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Editorial
Φίλοι ταξιδιώτες, 
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί μία Μοναδική
Συλλογή από εξαιρετικά, καλοσχεδιασμένα ταξίδια κυριολεκτικά
…ως την άκρη της γης!
Είμαστε σίγουροι πως σε πολλούς από εσάς θα ξυπνήσουν
μνήμες και εικόνες, αφού όλα ανεξαιρέτως τα πραγματοποι-
ήσαμε μαζί σας.
Ταξίδια που για 15 χρόνια το COSMORAMA είχε τη χαρά να
προσφέρει στους λάτρεις του Καλού Ταξιδιού. Ταξίδια που
υποστηρίχτηκαν με αγάπη από ανθρώπους που ξέρουν να
αναγνωρίζουν την ποιότητα και το μεράκι, βασικά δομικά
υλικά των ταξιδιών μας.
Με απόλυτη εκτίμηση στους ταξιδιώτες μας και αφοσίωση
στο αρχικό μας όραμα, συνεχίζουμε, και υποσχόμαστε πολλές
ακόμα υπέροχες ταξιδιωτικές εμπειρίες.
Απολαύστε λοιπόν μία μοναδική περιήγηση …ως την άκρη
της γης, κι οραματιστείτε μαζί μας τις επόμενες ταξιδιωτικές
σας συγκινήσεις. 
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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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Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Φρανκφούρτη -
Χαϊδελβέργη - ςτρασβούργο
Πτήση απευθείας για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη και απευθείας
αναχώρηση για την αρχαιότερη πανεπιστημιούπολη της
χώρας, την ιστορική Χαϊδελβέργη. Άφιξη και ξεκινά η περι-
πατητική περιήγησή μας στην 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. Δια-
σχίζοντας τη γέφυρα με τα υπέροχα κιγκλιδώματα θα  φωτο-
γραφηθούμε με θέα την μεσαιωνική πόλη που στεφανώνεται
από το αμφιθεατρικό κάστρο στο όρος Königstuhl, που μνη-
μονεύεται 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 αντιμετω-
πίσουν το λαό. Πιο πίσω το παλαιό κτήριο του Δημαρχείου
και απέναντί του ο περίφημος Γοτθικός Ναός του Αγίου Πνεύ-
ματος χτισμένος  μεταξύ του 1398 και 1441. Θα συνεχίσουμε
στον μεγάλο  πεζόδρομο Haupstrasse και προς τα κτίσματα
του διακεκριμένου Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, του πα-
λαιότερου της Γερμανίας. Αργά το απόγευμα άφιξη και τα-
κτοποίηση 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 ανα-
στηλώσεις.  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: Ρικβίρ
- 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 δρο-
μάκια 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 - Τρίμπεργκ
- μπάντεν μπάντεν - Φράιμπουργκ - Φρανκφούρτη
Μετά το πλούσιο πρωινό μας αναχωρούμε για την καρδιά
του μοναδικού φυσικού τοπίου, τον Μέλανα Δρυμό που θα
μας αποκαλύψει ένα μοναδικό φυσικό τοπίο που παρά το
όνομά 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 Μπάντεν
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 πανεπιστη-
μιουπόλεις και ταυτόχρονα σημαντική παραγωγός ποιοτικών
κρασιών, 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) κατα-
σκευασμένο 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 Φρανκ-
φούρτη.
5η μέρα: Φρανκφούρτη (Κρουαζιέρα στον Ρήνο -
Βισμπάντεν)
Σήμερα θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στον Ρήνο. Ο εν-

τυπωσιακός βράχος Λορελέι, παραμυθένια 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
Βισμπάντεν, διάσημο για τις θερμές πηγές και τα λουτρά του
για τα οποία έχει δεχθεί κατά το πέρασμα των χρόνων διάση-
μους επισκέπτες όπως ο Γκαίτε, ο Ντοστογιέφσκι και ο Μπραμς.
Επιστροφή στην Φρανκφούρτη.
6η μέρα: Φρανκφούρτη - Ρομαντικός δρόμος (Βίρ-
τσμπουργκ- Ρότενμπουργκ)
Η σημερινή μας εκδρομή θα μας δώσει την ευκαιρία να απο-
λαύσουμε ένα από τα πιο γραφικά κομμάτια της Γερμανίας,
την Νότια Βαυαρία με την «ρομαντική οδό». Πανέμορφα
γραφικά χωριά και πόλεις, ρομαντικά κάστρα και υπέροχη
φύση απλώνονται κατά μήκος της διαδρομής μας μέχρι το
μεσαιωνικό Βίρτσμπουργκ χτισμένο δίπλα στον ποταμό Μέιν.
Θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι και στην
συνέχεια μας περιμένει το Ρότενμπουργκ με τα καλοδιατηρη-
μένα τείχη, την παλιά αγορά της πόλης, τις πλατείες με τις
μεγάλες κρήνες και το Δημαρχείο. Επιστροφή στη Φρανκ-
φούρτη.
7η μέρα: Φρανκφούρτη - αθήνα / Θεσσαλονίκη
Πρωινό ελεύθερο για προσωπικές περιηγήσεις στον εμπορικό
πεζόδρομο της πόλης με τα ωραία πολυκαταστήματα, καφέ
και εστιατόρια. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής μας στην Ελλάδα.
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ΑΛΣΑΤΙΑ - ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - ΡΗΝΑΝΙΑ
7 MEΡΕΣ                                                                                             ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 22/6, 21/7, 28/7, 04/8, 11/8, 18/8

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α  Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά
Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* με πρωινό καθημερινά
/ Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως ανα-
φέρονται στο πρόγραμμα / Έμπειρος αρχηγός -
συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πλη-
ροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εισόδους σε επισκεπτόμενους χώρους, αχθοφορικά
/ Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο
ή ταυτότητα τελευταίας δεκαετίας με λατινικούς
χαρακτήρες.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 08.15 10.15
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 18.00 21.50
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Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα (Κατάνια / Πιάτσα αρμερίνα)
- ακράγαντας.
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Κατάνιακαι απευθείας αναχώρηση για
τον Ακράγαντα. Καθοδόν θα επισκεφθούμε την Πιάτσα Αρμερί-
να, γνωστή για τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά της ρωμαϊκής υπαί-
θριας Βίλα ντελ Καζάλε, που προσφέρουν μια ματιά στη ζωή
του φθίνοντος ύστερου αρχαϊκού κόσμου κατά τον 4ο μ.Χ,
αιώνα. Ανάμεσα στα ψηφιδωτά, ξεχωριστή θέση κατέχει και
η απεικόνιση γυναικών που αθλούνται αλλά και η πρώτη εμ-
φάνιση του “μπικίνι”. Συνεχίζουμε για τον Ακράγαντα και την
απογευματινή μας επίσκεψη στην περίφημη “Κοιλάδα των
Ναών” με τα εξαίσια δείγματα της αρχαίας ελληνικής αρχιτε-
κτονικής, καθαρά δωρικού ρυθμού. Ο Εμπεδοκλής, γέννη-
μα θρέμμα της πόλης, συνήθιζε να λέει για τους συμπολίτες
του ότι “ζούσαν σαν να ήταν να πεθάνουν την άλλη μέρα και
έχτιζαν σαν να ήταν να ζήσουν για πάντα”. Ξεκινάμε με τον
ναό της Ήρας Λακίνιας και συνεχίζουμε με τον αποκαλούμε-
νο ναό της Ομόνοιας, τον πιο καλοδιατηρημένο στη Σικελία
λόγω της μετατροπής του σε χριστιανική βασιλική. Ο ναός
του Ηρακλέους και τα υπολείμματα του γιγαντιαίου ναού του
Ολυμπίου Διός θα συμπληρώσουν την γνώση μας για την
ιστορική εξέλιξη της Σικελίας στους κλασσικούς χρόνους,
όσον αφορά τη διαπλοκή των Σικελιωτών με τη μητέρα-Ελ-
λάδα αλλά και σε σχέση με τις διαμάχες των Ελλήνων με
τους Φοίνικες άποικους του νησιού.
2η μέρα: ακράγαντας (ςελινούντα / Έγεστα)
- Παλέρμο. 

Μια εμπειρία ξεχωριστή η σημερινή μας ημέρα, καθώς σε
συνέχεια της χθεσινής μας ξενάγησης, επικεντρώνεται στην
παρουσία των Ελλήνων της Μεγάλης Ελλάδας. Πρώτη στά-
ση στον Σελινούντα, την αποικία των Υβλαίων Μεγάρων.
Στα ερείπια της πόλης βρέθηκαν οκτώ σπουδαίοι αρχαίοι να-
οί. Επειδή δεν είναι γνωστό ποια θεότητα λατρευόταν, οι ναοί
διακρίνονται με τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου.

Ακολουθεί η Έγεστα, μια αρχαία φοινικική πόλη που δέχτηκε
όμως τις πολιτιστικές επιδράσεις του ελληνικού κόσμου. Ση-
μαντικότερα μνημεία ο επιβλητικός, ασκεπής δωρικός ναός,
που στεφανώνει τον λόφο αλλά και το αρχαίο θέατρο που
το κοίλο του αγναντεύει από ψηλά το Τυρρηνικό πέλαγος.
Άφιξη στο Παλέρμο αργά το απόγευμα και προτείνουμε μια
βόλτα στο ιστορικό κέντρο που θα μας φέρει σε επαφή με το
μπαρόκ παρελθόν της πόλης. Ξεκινώντας από τον Καθεδρι-
κό ναό της πόλης, όπου φιλοξενεί τις σαρκοφάγους των Νορ-
μανδών κυριάρχων του νησιού, θα περπατήσουμε την Βιτό-
ριο Εμανουέλε, από την Πόρτα Νουόβα προς το Quattro
Canti. Θα θαυμάσουμε τα αγάλματα των τεσσάρων επο-
χών, των Ισπανών αντιβασιλέων αλλά και των Αγίων-Νυμ-
φών, πολιούχων του Παλέρμο που στολίζουν τις γωνίες του
αλλά και την Φοντάνα Πρετόρια με τα υπέροχα γλυπτά με
Τρίτωνες και Νηρηΐδες. Το Τεάτρο Μάσσιμο (όπου γυρίστηκε
και η τελευταία τραγική σκηνή του “Νονού ΙΙΙ”) και το Τεάτρο
Πολιτεάμα αποτελούν τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά και πο-
λιτιστικά κοσμήματα της κεντρικής Βία Λιμπερτά. Οι πεζόδρο-
μοι γύρω από το κέντρο σφύζουν από ζωή το βράδυ καθώς
φιλοξενούν πληθώρα εστιατορίων, καφέ και καταστημάτων
με υπέροχο σιτσιλιάνικο παγωτό.
3η μέρα: Παλέρμο. 
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη όπου θα συναντήσουμε ένα
κράμα στοιχείων από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τους Άρα-
βες, τους Νορμανδούς και φυσικά από την Αναγεννησιακή
και σύγχρονη εποχή. Θα ξεκινήσουμε με το γειτονικό «Βασι-
λικό Λόφο», το περίφημο Μονρεάλε με το απόλυτο αρχιτε-
κτονικό θαύμα της πόλης, τον ανυπέρβλητο Καθεδρικό Ναό
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Κτισμένος από
τους Νορμανδούς το 1182, σε ρυθμό Βασιλικής με μήκος πά-
νω από 100μ και πλάτος 40μ, με εξαιρετικά, Βυζαντινής επιρ-
ροής ψηφιδωτά στο νάρθηκα και στα παρεκκλήσια, με εμ-
πνευσμένες παρεμβάσεις στη μετέπειτα Αναγεννησιακή πε-
ρίοδο και φυσικά τον τάφο του πατέρα της Σικελίας, του Νορ-
μανδού Άρχοντα Γουίλιαμ του 1ου αποτελεί το απόλυτο μνη-

μείο της μεσαιωνικής ιστορίας της Σικελίας. Στη συνέχεια το
διάσημο Θέατρο Μάσσιμο (Μέγα Θέατρο), το μεγαλύτερο
θέατρο της Ιταλίας και το Παλάτι των Νορμανδών, έδρα σή-
μερα του Κοινοβουλίου της Αυτόνομης Επαρχίας της Σικε-
λίας, τα οποία και θα φωτογραφήσουμε εξωτερικά σε συν-
δυασμό με την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, την εκκλησία
Μαρτοράνα στην πιάτσα Μπελίνι με τη ξεχωριστή μπαρόκ
πρόσοψη και το ρωμαϊκό καμπαναριό θα ολοκληρώσουν
τη μεστή γνωριμία μας με τη Μητρόπολη της Σικελίας. Από-
γευμα ελεύθερο για ψώνια στη πάντα ενδιαφέρουσα αγορά
της πόλης, προσωπικές αναζητήσεις και φυσικά δείπνο σε κά-
ποια από τις φημισμένες τρατορίες της όπου θα σας παροτρύ-
ναμε να μη παραλείψετε να δοκιμάσετε το διάσημο πιάτο:
Pasta con le Sarde.
4η μέρα: Παλέρμο (Τσεφαλού / αίτνα) Κατάνια. 
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική Τσεφαλού (ή Κεφα-
λού), 70χμ. ανατολικά του Παλέρμο, από τις πιο πολυφωτο-
γραφημένες περιοχές της Ιταλίας με εικόνες που κόβουν την
ανάσα, όπως αυτήν του επιβλητικού βράχου που επιστέφει
σαν κεφαλή την παραλιακή πόλη και της έδωσε και το όνο-
μά της (Κεφαλοΐδιον). Η βόλτα μας, διαμέσου του Κόρσο
Ρουτζέρο, θα μας οδηγήσει στον νορμανδικό καθεδρικό
ναό, στην κορυφή της πόλης. Η μύησή μας στη νορμανδική
τέχνη θα ξεκινήσει με τα ψηφιδωτά στο εσωτερικό του ναού
και θα επικεντρωθεί στο πρόσωπο του Χριστού Παντοκράτο-
ρα, που ενοποιεί τις τρεις πολιτισμικές παραδόσεις του νησιού
(βυζαντινή, αραβική, νορμανδική). Συνεχίζουμε για την Αίτ-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΚΕΛΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ
8 MEΡΕΣ                                                                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 24/5 & 23/6 & 19/7 & 8, 15/8 & 13/9 & 26/10 & 9/11

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05.55 07.00
ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΝΙΑ 08.10 09.25
ΚΑΤΑΝΙΑ - ΡΩΜΗ 17.10 18.30
ΑΘΗΝΑ - ΑΘΗΝΑ 21.50 00.50



