αμπέμπα Λίγο πριν το μεσημέρι
πετάμε για την Αντις Αμπέμπα, όπου φθάνουμε το βρά-
δυ. Υποχρεωτική διανυκτέρευση για να περάσουμε
στην άλλη πλευρά της Αφρικής, στην καρδιά της Μαύ-
ρης Ηπείρου στους ορεινούς όγκους, τις λίμνες και τα
ποτάμια για να συναντήσουμε τις πολεμοχαρείς φυλές
των Τούτσι και των Χούτου. 
10η μέρα:  Αντίς Αμπέμπα - Μπουζουμπούρα Μετά
το πρωινό πετάμε για την Μπουζουμπούρα, την πρω-
τεύουσα του μικροσκοπικού Μπουρούντι. Άφιξη το
απόγευμα και ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της
πόλης και στην τοπική αγορά της. 
11η μέρα: Μπουζουμπούρα - Λίμνη Τανγκανίκα -
Μπουτάρε (100 χλμ) Η Μπουζουμπούρα είναι χτισμέ-
νη στην βορειοανατολική όχθη της Λίμνης Τανγκανίκα.
Πρόκειται για την Τρίτη μεγαλύτερη λίμνη στον κόσμο
σε όγκο γλυκού νερού, η οποία τροφοδοτεί τον ποταμό
Κονγκό. Σήμερα θα απολαύσουμε μία βαρκάδα στη
λίμνη για να δούμε τα ψαροχώρια της φυλής των Χού-
του. Στη συνέχεια αφήνουμε το Μπουρούντι και ανα-
χωρούμε για το Μπουτάρε της Ρουάντα μέσα από μια
διαδρομή διάστικτη από χωριά. Φτάνοντας θα απο-
λαύσουμε παράσταση με παραδοσιακούς χορούς. 
12η μέρα: Μπουτάρε - Νυάνζα - Κιγκάλι (140 χλμ)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Νυάνζα, τη Βασι-
λική πρωτεύουσα της Ρουάντα. Εκεί θα ξεναγηθούμε
στο παλάτι και θα συναντήσουμε μέλη της Βασιλικής
Οικογένειας της φυλής των Τούτσι. Κορυφαίο αξιοθέα-

ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΑΦΡΙΚΗ - ΓΟΡΙΛΕΣ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑ78
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά εισιτήρια 
Ξενοδοχεία 5*, 4* & 3* 

Ημιδιατροφή (καθημερινά) 
και πλήρη διατροφή 2 μέρες 
στο σαφάρι στην Ουγκάντα

Μεταφορές, ξεναγήσεις εκδρομές 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία, Εθνικά Πάρκα)
Έξοδα βίζας και ειδικών αδειών 
για τις χώρες όπου απαιτείται

Αρχηγός αποστολής: ΜΑΡΙΑ κΑΒΒΑΔΙΑ

ΔΕΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδρομίων 

Ειδική Άδεια για τους Γορίλες 430 €
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ με 6μηνη ισχύ
από την ημερομηνία επιστροφής και του-
λάχιστον 5 καθαρές σελίδες τουλάχιστον

3 μήνες πριν την αναχώρηση
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ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ TURKISH AIRLINES
Αναχ. Άφιξη

Αθήνα - Κων/πολη 09.45 11.05
Κων/πολη - Λάγος 14.10 19.15
Έντεμπε - Κων/πολη 05.00 11.30
Κων/πολη - Αθήνα 13.10 13.35

19 ΜΕΡΕΣ    ΑΝΑΧΩΡΗΣH 18/10 AΠΟ €7980

ΕΜΒΟΛΙΑ 
Απαραίτητο το εμβόλιο 
του Κίτρινου Πυρετού



τα το ίδιο το χωρίο και οι διάσημες αγελάδες Άνκολε
με τα μεγαλύτερα κέρατα στον κόσμο. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Ρουάντας, το
Κινγκάλι. Η απογευματινή μας επίσκεψη περιλαμβάνει
το Μνημείο της Γενοκτονίας. Εκεί θα έχουμε την ευκαι-
ρία να μιλήσουμε αναλυτικά για τα γεγονότα του
1994, που κυριολεκτικά ξεκλήρισαν ολόκληρους πλη-
θυσμούς, εκτόπισαν οικογένειες και χωριά ολόκληρα
από τις πατρογονικές τους εστίες κι έφεραν στο προ-
σκήνιο της επικαιρότητας μία από τις μεγαλύτερες θη-
ριωδίες του ανθρώπινου γένους. Τόπος μνήμης και πα-
ραδειγματισμού συνάμα για όλους μας! 
13η μέρα: Κινγκάλι - Λίμνη Μπουνιόνι (Ουγκάντα)
150 χλμ Η Αφρική δεν έχει μόνο μία πανσπερμία φυ-
λών, διαθέτει και μια μοναδική ποικιλία γεωλογικών
μεταμορφώσεων που προσφέρει στον επισκέπτη τη
δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τη μοναδική ιστο-
ρία της διαμόρφωσης του πλανήτη μας. Η σημερινή
μας λοιπόν διαδρομή περνά από την κορυφογραμμή
Βιρούγκα με τα σβησμένα ηφαίστεια που φιλοξενούν
στις πλαγιές τους φυτείες τσαγιού, παραδοσιακά χωριά
και τροπικά δάση. Τελικός μας προορισμός η Λίμνη
Μπουνιόνι πατρίδα της φυλής των πυγμαίων Τούα
τους οποίους και θα επισκεφθούμε. Απόψε η διανυκτέ-
ρευση θα γίνει λότζ στις όχθες της λίμνης. 
14η μέρα: Λίμνη Μπουνιόνι - Εθνικό Πάρκο
Μπουίντι (85 χλμ) Το πρωί θα απολαύσουμε τη μονα-
δική θέα της λίμνης και στη συνέχεια θα αναχωρήσου-
με για το Εθνικό Πάρκο Μπουίντι. Καθοδόν θα στα-
θούμε στα χωριά Μπακίγκα, μιας φυλής με έντονη πα-
ράδοση στη μουσική και στο χορό, τέχνες στις οποίες
εξασκούνται ήδη από την παιδική ηλικία. Η άφιξή μας
στο Λότζ στις παρυφές του Εθνικού Πάρκου Μπουίντι
θα γίνει νωρίς το απόγευμα. Είναι η καλύτερη ώρα να
απολαύσετε τον καφές σας ατενίζοντας την αδιαπέρα-
στη ζούγκλα της απέναντί πλαγιάς που κρύβει μέσα της
του Ασημότριχους Γορίλες. 
15η μέρα: Εθνικό Πάρκο Μπουίντι (Γνωριμία με
τους Γορίλες) Η μέρα που περιμέναμε όλοι έφτασε. Τι

πιο αρχέγονο, τι πιο ξεχωριστό να περάσει κανείς μία
μέρα με μία οικογένεια Ασημότριχων Γοριλών! Νωρίς
το πρωί αναχωρούμε για την είσοδο του Πάρκου.
Παίρνουμε οδηγίες από τους ανθρώπους που δου-
λεύουν εκεί, και αφού χωριστούμε σε μικρές ομάδες
ξεκινάμε για να ανιχνεύσουμε αυτά τα μοναδικά πλά-
σματα. Πυκνή βλάστηση, χωμάτινα μονοπάτια και κυ-
ρίως η αγωνία της εξερεύνησης γεννούν πρωτόγνωρα
συναισθήματα. Όποιος δεν έχει ζήσει αυτή την πορεία
στο …άγνωστο, αυτή τη προσμονή να συναντήσει το
αναπάντεχο, σίγουρα δεν μπορεί να καταλάβει το με-
γαλειώδες της μέρας. Η όποια δυσκολία, φαίνεται αμε-
λητέα όταν ξαφνικά αντικρύζει κανείς αυτά τα μοναδι-
κά ζώα που το ύψος τους είναι σχεδόν σαν του ανθρώ-
που, να χαϊδεύουν τα μικρά τους, να τα ταΐζουν, να επι-
κοινωνούν μεταξύ τους και κυρίως να εξερευνούν τους
παράξενους επισκέπτες που ήρθαν να τους συναντή-
σουν. Η μία ώρα που επιτρέπεται να μείνουμε δίπλα
τους θα χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Μία μέρα
που θα σας φέρει εκατομμύρια χρόνια πριν, τότε που
πάνω στον πλανήτη άνθρωποι και θηρία αναμετριόν-
ταν για την κυριαρχία των αγαθών. Μια μέρα σίγουρα
δύσκολη αλλά και τόσο μοναδική που αξίζει όλα τα τα-
ξίδια του κόσμου. Είστε οι τυχεροί που βρίσκεστε εδώ!
Το απόγευμα επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο θα βλέπε-
τε σίγουρα τη ζωή με άλλα μάτια και η προσπάθειά σας
θα σας έχει κάνει πραγματικά περήφανους! 
16η μέρα: Εθνικό Πάρκο Μπουίντι - Πάρκο Κουίν
Ελίζαμπεθ (280 χλμ) Σήμερα η μέρα δεν απαιτεί πεζο-
πορία καθώς θα διασχίσουμε οδικώς τις σαβάνες της
δυτικής Ουγκάντα με τελικό προορισμό το Εθνικό
Πάρκο Κουίν Ελίζαμπεθ. Μόνο εικόνες άγριας πανί-
δας και χλωρίδας, κοίτες ξεροπόταμων και η μυρωδιά
της μαύρης Αφρικής θα μας συντροφεύσουν μέχρι το
Λότζ μας στις όχθες της λίμνης Τζώρτζ.
17η μέρα: Εθνικό Πάρκο Κουίν Ελίζαμπεθ Νωρίς το
πρωί ξεκινάμε για Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο όπου
ζουν αντιλόπες, ζέβρες, ελέφαντες, βουβάλια, ιπποπό-
ταμοι και λιοντάρια. Θα φωτογραφήσουμε τις αγέλες