να, το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευ-
ρώπη, όπου η ονομασία του Αίτνα μπορεί να προέρχεται από
την ελληνική λέξη αίθω, που σημαίνει «καίγομαι», ή τη φοινι-
κική λέξη «attano». Στην ελληνική μυθολογία, ο Αίολος είχε
φυλακίσει τους ανέμους στις σπηλιές κάτω από την Αίτνα. Ο
Γίγαντας Εγκέλαδος καταπλακώθηκε από το όρος Αίτνα,
σύμφωνα με τον ποιητή Αισχύλο, και ήταν η αιτία των ηφαι-
στειακών εκρήξεων. Μέσω μιας ορεινής διαδρομής, όπου
κυριαρχεί το απέραντο μαύρο χρώμα της λάβας, θα ανεβού-
με σε υψόμετρο περίπου 2000 μ. και θα θαυμάσουμε την
θέα προς το Ιόνιο πέλαγος. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδο-
χείο μας στην Κατάνια, μια πόλη που το ιστορικό της κέντρο είναι
επίσης μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNE-
SCO χάρη στην αποκατεστημένη μπαρόκ αρχιτεκτονική του. Η εί-
σοδός του είναι η Piazza Duomo, όπου κυριαρχεί το επιβλητικό συ-
νονθύλευμα του καθεδρικού ναού και των παρεκκλησίων του και
πιο πίσω το μπαρόκ Palazzo Biscari. Στο κέντρο της πλατείας, ο μαύ-
ρος ελέφαντας από βασάλτη, φορτωμένος ένα αιγυπτιακό οβελί-
σκο, αποτελεί το έμβλημα - της πόλης. Από εδώ ξεκινά και ο κεντρι-
κός και εμπορικός δρόμος της, η Via Etnea, με τα ακριβά καταστή-
ματα, και τα μπαρόκ κτίρια και ανηφορίζει προς την Piazza Stesico-
ro (φόρος τιμής στον Ελληναποιητή που πέθανε εδώ), με το ρωμαϊ-
κό αμφιθέατρο και τα Giardini Bellini.
5η μέρα: Κατάνια (ςυρακούσες / Νότο / Ραγκούζα). 
Η σημερινή μας εκδρομή στη Νότια Σικελία ξεκινάει με τις εν-
τυπωσιακές Συρακούσες. Η άλλοτε ισχυρή ελληνική αποικία
που ιδρύθηκε το 734 π.χ. διατηρεί έκδηλα τα σημάδια του έν-
δοξου παρελθόντος. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση από το
αρχαίο θέατρο Teatro Greco χωρητικότητας 16.000 θεατών
και το σπήλαιο Orecchio di Dionio (Αφτί του Διονύσου), την
ασβεστολιθική σπηλιά με την χαρακτηριστική είσοδο σε σχή-
μα αυτιού. Εδώ, σύμφωνα με τον θρύλο ο τύραννος των Συ-
ρακουσών Διονύσιος Α΄, φυλάκιζε τους πολιτικούς του αντι-
πάλους. Θα μας εντυπωσιάσει ο βωμός του Ιέρωνα Β ,́ το ρωμαϊ-
κό αμφιθέατρο. Το νησί Ortigia (σύμφωνα με τον Όμηρο, εδώ πα-
ρέμεινε - φυλακισμένος, στα χέρια της Καλυψούς, ο Οδυσσέας) με
τα μεσαιωνικά κτίρια θεωρείται το κέντρο της πόλης. Αφού περά-
σουμε τη γέφυρα Umbertο, που συνδέει το μικρό νησί με την ηπει-
ρωτική χώρα, θα βρεθούμε μπροστά στα επιβλητικά απομεινάρια
του ναού του Απόλλωνα, και στη συνέχεια μέσα από τα μπαρόκ κτί-
ρια και πλατείες της Ορτυγίας θα κατευθυνθούμε προς τον καθεδρι-
κό ναό των Συρακουσών, που έχει ενσωματώσει (περικλείσει για
την ακρίβεια) τον αρχαίο ναό της Αθηνάς. Η βόλτα μας θα καταλή-
ξει στην πηγή της νύμφης Αρέθουσας, που ο μύθος συνδέει την ιστο-
ρία του ερωτικού κυνηγητού της από τον ποταμό Αλφειό με τη μητέ-
ρα πατρίδα, αλλά και που η μορφή της κάποτε αποτυπωνόταν στο
χαρτονόμισμα των πενήντα δραχμών. - Ακολουθούν σύντομες
στάσεις στις πόλεις - Νότο και Ραγκούζα. Η θέα από την άνω
πόλη της Ραγκούσα, με την μπαρόκ ατμόσφαιρα, είναι εντυ-
πωσιακή. Επιστροφή στην Κατάνια. 
6η μέρα: Κατάνια (Ταορμίνα) - μεσσήνη. 
Πρωινή αναχώρηση από το ξενοδοχείο για να γνωρίσουμε
την ίσως, πιο γραφική και κοσμοπολίτικη πόλη της Σικελίας,
την Ταορμίνα. Το έντονο ελληνικό παρελθόν της είναι έκδηλο
σε αυτήν την αρχαία αποικία, όπου και δεσπόζει το αρχαίο ελ-
ληνικό θέατρο. Χτισμένo στο Monte Tauro, το διάσημο αυτό
τουριστικό θέρετρο προσφέρει απίστευτη θέα στη βραχώδη
ανατολική ακτογραμμή της Σικελίας. Η περιπλάνηση στα γρα-
φικά δρομάκια με τις ανθισμένες μπουκαμβίλιες, ο σημαντι-
κότερος εμπορικός δρόμος, ο Corso Umberto I, τα τείχη, οι να-
οί και στο βάθος το ηφαίστειο της Αίτνας δικαιολογούν την αί-

γλη της φημισμένης αυτής περιοχής. Άφιξη στη Μεσσήνη.
7η μέρα: μεσσήνη (Ρήγιο - Ελληνόφωνα χωριά
Καλαβρίας). 
Διαπλέοντας τα στενά της «Σκύλας και της Χάρυβδης» αποβι-
βαζόμαστε στην ηπειρωτική Ν. Ιταλία, στη Βίλλα Σαν Τζιοβά-
νι, σύντομα φθάνουμε στο Ρήγιο, μια από τις αρχαιότερες ελ-
ληνικές αποικίες την Κάτω Ιταλίας που ιδρύθηκε το 720 π.Χ.
από Ευβοείς και αρχικά ονομαζόταν Ερυθρά. Βλέπουμε το
εξαιρετικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Μuseo Nationale della
Magna Grecia), όπου εκτίθενται τα δύο παγκοσμίου φήμης
μπρούτζινα αγάλματα «Πολεμιστές του Ριάτσε», που ανα-
σύρθηκαν τυχαία από ερασιτέχνη ψαρά το 1972 και - χρονο-
λογούνται από τον 5ο π.Χ. αι. συνιστώντας τα πλέον κορυ-
φαία σωζόμενα δείγματα τέχνης της κλασσικής αρχαιότητας.
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην πανέμορφη παραλία και
διατρέχοντας στη συνέχεια τα θαλάσσια θέρετρα της περιο-
χής της - Μποβεσίας, θα επισκεφθούμε στην προστατευόμε-
νη περιοχή του Εθνικού Πάρκου του Ασπρομόντε, το εγκατα-
λειμμένο από το 1960 ελληνόφωνο χωριό - φάντασμα της
Καλαβρίας, το Πεντεδάχτυλο (Pentedattylo) σε υψόμετρο
250 μ. χτισμένο στο βουνό Καλβάριο. Μέσω της παραλια-
κής πόλης Bova Μarina, θα φθάσουμε στο χωριό Bova Su-
periore ή Βούα σε υψόμετρο 820μ., το πιο καλοδιατηρημένο
ιστορικό κέντρο της Ελληνικής Καλαβρίας. Είναι καταχωρη-
μένο στην επίσημη λίστα των γραφικότερων ιταλικών χω-

ριών (Borghi piu Belli d’ Italia), γνωστό και με το όνομα Χώ-
ρα. Υπήρξε το πολυπληθέστερο χωριό της ελληνικής Καλα-
βρίας, διοικητικό και εκκλησιαστικό κέντρο από την Βυζαντι-
νή εποχή ως τις αρχές του 20ου αι. - Λέγεται πως ο βράχος του
κάστρου στο ψηλότερο σημείο του χωριού φέρει το αποτύ-
πωμα της βασίλισσας που το ίδρυσε. Τα ερείπια του Νορμαν-
δικού κάστρου, πλακόστρωτοι δρόμοι, εκκλησίες, πετρόχτι-
στα σπίτια με γκρεκάνικες - επιγραφές, επαύλεις ευγενών,
όλα θυμίζουν τους παλιούς καλούς καιρούς. - Επιστροφή στη
Μεσσήνη.
8η μέρα: μεσσήνη - (Κατάνια) - αθήνα. 
Γεμάτοι εντυπώσεις μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο της Κα-
τάνια για την επιστροφή μας στην Ελλάδα.

ςΗμΕιΩςΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφορο-
ποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

5

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α  Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*s (Ibis Style / GH Mose / Katane
Palace / Royal Palace) / Μπουφέ πρωινό καθημερινά / Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέ-
ρονται στο πρόγραμμα / Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων & είσοδοι πόλεων check points / Έμπειρος αρχηγός
- συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Είσοδοι
σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους / Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες.
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Γνωρίστε την αναμορφωμένη πρωτεύουσα της Γερμανίας με την εξαι-
ρετική αρχιτεκτονική, τα παγκοσμίου φήμης μουσεία και την μποέμ νυ-
χτερινή της ζωή. 

ΕΒδομαδιαiΕς αΝαΧΩΡhςΕις

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. 

ΕΒδομαδιαiΕς αΝαΧΩΡhςΕις

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. 

ΕΒδομαδιαiΕς αΝαΧΩΡhςΕις

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

διανυκτερεύσεις: Άμστερνταμ (3), Βρυξέλλες (2)

Βερολίνο - Πότσδαμ

4/5 μέρες, από €495Άμστερνταμ

4 μέρες, από €535Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ

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

4 μέρες, από €495

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
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Ταξιδέψτε στη Πόλη του φωτός κι επισκεφθείτε τους θησαυρούς του Λού-
βρου, τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα των Βερσαλλιών με τους υπέροχους
κήπους και τη μαγευτική Ντίσνεϋλαντ που γοητεύει παιδιά και μεγάλους. 

ΕΒδομαδιαiΕς αΝαΧΩΡhςΕις

απευθείας Πτήσεις με Air France / Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* Novotel ή 3* BW Ronceray Opera

διανυκτερεύσεις: Παρίσι (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. 

ΕΒδομαδιαiΕς αΝαΧΩΡhςΕις

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. 

ΕΒδομαδιαiΕς αΝαΧΩΡhςΕις

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

διανυκτερεύσεις: Βιέννη (3)

Σε αυτό το ταξίδι θα σας παρασύρει η θαλασσινή μυρωδιά των
οστρακοειδών στην ψαραγορά της Τρουβίλ,  θα σας ζαλίσουν οι πο-
λύχρωμες ομπρέλες στις αμμουδιές της Ντωβίλ, θα σας μαγέψει το
καθρέφτισμα των μικρών χωριών στα νερά του Σηκουάνα & θα σας
παρασύρει η παλίρροια στο Μοντ Σεν Μισέλ.

αΝαΧΩΡhςΕις: 15/7, 5/8, 19/8

απευθείας Πτήσεις με Air France / Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 3*

διανυκτερεύσεις: Παρίσι ( 2), Ρουέν (1), Καέν (1), Ρεν (1), Τουρ (2)

5 μέρες, από €595Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες

4 μέρες, από €425Ουγγαρία (Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά)

4 μέρες, από €455Βιέννη

8 μέρες, από €1150Β. Γαλλία - Νορμανδία - Κάστρα Λίγηρα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ

AΠΟ

€795

8 MEΡΕΣ                                                                                                ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 01,15, 22 & 29/07, 05,12 & 19/8

Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα - Βουδαπέστη
Πτήση για Βουδαπέστη. Άφιξη και απευθείας ξενάγηση στην
Πέστη. Θα σταματήσουμε στην πλατεία των Ηρώων με τα
υπέροχα αγάλματα των Ούγγρων βασιλέων. Θα δούμε το
εκπληκτικό κτίριο της Όπερας και θα καταλήξουμε στον κα-
θεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Η ξενάγησή μας ολοκλη-
ρώνεται, διασχίζοντας την ομορφότερη από τις 8 γέφυρες της
πόλης, αυτή των αλυσίδων, για να βρεθούμε στην παραμυθένια
πλευρά της Βούδας και να δούμε τον Πύργο των ψαράδων,
όπου θα απολαύσουμε την θέα σε όλη την πόλη. Γεύμα σε
τοπικό εστιατόριο. 
2η μέρα: Βουδαπέστη (Παραδουνάβια Χωριά)
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για την εκδρομή μας
στα παραδουνάβια χωριά. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την
Βουδαπέστη θα συναντήσουμε το γραφικό χωριό των καλ-
λιτεχνών και τον Άγιο Ανδρέα. Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε
στο Βίσενγκρατ με το μεσαιωνικό κάστρο και την υπέροχη
θέα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
3η μέρα: Βουδαπέστη (μπρατισλάβα - Βιεννέζικα
δάση) - Βιέννη
Αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της
Σλοβακίας, όπου θα έχουμε μια πανοραμική ξενάγηση. Συ-
νεχίζουμε για τα περίχωρα της Βιέννης, τα περίφημα Βιεννέζικα
Δάση. Θα δούμε το μοναστήρι του Χάιλιγκενκρόιτς και στην
συνέχεια, στην τοποθεσία Μάγιερλινγκ, το άλλοτε κυνηγετικό
περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία
της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου
του Θρόνου και της Μαρίας Βετσέρα. Κλείνουμε την εκδρομή
μας με μια επίσκεψη στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν.
Άφιξη στη Βιέννη. 

4η μέρα: Βιέννη
Σήμερα, στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε τον διάσημο
δρόμο Mariahilfer Strasse, την Όπερα, το δημαρχείο, το
παλάτι Hofburg τα ανάκτορα Schonbrunn κ.α. Αργότερα
ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε τις ομορφιές της Βιέννης.
5η μέρα: Βιέννη - Τσέσκυ Κρουμλόβ - Πράγα
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε με προορισμό μας
την Πράγα. Μέσα από μία όμορφη διαδρομή σε απόσταση
λίγων ωρών από την Βιέννη, θα κάνουμε στάση στη δεύτερη
πιο όμορφη πόλη μετά την Πράγα, το «Τσέσκυ Κρούμλοβ»,
η οποία είναι στην λίστα των διατηρητέων πόλεων της
Ουνέσκο. Στη συνέχεια γεύμα σε ένα εξαιρετικό παραδοσιακό
εστιατόριο του Τσέσκυ Κρούμλοβ. Άφιξη στην Πράγα. 
6η μέρα: Πράγα (ξενάγηση Καστρούπολης)
Περιπατητική η σημερινή μας ξενάγηση της Καστρούπολης,το
Χρατσάνι. Το Λορέττο, παλαιότερα μοναστήρι, ο ναός του
Αγίου Νικολάου, τα Ανάκτορα, ο δρόμος των Αλχημιστών
με τις πολύχρωμες προσόψεις σπιτιών, το μοναστήρι Στράχοφ
και το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών είναι μερικά από
τα αξιοθέατα που θα δούμε. Την παράσταση όμως θα
κλέψουν ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βίτου με τα υπέροχα
βιτρό και η εντυπωσιακή γέφυρα του Καρόλου με τα δεκάδες
αγάλματα, που συνδέει την Καστρούπολη με το ιστορικό
κέντρο της Πράγας. Συνεχίζοντας θα απολαύσουμε γεύμα
στην κρουαζιέρα που ακολουθεί στα παγωμένα νερά του
Μολδάβα. 
7η μέρα: Πράγα (Κάρλοβυ Βάρυ)
Σήμερα θα απολαύσουμε την ολοήμερη εκδρομή μας σε
μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει κανείς ότι
βρίσκεται σε παραμύθι. Η λουτρόπολη του Καρόλου, το
Κάρλοβυ Βάρυ, που υπήρξε στο παρελθόν τόπος συνάντησης
επιφανών προσώπων, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει.

Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
8η μέρα: Πράγα
Μετά το πρωινό μας θα κάνουμε check out από το ξενοδοχείο
μας. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στο ‘‘Μικρό μέρος’’
(Μάλα Στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες
στην Πράγα. Θα επισκεφθούμε την επιβλητική μπαρόκ
εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από την
γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου ως την πλατεία της
παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό
ρολόι και την ‘‘παρέλαση των αποστόλων’’ καθώς και στην
πλατεία του ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την ξενάγηση
θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο για να απολαύσουμε
την παραδοσιακή τοπική κουζίνα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
της Πράγας και πτήση της επιστροφής για την Αθήνα.

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* / Πρωινό μπουφέ καθημερινά / 6
γεύματα σε τοπικά εστιατόρια / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Έμπειρος
τοπικός Ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους στα επισκεπτόμενα αξιοθέατα / Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων
- δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραί-
τητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 08.15 09.15
ΠΡΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ 16.10 19.40



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα - Πράγα
Πτήση για την Πράγα, την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Άφιξη
και απευθείας περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο
όπου θα δούμε την πλατεία Σταρομέτσκα με το Δημαρχείο
και το Αστρονομικό Ρολόι του 15ου αιώνα, την εκκλησία του
Αγίου Νικολάου, τον γοτθικό ναό της Παναγίας Τιν, την οδό
Παρίτσκα, την Εβραϊκή Συναγωγή, το Μέγαρο Μουσικής,
τον Πύργο της Πυρίτιδας και το Εθνικό μουσείο. Γεύμα σε το-
πικό εστιατόριο.
2η μέρα: Πράγα (προαιρετικά Τσέσκυ Κρούμλοβ)
Ολόκληρη η μέρα στη διάθεσή σας να εξερευνήσετε την
αγορά της πόλης ή να επισκεφθείτε χώρους ανάλογα με τα
προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Εναλλακτικά σας προτεί-
νουμε ολοήμερη εκδρομή στο μεσαιωνικό Τσέσκυ Κρούμ-
λοβ, όπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρό κειται για μια
ψεύτικη πόλη που αποτελεί σκηνικό κινηματογρα φικής ται-
νίας εποχής του μεσαίωνα. 
3η μέρα: Πράγα (Κάρλοβυ Βάρυ)
Σήμερα θα απολαύσουμε την ολοήμερη εκδρομή μας σε μια
περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει κανείς ότι βρί-
σκεται σε παραμύθι. Η λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρ-
λοβυ Βάρυ, που υπήρξε στο παρελθόν τόπος συνάντησης
επιφανών προσώπων, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιά-
σει. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
4η μέρα: Πράγα (ξενάγηση Καστρούπολης)
Περιπατητική η σημερινή μας ξενάγηση της Καστρούπολης,
το Χρατσάνι, με τα εντυπωσιακά κτίρια. Το Λορέττο, παλαι-
ότερα μοναστήρι, ο ναός του Αγίου Νικολάου, τα Ανάκτορα,
ο δρόμος των Αλχημιστών με τις πολύχρωμες προσόψεις σπι-
τιών, το μοναστήρι Στράχοφ και το κτίριο του Υπουργείου
Εξωτερικών είναι μερικά από αυτά. Την παράσταση όμως θα
κλέψουν ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βίτου με τα υπέροχα
βιτρό και η εντυπωσιακή γέφυρα του Καρόλου με τα δεκά-
δες αγάλματα, που συνδέει την Καστρούπολη με το ιστορικό
κέντρο της Πράγας. Συνεχίζοντας θα απολαύσουμε γεύμα
στην κρουαζιέρα που ακολουθεί στα παγωμένα νερά του
Μολδάβα. 
5η μέρα: Πράγα - αθήνα
Μετά το πρωινό μας και έχοντας τις καλύτερες εντυπώσεις
θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Πράγας και πτήση για
την Αθήνα.
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AΠΟ€585

ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ
5 MEΡΕΣ                                                               ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚαΘΕ ΤΕΤαΡΤΗ & ςαΒΒαΤο (ΤαΚΤιΚΕς αΝαΧΩΡΗςΕις)

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α  Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*, 4*sup & 5* ( κατόπιν επιλογή σας)
/ Πρωινό μπουφέ καθημερινά / 2 γεύματα σε τοπικό εστιατόριο / 1 γεύμα στην κρουαζιέρα / Μεταφορές και
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός / Ταξι-
διωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους στα επισκε-
πτόμενα αξιοθέατα / Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετικό/προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου
τύπου με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΠΡΑΓΑ 08.55 10.35
ΠΡΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ 16.10 19.40
&  ΠΡΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ 11.25 14.55



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα - Κρακοβία. 
Πρωινή αναχώρηση με απευθείας πτήση από την Αθήνα για
τη Κρακοβία. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες - πόλεις
της Πολωνίας, από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά
αλλά και τουριστικά κέντρα της Ευρώπης, και είναι ευτυχώς
ανέγγιχτη από την καταστροφή του δευτέρου παγκοσμίου
πολέμου. Υπήρξε πρωτεύουσα της Πολωνίας από το 1038
έως το 1569. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα επισκεφθού-
με την Εβραϊκή γειτονιά, Κάζιμιερτς, με τις επτά συναγωγές,
θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο του
Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και
την Καμπάνα, το Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν και την μεγαλύ-
τερη μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης με την Εκκλησία Μα-
ριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Είναι ο ναός όπου ο
-αγιοποιηθείς πλέον- Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ διετέλεσε επί
μακρόν εφημέριος πριν γίνει επίσκοπος της πόλης και αργό-
τερα καρδινάλιος. Από το καμπαναριό της επιβλητικής εκ-
κλησίας, κάθε μία ώρα, ειδικά επιφορτισμένος για το σκοπό
αυτό τρομπετίστας παίζει μια μελωδία που απλώνεται σε όλη
την πλατεία. Το δε αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένι-
τσε, στο κέντρο της πλατείας, το κέντρο του εμπορίου των
υφασμάτων για αιώνες, θα κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. Με-
ταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια για λί-
γη ξεκούραση. Το απόγευμα προτείνουμε να περιπλανηθείτε
στα στενά δρομάκια της πόλης, και να απολαύσετε ποτό ή
φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύ-
ζουν τη κεντρική πλατεία της. H Κρακοβία υπήρξε πρωτεύου-
σα της Πολωνίας από το 1038 έως το 1569. Γνώρισε τη μεγα-
λύτερη ακμή της κατά τη δυναστεία των Γιαγκελλόνων (1386
- 1572). Το 1569 ξεκίνησε η παρακμή της με τη μεταφορά της
πρωτεύουσας στη Βαρσοβία από τον Σιγισμούνδο Γ΄. Η πα-
λιά πόλη της, έχει πλούσια αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, με
πολλά δείγματα μπαρόκ και γοτθικά. Τα παλάτια, οι εκκλη-
σίες και τα αρχοντικά της Κρακοβίας έχουν να επιδείξουν

πλούτο χρωμάτων, αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, βιτρώ, έρ-
γων ζωγραφικής, γλυπτών και επιπλώσεων. Το 1978 - την
χρονιά που εντάχθηκε η πόλη στα μνημεία παγκόσμιας κλη-
ρονομιάς της UNESCO - ο Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα, Αρχιεπί-
σκοπος της Κρακοβίας, ανακηρύχθηκε πάπας της Ρωμαιοκα-
θολικής Εκκλησίας, ως Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄.
2η μέρα: Κρακοβία (αλατωρυχεία Βιελίτσκα). 
Πρωινό αφιερωμένο στην επίσκεψη μας στα περίφημα αλα-
τωρυχία της Wieliczka, μόλις 15χλμ από το κέντρο της Κρα-
κοβίας, 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» εκκλησία έχει σκαλιστεί, εξ ολοκλήρου, από
τους ίδιους τους αλατωρύχους οι οποίοι έφτιαξαν ακόμη και
τους πολυελαίους από κρυστάλλους αλατιού. Επιστροφή το
μεσημέρι στην Κρακοβία και απόγευμα ελεύθερο στην διά-
θεση σας.
3η μέρα: Κρακοβία (αουσβιτς) - Βρότσλαβ. 
Παρά το γεγονός, ότι έχουν περάσει εβδομήντα και πλέον
χρόνια από την απελευθέρωση των εγκλείστων του κολα-
στηρίου από τους Ρώσους, το όνομα αυτό εξακολουθεί να
προκαλεί ακόμα και σήμερα φρίκη. «Auschwitz» είναι η γερ-
μανική ονομασία της Πολωνικής πόλης Oswiecim, περίπου
60 χιλιόμετρα βόρειοδυτικά της Κρακοβίας, εκεί όπου οι Να-
ζί μετέτρεψαν τις παλιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο φρι-
κτότερο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό που σοκάρει τον
επισκέπτη, αφού περάσει το κατώφλι με την κυνική επιγραφή
«Arbeit macht Frei»(η εργασία απελευθερώνει), είναι η με-
θοδικότητα, η εντατική μελέτη των διαδικασιών και η κατα-
σκευή τέτοιων υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη
αποτελεσματικότητα στο έργο αυτό. Η σημερινή μας επίσκε-
ψη απαιτεί γερό στομάχι, ειδικά όταν θα βρεθούμε - μπροστά
στα εκθέματα με προσωπικά αντικείμενα, μικρά παπούτσια
και ρούχα παιδιών, πολλά από τα οποία ήταν νηπιακής ηλι-
κίας, όταν δολοφονήθηκαν. Το εξαιρετικά οργανωμένο μου-

σείο είναι ιδιαίτερα διδακτικό και λειτουργεί σαν μια σοβαρή
προειδοποίηση για τους κινδύνους του ολοκληρωτισμού και
του φανατισμού κάθε απόχρωσης. Ανοιχτό όλο τον χρόνο,
δέχεται περισσότερους από 1.500.000 επισκέπτες και αποτε-
λεί ένα από τα κύρια «αξιοθέατα» της Κρακοβίας. Συνεχίζου-
με το οδοιπορικό μας προς τη δυτική πλευρά της χώρας, στη
περιοχή της Σιλεσίας και στη πρωτεύουσα της το Βρότσλαβ. -
Αφιξη το μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας στο Βρόσλαβ. Από
τον 1ο κιόλας αιώνα, 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. Ξεκι-
νώντας την περιήγηση από το νησί Πιάσεκ στον ποταμό Όν-
τρα, θα συνεχίσουμε στη μεγάλη κεντρική πλατεία Ρίνεκ με
τα κτίσματα των συντεχνιών και το παλιό Δημαρχείο, από τα
ωραιότερα της Πολωνίας. Στη συνέχεια θα φωτογραφίσου-
με 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. Από-
γευμα ελεύθερο στην όμορφη πόλη για να την περπατήσετε.
4η μέρα: Βρότσλαβ (Νότια ςιλεσία: Κάστρο Κσιάζ,
Εκκλησία Ειρήνης στην ςβιντνίτσα). 
Αναχώρηση το πρωί για να απολαύσουμε τα αξιοθέατα της
Κάτω Σιλεσίας. Ξεκινάμε την επίσκεψη μας από το κάστρο
Κσιάζ, ένα υπέροχο κάστρο-παλάτι με δυτικού τύπου μεγά-
λους - κήπους και βασιλικά έπιπλα! Μια επίσκεψη που θα
μας μεταφέρει σε άλλες εποχές! Είναι όμορφο τόσο από άπο-
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ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ - Άουσβιτς - Αλατωρυχεία
6 MEΡΕΣ                                                             ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 24/6 & 8, 15, 22/7 & 5, 12, 19, 26/8 & 9, 23/9 & 7, 21/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 08.50 10.15
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 18.10 21.45
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23.15 00.10

AΠΟ

€595



ψης κατασκευής αλλά και θέσης, που εικάζεται ότι ο ίδιος ο
Χίτλερ σχεδίαζε να το κάνει κατοικία του. Ξεκίνησε να χτίζεται
τον 13ο αιώνα και αφού καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε 2
φορές ανά τους αιώνες, φιλοξένησε πολλούς Δούκες της Σι-
λεσίας όταν ακόμα ήταν γνωστό με το όνομα Φύρστενστάιν.
Πέρασε στα χέρια των Ναζί το 1944 και στου Κόκκινου Στρα-
τού των Σοβιετικών το 1945, όπου επί εποχής τους χάθηκαν
και πολλά έργα τέχνης. Συνεχίζουμε με τη περίφημη εκκλη-
σία της Ειρήνης στη Σβιτνίτσα που χτίστηκε αμέσως μετά το τέ-
λος του Τριαντακονταετούς Πολέμου και την Συνθήκη Ειρή-
νης της Βεστφαλίας το 1648 και αποτελεί τη πρώτη Λουθηρα-
νική εκκλησία που χτίστηκε στην μέχρι τότε καθολική Σιλεσία
και ανήκει πλέον στη Λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της Unesco. Επιστροφή στο Βρότσλαβ το μεσημέρι
και όλο το απόγευμα στην διάθεση σας για να περιηγηθείτε
και να απολαύσετε την γραφικότερη για πολλούς πόλη της
Πολωνίας. 
ςημείωση: Θεωρώντας ότι η επίσκεψη που προηγήθηκε στο
Άουσβιτς, μας έχει ήδη σοκάρει από την ναζιστική θηριωδία
του 2ου παγκοσμίου πολέμου, προτιμήσαμε να σας προσφέ-
ρουμε περισσότερο χρόνο να γνωρίσετε καλύτερα το πανέ-
μορφο Βρότσλαβ, παρά να συμπεριλάβουμε στην σημερινή
μας εκδρομή την υγρή και καταθλιπτική πολιτεία της Οσόβκα.
5η μέρα: Βρότσλαβ - Βαρσοβία. 
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Πολωνίας, την
Βαρσοβία. Η γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με το Πάρκο
Lazienski. Σχεδιασμένος τον 17ο αιώνα, ο μεγαλύτερος
πνεύμονας πρασίνου της πόλης, έχει συνολική έκταση 760
στρέμματα και περιέχει ανθισμένους κήπους, μνημεία αφιε-
ρωμένα σε θεούς και καλλιτέχνες (ξεχωρίζει το μνημείο του
Σοπέν, γύρω από το οποίο οργανώνονται μουσικές εκδηλώ-
σεις), σιντριβάνια, λίμνες, αμφιθέατρα, μονοπάτια και γέφυ-
ρες. Συνεχίζουμε με την παλιά πόλη της Βαρσοβίας που περι-
βάλλεται από οχυρώσεις και βρίσκεται στον κατάλογο της

πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της. Θα δούμε την
πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, την πλατεία του
Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν
από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού
και Επιστημών, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, καθώς επί-
σης και το Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την Όπερα και το
Μπαλέτο. Επόμενη στάση μας στο Εβραϊκό Γκέτο, με το μνη-
μείο των Μαρτύρων της Ναζιστικής θηριωδίας και το νέο
υπερσύγχρονο μουσείο Εβραϊκής Ιστορίας. Διατρέχοντας
μια σειρά από μεγάλες λεωφόρους και περνώντας από το
μετα-σταλινικό σύγχρονο κέντρο της πόλης, φτάνουμε στην
πλατεία του Κάστρου. Πρόκειται για μια απολαυστική δια-
δρομή γνωστή ως «μίλι», που θα μας φέρει μπροστά στα πιο
σπουδαία μνημεία και τα πλέον όμορφα κτίρια της Βαρσο-
βίας. Ξεχωρίζουν η Εκκλησία της Αγίας Άννας και του Τιμίου
Σταυρού, ο Ναός των Καρμελιτών, το Προεδρικό Ανάκτορο,
το Παλάτι Kazimierz, το ιστορικό και πολυτελέστατο ξενοδο-
χείο Μπρίστολ, η Εθνική Βιβλιοθήκη, το εντυπωσιακό κτίριο
του Πανεπιστημίου και το Κάστρο της Βαρσοβίας, ενώ λίγο
πιο πέρα θα προσεγγίσουμε το σπίτι της τιμημένης με Νόμ-
πελ, Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί. Στο ελεύθερο απόγευμα
που ακολουθεί, προτείνουμε έναν περίπατο στα πεζοδρομη-
μένα τμήματα της παλιάς πόλης, μια επίσκεψη στο υπερσύγ-
χρονο εμπορικό κέντρο Centrum, στην περιοχή Srodmiescie
ή έναν καφέ στα ατμοσφαιρικά καφενεία της πόλης.
6η μέρα: Βαρσοβία (προαιρετική εκδρομή Ζελάσο-
βα Βόλα & Βιλάνοφ ανάκτορα) - αθήνα / Θεσσαλο-
νίκη. 
Η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη και αποτελεί μια πρώτης τά-
ξης ευκαιρία για να γνωρίσετε σε βάθος την αρχοντική Πο-
λωνική πρωτεύουσα, ξεκινώντας απο την Νέα Πόλη. Μη -
σας ξεγελά το όνομα. Η Νέα Πόλη (Nowe Miasto) της Βαρ-
σοβίας είναι εξίσου γραφική και εξίσου…παλιά με την Παλιά
Πόλη. Χτισμένη τον 15ο αιώνα, σαν ανεξάρτητη πολιτεία, αυ-

τή η συνοικία διαθέτει καταπράσινες ήσυχες πλατείες, εστια-
τόρια 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 ισοπεδώθη-
κε από τους Γερμανούς και ξαναχτίστηκε εκ νέου την δεκαε-
τία του 1950. Μια άλλη πρόταση αποτελεί η εκδρομή μισής
μέρας στην κοντινή Ζελάσοβα Βόλα, τη γενέτειρα του μεγά-
λου μουσουργού Σοπέν. Επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο (είσο-
δος) που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός, χρόνος στην
διάθεση σας για γνωριμία με την πόλη και επιστροφή στη συ-
νέχεια στην Βαρσοβία. Ακολουθεί επίσκεψη στους υπαίθρι-
ους χώρους του ανακτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυ-
ρίως για την εξωτερική του όψη. Οι όμορφοι κήποι του που
επισκεπτόμαστε (είσοδος), πλαισιώνουν αρμονικά το ανά-
κτορο και γι’ αυτό ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλούς ως
«μικρές Βερσαλλίες». Μεταφορά το απόγευμα στο αερο-
δρόμιο της Βαρσοβίας για την επιστροφή μας στην Ελλάδα
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 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 όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Έμπειρος αρχηγός/συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρή-
σιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα με λατινικούς χα-
ρακτήρες.