τους κι αν είμαστε τυχεροί θα πετύχουμε και κανένα
λιοντάρι των δένδρων. Μεσημεριανή ξεκούραση στο
Λότζ και το απόγευμα θα απολαύσουμε βαρκάδα στο
κανάλι Καζίνγκα. 
18η μέρα: Εθνικό Πάρκο Κουίν Ελίζαμπεθ - Έντεμπε
(350 χλμ) Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Έντεμ-
πε τελευταίο σταθμό αυτού του συγκλονιστικού οδοι-
πορικού στην αρχέγονη Αφρική. Καθοδόν θα επισκε-
φθούμε το μουσείο Ιγκόγκο στην περιοχή Μπαράρα
με πλούσια συλλογή πήλινων αγγείων και λαογραφι-
κών αντικειμένων από τις διάφορες φυλές της Κεντρι-
κής Αφρικής. Μια θαυμάσια ευκαιρία να «ανακεφα-
λαιώσουμε» ένα σπάνιο οδοιπορικό!
19η μέρα: Έντεμπε - Αθήνα / Θεσσαλονίκη Νωρίς το
πρωί επιστροφή στην Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθ-
μού.

Νιγηρία - Μπενίν - Τόγκο - Ουγκάντα - Ρουάντα - Μπουρούντι 79
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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!!!

Αναχώρηση 7/8 με Singapore Airlines
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)

Εξαιρετικό ταξίδι που συνδυάζει με το πιο ενδεδειγμένο τρόπο και τις
ιδανικότερες πτήσεις τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ωκεανίας.

Αναχωρήσεις 18/6, 5/8, 12/11

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

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

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 20/6, 2/8, 10/11

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)

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)

Γύρος του κόσμου - Ν. Ειρηνικός - Γαλλική Πολυνησία 23 μέρες, από €11190

16/22 μέρες, από €5390Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία - Τασμανία

20 μέρες, από €9900Μελανησία - Παπούα - Νέα Γουινέα - Φίτζι - Ν. Σολομώντος

24 μέρες, από €9900Μικρονησία - Βόρειος Ειρηνικός - Χαβάη
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Κρουαζιέρα στο Βόλγα με το M/S ANTON CHEKHOV

Επιβιβαστείτε σε ένα από τα κρουαζιερόπλοια της
Celestyal Cruise και ταξιδέψτε με όλες σας τις αι-
σθήσεις! 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 ελ-
ληνικών 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 €199 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

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

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. 
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Αίγινα, η γιορτή φιστικιού
2 μέρες, 16/9 από €110

Η Αίγινα γιορτάζει τον Σεπτέμβριο με σημαία της το
προϊόν που δίκαια ταυτίστηκε μ’ αυτήν το όνομα του,
το φιστίκι Αιγίνης. Εμείς θα γνωριστούμε με τους λί-
γους αλλά αξιόλογους παραγωγούς της, έναν μελισ-
σοκόμο - φιλόσοφο, έναν ιδιαίτερο τυροκόμο και μια
βετεράνα δημοσιογράφο που παράγει φιστικέλαιο.
Θα δούμε ακόμη το μουσείο και τον αρχαιολογικό
χώρο στην Κολόνα, τον Ναό της Αφαίας , το Μοναστή-
ρι του Αγίου Μηνά με τα ονομαστά ρυζόγαλα και την
Παλαιοχώρα. Θα μάθουμε για τους καλλιτέχνες που
έζησαν εδώ, τον Μόραλη τον Καπράλο και τον Νικο-
λάου και θα κολυμπήσουμε στα ήσυχα νερά της Μο-
νής. Όσο για το φαγητό θα δοκιμάσουμε τις προχώ
γεύσεις του ‘Κάππος έτσι’ αλλά και την ψαροκατάστα-
ση στην ταβέρνα του Νώντα στην Πέρδικα. Και φυσι-
κά θα είμαστε παρόντες σε όλες τις εορταστικές εκδη-
λώσεις του διημέρου. 

Γαστρονομικό οδοιπορικό 
στο κέντρο της Αθήνας

10/6, 9/9 από €29
Η γαστρονομική αυτή περιήγηση είναι μια ξενάγηση
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, μέσα από τις χαρα-
κτηριστικές γευστικές γωνιές της, τα παραδοσιακά
προϊόντα της χώρας, την κουλτούρα του καφέ, το κρα-
σί , τα γλυκά της πόλης και όχι μόνο.

Ελευσίνα των ‘μυστηρίων’ 
και Μέγαρα των ‘παραγωγών’

1 μέρα, 16/7 από €35
Η Ελευσίνα προετοιμάζεται για Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης , βάζει τα καλά της και μας υπο-
δέχεται με 2 πρόσωπα, εκείνο των ‘Ελευσίνιων Μυ-
στηρίων’ και εκείνο της βιομηχανικής άνθησης του
προηγούμενου αιώνα. Γίνεται δε ποιο ελκυστική, με τις
καθιερωμένες ετήσιες Πολιτιστικές εκδηλώσεις της και
τον συμπαθή οινοπαραγωγό της. Τα Μέγαρα πάλι
μας βάζουν στα ‘ενδότερα’ ενός ελαιοτριβείου και
μιας αγροτικής φάρμας που ‘ μετράνε’. Όσο για το γα-
στρονομικό μας ‘δια ταύτα’, είναι η μεγάλη έκπληξη
της εκδρομής.

Τρύγος στη Νεμέα 
και… καλά κρασιά στο Ναύπλιο

2 μέρες, 2/9 από €110
Το πρώτο σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, στο κλεί-
σιμο του καλοκαιριού εκδράμουμε στην Οινική Νε-
μέα και το Ναύπλιο, για τον ώριμο τρύγο και τους μού-
στους του 2017, για να δοκιμάσουμε τα νέα και παλιά
κρασιά, αλλά και να μάθουμε για την ιστορία και τη
λαογραφία του τόπου. Με επισκέψεις σε δύο επώνυ-
μα οινοποιεία και ένα αποσταγματοποιείο, ξεναγήσεις
στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ολίγη από τέχνη και
ιστορία στην Εθνική Πινακοθήκη του Ναυπλίου. Τα
τρία γεύματα που θα δοκιμάσουμε με παραδοσιακή
κουζίνα της περιοχής, δημιουργικής γεύσης και το γεύ-
μα του τρύγου, συνδυασμένα αρμονικά με τα κατάλ-
ληλα τοπικά κρασιά θα μας απογειώσουν.

Τήνος, γευστικά μονοπάτια
3 μέρες 30/6 από €290

Η Τήνος πάντοτε ήταν συνδυασμένη στο μυαλό μας με
θρησκευτικό τουρισμό και όχι άδικα γιατί η Θαυμα-
τουργή Παναγία της συσπειρώνει κάθε χρόνο την μι-
σή Ελλάδα. Όμως υπάρχει και μια άλλη Τήνος με ανε-
κτίμητους θησαυρούς που εμείς και εσείς οι εξερευνη-
τές - συνταξιδιώτες καλούμαστε να ανακαλύψουμε. Εί-
ναι η Τήνος των μικρών ανέγγιχτων χωριών με την πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτονική, του σκληρού αλλά όμορ-
φου Κυκλαδικού τοπίου, των μοναστηριών και των
αρχαιοτήτων, των περιστερεώνων και των γεωλογι-
κών σχηματισμών, της μαρμαροτεχνίας αλλά και της
τέχνης του Τσόκλη και του Χαλεπά. Τέλος είναι η σχε-
δόν αυτόνομη διατροφικά Τήνος με τυροκομικά, κτη-
νοτροφία, αλιεία, ελιές, βότανα και οπωροκηπευτικά
που μετασχηματίζονται σε γευστικά πιάτα στα πολλά
ενδιαφέροντα εστιατόρια της. Και μην ξεχνάμε το κρα-
σί και την μπύρα της. Είναι ο παράδεισος των ευζωι-
στών. Ας περπατήσουμε λοιπόν μαζί τα γευστικά και
όχι μόνον μονοπάτια της.

Το οροπέδιο της αφθονίας 
και το βουνό των Κενταύρων.
Μαγνησία, Φθιώτιδα και Λάρισα 

4 μέρες, 16/6 από €290
Μια γνωριμία με το Θεσσαλικό κάμπο και το οροπέ-
διο Δομοκού με τα ιδιαίτερα προϊόντα τους, το Βόλο
με τα τσιπουράδικα, τους πρόσφυγες και τη βιομηχανι-
κή παράδοση και το Πήλιο με την υπέροχη φύση και
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του.

Σαντορίνη το Παγκόσμιο Νησί μας 
4 μέρες, 06/10 από €390

Μια τετραήμερη επίσκεψη στο ‘παγκόσμιο νησί μας’
θα μας γνωρίσει τα άνυδρα προϊόντα του, τα υπέροχα
κρασιά του και τις ανήσυχες γευστικές δημιουργίες
των Σεφ του. Και ακόμα θα μας μαγέψει με την Καλν-
τέρα, το ηφαίστειο και τον πολιτισμό του, από την αρ-
χαιότητα μέχρι σήμερα.‘Στη Σαντορίνη υπάρχουν πε-
ρισσότερα γαϊδούρια από ανθρώπους, περισσότερες
εκκλησίες από σπίτια, περισσότερο κρασί από νερό’
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Πάτρα, Καλάβρυτα και τα πέριξ
2 μέρες, 9/12 από €150

Ένα μοναδικό διήμερο στην πρωτεύουσα της Πελο-
ποννήσου και τα πέριξ, για να γνωρίσουμε ένα ιστορι-
κό οινοποιείο την Achaia Clauss και το λικέρ Τεντού-
ρα. Κι ακόμα η Πάτρα μας προσφέρει το Νέο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο, το Θέατρο Απόλλων και ένα καυ-
τό Χαμάμ . Για φαγητό μας φιλοξενεί γευστικά το εστια-
τόριο ‘με άλλη …Αύρα’ στο μοντέρνο χώρο του στα
Βραχνέικα. Στα Καλάβρυτα πάλι μας περιμένουν η μο-
ναδική εμπειρία του οδοντωτού, το Μουσείο Ολο-
καυτώματος, η Μονή Μέγα Σπηλαίου, το σύγχρονο
Οινοποιείο Τετράμηθος και σπιτικό φαγητό στο ́ Κατα-
φύγιο΄ που ολοκληρώνει την απόλαυση. 

Λευκάδα Πρέβεζα 
5μέρες 1/7, 19/8, 2/9 από €425

Καλοκαιρινό ταξίδι στα σμαραγδένια νερά του Ιονίου.
Καταπράσινη φύση, λογοτεχνική παράδοση, κάστρα,
πλακόστρωτα σοκάκια και εξαιρετικά μεζεδοπωλεία

Ήπειρος, πέτρα και υγρασία 
5 μέρες , 16/11 από €420

Μια εξερεύνηση εκ των έσω στις γειτονιές του Αμβρα-
κικού, την πόλη - λίμνη των Ιωαννίνων, το προπύργιο
των Βλάχων της Ηπείρου, το Μέτσοβο, αλλά και μια
σύντομη γνωριμία με τον πολιτισμό της πέτρας στα Ζα-
γοροχώρια, είναι η εκδρομή αυτή. Περιλαμβάνει ιστο-
ρικο-λαογραφικά Μουσεία, τέχνη, γαστρονομία φυσι-
κά και υπέροχη φύση. Ο Πολιτισμός και οι άνθρωποι
αυτού του ακριτικού κομματιού της Ελλάδας, ξεπρο-
βάλουν μέσα από χίλιες εικόνες, γεύσεις μυρωδιές,
ακούσματα που θα σας κάνουν να θέλετε να επιστρέ-
ψετε ξανά και ξανά. 

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

Ποτάμια, υδροβιότοποι, Προϊστορικά και οθωμανικά
μνημεία και μαζί τους το νησί των Καβείρων με πλού-

σια βλάστηση κι ανυπέρβλητη φυσική ομορφιά.

Κέρκυρα, το νησί των Φαιάκων και τα
ιδιαίτερα προϊόντα της 
4 μέρες, 27/10, από €470

Το ταξίδι για το πανέμορφο νησί των Φαιάκων είναι
γεμάτο εκπλήξεις και γνώση: Μελισσοκομία, αμπε-
λουργία, οινογνωσία, γαστρονομία, περίπατοι και
Μουσεία στην πόλη της Κέρκυρας, γνωριμία με τις
κρυμμένες γωνιές της απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού.
Από τα πολυτελή παλάτια και αρχοντόσπιτα της πόλης,
το μάτι μας χάνεται στην καταπράσινη φύση, στα πό-
δια μας υδροβιότοποι, αλυκές και το γαλάζιο του Ιονί-
ου. Θα μπούμε κι εμείς στο πετσί του ρόλου της Κερκυ-
ραϊκής επαρχίας του ‘50. Θα ανάψουμε φωτιά στον
ξυλόφουρνο, θα ζυμώσουμε ψωμί, θα ανοίξουμε
φύλλο και θα γευτούμε τις ίδιες γεύσεις που γεύτηκαν
οι παππούδες μας. Θα περιπλανηθούμε σε αγροκτή-
ματα και ελαιώνες πλάι σε υδοβιότοπους παρατηρών-
τας τους αργυροπελεκάνους, τους ερωδιούς και τις
αγριόπαπιες

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

9/6, 9/9 από €495
Ταξίδι κατάνυξη στη θρησκευτική ιστορία του τόπου
μας, μαγικές παραλίες, επιβλητικά κτίρια και φυσικά
το σπήλαιο της «αποκάλυψης»

Ανατολική Μακεδονία Θάσος
5μέρες, 16/7, 12/8 από €360

Πυκνά δάση, αμφιθεατρικά κτισμένες, πόλεις, αρχαι-
ολογικοί χώροι, πεντανόστιμη κουζίνα κι ένα νησί, η
κοσμοπολίτικη Θάσος, με δαντελωτές ακρογιαλιές
και εξωτικές παραλίες.

Σύρος, «το μικρό Παρίσι 
των Κυκλάδων» 3μ. από €280

Ένα 3ημερο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων με
πρωταγωνιστές τα τοπικά προϊόντα, τις διατροφικές
συνήθειες και τον πολιτισμό της.
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ΗΣαντορίνη είναι το κόσμημα των Κυκλάδων. Είναι εντελώς διαφορετική από κάθε νησί του Αιγαίου. Η μορφολογία του εδάφους της, δίνει την αίσθηση της άγριας
και μοναδικής ομορφιάς. Πρωτεύουσα της είναι η πόλη της Θήρας και το κύριο λιμάνι της είναι εκείνο του Αθηνιού, μικρό αλλά πολυσύχναστο που υποδέχεται τους
ταξιδιώτες. Στη Σαντορίνη κάθε λεπτομέρεια είναι όμορφη. Έχει σχήμα μισοφέγγαρου και στο εσωτερικό της μέρος υπάρχει μια σειρά από μικρότερα κι εξίσου

όμορφα νησιά. Στα δυτικά της ξεχωρίζει το βραχώδες κομμάτι πάνω από την θάλασσα, ενώ στα νότια κατηφορίζει αργά μέχρι τη θάλασσα η μαύρη άμμος που σαγηνεύει
τον ταξιδιώτη.

Αξιοθέατα
Η Σαντορίνη είναι το ιδανικό μέρος να απολαύσει κανείς το πιο διάσημο ηλιο-
βασίλεμα, στα γραφικά δρομάκια της Οίας. Ξεχωρίζουν επίσης, τα εκπληκτικά
ιστορικά αξιοθέατά της, τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά της, τα τοπικά οινο-
ποιεία της που φημίζονται χρόνια τώρα για την μακρά ιστορία τους στα κρασιά
και φυσικά δε θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε το Ηφαίστειο που αποτελεί πόλο
έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Μην ξαφνιαστείτε από τους άπειρους τρούλους
που εμφανίζονται σε κάθε γωνιά, μιας και στην Οία υπάρχουν περισσότερες
από 60 εκκλησίες. Στο άκρο του οικισμού βρίσκεται το Κάστρο, με τα κομμάτια
που έχουν διατηρηθεί να προσφέρουν μοναδική θέα, αλλά κι ένα γοητευτικό
ταξίδι στο παρελθόν.