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Κρακοβία. 
Πρωινή αναχώρηση με απευθείας πτήση από την Αθήνα για
την όμορφη Κρακοβία. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα
δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ,
τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους,, το πανεπι-
στήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την
εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση
της πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σου-
κιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο των υφα-
σμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα με
σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων.
Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα
περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης, απο-
λαύστε το καφέ ή το ποτό σας στα δεκάδες μπαράκια που
κατακλύζουν την κεντρική πλατεία της. Δειπνήστε σε κάποιο
από τα πολλά εστιατόρια της πόλης επιλέγοντας τοπική η διε-
θνή κουζίνα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας
2η μέρα: Κρακοβία (αλατωρυχεία Βιελίτσκα). 
Αμέσως μετά το πρωινό αναχώρηση για το προάστιο της Βιε-
λίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της που θα επισκεφθούμε απο-
τελούν μοναδικό μνημείο στην ιστορία των ορυχείων. Οι
υπόγειες στοές στις οποίες βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές
πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα
υποστυλώματα των στοών τα οποία είναι αληθινά καλλιτε-
χνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής, προσδίδουν στο αλα-
τωρυχείο 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 από-
γευμα ελεύθερο στην διάθεσή σας.  
3η μέρα: Κρακοβία (Άουσβιτς) - Βρόσλαβ.
Κατευθυνόμενοι βορειοδυτικά προς την πόλη του Βρόσλαβ
θα επισκεφθούμε καθοδόν  το μουσειακό χώρο Άουσβιτς/
Μπιρκενάου, ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από
2 εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέ-

μου. Χώρος σταθμός της νεότερης ιστορίας που θυμίζει απο-
τρόπαιες πράξεις και προκαλεί έντονες συγκινήσεις. Νωρίς το
απόγευμα φθάνουμε στην καρδιά της περιοχής της Σιλεσίας
και στην ιστορική της πρωτεύουσα, το Βρόσλαβ. Από τον 1ο
αιώνα κιόλας, το Βρόσλαβ ήταν η μεγάλη και ισχυρή πόλη
της νότιας Σιλεσίας. Βοημοί, Αψβούργοι και Πρώσοι άφησαν
τα σημάδια τους στην πόλη που για πολλούς αιώνες ήταν
γνωστή με το Γερμανικό της όνομα, Μπρεσλάου. Στην ξενά-
γηση της πόλης θα αναβιώσουν οι μνήμες της πολυτάραχης
ιστορίας της. Ξεκινώντας από το νησί Πιάσεκ, στον ποταμό
Όντρα, θα συνεχίσουμε στη μεγάλη κεντρική πλατεία Ρίνεκ
με τα κτίσματα των συντεχνιών και το παλιό Δημαρχείο, ένα
από τα ωραιότερα της Πολωνίας. Στην συνέχεια θα φωτο-
γραφίσουμε το περίφημο Hala Silesia έργο του διάσημου
αρχιτέκτονα Μαξ Μπέργκ και θα ολοκληρώσουμε με το
Ναό της Αγίας Ελισάβετ που ο γοτθικός του πύργος φθάνει
τα 92μ. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βρόσλαβ (Νότια ςιλεσία: Κσιάζ, υπόγεια
πόλη οσόβκα, ςβιντνίτσα). 
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στα θαυμάσια αξιο-
θέατα της Κάτω Σιλεσίας. Πρώτα η επίσκεψή μας στο διά-
σημο κάστρο Κσιάζ που χτίστηκε στο τέλος του 13ου αιώνα,
πήρε τη σημερινή του μορφή ως τόπος κατοικία των Δουκών
της Σιλεσίας και για αιώνες ήταν γνωστό με το γερμανικό του
όνομα Φύρστενστάιν. Στη συνέχεια μας περιμένει η υπόγεια
πόλη της Οσόβκα που αποτέλεσε  μέρος του περίφημου
αμυντικού και Σχεδίου Ράισε που εκπονήσαν μυστικά οι Ναζί
στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο από το 1943 και μετά για να ανα-
κόψουν την επικείμενη προέλαση των Συμμάχων προς το Βε-
ρολίνο. Τέλος θα επισκεφθούμε τη περίφημη εκκλησία της
Ειρήνης στη Σβιτνίτσα που χτίστηκε αμέσως μετά το τέλος του
Τριαντακονταετούς Πολέμου και την Συνθήκη Ειρήνης της Βε-
στφαλίας το 1648 και αποτελεί την πρώτη Λουθηρανική εκ-
κλησία που χτίστηκε στην μέχρι τότε καθολική Σιλεσία και
ανήκει πλέον στη Λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της Unesco. Επιστροφή στο Βρόσλαβ το απόγευμα. Δεί-
πνο 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 και δεύτερο βιομηχανικό,
εμπορικό και εκπαιδευτικό κέντρο της Πολωνίας.  Η γραφικό-
τατη αυτή πόλη ξεκίνησε να χτίζεται σαν οχυρό τον 9ο αιώνα,
πάνω στο νησάκι Sorrow Tomsky του ποταμού Βάρα κ πέ-
ρασε από τα χεριά Σουηδών, Πρώσων, Ρώσων, Γερμανών
μέχρι το 1918 που εντάσσεται στην Πολωνία. Θα δούμε με-
ταξύ άλλων το Δημαρχείο με τη πράσινη στέγη και το ιδιό-
μορφο ρολόι που κάθε μεσημέρι στις 12 δίνει μια περίεργη
παράσταση με «δύο τράγους».  Αξίζει να περάσετε λίγο από
τον ελεύθερο σας χρόνο στο Starry Brower, ένα πρώην ερ-
γοστάσιο το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα μοντέρνο
εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο με αξιοσημείωτες εικαστικές
πινελιές ή να κάνετε βόλτα στον πεζόδρομο Polwiejska που
είναι και η κεντρική αγορά της πόλης. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Πόζναν (Τορούν) - Γκντάνσκ. 
Το οδοιπορικό μας συνεχίζεται στο μεσαιωνικό Τορούν, μια
από τις παλιότερες πόλεις της Πολωνίας, χτισμένη επάνω στον
ποταμό Βιστούλα με εμφανή ακόμα τα τείχη της οχύρωσής
της. Θα περιδιάβουμε τα θεοδρομημένα στενά της μεσαιωνι-
κής παλιάς πόλης, θα θαμάσουμε τα γοτθικά κτίρια με το κόκ-
κινο τούβλο, το Δημαρχείο, τις εκκλησίες, 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,  θεωρεί-
ται ότι είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο Πολωνός Αστροφυσικός
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ - ΠΟΜΕΡΑΝΙΑ - ΣΙΛΕΣΙΑ
10 MEΡΕΣ                                                                                              ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 3 & 17/7, 7 & 14/8, 11/9, 21/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 08.50 10.15
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 18.10 21.45
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23.15 00.10

AΠΟ

€995



της Αναγέννησης, Νικόλαος Κοπέρνικος, το άγαλμα του
οποίου δεσπόζει στην κεντρική πλατεία.  Η παλιά πόλη ανήκει
από το 1997 στην λίστα της UNESCO και από το 2007 προ-
στέθηκε στην λίστα με τα 7 Θαύματα της Πολωνίας 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 ξενάγηση στην “τριπλή πόλη” του Γκντάνσκ, που
απαρτίζεται από το Γκντίνια, το Γκντανσκ και το Σοπότ είναι
αποκαλυπτική. Μπορεί εμείς να το μάθαμε από τις ταραγμέ-
νες μέρες της δεκαετίας του ’80, με την «Αλληλεγγύη» και τον
Λεχ Βαλέσα, τότε που ήταν πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ
αλλά η πόλη πέρα από τα ναυπηγεία και το λιμάνι είναι μία
από τις πιο όμορφες στη Βαλτική. Η κυρίως πόλη επικεντρώ-
νει όλο το μνημειακό πλούτο και φιλοξενεί τη βασιλική οδό,
με λαμπρά κτίρια που ανοικοδομήθηκαν επιμελώς μετά τις
καταστροφές του πολέμου. Περνάμε κάτω από την πύλη Βι-
ζίνα, βλέπουμε το μέγαρο της αδελφότητας του Αγίου Γεωρ-
γίου και το παλιό Δημαρχείο και συνεχίζουμε για την πλατεία
της Μακριάς Αγοράς, όπου παρατηρούμε τα μέγαρα των
πλουσίων εμπόρων του Γκντανσκ. Στη συνέχεια μας περιμέ-
νουν η Γκτίνια και το Σοπότ με τον αριστοκρατικό τους χαρα-
κτήρα για να ολοκληρώσουν τη γνωριμία μας με την πόλη
– έκπληξη της εκδρομής μας. Φυσικά μην παραλείψετε στον
ελεύθερο χρόνο σας να αγοράσετε αντικείμενα από κεχριμ-
πάρι Βαλτικής για το οποίο φημίζεται όλη η περιοχή. Δείπνο
στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Γκντάνσκ (κάστρο μάλμποργκ - Κρουα-
ζιέρα στο κανάλι Ελμπλαγκ) - Βαρσοβία. 
Αφήνουμε σήμερα την πόλη του Γκντάνσκ με τελικό προορι-
σμό τη Βαρσοβία, τελευταίο σταθμό του οδοιπορικού μας στη
Πολωνία. Καθοδόν θα έχουμε επίσκεψη στο μεσαιωνικό κά-
στρο του Μάλμποργκ, από τα κορυφαία δείγματα αμυντικής
μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμπερι-
λαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της UNESCO, είναι η μεγαλύτερη γοτθική οχύρωση
στην Ευρώπη και από το 1309 ως το 1457 αποτέλεσε το στρα-
τηγείο των Τεκτόνων Ιπποτών με το ιστορικό όνομα Μαρίενμ-
ποργκ. Στη συνέχεια μας περιμένει η εμπειρία μιας ιδιαίτερης
κρουαζιέρας στο διάσημο κανάλι Elblag, το τεχνολογικό μνη-
μείο, που συνδέει τις δυτικές λίμνες της Μαζουρίας με την λι-
μνοθάλασσα του Βιστούλα ποταμού. Σχεδιάστηκε από τον
μηχανικό Jacob Georg Serene στις αρχές του 19ου αιώνα
εδραιώνοντας έτσι ένα εμπορικό δρόμο μεταξύ της Ανατολι-
κής Πρωσίας και της Βαλτικής. Η μοναδικότητα αυτού του κα-
ναλιού, μέρος του οποίου θα διαπνεύσουμε σήμερα, έγκειται
στο ότι ξεπερνάει την διαφορά ύψους των δεξαμενών νερού
με ένα σύστημα από ράγες πάνω στις οποίες προσαρμόζεται
το πλοίο καθώς βγαίνει από το νερό και γίνεται ένα είδος «τρέ-
νου» μέχρι να φθάσει στο επόμενο υψηλότερο ή χαμηλότερο
επίπεδο της δεξαμενής νερού και να βυθιστεί πάλι. Άφιξη το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Βαρσοβία.  
9η μέρα: Βαρσοβία. 
Η Βαρσοβία ήταν αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μα-
ζοβίας, που βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπινης πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον
σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων
ανά τον κόσμο. Πρωινή ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιο-

θέατα της ιστορικής πόλης που περιβάλλεται από τις παλιές
οχυρώσεις. Θα δούμε μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία
της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπα-
ρόκ αρχιτεκτονικής, που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και
έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κά-
στρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από
τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και
Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέ-
ατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπα-
ρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα
κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό
Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε
με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει
τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Απόγευμα στη διά-
θεσή σας.
10η μέρα: Βαρσοβία (προαιρετική Ζελάσοβα Βόλα
& Βιλάνοφ) - αθήνα / Θεσσαλονίκη. 
Το πρωινό είναι ελεύθερο για ξεκούραστους απολαυστικούς
περίπατους, για καφέ και φωτογραφίες σε αγαπημένες γωνιές
της πόλης ή για τα τελευταία αναμνηστικά ψώνια. Εναλλα-

κτικά 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.  Επιστροφή στην
Βαρσοβία και επίσκεψη στους υπαίθριους χώρους του ανά-
κτορου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυρίως με την εξωτερική
του όψη και τους όμορφους κήπους που πλαισιώνουν αρμο-
νικά το ανάκτορο και μπορούμε να επισκεφτούμε. Αναχώ-
ρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Ελλάδα.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*s & 5* (Ηilton, Intercontinental, Ra-
disson 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 Έλμπλαγκ / Έμπειρος
αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Αχθοφορικά / Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινό-
μενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα/Θεσσαλονίκη - αγία Πετρούπολη. 
Τι πιο ξεκούραστο από το να πετάξει κανείς απευθείας από
την Αθήνα με την ασφάλεια της AEGEAN AIRLINES για την
παραμυθένια Αγία Πετρούπολη, χωρίς να σπαταλήσει πολύ-
τιμο χρόνο σε ενδιάμεσα αεροδρόμια. Η μεταμεσονύκτια
άφιξη μας στο ξενοδοχείο και ένας καλός ύπνος, θα μας επι-
τρέψουν να ξεκινήσουμε κεφάτοι και ξεκούραστοι την επό-
μενη μέρα την εξερεύνηση της πόλης. Μιας πόλης που ιδρύ-
θηκε το 1703 από τον Μέγα Πέτρο σαν προπύργιο της Ρω-
σίας στην Δύση, υπήρξε πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρα-
τορίας για 215 χρόνια και φιλοτεχνήθηκε με κορυφαία μνη-
μεία και εκπληκτικά κτίρια έτσι ώστε να αποτελεί ένα υπαί-
θριο αρχιτεκτονικό μουσείο 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, Φρού-
ριο Πέτρου & Παύλου).
Η Αγία Πετρούπολη είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες
ιστορικές πόλεις της Ευρώπης. Στη σημερινή μας ξενάγηση
θα αντικρίσουμε το Ναυαρχείο με τον υπέροχο χρυσό τρού-
λο, τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Ισαάκ, ο οποίος χτιζόταν
επί 40 χρόνια και για την αποπεράτωσή του χρησιμοποιήθη-
καν 40.000 εργάτες, την εκκλησία του «Σωτήρος πάνω στο
αίμα» που μοιάζει πολύ με τον Άγιο Βασίλειο στην Κόκκινη
Πλατεία της Μόσχας, την πλατεία των Δεκεμβριστών, το θέα-
τρο Μαρίνσκι, έδρα των μπαλέτων του Κίροφ,  και τον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου. Θα συνεχίσουμε την ξενάγηση της
υπέροχης πόλης γνωρίζοντας μια από τις πιο διάσημες ιστορι-
κές φυλακές της Ρωσίας, το Φρούριο Πέτρου και
Παύλου. Χτίστηκε από το Μεγάλο Πέτρο σ’ ένα νησάκι στις
εκβολές του Νέβα για να προστατεύει τη νέα πρωτεύουσα.
Το φρούριο αυτό, που λειτούργησε μέχρι το 1919 ως φυλα-
κή, «φιλοξένησε» πολλούς διάσημους κρατούμενους, όπως
το γιο του Μεγάλου Πέτρου πρίγκιπα Αλέξιο, τον Ντοστο-