Παραλίες
Ποιος είπε ότι η Σαντορίνη δεν έχει παραλίες; Ενδεχομένως κάποιος που δεν
πήγε ποτέ εκεί. Πολλές, μεγάλες παραλίες, απόμερους όρμους και όλα αυτά
με έναν κοινό παρονομαστή: την ομορφιά της ηφαιστειακής μαύρης άμμου
και των καταγάλανων νερών. Κόκκινη άμμο σαν τον πλανήτη Άρη. Ενδεικτικά
κάποιες από τις πιο γνωστές, αλλά και άλλες λιγότερο δημοφιλής είναι η πα-
ραλία της Περιβόλου, η οποία είναι και η πιο κοσμοπολίτικη στη Σαντορίνη. Η
παραλία Περίσσα, η πιο κλασσική του νησιού. Το «Καμάρι» των παραλιών
της Σαντορίνης ιδανικό για διασκέδαση, ταβέρνες και ποτό. Η παραλία Μονό-
λιθος που προτείνεται για οικογένειες και παιδιά και ο Κόκκινος Βράχος μια
από τις πιο θεαματικές παραλίες του κόσμου. Να μη παραλείψετε βέβαια για
τους πιο τολμηρούς μια βουτιά από το βράχο του Αη Νικόλα, στο Αμμούδι.
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SPLENDOUR RESORT 5* 
Φηροστεφάνι  

www.splendour-santorini.com

Tο πολυτελές ξενοδοχείο, χτισμένο μόλις το 2012, δια-
θέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για να ικανοποιήσει
και τον πιο απαιτητικό του επισκέπτη. Βρίσκεται στο
Φηροστεφάνι, 10 λεπτά μόλις με τα πόδια από το κέν-
τρο των Φηρών. Διαθέτει εστιατόριο, εξωτερική πι-
σίνα, κήπο, μπαρ, ίντερνετ. Τα δωμάτιά του όλα
σχεδιασμένα με μοντέρνα διακόσμηση και θέα στη
θάλασσα, διαθέτουν τηλεόραση, ρυθμιζόμενο κλιμα-
τισμό, τηλέφωνο, σεσουάρ, μίνι μπαρ, ψυγείο, safe
box. Απολαύστε ένα κοκτεήλ στο μπαρ με την εκπλη-
κτική θέα.  Δυνατότητα επιλογής τύπου δωματίου (su-
perior / junior suite με ιδιωτική πισίνα, κ.τ.λ.)

PANTHEON DE LUX VILLAS
Ημεροβίγλι

www.alesahne.gr

Φανταστικό κατάλυμα χτισμένο σε προνομιακή θέση
στο Ημεροβίγλι με εκπληκτική θέα στην Καλντέρα, δί-
νοντας σε εσάς τη δυνατότητα να την απολαύσετε
χωρίς να πρέπει να “ανεβοκατεβαίνετε” σκαλιά!!! Δια-
θέτει μεγαλή εξωτερική πισίνα, Jacuzzi, εστιατόριο ala
cart, Wi-Fi, parking. Τα δωμάτια του διαθέτουν A/C,
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι με θέα το απέραντο
γαλάζιο. Επίσης, διαθέτει δωμάτια για οικογένειες
(μαιζονέτες και διαμερίσματα), καθώς και δωμάτια με
ατομικές πισίνες (κατόπιν ζήτησης)

ANDROMEDA VILLAS 4* 
Ημεροβίγλι

www.andromeda-santorini.com

Το ξενοδοχείο βρίσκεται «κρεμασμένο» στο βράχο
του Ημεροβιγλίου με απεριόριστη θέα στην καλνέρα.
Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, pool bar, gourmet
εστιατόριο με διεθνή αλλά και ελληνική κουζίνα, Ja-
cuzzi, Wi-Fi . Όλα τα δωμάτια (standard , superior, ap-
partment, v.i.p. suites private pool) διαθέτουν  A/C,
TV, ψυγείο, συσκευή για καφέ ή τσάι, πιστολάκι για
τα μαλλιά και φυσικά μπαλκόνι με την μοναδική θέα
στο ηφαίστειο και το ηλιοβασίλεμα.

AFRODITE VENUS HOTEL & SPA 4*
Καμάρι

www.afroditivenushotel.gr

Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο είναι κτισμένο στην πα-
ραλία, στο Καμάρι και ακριβώς στο κέντρο του χω-
ριού. Διαθέτει spa, πισίνα, παιδική πισίνα, κεντρικό
εστιατόριο, εστιατόριο ala cart στην παραλία, parking
κα. Ολα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεό-
ραση, ψυγείο, σεσουάρ. Προσφέρεται με ημιδια-
τροφή σε μπουφέ. Ιδανική επιλογή για διακοπές ένα
βήμα από την θάλασσα  και ταυτόχρονα στο κέντρο
της ζωής του τουριστικού θέρετρου ΚΑΜΑΡΙ.

CALDERA ROMANTICA  
Ακρωτήρι

www.calderaromantica.gr

Πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο στο Ακρωτήρι σε
απόσταση αναπνοής από την καλντέρα. Το ξενοδο-
χείο έχει πλήρως ανακαινιστεί το 2015 σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους του δημιουργώντας και ένα
εξαιρετικό εστιατόριο που έχει αποσπάσει εγκωμια-
στικές κριτικές σε όλα τα αξιόπιστα site.  Τα δωμάτιά
του προσφέρουν τηλεόραση, ατομικό κλιματισμό, ψυ-
γείο.

HOTEL SANTORINI PALACE 4*
Φηρά

www.santorinipalacehotel.com

Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο των
Φηρών, με θέα στο ηφαίστειο. Προσφέρει όλες τις
σύγχρονες ανέσεις στους επισκέπτες του, όπως  πισίνα
με pool bar, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας και εστια-
τόριο. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματι-
σμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα
ασφαλείας, μινι ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και
μπαλκόνι ή βεράντα.
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Ίσως το πιο διάσημο ελληνικό νησί, το νησί των Ανέμων. Βρίσκεται στην καρδιά των Κυκλάδων και είναι ένα μέρος με διττή προσωπικότητα. Έχει ένα τυπικό κυκλαδίτικο
τοπίο. Είναι άγονο και περιβάλλεται από υπέροχες παραλίες. Οφείλει τη φήμη της στην ομορφιά της πρωτεύουσας, τη Χώρα που με την αρχιτεκτονική της μαγεύει από
την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Τα λευκά της σπίτια και τα στενά περάσματα της, όπως επίσης οι παραλίες της αποτελούν πόλο έλξης για τον επισκέπτη. Είναι ένας

πολύ δημοφιλής προορισμός με έντονη νυχτερινή ζωή. Τα κλαμπ, τα μπαρ και οι παραλίες του νησιού γεμίζουν εδώ και πολλές δεκαετίες με τουρίστες, επώνυμους και
ανώνυμους, που θέλουν να ζήσουν το ελληνικό καλοκαίρι.  Πρόκειται για ένα μικρό νησί, γι’ αυτόν τον λόγο οι αποστάσεις του είναι κοντινές μεταξύ τους. Η Μύκονος,
κάθε χρόνο ψηφίζεται ως τον μοναδικό προορισμό για διακοπές στην Ελλάδα.

Αξιοθέατα
Υπάρχουν πολλά πράγματα να δει κανείς στη Μύκονο αλλά κυρίως να ζήσει.
Οι Παγκοσμίως γνωστοί Μύλοι της Χώρας της Μυκόνου, οι ξεχωριστές γρα-
φικές σκάλες στα σοκάκια της, το παλιό λιμάνι, οι ειδυλλιακές παραλίες με τα
ατέλειωτα beach parties, τα πολλά τουριστικά μαγαζιά που οι επισκέπτες μπο-
ρούν να βρουν από ακριβά κοσμήματα μέχρι αντικείμενα κυκλαδίτικης τέχνης
είναι μερικά από τα πιο αξιοπρόσεκτα σημεία. Αξίζει φυσικά ο επισκέπτης να
κάνει ένα περίπατο στα δημοφιλή και γραφικά σοκάκια της Χώρας της Μυκό-
νου και στο πολυσύχναστο και ωραιότερο μέρος του νησιού, τη μικρή Βενετία
όπως χαρακτηρίζεται. Τέλος μην παραλείψετε μία επίσκεψηστον μοναδικό αρ-
χαιολογικό χώρο της Δήλου.

Παραλίες
Το μεγαλύτερο ατού του νησιού είναι οι γραφικές και ιδιαίτερες παραλίες της.
Άλλες κοσμοπολίτικες και πολυσύχναστες κι άλλες απέραντες και ήρεμες για
να βρει κάποιος την ηρεμία του και να χαλαρώσει. Στη Μύκονο μπορεί κανείς
να συναντήσει παραλίες για ατελείωτη διασκέδαση, όπως αυτή του Super Pa-
radise στο Πλιντρί, που είναι ο σημαντικότερος πόλος έλξης του νεανικού κοι-
νού και τον Άγιο Στέφανο στη δυτική μεριά του νησιού αλλά και παραλίες πιο
οικογενειακές και απομονωμένες όπως αυτή στο Αγράρι και τη Μερσίνη για
πραγματικά ήρεμες διακοπές και αξέχαστα μπάνια. Αξίζει βέβαια να αναφέ-
ρουμε το Καλό Λιβάδι με την υπέροχη αμμουδιά και την μεγάλη ποικιλία από
θαλάσσια αθλήματα για όποιον θέλει  να βρει ένα μέρος για ψυχαγωγία. 
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Mykonos View 3* - Χώρα
www.mykonosview.gr

Βρίσκεται στην περιοχή της Χώρα της Μυκόνου, χτι-
σμένο πάνω σε ένα λόφο με θέα στο λιμάνι. Διαθέτει
εξωτερική πισίνα, pool bar, ιδιωτικό χώρο στάθμευ-
σης και Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τη-
λεόραση, τηλέφωνο, μίνι ψυγείο ή minibar, θυρίδα
ασφαλείας και Wi-Fi.

San Marco Hotel & Villas 5*
Περιοχή Χουλάκια

www.sanmarco.gr

Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Χου-
λάκια, 4χλμ από τη Χώρα και διαθετέι 2 πισίνες, κέν-
τρο ευαιξίας - spa, 2 εστιατόρια, parking, γυμναστήριο,
γήπεδο τεννις, bar. Τα ανακαινισμένα δωμάτιά του
διαθέτουν A/C, τηλεόραση, τηλέφωνο, σεσουάρ και
ψυγείο.

Adonis Hotel 4* - Χώρα
www.mykonosadonis.gr

Βρίσκεται στην άκρη της πόλης της Μυκόνου, πολύ
κοντά στο κέντρο και μόνο δύο λεπτά με τα πόδια
από την πλησιέστερη παραλία-Μεγάλη Άμμος. Διαθέ-
τει αίθουσα πρωινού, μπαρ με μπαλκόνι και internet
corner. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφο-
ρική τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, mini-
bar, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

Ilio Maris 4*
Χώρα

www.iliomaris.com

Βρίσκεται στα σύνορα της πόλης της Μυκόνου,
πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό ταξί και στα Μα-
τογιάννια. Τα λεωφορεία - ΚΤΕΛ βρίσκονται πολύ
κοντά και με τα οποία μπορείτε να κατευθυνθείτε
στις πιο διάσημες παραλίες του νησιού όπως η Πα-
ράγκα, Paradise, Ψαρού, Πλατύς Γιαλός και άλλες.
Διαθέτει πισίνα με πανοραμική θέα στη θάλασσα,
pool bar, Wi-Fi, μπαρμπεκιου και ιδιωτικό πάρκινγκ.
Τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι με θέα, κλιματι-
σμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, safe box, σε-
σουάρ.

Thomas Hotel 2* - Δρακούρι

Κατόπιν της υψηλής ζήτησης των καταλυμάτων στην
χώρα του νησιού με αποτέλεσμα την αύξηση των
τιμών και τη δυσκολία στη διαθεσιμότητα, αποφασίσαμε
να εξασφαλίσουμε δωμάτια για εσάς στο συγκεκριμένο
ξενοδοχείο. Βρίσκεται στην περιοχή Δρακούρι, μόλις
1 χλμ από το κέντρο της χώρας πάνω από τον περιφε-
ρειακό δρόμο του νησιού. Με την διαμονή σας στο
συγκεκριμένο κατάλυμα εξασφαλίζετε δωρεάν παρ-
κινγκ στον ιδιωτικό χώρο του ξενοδοχείου και άμεση
πρόσβαση σε όλα τα μέρη του νησιού καθώς οι φη-
μισμένες παραλίες απέχουν μόλις 15 λεπτά.  Προσφέρει
ανέσεις όπως αίθουσα πρωινού, πισίνα, τζακούζι,
μπαρ, ενώ το φιλικό προσωπικό περιμένει να σας
εξυπηρετήσει. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό,
τηλεόραση, ψυγείο και μοντέρνα διακόσμηση. Ιδανική
αναλογία ποιότητας - τιμής (Value for Money).

Leto Hotel  5* 
Χώρα

www.letohotel.com

Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία στο κέντρο της Μυ-
κόνου, από το Αιγαίο πέλαγος το χωρίζει ένα στενό
δρομάκι το οποίο οδηγεί μέσα από τα γραφικά πλα-
κόστρωτα στενά στην κεντρική πλατεία του παλιού
λιμανιού όπου θα βρείτε όλα τα καλά μαγαζιά του
Νησιού . Διαθέτει εστιατόριο, wi-fi, πισίνα με μπαρ και
25 καλαίσθητα διακοσμημένα δωμάτια  με μαγική
θέα στη Θάλασσα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό,
mini ba , θυρίδα ασφαλείας, δορυφορική τηλεόραση,
σεσουάρ μαλλιών, δωρεάν wi-fi. Το φιλόξενο του
προσωπικό του σας περιμένει για να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες σας. 
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Ένας πραγματικός παράδεισος για τους περιπατητές της. Όποιος την δει μια φορά θέλει να ξαναπάει γοητευμένος από τις ομορφιές της. Η Πάρος είναι νησί με μα-
κραίωνη ιστορία, πλούσια φύση και παράδοση. Κατεξοχήν τουριστικός προορισμός, πάντα έχει να προτείνει κάτι νέο στους επισκέπτες της. Είναι από τα μεγαλύτερα
νησιά των Κυκλάδων με καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υπέροχες χρυσαφένιες ακρογιαλιές και καταγάλανα νερά. Αξιοσημείωτα και λατρευτά είναι τα κάτασπρα

νησιωτικά σπιτάκια, μαζί με τα νεοκλασικά αρχοντικά και τις παραδοσιακές στοές της. Η τουριστική κίνηση δεν σταματάει ποτέ τους καλοκαιρινούς μήνες με χιλιάδες
κόσμο να  κάνει βόλτες στα στενά σοκάκια της.

Αξιοθέατα
Το νησί επιβεβαιώνει ότι εκτός από μέλλον εξαιτίας της τουριστικής του ανάπτυξης έχει και πα-
ρελθόν που επιδιώκει να το αναδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Τα διάφορα αξιοθέατα θα σας
τραβήξουν σίγουρα το ενδιαφέρον και η πρώτη σας βόλτα θα είναι μόνο η αρχή. Στην Πα-
ροικία, το πρώτο μέρος που οφείλει κάθε επισκέπτης να θαυμάσει είναι η εκκλησία της Εκα-
τονταπυλιανής ή Καταπολιάνης, κοντά στο λιμάνι της Πάρου. Μια πολύπαθη εκκλησία που
έχει υποστεί καταστροφές  και επιδρομές που έχουν αλλοιώσει την αρχική της μορφή, της
οποίας τα κειμήλια εκτίθενται στο Βυζαντινό μουσείο της Πάρου. Κοντά στην Παροικία, στην
κοιλάδα των Ψυχοπιανών, βρίσκεται η Κοιλάδα με τις Πεταλούδες, μια καταπράσινη θαμνώ-
δης πεδιάδα, όπου φωλιάζουν ατέλειωτα σμήνη πεταλούδων, απ’ τον Μάιο και όλο το κα-
λοκαίρι. Και άλλες περιοχές στην Πάρο διαθέτουν εξαιρετικά τοπία όπως τα ερείπια του
ενετικού κάστρου, οι ανεμόμυλοι και το Μυκηναϊκό ανάκτορο στη Νάουσα, τα ερείπια του
Ασκληπιείου, του ναού της Αθηνάς, το ιερό του Απόλλωνα, το Δήλιον και το Φράγκικο Κάστρο
στην Παροικιά. Αξιοσημείωτα είναι επιπλέον και τα παραδοσιακά της χωριά, οι εκκλησίες και
τα μοναστήρια σε ολόκληρο το νησί που αξίζει να ανακαλύψετε και να θαυμάσετε την
όμορφη αρχιτεκτονική και την πολύτιμη διακόσμηση τους στην ενδοχώρα του νησιού.

Παραλίες
Υπέροχες παραλίες δεσπόζουν κατά μήκος της ακτογραμμής του νησιού. Εκεί ο επισκέπτης
μπορεί να απολαύσει μεγάλη ποικιλία από θαλάσσια σπορ, όπως windsurfing, kitesurfing,
kite boarding, θαλάσσιο σκι και πολλά άλλα. Οι πιο γνωστές παραλίες της είναι η Αγία Ει-
ρήνη, ο Άγιος Φωκάς, ο Αμπελάς, η Χρυσή Ακτή, ο Κριός, τα Λιβάδια, τα Λογαρά, το Πίσω Λι-
βάδι και η Πούντα. Πάρτε ένα χάρτη της Πάρου και ανακαλύψτε όσες περισσότερες μπορείτε!
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IRIS HOTEL - Νάουσα
www.irisparos.gr

Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, στο κέντρο της Νά-
ουσας, λίγα μόλις λεπτά από την παραλία. Τα δωμάτια
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, στεγνω-
τήρα μαλλιών και μπαλκόνι.