γιέφκσι, τον Τρότσκι, τον Γκόρκι κ.ά. και φιλοξενεί τους τά-
φους των τσάρων της εποχής. Στο ελεύθερο απόγευμα προ-
τείνουμε 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 ξενάγησή μας στο εκπληκτικό χειμερινό ανάκτο-
ρο των τσάρων, το καταπληκτικό Ερμιτάζ, θα μας συναρπά-
σει. Το σύμπλεγμα των πέντε ανακτόρων, στεγάζεται σε ένα
υπέροχο κτιριακό συγκρότημα βαμμένο σε πράσινους πα-
στέλ και λευκούς τόνους. Το Ερμιτάζ είναι εξωπραγματικά
μεγάλο, στεγάζει περισσότερα από 3 εκατ. έργα τέχνης. Θα
θαυμάσουμε την “Παναγία με το Βρέφος”, του Λεονάρντο
Ντα Βίντσι, την “Επιστροφή του Ασώτου”, του Ρέμπραντ, αλ-
λά και εκατοντάδες διάσημα έργα των κορυφαίων ζωγρά-
φων της παγκόσμιας ιστορίας τέχνης, οι δε αίθουσές του με
τα Αιγυπτιακά εκθέματα καθώς και ο τομέας με τα Αρχαία
Ελληνικά ευρήματα συναγωνίζονται με άνεση τα σπουδαι-
ότερα μουσεία του είδους στο πλανήτη. Στο ελεύθερο από-
γευμα προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση
μπαλέτου στο Θέατρο Μαρίνσκι όπου για πάνω από 200
χρόνια διάσημοι χορευτές όπως ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ και
ο Μιχάηλ Μπαρίσνικοφ χόρεψαν σε αυτή τη σκηνή ή στο
πρόσφατα ανακαινισμένο θέατρο Μικχαϊλόφσκι που, αν και
δεν είναι τόσο μεγάλο και τόσο πολυτελές, κερδίζει συνεχώς
καινούργιο κοινό καθώς λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Δεί-
πνο. 
4η μέρα: αγία Πετρούπολη (Τσερσκόε ςέλο παλάτι
αικατερινής, Πέτερχοφ θερινά ανάκτορα). 
Εκπληκτική η σημερινή μας μέρα. Θα αφουγκραστούμε τη
ζωή των τσάρων ξεκινώντας από το Τσερσκόε Σέλο, «το χω-
ριό του Τσάρου».  Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα εξοχικών
παλατιών και άρκων 24 χιλιόμετρα νότια της Αγίας Πετρού-
πολης το οποίο αποτέλεσε τη βάση της πόλης Πούσκιν (περι-
φέρεια Λένινγκραντ), στην οποία υπάγεται σήμερα. Βεβαί-

ως περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO με τα Μνη-
μεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η ιστορία του Τσερσκόε Σέ-
λο ξεκίνησε το 1710, όταν η αυτοκράτειρα Αικατερίνη (σύ-
ζυγος του Μεγάλου Πέτρου) ίδρυσε την πόλη σε εδάφη
που της είχε δωρίσει ο σύζυγός της. Το 1724 η Αικατερίνη
ανήγειρε τα πρώτα εξοχικά καταλύματα, καθώς και το ναό
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Μπλαγκοβέστσενσκα-
για). Αργότερα η κόρη της Ελισάβετ ανέθεσε στον αρχιτέ-
κτονα Βαρθολομαίο Ραστρέλι, την ανέγερση του μπαρόκ
Παλατιού στη μνήμη της μητέρας της, Αικατερίνης. Η κεχριμ-
παρένια αίθουσα δεσπόζει στο υπέροχο αυτό ανάκτορο
που, λόγω της μοναδικής και σπάνιας ομορφιάς της, είχε
φτάσει να θεωρείται το όγδοο θαύμα του κόσμου. Στην συ-
νέχεια θα μεταφερθούμε στο αυτοκρατορικό παλάτι Πέτερ-
χοφ (Peterhof), ένα από τα πιο διάσημα ανάκτορα του κό-
σμου. Το βασιλικό ανάκτορο οικοδομήθηκε ως θερινή κα-
τοικία, από τον τσάρο της Ρωσίας Πέτρο Α΄ τον Μεγάλο,
στο προάστιο Πέτερχοφ, 30 χλμ δυτικά της Αγίας Πετρούπο-
λης. Επονομάστηκε «Ρωσικές Βερσαλλίες» και αποτελεί
τμήμα του ευρωπαϊκού οράματος του Μεγάλου Πέτρου.
Θα περιηγηθούμε στους βασιλικούς κήπους, με τις πάνω
από 100 μοναδικές πηγές και θα περπατήσουμε έως τον
Κόλπο της Φινλανδίας, σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής
ομορφιάς και μοναδικής τέχνης. Στο ίδιο το ανάκτορο θα
θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, την περίτεχνη Σκάλα Τελετών
του Ραστρέλι, τη χρυσή αίθουσα χορού, τις θαυμάσιες τοιχο-
γραφίες και το ξύλινο πάτωμα της αίθουσας του θρόνου.
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ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΕΡΧΟΦ - ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
8 MEΡΕΣ                                                                           ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 4/6, 22/7, 5, 12, 19 & 26 /8, 2, 16 & 30/9, 7/10
(Λόγω της διοργάνωσης του Μουντιάλ ποδοσφαίρου 15/6 - 15/7 δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αναχωρήσεις σε αυτό το διάστημα)

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

AΠΟ

€995



Επιστροφή στην Αγία Πετρούπολη. Δείπνο.
5η μέρα: αγία Πετρούπολη (Ζαγκόρσκ) - ςουζντάλ,
Χρυσός δακτύλιος. 
Πρωινή πτήση για την Μόσχα και το οδοιπορικό μας στο
Χρυσό Δακτύλιο ξεκινάει από το Σεργκιέβ Ποσάντ, γνωστό
και ως Ζαγκόρσκ, σε απόσταση 70 χλμ. βορειοανατολικά
της Μόσχας, όπου βρίσκεται το θρησκευτικό κέντρο της Ρω-
σίας, η έδρα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και των
Ρώσων Πατριαρχών. Στην ευρύτερη περιοχή δεσπόζει το μο-
ναστήρι του Αγίου Σεργίου - Αγίας Τριάδας (η μια από τις 4
Λαύρες της Ρωσίας). Η Μονή ιδρύθηκε το 1345 από τον Άγιο
Σέργιο (1322-1392), του οποίου και το λείψανο φυλάσσεται
εκεί. Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα περιλαμβάνει 50 κτίρια
κατασκευασμένα από τεχνίτες της γύρω περιοχής και από το
1993 συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας
Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Συνεχίζουμε για
το Σουζντάλ που μπορεί σήμερα να είναι μία μικρή επαρχια-
κή πόλη με 10.000 μόλις κατοίκους, είναι όμως από ιστορι-
κής απόψεως πολύ σημαντικό καθώς χρονολογείται από το
1024. Αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο πριγκιπάτο του Ιστο-
ρικού Χρυσού Δακτυλίου της Ρωσίας, που ίδρυσε το 1125 ο
«μυθικός» πρίγκηπας Γιούρι Ντολγκορούκυ. Εδώ βρίσκεται
το πρώτο Κρεμλίνο (Περιτειχισμένο Κάστρο) της χώρας, το
οποίο και θα επισκεφθούμε. Θα μας εντυπωσιάσουν τα ψη-
λά και ανθεκτικά τείχη του και θα μας μαγέψει η διάσημη εκ-
κλησία του, της Γεννήσεως της Θεοτόκου με τους πανύψη-
λους λευκούς τοίχους και τους υπέροχους γαλάζιους κρεμ-
μυδοειδείς τρούλους της. Στη συνέχεια μας περιμένει το Πα-
λάτι του Αρχιεπισκόπου που στεγάζει ένα πολύ ενδιαφέρον
μουσείο με εκθέματα Ρωσικής ζωγραφικής καθώς και κειμή-
λια της πλούσιας ιστορίας της πόλης. Τέλος θα περπατήσουμε
τα γραφικά δρομάκια της ιστορικής πόλης με τις χαρακτηρι-
στικές μεσαιωνικές της στοές και θα ολοκληρώσουμε την επί-
σκεψη μας με το ενδιαφέρον υπαίθριο μουσείο της Ξύλινης
Ρωσικής Αρχιτεκτονικής με μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο
ξύλινα κτίρια από τις διάφορες ιστορικές φάσεις του Χρυσού
Δακτυλίου.  Δείπνο.       
6η μέρα: ςουζντάλ (Βλαντιμίρ) - μόσχα. 
Οδική αναχώρηση για το Βλαντιμίρ. Είναι μια από τις παλαι-
ότερες πόλης της - Ρωσίας και ανήκει στο παγκοσμίως διάση-
μο Χρυσό Δακτύλιο, το σύμπλεγμα δηλαδή των ιστορικών
εκείνων πόλεων που αποτέλεσαν το εφαλτήριο του Ρωσι-
κού πολιτισμού. Το Βλαντίμιρ είναι ίσως το σπουδαιότερο
όλων. Διάσημα - αρχιτεκτονικά μνημεία-ορόσημα της Ρωσι-
κής ιστορίας τo κατέστησαν σαν έναν από τους μεγαλύτε-
ρους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, που δεν θα μπο-
ρούσαμε να παραλείψουμε. Στην σημερινή μας ξενάγηση
θα επισκεφθούμε την περίφημη Χρυσή πύλη η οποία και
αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της πόλης. Πριν από πολύ και-
ρό η πύλη ήταν είσοδος στην πόλη, αλλά σήμερα είναι  το
κέντρο του Βλαντιμίρ. Θα συνεχίσουμε την επίσκεψή μας
στους  καθεδρικούς ναούς Ντιμιτριέφσκι, του Αγίου Δημητρί-
ου και Ουσπένσκι, της Κοίμησης της Θεοτόκου οι οποίοι ανή-
κουν στη περιώνυμη λίστα Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρο-
νομιάς της Unesco. Ιδρύθηκαν τον 12ο αιώνα και είχαν τη τύ-
χη να σωθούν από την καταστροφική λαίλαπα της εισβολής

των Τατάρων - Μογγόλων. Η εξαιρετική, σημείο αναφοράς
της Ρωσικής τεχνοτροπίας, - εξωτερική τους αρχιτεκτονική
συνδυάζεται ιδανικά με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες των με-
γαλύτερων Ρώσων εικονογράφων μέσα στους οποίους δε-
σπόζει, η απόλυτη καλλιτεχνική ιδιοφυία του μέγιστου Αντρέι
Ρουμπλιώφ. Το Βλαντίμιρ, όπως θα διαπιστώσετε, είναι ο
ορισμός της πόλης «κόσμημα». Συνεχίζουμε για τη Μόσχα,
την απόλυτη μητρόπολη της αχανούς χώρας, και ξεκινάμε
την γνωριμία μαζί της με το μουσείο των Κοσμοναυτών. Το
εντυπωσιακό κτίριο στο οποίο στεγάζεται, χτίστηκε το 1964
με σκοπό να εκθέσει τα επιτεύγματα των Ρώσων στην αστρο-
ναυτική. Εκτός από διαστημόπλοια και δορυφόρους, το
Μουσείο στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγ-
κάριν, του πρώτου ανθρώπου που ταξίδεψε στο διάστημα. Η
απογευματινή πανοραμική ξενάγηση που ακολουθεί θα μας
αποκαλύψει τον εκρηκτικό της χαρακτήρα. Κτίρια ορόσημα
που ανήκουν στο διάσημο σύμπλεγμα των Επτά Αδελφών,
την επιτομή της Σταλινικής αρχιτεκτονικής, όπως το Υπουργείο
Εξωτερικών, το ξενοδοχείο Ουκράινα και το Κεντρικό κτίριο
του Πανεπιστημίου Λομονόσωφ, φαρδιές, επιβλητικές λεω-
φόροι, περίφημα πάρκα και φυσικά εντυπωσιακά μνημεία
από όλες τις φάσεις της Ρωσικής ιστορίας ολοκληρώνουν το
«αφήγημα» μίας πόλης που δικαιολογεί όσο ελάχιστες τον
τίτλο της παγκόσμιας Μητρόπολης. Σημείο ενδιαφέροντος
επίσης αποτελεί και το μετρό της πόλης που θα γνωρίσουμε,
όπου οι σταθμοί μοιάζουν περισσότερο με υπόγεια παλάτια,
στολισμένα με εντυπωσιακούς πολυελαίους, σπάνιους πίνα-
κες ζωγραφικής, περίτεχνα βιτρό και σπουδαία γλυπτά. Η μέ-
ρα μας θα κλείσει με μια βόλτα - στη μποέμ οδό Αρμπάτ, μία
από τις παλαιότερες συνοικίες της πρωτεύουσας, εδώ που ο -
επισκέπτης μεταφέρεται στη Μόσχα του 18ου και 19ου αι-
ώνα, των ρομαντικών ποιητών και της Νεοκλασικής Αρχιτε-

κτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
7η μέρα:  μόσχα (Κρεμλίνο, Κόκκινη Πλατεία, μου-
σείο Πούσκιν).
Σήμερα θα κατευθυνθούμε στη φημισμένη Κόκκινη Πλα-

τεία, σήμα κατατεθέν της πόλης αλλά και του κράτους. Ο
Άγιος Βασίλειος με τους πολύχρωμους, σε σχήμα κρεμμυδι-
ού 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 εντυπω-
σιάσουν. Ο κόσμος όμως των Τσάρων μας προκαλεί να τον
αφουγκραστούμε. Εισερχόμενοι στο μοναδικό μεσαιωνικό
κάστρο του Κρεμλίνου θα αντικρύσουμε τον ναό του Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου, όπου τελούνταν οι βαπτίσεις, τον
ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέψη
τους καθώς και τον ναό του Αρχαγγέλου όπου γινόταν η τα-
φή των ηγετών μιας άλλης εποχής. Θα περάσουμε από το
παλάτι των Συνεδρίων και θα αντικρύσουμε την τεραστίων
διαστάσεων καμπάνα και τα κανόνια που δεσπόζουν στην
μεγαλοπρεπή πλατεία. Η γνωριμία μας με την Ρώσικη πρω-
τεύουσα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη ΔΩΡΟ στο Κρατικό
μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν. Πρόκειται για το μεγαλύ-
τερο μουσείο Ευρωπαϊκής τέχνης στην Μόσχα με ενδιαφέ-
ρουσες συλλογές από έργα του Ρέμπραντ, πίνακες Φλα-
μανδών ζωγράφων και αρχαιοελληνικούς θησαυρούς.
Κορυφαίας σημασίας έκθεμα χαρακτηρίζεται «ο θησαυρός
του Πριάμου», που διεκδικείται από το Μουσείο του Βερο-
λίνου, ωστόσο οι Ρωσικές αρχές αρνούνται την επιστροφή
του, θεωρώντας πως τους ανήκει ως αποζημίωση για τα δει-
νά του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. - Ένα ακόμη ενδιαφέρον
μουσείο είναι και το Πανόραμα Μποροντίνο με την ζωγρα-
φική αναπαράσταση της μάχης εναντίον του Ναπολέοντα,
το οποίο όμως είναι κλειστό τη συγκεκριμένη χρονική πε-
ρίοδο, λόγω ανακαίνισης. Το βράδυ ένας περίπατος στην
αριστοκρατική λεωφόρο Τβερσκάγια, με τα κομψά καφέ
και τις υπέροχα διακοσμημένες βιτρίνες των διάσημων οί-
κων μόδας καθώς και το φωτισμένο υπερθέαμα της Πλατεί-
ας της Επανάστασης και φυσικά της ίδιας της Κόκκινης Πλα-
τείας, θα κλείσουν με τον πιο ιδανικό τρόπο μια ακόμη υπέ-
ροχη μέρα. Δείπνο.
8η μέρα: μόσχα  - αθήνα / Θεσσαλονίκη. 
Μετά το πρωινό μας και έχοντας περάσει μία εβδομάδα σε
ένα μοναδικό προορισμό, μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο
από όπου θα πάρουμε την απευθείας πτήση επιστροφής
προς την Αθήνα.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*s (Palmyra Business/Radisson Blu,
Sankt Petersburg superior rooms/ Holiday Inn, Pushkarskaya Sloboda) / 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 ανα-
φέρεται επίσκεψη / Βίζα εισόδου στη χώρα και υποχρεωτική ασφάλεια Ρωσίας / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός
/ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά / φι-
λοδωρήματα / Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτει-
νόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 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 διαβατηρίου), τουλάχιστον
20 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση / Επιβάρυνση 65€ για έκδοση από 14 έως 7 ημέρες.



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα - μόσχα. 
Άφιξη στην Μόσχα και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Πρό-
ταση για το πρώτο βράδυ, μια βόλτα στον πεζόδρομο της Αρμ-
πάτ, μιας από τις παλαιότερες περιοχές της πόλης. Η πρώτη μας
επαφή με την πόλη, σίγουρα θα μας συναρπάσει. Δείπνο.
2η μέρα: μόσχα (Κρεμλίνο, Κόκκινη Πλατεία). 
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινάει με τη φημισμένη Κόκκινη Πλα-
τεία. Ο Άγιος Βασίλειος με τους πολύχρωμους τρούλους του,
το πολυτελές κατάστημα Gum, το κτίριο του ιστορικού μου-
σείου θα μας εντυπωσιάσουν. Συνεχίζουμε με την Μητρόπολη
του Ιησού Σωτήρος, χτισμένη ακριβώς όπως αυτή που κατεδα-
φίστηκε τη δεκαετία του ’30. Εισερχόμενοι στο Κρεμλίνο θα
δούμε το παλάτι των συνεδρίων, την μεγάλη καμπάνα, τα κα-
νόνια, και θα επισκεφθούμε τους τρεις Καθεδρικούς Ναούς,
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και
τον ναό του Αρχαγγέλου. Συνεχίζουμε με το Armoury chamber
(μουσείο πανοπλιών) με εκθέματα εφαρμοσμένης τέχνης της
Ρωσίας και  θρησκευτικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών και τα πε-
ρίφημα αυγά Φαμπερζέ. Η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί
με επίσκεψη σε συγκεκριμένους σταθμούς του μετρό, ένα κό-
σμημα και σύμβολο για την πόλη. Δείπνο.
3η μέρα: μόσχα (μουσείο Κοσμοναυτών - Ζαγκόρσκ). 
Η πρωινή μας εκδρομή θα μας μεταφέρει στο Ζαγκόρσκ, όπου
το ενδιαφέρον εστιάζεται στο μοναστήρι του Αγίου Σεργίου -
Αγίας Τριάδας, που ιδρύθηκε το 1345 από τον Άγιο Σέργιο. Επι-
στρέφοντας στη Μόσχα, θα επισκεφθούμε το μουσείο των Κο-

σμοναυτών, το οποίο εκτός από διαστημόπλοια και δορυφό-
ρους, στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγκάριν,
του πρώτου ανθρώπου που ταξίδεψε στο διάστημα. Κατευθυ-
νόμενοι στο Λόφο των Σπουργιτιών, θα δούμε το πανεπιστήμιο
Λομονόσοφ και το περίφημο Νοβοντέβιτσι, το μοναστήρι της
Ρωσικής Αριστοκρατίας, με ιστορία συνδεδεμένη με «μυθικά»
ονόματα όπως του Ιβάν του Τρομερού & του Μπόρις Γκουν-
τούνοφ και επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο θα διασχίσουμε την
λεωφόρο Τβερσκάγια, με τους διάσημους οίκους μόδας, και
θα φωτογραφήσουμε το θέατρο Μπολσόι. Δείπνο.
4η μέρα: μόσχα (δΩΡο μουσείο Πούσκιν) - αγία
Πετρούπολη. 
Η γνωριμία μας με την Μόσχα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη
ΔΩΡΟ στο Κρατικό μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν με εν-
διαφέρουσες συλλογές ζωγράφων και αρχαιοελληνικούς θη-
σαυρούς με κορυφαίας σημασίας έκθεμα «τον θησαυρό του
Πριάμου». (προσφέρεται σε αντικατάσταση της επίσκεψης στο
Πανόραμα Μποροντίνο που παραμένει κλειστό εφέτος λόγω
ανακαίνισης). Μεταφορά στο αεροδρόμιο, πτήση για την Αγία
Πετρούπολη και εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο. Μια
πρώτη γνωριμία έως τις όχθες του μεγαλοπρεπούς ποταμού
Νέβα, αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή στην πόλη. Δείπνο.
5η μέρα: αγία Πετρούπολη (ξενάγηση πόλης, Φρού-
ριο Πέτρου & Παύλου). 
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε το Ναυαρχείο με τον
υπέροχο χρυσό τρούλο, τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Ισαάκ,
την εκκλησία του «Σωτήρος ρέοντος αίματος», την πλατεία των
Δεκεμβριστών, το θέατρο Μαρίνσκι, έδρα των μπαλέτων του

Κίροφ και τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Θα γνωρίσουμε
μια από τις πιο διάσημες ιστορικές φυλακές της Ρωσίας, το
Φρούριο Πέτρου και Παύλου, χτισμένο σε ένα νησάκι στις εκ-
βολές του Νέβα. Στο συγκεκριμένο χώρο θα δούμε τους τά-
φους των τσάρων της εποχής. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. 
6η μέρα: αγ. Πετρούπολη (Ερμιτάζ - χειμερινά ανάκτορα).  
Πρωινή ξενάγηση στο μουσείο Ερμιτάζ. Θα θαυμάσουμε την
“Παναγία με το Βρέφος”, του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, την “Επι-
στροφή του Ασώτου”, του Ρέμπραντ, αλλά και έργα της Μπλε
Περιόδου του Πικάσο. Στο ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε
να περπατήσετε στην λεωφόρο Νιέφσκι, ή να παρακολουθή-
σετε μια παράσταση μπαλέτου στο Θέατρο Μαρίνσκι. Δείπνο. 
7η μέρα: αγ. Πετρούπολη (Τσερσκόε ςέλο & Πέτερχοφ). 
Ξεκινάμε από το Τσερσκόε Σέλο, που σημαίνει «Χωριό του
Τσάρου», νότια της Αγίας Πετρούπολης. Η ιστορία του ξεκίνησε
το 1710, όταν η αυτοκράτειρα Αικατερίνη ίδρυσε την πόλη σε
εδάφη που της είχε δωρίσει ο σύζυγός της (Μεγάλος Πέτρος)
και ανήγειρε το 1724 τα πρώτα εξοχικά καταλύματα, καθώς
και το ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Αργότερα η κόρη
της, Ελισάβετ ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Ραστρέλι, την ανέ-
γερση του μπαρόκ Παλατιού στη μνήμη της Αικατερίνης. Ακο-
λουθεί το αυτοκρατορικό Peterhof, το ανάκτορο που
οικοδομήθηκε από τον Πέτρο Α΄τον Μεγάλο. Θα περιηγη-
θούμε στους βασιλικούς κήπους και θα περπατήσουμε έως
τον Κόλπο της Φινλανδίας και θα θαυμάσουμε, την περίτεχνη
Σκάλα Τελετών του Ραστρέλι, τη χρυσή αίθουσα χορού, τις
θαυμάσιες τοιχογραφίες και το ξύλινο πάτωμα της αίθουσας
του θρόνου. Επιστροφή στην Αγία Πετρούπολη. Δείπνο. 
8η μέρα: αγία Πετρούπολη - αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιστροφή στην Αθήνα
μέσω Μόσχας.
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ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΣΑΡΩΝ - ΖΑΓΚΟΡΣΚ

AΠΟ

€895

8 MEΡΕΣ                                                                                                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 4/6, 19/7, 4 & 8/8, 13/9, 25/10
(Λόγω της διοργάνωσης του Μουντιάλ ποδοσφαίρου 15/6 - 15/7 δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αναχωρήσεις σε αυτό το διάστημα)

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*s (Holiday Inn / Park Inn by Radison)
/ Ημιδιατροφή καθημερινά, πρωινό και δείπνο / Μεταφορές και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
/ Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς / Εισόδους στα αξιοθέατα όπου αναφέρεται επί-
σκεψη / Βίζα εισόδου στη χώρα και υποχρεωτική ασφάλεια Ρωσίας /  Έμπειρο αρχηγό - συνοδό / Ταξιδιωτικό
φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά / φιλοδωρήματα /
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων / Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑ-
ΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ με τουλάχιστον εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία ολοκλή-
ρωσης 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 διαβατηρίου), τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες
πριν την αναχώρηση / Επιβάρυνση 65€ για έκδοση από 14 έως 7 ημέρες.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΜΟΣΧΑ 13.30 17.20
ΜΟΣΧΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 17.15 18.35
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑ 15.15 16.35
ΜΟΣΧΑ - ΑΘΗΝΑ 18.40 22.40



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Γεκατερίνμπουργκ
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για τη θρυλική πόλη στα
Ουράλια όρη.
2η μέρα: Γεκατερίνμπουργκ
Άφιξη το πρωί στην «Πύλη» της Σιβηρίας και απογευματινή
ξενάγηση της πόλης.
3η μέρα: Γεκατερίνμπουργκ-Τιουμέν
Πρωινή αναχώρηση για το Τιουμέν την πρώτη πόλη της
Σιβηρίας που εποικίστηκε από τους Ρώσους. Απογευματινή
περιήγηση στη πόλη.
4η μέρα: Τιουμέν (Τομπόλσκ)
Αναχώρηση οδικώς για το Τομπόλσκ, διάσημο για το περι-
τοιχισμένο Κρεμλίνο του μοναδικό σε όλη τη Σιβηρία. Επι-
στροφή στο Τιουμέν αργά το απόγευμα.
5η μέρα: Τιουμέν - Τόμσκ (Υπερσιβηρικός)
Σήμερα διασχίζουμε την περίφημη Τάιγκα, τα αχανή δάση της
Σιβηρίας με το διάσημο τραίνο του Υπερσιβηρικού καθοδόν
για το Τομσκ. Διανυκτέρευση στο τραίνο σε δίκλινες κουκέτες. 
6η μέρα: (Υπερσιβηρικός) Τόμσκ
Άφιξη το πρωί στο Τόμσκ που είναι μία από τις παλαιότερες
πόλεις της Σιβηρίας αφού ιδρύθηκε με διαταγή του Μπόρις
Γκουντούνοβ μόλις το 1604. Απογευματινή ξενάγηση της αρ-
χοντικής πόλης με τα υπέροχα ξύλινα ιστορικά κτίρια.
7η μέρα: Τομσκ - Νοβοσιμπίρσκ - ιρκούτσκ 
Σήμερα κατευθυνόμαστε οδικώς στο Νοβοσιμπίρσκ, το
οποίο θα γνωρίσουμε στο τέλος του οδοιπορικού μας από
όπου πετάμε για το ιστορικό Ιρκούτσκ στο γεωγραφικό κέν-
τρο της αχανούς Σιβηρίας.
8η μέρα: iρκούτσκ
Ξενάγηση της πόλης που είναι χτισμένη στις όχθες του
ποταμού Άνκαρα και φημίζεται για τα γραφικά ξύλινα
αρχοντικά της και τις ιστορικές της εκκλησίες. 
9η μέρα: iρκούτσκ (Λίμνη Βαϊκάλη - Κρουαζιέρα στη
λίμνη)
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην παγκοσμίως
διάσημη λίμνη Βαϊκάλη, η οποία έχει έκταση 31722 τετρ, χλμ,
μέγιστο βάθος 1642μ. και θα επισκεφθούμε το κορυφαίο
διεθνώς στο είδος του, Λιμνολογικό Μουσείο της περιοχής.
Επιστροφή στο γνώριμο Ιρκούτσκ το απόγευμα. 
10η μέρα: iρκούτσκ (Λίμνη Βαικάλη - ςιδηρόδρομος
Krugo-Bailkaskaya)
Και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην υπέροχη
λίμνη Βαϊκάλη. Θα την απολαύσουμε όμως με άλλο τρόπο,
αφού θα επιβιβαστούμε στο ειδικό τουριστικό τραίνο Krugo-
Bailkaskaya που ξεκινάει από τις εκβολές του ποταμού
Άνκαρα στη λίμνη και διανύει μία εξαιρετική διαδρομή
84χλμ περνώντας από εναέριες γέφυρες και τούνελ σε μία
πραγματικά θεαματική διαδρομή που … κόβει την ανάσα. Το
βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο από θα πετάξουμε με
ολονύκτια πτήση στο Χαμπαρόφσκ. 
11η μέρα: iρκούτσκ - Χαμπαρόφσκ
Νωρίς το πρωί άφιξη στο Χαμπαρόφσκ, κτισμένο στις όχθες
του ποταμού Αμούρ όπως τον αποκαλούν οι Ρώσοι ακριβώς
στα σύνορα με τη Ματζουρία που φυσικά ανήκει πλέον στη
Κίνα. Αμέσως μετά το πρωινό μας ξεκινάει η μέρα μας με την
ξενάγηση της πόλης. Το απόγευμα μας περιμένει η βαρκάδα
στον ποταμό Aμούρ, όπου θα απολαύσουμε από τη μία όχθη
το ίδιο το Χαμπαρόφσκ και από την άλλη τις πεδιάδες της
Ματζουρίας.
12η μέρα: Χαμπαρόφσκ - Βλαδιβοστόκ
Πρωινή πτήση για το «μυθικό» Βλαδιβοστόκ. Άφιξη και

περίπατος για μία πρώτη γνωριμία με τη πόλη που είναι
χτισμένη στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού και αποτελεί το
σημείο που τελειώνει ο «θρυλικός» Υπερσιβηρικός. 
13η μέρα: Βλαδιβοστόκ
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στη γνωριμία μας με
τη μητρόπολη της Ρωσικής Άπω Ανατολής που είναι ίσως η
γοητευτικότερη πόλη ολόκληρης της Ρωσικής επικράτειας. 
14η μέρα: Βλαδιβοστόκ - Πετροπαβλόφσκ (Καμ-
τσάτκα)
Η σημερινή μας πτήση θα μας μεταφέρει στις εσχατιές της
Ασιατικής Ηπείρου, στην περίφημη χερσόνησο της Καμ-
τσάτκα, διάσημη για τα δεκάδες ενεργά της ηφαίστεια και την
πρωτεύουσα της, το Πετροπαβλόφσκ. 
15η μέρα: Πετροπαβλόφσκ. (Εκδρομή με ελικό-
πτερο στη Κοιλάδα των Γκέιζερς). 
Μέρα «σταθμός» η σημερινή καθώς με ελικόπτερο πετάμε
πάνω από ενεργά ηφαίστεια της χερσονήσου, εδώ που
ξεκινά το περίφημο «Δακτυλίδι της Φωτιάς», με κατεύθυνση
την αποκαλυπτική Κοιλάδα των Θερμοπιδάκων. Η εμπειρία
των δεκάδων Γκέιζερ που εκτοξεύουν ανά τακτά χρονικά
διαστήματα καυτό νερό και ατμούς είναι μοναδική. Ένα είναι
βέβαιο, η σημερινή μέρα θα μείνει χαραγμένη για πάντα στο
μυαλό μας. 
16η μέρα: Πετροπαβλόφσκ
Πρωινή ξενάγηση της πόλης και απογευματινή κρουαζιέρα
στο κόλπο Αβάτσα που σχηματίστηκε από την ηφαιστειακή
δραστηριότητα. 
17η μέρα: Πετροπαβλόφσκ - Νοβοσιμπίρσκ