KOSMAS AND POPI ROOMS
Παρικιά

Βρίσκεται μέσα στην Παροικιά, μόλις 5 λεπτά με τα
πόδια από το λιμάνι, αλλά και από την παραλία Λιβά-
δια. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση,
ψυγείο και μπάνιο. Η ζεστή σπιτική φιλοξενία και η κα-
θαριότητα είναι αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν.

HIPPOCAMPUS HOTEL 2*
Νάουσα

www.hotel-hippocampus.gr

Βρίσκεται στην είσοδο της κοσμοπολίτικης Νάουσας,
κοντά στην παραλία Πιπέρι. Διαθέτει αίθουσα πρωι-
νού, μπαρ και γήπεδα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιμα-
τισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, safe box και μπαλκόνι.

ASTERAS PARADISE HOTEL 3*
Νάουσα

www.asterasparadise.gr

Bρίσκεται στην περιοχή της Νάουσας και παρέχει όλες
τις σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Δια-
θέτει εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, παιδική χαρά, σάουνα
και γυμναστήριο. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζό-
μενο κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, τηλεόραση,
μπαλκόνι ή βεράντα. Παρέχει ακόμη δωρεάν μετα-
φορά προς το κέντρο της Νάουσας, καθώς και προς
επιλεγμένες παραλίες, 4 φορές ημερησίως.

KARMA PORTO PAROS 4* 
Νάουσα

Βρίσκεται σε μια όμορφη πλαγιά στον κόλπο της Νά-
ουσας, 4 χλμ. περίπου από την πόλη και 350μ. από
την περίφημη παραλία Κολυμπήθρες. Παρέχει όλες
τις ανέσεις για μια υπέροχη διαμονή, ικανοποιώντας
και τον πιο απαιτητικό του επισκέπτη. Τα κλιματιζόμενα
δωμάτιά του διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, σε-
σουάρ, safe box, ψυγείο, μπαλκόνι ή βεράντα. Το ξε-
νοδοχείο διαθέτει ακόμη εστιατόριο ( 20 μέτρα από
τη Θάλασσα), οργανωμένη παραλία, μπαρ, πισίνες,
γυμναστήριο, γυμναστήριο, γήπεδα tennis, mini mar-
ket και για τους μικρούς μας φίλους Mini club.

GLAROS PANSION 
Νάουσα

Βρίσκονται σ’ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, με πέρ-
γολες και κήπους, χτισμένα με την παραδοσιακή κυ-
κλαδίτικη αρχιτεκτονική, στην καρδιά της Νάουσσας.
Το λιμανάκι, τα εστιατόρια, μπαρ, τα νυχτερινά μαγα-
ζιά που χτυπάει η καρδιά της νυχτερινής Πάρου,
αλλά και η πιάτσα ταξί και τα κτελ είναι ακριβώς
δίπλα. Η περίφημη παραλία Πιπέρι είναι μόλις 5
λεπτά με τα πόδια. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό,
ψυγείο, τηλεόραση και δωρεάν wifi. Η ζεστή σπιτική
φιλοξενία και η τοποθεσία είναι αυτά που θα σας εν-
τυπωσιάσουν.
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ΗΜήλος αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς στην Ελλάδα. Δεκάδες αποχρώσεις του λευκού, του χρυσαφί, του πράσινου, του γαλάζιου και του
μπλε στις παραλίες, στις αμμουδιές και τους γεωλογικούς σχηματισμούς.... Χωρίς υπερβολή, η Μήλος είναι το νησί των χιλίων χρωμάτων. Είναι από τα πιο εντυ-
πωσιακά νησιά του Αιγαίου καθώς είναι το νοτιότερο νησί του συμπλέγματος των Δυτικών Κυκλάδων, έχει ιδιαίτερο χρώμα και πολλές φυσικές ομορφιές.  Φη-

μισμένη για τα δαντελωτά της ακρογιάλια, με πάνω από 75 μικρές και μεγάλες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, η Μήλος θα κερδίσει μια θέση στην καρδιά σας τόσο
για την ρομαντική ατμόσφαιρα που αποπνέει, όσο και για την εναλλαγή των τοπίων της.

Αξιοθέατα
Μια βόλτα στο νησί θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε τα κυριότερα αξιοθέατά του. Αξίζει
να πάτε ως τα Θειωρυχεία που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της Μήλου που θυμίζουν
στον επισκέπτη την μεταλλευτική ιστορία του νησιού. Ανεβείτε μέχρι το Ενετικό Κάστρο, όπου
γύρω του θα συναντήσετε την καστροπολιτεία και αρκετές εκκλησίες. Ειδικά τις απογευματινές
ώρες θα εκπλαγείτε αν παραμείνετε εκεί να απολαύσετε ένα από τα μοναδικά ηλιοβασιλέ-
ματα της Ελλάδας. Μη παραλείψετε βέβαια να δείτε τις Κατακόμβες της Μήλου, που αποτε-
λούν το πρώτο μεγάλο κοινοτικό νεκροταφείο των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Οι
κατακόμβες είναι ένα υπόγειο δίκτυο με τρεις θαλάμους, πέντε διαδρόμους και μια νεκρική
αίθουσα. Σήμερα οι Κατακόμβες αποτελούν ένα ενιαίο σύμπλεγμα καθώς διάφορες διανοίξεις
που έγιναν τους επόμενους αιώνες ακόμη και τον 20ο τις ένωσαν μεταξύ τους. Εντυπωσιακό
επίσης, είναι το θέαμα μέσα από το σκαφάκι να θαυμάζεις το Κλήμα, ένα χωριό γεμάτο σύρ-
ματα. Σύρματα είναι αυτά τα άσπρα σπιτάκια με τις πολύχρωμες πόρτες που από κάτω έμπαι-
ναν οι βαρκούλες και από πάνω έμεναν οι βαρκάρηδες. Πρόκειται για ένα παλιό ψαροχώρι
που όμως σήμερα πολλά από τα σύρματα ενοικιάζονται.

Παραλίες
Πάνω από 75 μικρές και μεγάλες παραλίες κοσμούν το νησί, παρουσιάζοντας μεγάλη ποικιλία
από λευκόχρυσες αμμουδιές μέχρι κόλπους με βότσαλα που περικυκλώνονται από πέτρες,
λευκά, κόκκινα, κίτρινα ή και μαύρα βράχια. Ξεχωριστά χρώματα και βάθη θα βρείτε και στη
θάλασσά της, ενώ επίσης μπορείτε να κολυμπήσετε σε πλήρως οργανωμένες παραλίες ή να
επιλέξετε πιο μοναχικές και ερημικές. Ακόμα, υπάρχουν παραλίες, όπως το Κλέφτικο, ο Γέρα-
κας, η Συκιά, τις οποίες μπορείτε να επισκεφτείτε μόνο από τη θάλασσα! 
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GOLDEN MILOS 4* - Προβατάς
www.goldenmilosbeach.gr

Βρίσκεται πάνω στην αμμώδη παραλία του Προβατά
και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν
άνεση, υψηλή αισθητική, ποιότητα και ποικιλία παρο-
χών. Πλήρως ανακαινισμένο, διαθέτει 2 πισίνες, Ja-
cuzzi, επιτραπέζια παιχνίδια και δωρεάν Wi-Fi.
Διαθέτει επίσης, εστιατόριο με ευφάνταστες γαστρο-
νομικές προτάσεις, pool bar, bar. Τα δωμάτια διαθέ-
τουν αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση,
dvd player, cd player, βραστήρα για καφέ/τσάϊ, τη-
λέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, καλλυντικά προϊόντα
μπάνιου και δωρεάν Wi-Fi. Η κυκλαδίτικη αίσθηση
κυριαρχεί παντού και είναι σίγουρο πως το εκτυφλω-
τικό λευκό και το υπέροχο γαλάζιο θα σας μαγέψει.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής δωματίου.

HOTEL MELTEMI 
Αδάμαντας

sites.google.com/site/hotelmeltemi

Χτισμένο σε κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, βρίσκεται στο
κέντρο του Αδάμαντα, σε μικρή απόσταση από τις πα-
ραλίες της Λαγκάδας και του Παπικινού, ενώ σε πολύ
μικρή απόσταση θα βρείτε διάφορα εστιατόρια, μπαρ
και καταστήματα. Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξο-
πλισμένα με air condition, τηλεόραση, ψυγείο, χρη-
ματοκιβώτιο, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και
μικρό μπαλκόνι. 