Αλλαγή σκηνικού σήμερα και επιστροφή δυτικά στη
μητρόπολη της Σιβηρίας το Νοβοσιμπίρσκ.
18η μέρα: Νοβοσιμπίρσκ
Ξενάγηση της μοντέρνας αυτής πόλης, η οποία είναι η 3η με-
γαλύτερη πόλη της Ρωσίας με πάνω από 1,5 εκατομμύριο
κατοίκους. 
19η μέρα: Νοβοσιμπίρσκ - Γεκατερίνμπουργκ
Μετά το πρωινό μας χρόνος στη διάθεση μας για τα
τελευταία αναμνηστικά από τη Σιβηρία. Αργότερα μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για το Γεκατερίνμπουργκ. Άφιξη
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
20η μέρα: Γεκατερίνμπουργκ.- αθήνα / Θεσσαλο-
νίκη.
Πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού για Αθήνα ή
Θεσσαλονίκη.
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ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ
20 MEΡΕΣ                                                                                                                        ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 26/06, 08/08

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α  Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά ει-
σιτήρια / Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* / Ημιδιατροφή /
Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα / Ολοήμερη εκδρομή με Ελικόπτερο
στην Κοιλάδα των Γκέιζερς στην Καμτσάτκα / Εισό-
δους στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα / Βίζα εισόδου στη χώρα και υποχρεωτική
ασφάλεια Ρωσίας / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες.
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά
την διάρκεια των γευμάτων - δείπνων / Ό,τι ανα-
φέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Διαβατήριο με
τουλάχιστον εξάμηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου
από τη χώρα / 1 πρόσφατη φωτογραφία, σε λευκό
φόντο, διαστάσεων 3,5 Χ 4,5 (ΟΧΙ του διαβατη-
ρίου), 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώ-
ρηση του ταξιδιού / Επιβάρυνση 65€ για έκδοση
από 14 έως 7 ημέρες.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΜΟΣΧΑ 18.10 22.05
ΜΟΣΧΑ - ΓΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ 23.50 04.10
ΓΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΟΣΧΑ 13.55 14.30
ΜΟΣΧΑ - ΑΘΗΝΑ 18.40 22.40



Το Ταξιδι μας
1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - αρχάγγελος
Πτήση μέσω Μόσχας για τον Αρχάγγελο (Αρχάνγκελσκ στα
Ρωσικά) της αρκτικής Ρωσίας. Είναι από τις βορειότερες πόλεις
της ευρωπαϊκής Ρωσίας και σημαντικό λιμάνι. Άφιξη και με-
ταφορά στο ξενοδοχείο μας. Στην ξενάγηση που ακολουθεί
θα επισκεφθούμε τα ιστορικά μνημεία της περιοχής που χρο-
νολογούνται από τον 17ο αιώνα. 
2η μέρα: αρχάγγελος - Τραίνο
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το πάρκο παραδοσιακής αρ-
χιτεκτονικής που φυλάσσονται και διατηρούνται ξύλινα σπίτια
και εκκλησίες του Ρωσικού Βορά. Το βράδυ επιβιβαζόμαστε
στο τραίνο για την συνέχεια του ταξιδιού μας στη Β. Ρωσία.
3η μέρα: Βόλογκντα
Άφιξη το πρωί στη Βόλογκντα μία από τις ομορφότερες πόλεις
της Ρωσίας, η επονομαζόμενη «Ρωσικός Άθως». Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας. Μετά το πρωινό μας θα εξορμήσουμε
στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα που λέγεται Μονή του Αγίου
Δημητρίου του Πρελούτσκι λίγα χιλιόμετρα έξω απ’ την πόλη.
Επιστρέφοντας θα ακολουθήσει οδοιπορική ξενάγηση στο
Κρεμλίνο του Βόλαγκντα και στις περιοχές εκατέρωθεν του
ποταμού.
4η μέρα: Βόλογκντα
Σήμερα μας περιμένουν μερικά από τα κορυφαία αξιοθέατα
της Ρωσίας που ελάχιστοι ταξιδιώτες έχουν την δυνατότητα
να προσεγγίσουν. Πρώτα το επιβλητικό συγκρότημα της Μο-
νής του Θεράποντος στο ομώνυμο χωριό. (Φεραπόντοφ στα
ρωσικά). Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις εκφραστικές
νωπογραφίες του καλλιτέχνη Διονυσίου (UNESCO). Όμως
το σημαντικότερο αξιοθέατο της ημέρας είναι η μεσαιωνική
πόλη Κυρίλωφ και το παραλίμνιο μοναστήρι Κυριλο-Μπε-
λοζέρσκυ ένα από τα κορυφαία δείγματα οχυρωματικής -
θρησκευτικής αρχιτεκτονικής της Ρωσίας. 
5η μέρα: Βόλογκντα - Γιαροσλάβλ
Αναχωρούμε οδικώς για το Γιαροσλάβλ μια από τις παλαι-

ότερες πόλεις της Ρωσίας. Το ιστορικό τμήμα της πόλης έχει
κηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και βρίσκεται
στη συμβολή των ποταμών Βόλγα και Κοτορόσλ. Ένας απέ-
ραντος πλούτος μνημείων μας περιμένει στην απογευματινή
ξενάγηση με τα αρχοντικά των πλουσίων εμπόρων, το παλιό
Κρεμλίνο, το πάρκο με τα μνημεία της χιλιετηρίδας και τις πε-
ρίτεχνες εκκλησίες διαφόρων περιόδων. 
6η μέρα: Γιαροσλάβλ - ςούζνταλ
Τη μικρή ειδυλλιακή πόλη Σούζνταλ πλημμυρισμένη από μο-
ναστήρια, εκκλησίες, καμπαναριά και έναν ασύλληπτο αριθμό
από περίτεχνους τρούλους που δεσπόζουν στο τοπίο θα επι-
σκεφθούμε σήμερα. Η πόλη για αιώνες ήταν η έδρα διαφό-
ρων Ρώσων ηγεμόνων και αποτελεί τμήμα του ρωσικού
«Χρυσού Δακτυλίου». Σήμερα η πόλη προσελκύει πολλούς
επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τα σπου-
δαία μνημεία της ρωσικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όπως
το Κρεμλίνο του Σούζνταλ, τη Μονή Αγ. Βασιλείου, Μονή
Σωτήρος και Ευθυμίου, Μονή Αγ. Αλεξάνδρου, την πλατεία
της αγοράς και το Μουσείο Αρχιτεκτονικής Ξύλου. Δεν είναι
τυχαίο ότι παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός στο λεγό-
μενο Χρυσό Δακτυλίδι. 
7η μέρα: ςούζνταλ - Βλαντίμιρ - αγία Πετρούπολη
Το πρωί αναχωρούμε για την παλιά πόλη Βλαντίμιρ, που
παρά τον εκμοντερνισμό της διατήρησε μερικά από τα ιστο-
ρικά αξιοθέατα: τον Καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, την εκ-
κλησία του Αγίου Δημητρίου και τη Χρυσή Πύλη. Είναι πρω-
τεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας και είναι χτισμένη στον
ποταμό Κλιάζμα. Το Βλαντίμιρ ήταν μία από τις μεσαιωνικές
πρωτεύουσες της Ρωσίας και δύο από τους καθεδρικούς να-
ούς του έχουν κηρυχθεί μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτισμικής
Κληρονομιάς από την UNESCO. Το απόγευμα θα καταλή-
ξουμε στη Μόσχα. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο και μεταφορά
στο αεροδρόμιο, απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση για την
Αγία Πετρούπολη. 
8η μέρα: αγία Πετρούπολη - Κροστάνδη
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ένα πασίγνωστο αλλά ελά-

χιστα επισκέψιμο από ξένους προορισμό. Την θρυλική Κρο-
στάνδη. Καλοδέχεται τους λιγοστούς επισκέπτες να θαυμάζουν
τον Ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος γλίτωσε την κατεδά-
φιση επί κομμουνισμού γιατί είχε καταχωρηθεί σαν καθορι-
στικό σημείο ναυσιπλοΐας στους ναυτικούς χάρτες του... Βρε-
τανικού Ναυαρχείου!!! Θα δούμε ακόμα το μνημείο του
τρομερού ναυάρχου Μακάρωβ «εφευρέτη των παγοθραυ-
στικών» και τους δίαυλους των ναυπηγίων της εποχής του
Μεγάλου Πέτρου. Πίσω στην πόλη θα επισκεφθούμε την Αί-
θουσα των Θησαυρών του Ερμιτάζ όπου εκτίθενται οι ασύλ-
ληπτης τέχνης Σκυθικοί Θησαυροί φτιαγμένοι από Έλληνες
τεχνίτες των αρχαίων πόλεων του Ευξείνου Πόντου.
9η μέρα: αγία Πετρούπολη - Πετροζαβόντσκ
Πρωινό ελεύθερο στην Αγία Πετρούπολη. Το απόγευμα παίρ-
νουμε το εξπρές τρένο για το Πετροζαβόντσκ, την πρωτεύουσα
της επαρχίας Καρέλια. Αν και η περιοχή κατοικείται από την
προϊστορία, η σημερινή πόλη ιδρύθηκε το 1703 από τον πρίγ-
κηπα Αλεξάντρ Ντανίλοβιτς Μένσικοφ με το όνομα Πετρόφ-
σκαγια Σλομποντά, εκ μέρους του Μεγάλου Πέτρου για να
γίνει ένα εργοστάσιο σιδήρου για την κατασκευή κανονιών
και αγκυρών για τον Βαλτικό στόλο κατά τη διάρκεια του
Μεγάλου Βορείου Πολέμου (1700-1721). Άφιξη αργά το
βράδυ. 
10η μέρα: Πετροζαβόντσκ
Αλλάζουμε... υδρογραφικό περιβάλλον σήμερα καθώς
πρώτα θα περιηγηθούμε την πόλη και την κατάλληλη στιγμή
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ΡΩΣΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ - ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΣΟΛΟΒΕΤΣΚΙ

AΠΟ

€2990

20 MEΡΕΣ                                                                                                                                     ΑΝΑΧΩΡΗΣH 18/07

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΜΟΣΧΑ 00.35 04.20
ΜΟΣΧΑ - ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 08.10 10.10
ΜΟΣΧΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 21.00 22.20
ΜΟΥΡΜΑΝΣΚ - ΜΟΣΧΑ 10.35 12.55
ΜΟΣΧΑ - ΑΘΗΝΑ 18.35 22.35



θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο σκάφος για τον κατάπλου
στο νησάκι Κίζι, στη λίμνη Ονέγκα. Εδώ μας περιμένει ένα
ακόμα από τα αριστουργήματα του ταξιδιού μας που βρί-
σκονται στον κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για την ξύλινη
εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (1714) που στέ-
κεται σιωπηλή στο γαλήνιο τοπίο της Ονέγκα μαγεύοντας
τους επισκέπτες με τους 22 παραμυθένιους τρούλους. Ένα
υπερθέαμα ανθρώπινης δημιουργίας που δένει αρμονικά με
τη φύση του ρωσικού βορρά. Θα επισκεφθούμε και τα υπό-
λοιπα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα πριν επιστρέψουμε πίσω
στο Πετροζαβόντσκ. 
11η μέρα: Πετροζαβόντσκ - Κέμ (ή μπελομόρσκ)
Συνεχίζουμε οδικώς ακόμη βορειότερα σταματώντας για φω-
τογραφίες στην μοναχική εκκλησία της Κοντοπόγκα στην
άκρη της λίμνης. Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα χαμένο στις ανα-
τολικές συνοικίες της ομώνυμης πόλης. Στη συνέχεια θα στα-
θούμε για περίπου μία ώρα στους μικρούς καταρράκτες Κίβατς
όπου μπορείτε να γευθείτε σολωμό σουβλάκι απ’ τα εξοχικά
περίπτερα. Καταλήγουμε στην μικρή κωμόπολη Κεμ (ή στο
Μπελομόρσκ) λίγα χιλιόμετρα από τις όχθες της Λευκής Θά-
λασσας. 
12η μέρα: Κεμ - ςολοβέτσκι
Αποπλέουμε, για το Αρχιπέλαγος Σολοβέτσκι γνωστό σαν
αρχιπέλαγος Γκούλαγκ. Με λίγη τύχη ίσως κατά τον διάπλου
να συναντήσουμε κάποιες απ’ τις λευκές φάλαινες Μπελούγκα
που εισχωρούν βαθιά στη Λευκή Θάλασσα. Ολόκληρη η
περιοχή μαζί με τα επιβλητικά μνημεία της έχει ανακηρυχθεί
απ’ την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 
13η μέρα: ςολοβέτσκι
Πρωινή επίσκεψη στο επιβλητικό μοναστήρι της Μεταμόρ-
φωσης του Σωτήρος που στέκεται πίσω από τα ψηλά οχυρω-
ματικά τείχη. Θα περιηγηθούμε στην πόλη που κάποτε ήταν
το αρχηγείο των ναυτικών δυνάμεων του Αρκτικού Στόλου.
Και το απόγευμα θα... κωπηλατήσουμε στα παλιά πέτρινα
κανάλια στο εσωτερικό του νησιού.
14η μέρα: ςολοβέτσκι - Κεμ (ή μπελομόρσκ)
Πρωινή επίσκεψη με πλοιάριο στο γειτονικό νησί Μεγάλο
Ζαγιάτσιν αναζητώντας τους προϊστορικούς λαβύρινθους των
σαμανιστικών λαών του βορρά και την παλιά ξύλινη εκκλησία
που έφτιαξε ο Μεγάλος Πέτρος. Επιστρέφοντας στο Σολοβέ-
τσκι θα ανεβούμε στο λόφο Σεκίρ και θα επισκεφθούμε την
ξύλινη εκκλησία της Αναλήψεως. Το απόγευμα επιστρέφουμε
με το πλοίο στο Κεμ (ή στο Μπελομόρσκ). 
15η μέρα: Κεμ - μούρμανσκ
Το πρωί θα επισκεφθούμε την εντυπωσιακή ξύλινη εκκλησία
του Κεμ και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε βόρεια. Στις 66
μοίρες και 33 πρώτα λεπτά βόρειο γεωγραφικό πλάτος θα
γιορτάσουμε την διέλευσή μας στον Αρκτικό Κύκλο. Στη συ-
νέχεια θα παρακάμψουμε για το χωριό Κόβντα όπου δεσπόζει
η μικρή περίτεχνη ξύλινη εκκλησία, ενώ θα έχουμε χρόνο
για μερικές φωτογραφίες στο γραφικό χωριό Λεσοζαβόντσκυ,
το οποίο είναι φτιαγμένο από ξύλο. Αργά το απόγευμα Θα
καταλήξουμε στην μεγαλύτερη πόλη του Αρκτικού Κύκλου
το θρυλικό Μούρμανσκ. 
16η μέρα: μούρμανσκ
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, η οποία είναι κτισμένη στις εκ-

βολές του ποταμού Τουλόμα, 12 χλμ. από τη θάλασσα Μπά-
ρεντς, στη βορειοδυτική ακτή της χερσονήσου Κόλα, κοντά
στα σύνορα της Ρωσίας με τη Νορβηγία και την Φινλανδία,
όπου θα δούμε τον επιβατηγό σταθμό του λιμανιού που ναυ-
λωχούν τα παγοθραυστικά, θα ανέβουμε στο άγαλμα του
Αλιόσα για μια πανοραμική θέα του κόλπου και θα σταθούμε
στον ναό του Σωτήρος των Υδάτων που χτίστηκε στη μνήμη
των θυμάτων του υποβρυχίου Κούρσκ.
17η μέρα: μούρμανσκ - μόσχα (Κόκκινη πλατεία,
μουσείο Πούσκιν)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μόσχα. Κατά
την άφιξή μας θα κατευθυνθούμε στη φημισμένη Κόκκινη
Πλατεία, σήμα κατατεθέν της πόλης αλλά και του κράτους.
Ο Άγιος Βασίλειος με τους πολύχρωμους, σε σχήμα κρεμμυ-
διού τρούλους του, το πολυτελές κατάστημα Gum, επιτομή
της «νέας» περιόδου μετά την αλλαγή του καθεστώτος, το
μαυσωλείο του Βλαδιμίρ Λένιν, σύμβολο της σοβιετικής επο-
χής και της Οκτωβριανής Επανάστασης θα μας εντυπωσιά-
σουν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Καλών Τε-
χνών Πούσκιν, το μεγαλύτερο μουσείο Ευρωπαϊκής τέχνης
στην Μόσχα και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Καθε-
δρικό Ναό του Σωτήρος. 
18η μέρα: μόσχα (Νεκροταφείο Νοβοντέβιτσι, Κρεμ-
λίνο, μουσείο όπλων)
Σήμερα θα ξαναγηθούμε στο Νεκροταφείο Νοβοντέβιτσι,
εκεί που βρίσκονται οι τάφοι διάσημων προσωπικοτήτων της
Ρωσίας, όπως του Τσέχωφ, του Προκόπιεφ, του Γκαγκάριν,
του Μαγιακόφσκι και άλλων. Συνεχίζουμε με το μοναδικό
μεσαιωνικό κάστρο του Κρεμλίνου. Εδώ θα αντικρύσουμε
τον ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τον ναό της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου, καθώς και τον ναό του Αρχαγγέλου.
Θα περάσουμε από το παλάτι των Συνεδρίων και θα αντι-
κρύσουμε την τεραστίων διαστάσεων καμπάνα και τα κανόνια
που δεσπόζουν στην μεγαλοπρεπή πλατεία. Συνεχίζουμε με