LIOGERMA 2* 
Αδάμαντας

Βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, στον Αδάμαντα,
λίγα μέτρα από την αμμώδη παραλία της Λαγκάδας
και 250 μ. από το λιμάνι. Διαθέτει πισίνα, δωρεάν Wi-
Fi στους κοινόχρηστους χώρους και ένα πολύ
όμορφο κήπο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τη-
λεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, στε-
γνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι. Σε κοντινή απόσταση
με τα πόδια από το κατάλυμα θα βρείτε εστιατόρια
και σούπερ μάρκετ για τις καθημερινές σας αγορές. Η
ζεστή σπιτική φιλοξενία και η τοποθεσία είναι αυτά
που θα σας εντυπωσιάσουν.

CAPETAN GEORGANTAS 2*
Αδάμαντας

www.capetangiorgantas.gr

Βρίσκεται στο λιμάνι του Αδάμαντα, στην κεντρική
Πλατεία και λίγα μόλις μέτρα από τη θάλασσα. Η δια-
κόσμηση του Ξενοδοχείου σε Ναυτικό στυλ από την
υποδοχή μέχρι τα δωμάτια, δημιουργεί μια μοναδική
ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε περιβάλλον θαλα-
μηγού σκάφους. Τα δωμάτιά του είναι εξοπλισμένα
με κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλ-
λιών και χρηματοκιβώτιο.

MIMOZA ROOMS
Περιοχή Αδάμαντα
www.mimozamilos.com

Βρίσκεται σε ένα γαλήνιο περιβάλλον στον Αδά-
μαντα της Μήλου, σε πολύ κοντινή απόσταση από το
κέντρο του χωριού και την παραλία της Λαγκάδας. Τα
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο,
κουζινάκι και μπαλκόνι ή αυλή.

NINOS HOUSE / VILLA
Προβατάς

Βρίσκεται στην περιοχή του Προβατά, σε κοντινή από-
σταση από την ομώνυμη παραλία. Διαθέτει όλες τις
σύγχρονες ανέσεις για μια αξέχαστη διαμονή, όπως
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, καθιστικό με τραπεζα-
ρία, τηλεόραση και βεράντα για να απολαύσετε τον
καφέ ή το ποτό σας.
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ΗΣύρος είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων και η Νύμφη του Αιγαίου. Προσφέρει μια μοναδική γοητεία καθώς δεν είναι μόνο τόπος διακοπών αλλά και τόπος λατρείας
για τους Έλληνες. Με πλούσια ιστορία που εκτείνεται από την προϊστορική εποχή έως τα νεότερα χρόνια αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η ίδρυση της
πρωτεύουσας της Σύρου, η Ερμούπολη, ήταν σταθμός στην ιστορία του νησιού. Πολύ σύντομα η Ερμούπολη διαμορφώθηκε ως ένα σύγχρονο αστικό κέντρο και ταυ-

τόχρονα το μεγαλύτερο βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της Ελλάδας, ενώ οι Ερμουπολίτες, στην πλειοψηφία τους εύποροι και καλλιεργημένοι, έδωσαν στην πόλη τους μία
πνευματική ακτινοβολία πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εποχής. Στα χρόνια που ακολούθησαν η Σύρος στηρίχτηκε στην περιορισμένη αγροτική παραγωγή. Μετά τη δεκαε-
τία του 1980 αναπτύχθηκε και ως τουριστικός προορισμός και τότε ήταν που ανακηρύχτηκε ως η “Αρχόντισσα των Κυκλάδων”, εξαιτίας των εκατοντάδων αρχοντικών της. 

Αξιοθέατα
Στη Σύρο δε θα δείτε τα τυπικά λευκά σπιτάκια με τα μπλε πορτοπαράθυρα, αλλά σπίτια αρχοντικά, νεοκλασικά, με μάρ-
μαρα στα σκαλιά και στα περβάζια και με χρωματισμούς έντονους, από κίτρινο μέχρι και ροζ. Δεν είναι ένα μέρος που ο
ταξιδιώτης μπορεί να το επισκεφτεί σε μία μέρα. Η πρωτεύουσα του νησιού κλέβει την παράσταση, με τα εντυπωσιακά δη-
μόσια κτίρια της, όπως το εμβληματικό κτίριο του δημαρχείου, το ιστορικό θέατρο Απόλλων και την εφοπλιστική συνοικία
Βαπόρια με τα όμορφα αρχοντικά. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε την Άνω Σύρο, ένας μεσαιωνικός οικισμός χτισμένος
πάνω σε βράχια, ο οποίος αποτελεί φυσικό φρούριο, όπου σώζονται ακόμη πύλες του παλιού κάστρου. Μικρά και στενά
πλακόστρωτα δρομάκια, σπίτια με τοίχους που αποτελούν φυσική οχύρωση θα σας εντυπωσιάσουν στη βόλτα σας, στην
οποία θα βρείτε και το αναπαλαιωμένο σπίτι που στεγάζει το μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη, αλλά και την πλατεία που
φέρει το όνομά του. Στη νοτιοδυτική πλευρά της Σύρου σας περιμένει το αριστοκρατικό θέρετρο του νησιού, η Ντελαγ-
κράτσια, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς ακόμη και για τους ντόπιους. Κάποτε έμεναν μόνο οι ανώτερες τάξεις στη πε-
ριοχή, γι’ αυτό κι εκεί θα θαυμάσετε επαύλεις και νεοκλασικά Η Απάνω Μεριά βρίσκεται στο βορειότερο κομμάτι της Σύ-
ρου, όπου λιγοστοί κάτοικοι και πολλή φύση συνθέτουν το τοπίο. Εκεί, ανάμεσα στα βράχια, βρίσκονται διάφοροι διά-
σπαρτοι οικισμοί και ξωκλήσια, μαρτυρώντας με κάθε τρόπο ότι ο πολιτισμός του Αιγαίου γεννήθηκε κάπου εκεί…

Παραλίες
Οι παραλίες της Σύρου συγκαταλέγονται στις ωραιότερες παραλίες των Κυκλάδων και ανταποκρίνονται σε όλα τα γού-
στα και τις ανάγκες των ταξιδιωτών. Χαρακτηριστικό των παραλιών είναι το βότσαλο και η άμμος, ενώ σε πολλές από αυ-
τές οι φυσικές σκιές που δημιουργούνται από την βλάστηση του νησιού, προσδίδουν στον επισκέπτη ένα εξωτικό τόνο φυ-
σικού κάλλους. Το νησί προσφέρεται κατεξοχήν για θαλάσσιες δραστηριότητες, καθώς διαθέτει πλήθος από υπέροχες
παραλίες: η Βάρη, ο Φοίνικας ο Γαλησσάς, το Κίνι και η πευκόφυτη Ποσειδωνία (ή Ντελαγκράτσια) με τις νεοκλασικές
επαύλεις και τους περίτεχνους κήπους είναι μόνο μερικές από τις παραδεισένιες ακτές της. Στην Σύρο ο κάθε επισκέπτης
μπορεί να βρει την παραλία που του ταιριάζει καθώς συναντάμε από κοσμοπολίτικες και οικογενειακές μέχρι πιο απόμε-
ρες παραλίες. 
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Ploes Hotel 5* - Ερμούπολη
www.hotelploes.gr

Στεγάζεται σε νεοκλασικό αρχοντικό των αρχών του
19ου αιώνα και βρίσκεται σε προνομιακή θέση, μό-
λις λίγα μέτρα από το κέντρο της Ερμούπολης. Διαθέ-
τει χώρο υποδοχής, διαμορφωμένη ταράτσα, cafe -
bar, εστιατόριο και ιδιωτική παραλία. Τα δωμάτια εί-
ναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόρα-
ση, τηλέφωνο, minibar, θυρίδα ασφαλείας και δωρε-
άν Wi-Fi.

Diogenis Hotel 4* - Ερμούπολη
www.diogenishotel.com

Στεγάζεται σε ένα αυθεντικό κτήριο του 19ου αιώνα
μπροστά στο λιμάνι της Ερμούπολης. Η τοποθεσία του
ιδανική για ότι και να χρειαστείτε καθώς είναι στην καρ-
διά της πόλης. Προσφέρει όλες τις ανέσεις ενός σύγ-
χρονου ξενοδοχείου και συνδυάζει την παράδοση με
μοντέρνα στοιχεία διακόσμησης. Τα καλαίσθητα δω-
μάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο,
στεγνωτήρα μαλλιών και καλαίσθητη διακόσμηση.

Faros Resort 4* - Περιοχή Αζόλιμνου
www.faros-hotel.com

Χτισμένο δίπλα στη θάλασσα σε έναν ιδιωτικό όρμο με
εξαιρετική θέα στο Πέλαγος. Δίπλα από την φημισμένη
αμμουδιά της παραλίας Αζολίμνου και σε κοντινή από-
σταση από την Ερμούπολη. Διαθέτει καλαίσθητη πισί-
να με ηλιόλουστη βεράντα και μπαρ, γυμναστήριο κα-
θώς και κέντρο καταδύσεων. Τα ολόλευκα δωμάτια
σε κυκλαδίτικο στυλ διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόρα-
ση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι

Syrou Melathron 3* - Ερμούπολη
www.syroumelathron.gr

Στεγασμένο σε ένα ιστορικό κτήριο από τον 19ο αιώνα
βρίσκεται στην περιοχή Βαπόρια και διαθέτει κομψή
διακόσμηση. Το αναπαλαιωμένο αυτό νεοκλασικό
διαθέτει τοιχογραφίες οροφής, ξύλινες κατασκευές και
εντυπωσιακά διακοσμητικά στοιχεία. Τα δωμάτια είναι
άρτια εξοπλισμένα και διαθέτουν κλιματισμό, τηλεό-
ραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.

1901 Hermoupolis Maison 
Ερμούπολη
www.1901.gr

Βρίσκεται στην πόλη της Σύρου, μόλις 300 μέτρα από
την κεντρική πλατεία Μιαούλη. Τα ευρύχωρα δωμά-
τιά του διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, θυ-
ρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν
πρόσβαση στο internet.

Hotel Hermes 3* - Ερμούπολη
www.hermes-syros.com

Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία σε απόσταση μόλις
500μ από το λιμάνι. Περιβάλλεται από έναν κήπο με
φοίνικες και διαθέτει εστιατόριο και σνακ μπαρ με
θέα στο Αιγαίο. Τα δωμάτια του διαθέτουν καθιστικό,
τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.
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ΗΙκαρία είναι ένα νησί διαφορετικό από τα άλλα. Ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, το οποίο παρουσιάζει πολλές αντιθέσεις αφενός για τις κα-
ταπράσινες πλαγιές της και αφετέρου για τους γυμνούς και απότομους βράχους της. Έχει στην πλειοψηφία της ορεινά χωριά κάτι που βοήθησε τους κατοίκους της
από τις επιδρομές του Μεσαίωνα. Οι κάτοικοι του νησιού είναι ένας λαός με πλούσια ιστορία από τα βάθη των αιώνων. Ένας λαός που έχει περάσει πολλές δυσκο-

λίες, πολύ εργατικός και δραστήριος. Οι Ικαριώτες πιάνουν τα 100! Ξεχνούν να πεθάνουν! Έτσι, επισημαίνεται το φαινόμενο της μακροζωίας στην Ικαρία. Επιστήμονες από
όλο τον κόσμο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους για να μάθουν σε τι οφείλεται αυτό το φαινόμενο. Αποφασίζοντας να κάνεις διακοπές στην Ικαρία αυτό που δεν χρειάζε-
σαι σίγουρα είναι το ρολόι σου και το άγχος των μεγάλων πόλεων. Οι ρυθμοί του νησιού είναι πάρα πολύ αργοί σε σημείο που νομίζεις ότι οι ντόπιοι πραγματικά ζουν σε
άλλον κόσμο. Σε έναν κόσμο που δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για τίποτα, και να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι το μετά.

Αξιοθέατα
Η πρωτεύουσα και το μεγάλο λιμάνι του νησιού είναι ο Άγιος Kήρυκος. Αρκετά πιο ήσυχος
από τον Εύδηλο, το δεύτερο λιμάνι, που συγκεντρώνει τους περισσότερους τουρίστες κάθε
χρόνο. Ο τουρισμός του νησιού απογειώνεται τον Αύγουστο λόγω των φημισμένων πα-
νηγυριών. Είτε για θρησκευτικούς είτε για άλλους λόγους, πανηγύρια διοργανώνονται
συχνά κατά την διάρκεια του καλοκαιριού σε διάφορα σημεία του νησιού. Το υπέροχο,
δυνατό κόκκινο κρασί που φτιάχνουν οι ντόπιοι σηκώνει γλέντια και χαρές στα βήματα
του πασίγνωστου ικαριώτικου σκοπού. Η άρρηκτη σχέση του νησιού με τη θάλασσα φυ-
λάσσεται καλά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, μη παραλείψετε να το επισκεφτείτε καθώς
ένα μεγάλο μέρος των εκθεμάτων έχουν αλιευθεί από το βυθό του Πελάγους.

Παραλίες
Περιτριγυρισμένες από ένα ανεπανάληπτο φυσικό περιβάλλον οι παραλίες της Ικαρίας ικα-
νοποιούν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Αμμώδεις και βοτσαλωτές, εξωτικές, ρομαντικές,
πολυσύχναστες ή απομονωμένες και δημοφιλείς, εύκολα προσβάσιμες αλλά και οδικώς
απροσπέλαστες… Οι παραλίες του νησιού λικνίζουν τα πεντακάθαρα νερά τους. Από τις
πιο εντυπωσιακές, με τα γαλαζοπράσινα νερά και τους επιβλητικούς βράχους ολόγυρα,
βρίσκονται κοντά στο χωριό Μαγγανίτης, οι Σεϋχέλλες. Οι νεότερες ηλικίες προτιμούν τις
παραλίες Λιβάδι και Μεσακτή καθώς είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τους λάτρεις του surfing,
κοντά στο χωριό Αρμενιστής, στα βορειοδυτικά της Ικαρίας. Δίπλα στον Άγιο Κήρυκο είναι
οι παραλίες Πριόνι, Λευκάδα, Φάρος και Δράκανο, ενώ ο Εύδηλος χαίρεται τη θάλασσα
στο Φύτεμα, τις Φλες και το Κυπαρίσσι.
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Erofili Beach 3* - Αρμενιστής - www.erofili.gr

Βρίσκεται στην περιοχή Αρμενιστής δίπλα από τις δύο ομορφότερες αμμώδεις πα-
ραλίες του νήσιου Λιβάδι και Μεσσακτή. Διαθέτει πισίνα, υδρομασάζ, ασύρματο
internet σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου και μπαρ με θέα την θάλασσα.
Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, mini bar, χρηματοκι-
βώτιο και στεγνωτήρα μαλλιών.

Cavos Bay 3* - Αρμενιστής - www.cavosbay.com.gr

Χτισμένο σε παραδοσιακό αρχιτεκτονικό ρυθμό σε απόσταση αναπνοής από την
θάλασσα. Απέχει 100μ από το κέντρο του χωριού Αρμενιστής και κοντά του υπάρ-
χει στάση λεωφορείου. Σε απόσταση 500 μ. μπορεί κάποιος να απολαύσει τις υπέ-
ροχες παραλίες Λιβάδι και Μεσσακτή. Διαθέτει πισίνα, free Wi-Fi, τζακούζι, μασάζ,
βιβλιοθήκη, αίθουσα προβολής ταινιών, γυμναστήριο, εστιατόριο και μπαρ. Τα ευ-
ρύχωρα δωμάτια του διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, τηλέφωνο,
ψυγείο, κουζινάκι και στεγνωτήρα μαλλιών.

Karras Star 3* - Εύδηλος - www.karrasstarhotel.com

Βρίσκεται στην περιοχή Αυλάκι και  απέχει 450μ από τη θάλασσα. Διαθέτει όμορφο
κήπο, πισίνα, γήπεδο τέννις, παιδική χαρά, mini market και ασύρματο internet. Τα δω-
μάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, τηλέφωνο και στεγνωτήρα μαλλιών.

Kastro Hotel 2* - Άγιος Κύρηκος - www.ikariakastro.com

Βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού, λίγα μέτρα μακριά από το λιμάνι του Αγίου
Κυρήκου και διαθέτει αίθουσα πρωινού, μπαρ και εξωτερική πισίνα. Τα δωμάτια
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, mini ψυγείο και δωρεάν Wi-Fi.
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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.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ





Τι κάνει ένα ταξίδι, Καλό Ταξίδι;

Τ ο ταξίδι δεν είναι μόνο η αγορά ενός αεροπορικού εισιτηρίου
ή η κράτηση σε ένα ξενοδοχείο.  Το ταξίδι είναι ο χρόνος που
ζει και η εμπειρία που αποκομίζει κανείς κατά την επίσκεψη

ενός προορισμού. 

Όσο πιο πολλά δει κανείς, όσο περισσότερα απολαύσει στον προ-
ορισμό, όσο πιο γεμάτος είναι ο χρόνος του κι όσο πιο έντονες είναι
οι συγκινήσεις, τόσο πιο Καλό είναι το Ταξίδι του. 

Κι όμως η απόλαυση, η εμπειρία, η συγκίνηση είναι τόσο υποκειμε-
νικές έννοιες που κανένας ταξιδιωτικός οδηγός και κανένας αυτό-
ματος πωλητής δεν μπορούν να σας υποδείξουν. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας, ο προσωπικός σας ταξιδιωτικός σύμ-
βουλος, είναι αυτός που θα καταλάβει τις ανάγκες σας, θα ακούσει
τις προσδοκίες σας και θα σας καθοδηγήσει έτσι ώστε να πραγμα-
τοποιήσετε όχι απλά ένα ταξίδι αλλά ένα ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!
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