το περίφημο οπλοστάσιο, το οποίο σήμερα στεγάζει ρωσικούς
θησαυρούς και λειτουργεί ως μουσείο. Τέλος θα περπατή-
σουμε στην οδό Αρμπάτ, μία από τις παλαιότερες περιοχές
της πρωτεύουσας. 
19η μέρα: μόσχα
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την πινακοθήκη του
Τρετιακόφ, η οποία θεωρείται η σπουδαιότερη του είδους της
σε όλη τη χώρα. Ιδρύθηκε από τον Ρώσο βιομήχανο Πάβελ
Μιχάηλοβιτς Τρετιακόφ το 1856 όταν ξεκίνησε τη συλλογή
του αρχικά με σπουδαίους πίνακες ζωγραφικής καθώς και
ρωσικά γλυπτά του 19ου αιώνα, τα οποία όμως είχε συγκεν-
τρώσει ο αδελφός του Σεργκέι Τρετιακόφ. Το κτίριο όπου στε-
γάσθηκε η υπέροχη αυτή συλλογή ολοκληρώθηκε το 1904,
δίπλα από το Κρεμλίνο, όπου και εθνικοποιήθηκε το 1918. Η
Πινακοθήκη Τρετιακόφ που περιλαμβάνει περισσότερα από
130.000 εκθέματα, προσφέρει στον επισκέπτη της την ιστορία
της ρωσικής τέχνης από τον 11ο αιώνα μέχρι τη σύγχρονη
εποχή και περιλαμβάνει την πλουσιότερη σήμερα συλλογή
εικόνων στον κόσμο, περίπου 40.00 εικόνες. Επόμενή μας
επίσκεψη είναι οι πιο όμορφοι και χαρακτηριστικοί σταθμοί,
παγκοσμίως διάσημοι, του Μετρό της Μόσχας. Στη συνέχεια
θα φωτογραφήσουμε τα κτίρια- ορόσημα της Σοβιετικής Πε-
ριόδου. Ξεκινάμε από τις περίφημες Επτά Αδελφές, τα επι-
βλητικά κτίρια που χτίστηκαν στο τέλος της Σταλινικής Εποχής
και που σήμερα κοσμούν τη πρωτεύουσα της Ρωσίας, το διά-
σημο ξενοδοχείο Κόσμος και συνεχίζουμε στο Ολυμπιακό
Στάδιο που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980.
Ακολουθεί επίσκεψη στο μουσείο-πανόραμα «Μάχη του
Μποροντίνο» και κλείνουμε τη σημερινή μας μέρα με την επί-
σκεψή μας στο μουσείο των κοσμοναυτών. 
20η μέρα: μόσχα - αθήνα
Μετά το πρωινό μας θα έχουμε την ευκαιρία για μία βόλτα
στη Μόσχα. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο και κα-
τευθείαν πτήση για την Αθήνα.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 3*, 4* (τα καλύτερα διαθέσιμα) / Ημι-
διατροφή καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Εισιτήρια τραίνου
Β’ θέσης για την διαδρομή (Αρχάγγελος - Βόλογκντα) & (Αγ. Πετρούπολη - Πετροζαβόντσκ) / Εισόδους στα
αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Βίζα εισόδου στη χώρα και ασφάλεια Ρωσίας / Έμπειρος
αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων - δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Διαβατήριο με τουλάχιστον εξάμηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου
από τη χώρα / 1 πρόσφατη φωτογραφία, σε λευκό φόντο, διαστάσεων 3,5 Χ 4,5 (ΟΧΙ του διαβατηρίου),
20 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού / Επιβάρυνση 65€ για έκδοση από 14 έως 7
ημέρες.



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα - Ταλλίν. 
Αναχώρηση νωρίς τα ξημερώματα, μέσω ενδιάμεσου σταθ-
μού, για την παραμυθένια πρωτεύουσα της Εσθονίας, το ρο-
μαντικό Ταλλίν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για να αφήσου-
με τις αποσκευές μας και να πάρουμε το πρωινό μας (προ-
σφορά της εταιρίας μας). H ξενάγηση που ακολουθεί θα ξεκι-
νήσει με επίσκεψη στο πάρκο του παλατιού Καντριοργκ και
τον μεγάλο παραλιακό δρόμο Birgitta ατενίζοντας τον φιν-
λανδικό κόλπο. Θα συνεχίσουμε για τον λόφο Toompea, το
εσθονικό κοινοβούλιο και τον περίτεχνο Ρώσικο Ορθόδοξο
Καθεδρικό Ναό του Αλέξανδρου Νέφσκι, χτισμένο στα χρό-
νια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Από την κορυφή του λόφου
θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα-κάτοψη της πόλης με
τους πύργους, τις κεραμιδένιες στέγες και τις γραφικές πλατεί-
ες. Περνώντας από την Άνω στην Κάτω γειτονιά θα αντικρί-
σουμε ακόμη και σήμερα τη βαριά πόρτα που έκλεινε κάθε
βράδυ για να διαχωρίζει την πάνω από την κάτω πόλη αλλά
και θα διασχίσουμε το πιο στενό δρομάκι της περιοχής, εκεί
όπου τρέκλιζαν οι μεθυσμένοι καθώς έπεφταν από το νήμα
που τοποθετούνταν κατά μήκος. Περνώντας από την εκκλη-
σία του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Νικολάου θα κατευ-
θυνθούμε στο μοναδικό ανέγγιχτο γοτθικό δημαρχείο της
Βόρειας Ευρώπης και θα περπατήσουμε στο μεσαιωνικό
τμήμα της κάτω πόλης, ένα μέρος ανέγγιχτο από τον χρόνο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και απόγευμα
ελεύθερο. Δείπνο.
2η μέρα: Ταλλίν (προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι). 
Ημέρα ελεύθερη στην διάθεση σας να περιπλανηθείτε στην
όμορφη πόλη Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της UNESCO και Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
το 2011. Λιθόστρωτα δρομάκια, μυτεροί πύργοι, επικλινείς
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 ολοήμε-
ρη 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 μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας, σημαντικό πνευμα-
τικό και πολιτιστικό κέντρο και έδρα του παλαιότερου Πανε-
πιστημίου της χώρας. Θα βρεθούμε 186 χιλιόμετρα νοτιοα-
νατολικά του Ταλλίν, στην επαρχία Τάρτου, - το κέντρο της νό-
τιας Εσθονίας. Ο ποταμός Εμάγιογκι, που συνδέει τις δύο με-
γαλύτερες λίμνες της Εσθονίας, διασχίζει τη πόλη. Η συνθήκη
ειρήνης του Ταρτού θεωρείται το «πιστοποιητικό γέννησης»
της Δημοκρατίας της Εσθονίας και η επίσκεψή μας στην πόλη
θα μας συναρπάσει με τους μεγάλους δρόμους, το πεζοδρο-
μημένο ιστορικό κέντρο και τα αριστοκρατικά κτίρια. Θα συ-
νεχίσουμε για το κάστρο των Ιπποτών Τουράιντε, των αρχών
του 13ου αιώνα, - και θα επισκεφτούμε το καταπράσινο περι-
βάλλον της Σιγκούλντα με το παλιό Δημαρχείο 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 αρχιτεκτονι-
κή. Στις όχθες του ποταμού Νταουγκάβα, περιτοιχισμένη από
πανύψηλα τείχη, η κουκλίστικη, πολυπρόσωπη πρωτεύου-
σα της Λετονίας αποτελεί ιδανικό προορισμό. - Πλατείες με
εντυπωσιακά κτίρια, δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια,
όμορφα πυργόσπιτα, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό. Ο
Καθεδρικός Ναός με τα χαρακτηριστικά κόκκινα τούβλα, οι
περίφημες εκκλησίες του Αγίου Πέτρου και Αγίου Ιακώβ, τα
καταπληκτικά κτίρια που άφησε παρακαταθήκη ο σπουδαί-
ος Αιζενστάιν, η μικρή και η μεγάλη εμπορική Συντεχνία, εί-
ναι σταθμοί της πρωινής μας ξενάγησης. Θα επισκεφτούμε
την Κεντρική Αγορά, πολύχρωμη, φασαριόζικη και πάνω

απ’ όλα αυθεντική, συνδυάζει το σοβιετικό παρελθόν με το
ευρωπαϊκό παρόν, ενώ στον ελεύθερο χρόνο σας προτεί-
νουμε το - Μουσείο της Κατοχής της Λετονίας το οποίο πα-
ρουσιάζει την Ιστορία της χώρας την περίοδο 1940-91: από
τη γερμανική κατοχή στη Σοβιετική Ένωση και από κει στην
ανεξαρτησία. Μια προαιρετική βαρκάδα στα κανάλια της
πόλης θα μας γαληνέψει με το καταπράσινο τοπίο που περι-
βάλλει το ιστορικό κέντρο. Ακολουθεί επίσκεψη στο ανα-
καινισμένο μουσείο των αυτοκινήτων όπου και θα θαυμά-
σουμε τα αυτοκίνητα - αντίκες που φιλοξενούνται. Μεταφο-
ρά στη συνέχεια στη κοντινή λουτρόπολη Γιούρμαλα, περιο-
χή που μας γοητεύει αμέσως μόλις την αντικρύσουμε. Χτι-
σμένη σε μια τεράστια αμμώδη παραλία της Βαλτικής, - μό-
λις δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Ρίγα,
αποτελεί αριστοκρατικό θέρετρο με παράδοση πάνω από
εκατόν πενήντα χρόνια. Παλιά ανακαινισμένα ξενοδοχεία,
παραδοσιακές ντάτσες, με την χαρακτηριστική Βαλτική αρχι-
τεκτονική και ο - πεζόδρομος να διασχίζει το ιστορικό κέντρο
θα ξεδιπλώσουν μπροστά μας έναν από τους δημοφιλέστε-
ρους τόπους διακοπών της Ρώσικης - Αυτοκρατορίας. Επι-
στροφή στη Ρίγα και απόγευμα ελεύθερο στη διάθεσή σας.
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ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ)
7 MEΡΕΣ                                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 26/5, 16, 23 & 30/6, 7, 14, 21 & 28/7, 4, 11, 18 & 25/8, 8 & 22/9, 6 & 20/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΡΙΓΑ 03.15 06.35
ΡΙΓΑ - ΤΑΛΛΙΝ 07.40 08.30
ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΡΙΓΑ 21.15 22.05
ΡΙΓΑ - ΑΘΗΝΑ 23.20 02.40
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΙΓΑ 03.35 06.30
ΡΙΓΑ - ΤΑΛΛΙΝ 07.40 08.30
ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΡΙΓΑ 21.15 22.05
ΡΙΓΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23.20 02.40

AΠΟ

€675



Μια προαιρετική βαρκάδα στα κανάλια της πόλης θα σας
γαληνέψει με το καταπράσινο τοπίο που περιβάλλει το ιστο-
ρικό κέντρο. Γεύμα. 
5η μέρα: Ρίγα (ανάκτορο Ρούνταλε - Λόφος των
ςταυρών - Κάουνας) Βίλνιους. 
Αφήνουμε σήμερα την Λετονία για να κατευθυνθούμε στην
Λιθουανία αφού όμως πρώτα κάνουμε στάση στο ανάκτορο
Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο αιώνα από τον μέγα αρχιτέκτο-
να Ραστρέλι, έδρα του Ερνστ Γιόχαν φον Μπούρεν, Δούκα
του Κόρλαντ. Ακολουθεί η επόμενη στάση στο Λόφο των
Σταυρών, στην περιοχή Σιαιουλάι, που αποτελεί τόπο προ-
σκυνήματος του Λιθουανικού καθολικισμού. Στη συνέχεια
θα γνωρίσουμε το Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Λιθουανίας, στη συμβολή των ποταμών Nemunas και
Neris. Περπατώντας στην περιοχή του κάστρου και ατενίζον-
τας πανοραμικά την πόλη διαπιστώνουμε ότι πολλά στοιχεία
της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς διατηρούν-
ται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσά τους βρίσκονται η εκκλησία
της Αγία Γερτρούδης, το Δημαρχείο της πόλης, το οποίο ονο-
μάζεται επίσης και “Λευκός Κύκνος” αλλά και ο Καθεδρικός
Ναός. Άφιξη αργά το απόγευμα στο Βίλνιους και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη περιήγηση στην πόλη την οποία και
θα γνωρίσουμε εκτενέστερα την επόμενη μέρα. Δείπνο.
6η μέρα: Βίλνιους. 
Πρωινή περιήγηση στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα και μεγα-
λύτερη πόλη της Λιθουανίας. Χτισμένη στη συμβολή των πο-
ταμών Βίλνελε και Νέρις, όπως οι περισσότερες μεσαιωνικές
πόλεις, έτσι και η Βίλνα αναπτύχθηκε γύρω από το δημαρ-
χείο, Αναγεννησιακού ρυθμού. Θα περπατήσουμε στην - κύ-
ρια πεζοδρομημένη αρτηρία, την οδό Pilies,και θα φτάσου-
με στο πρώτο και ιστορικό πανεπιστήμιο της Βίλνας, επίσημα
“Πανεπιστήμιο Β. Καπτσούκας” του 1579. Θα θαυμάσουμε
τον Καθεδρικό Ναό της Θεοτόκου και θα επισκεφτούμε το
παρεκκλήσι του, θα περάσουμε από την Πύλη της Dawn με
το μοναδικό ξυλόγλυπτο της Παναγίας και θα οδηγηθούμε
στη συνοικία Ουζούπης - στην άλλη πλευρά του ποταμού. Ο
ναός του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου όπως και της Αγίας
Άννας θα μας εντυπωσιάσουν ενώ θα μας γοητέψει το κατα-
πράσινο περιβάλλον που την περιβάλλει την πόλη. Απόγευ-
μα 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 Lu-
kiškės. - Γεύμα.
7η μέρα: Βίλνιους (Τρακάι) - αθήνα. 
Πρωινό ελεύθερο στην διάθεσή σας. Η γνωριμία μας με τις
χώρες της Βαλτικής ολοκληρώνεται με απογευματινή επίσκε-
ψη, στην περιοχή του Τρακάι όπου θα μας αποκαλύψει μια
πόλη κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο νερό, περιτριγυρισμέ-
νη από περισσότερες από 200 λίμνες και 21 μικρά νησάκια.
Ως έτος ίδρυσής του θεωρείται το 1337, όπου για πρώτη φο-

ρά αναφέρεται από τους Τεύκτονες Ιππότες, ενώ ένα ακόμη
σημαντικό χαρακτηριστικό του Τρακάι είναι η πολυπολιτισμι-
κότητα του, καθώς εκτός από τους Λιθουανούς, για αιώνες
έχουν ζήσει εδώ Ρώσοι, Τάταροι, Πολωνοί και Εβραίοι. Τα
τρία μεσαιωνικά κάστρα που βρίσκονται στην ευρύτερη πε-
ριοχή του, έχουν συνδεθεί με πλήθος θρύλων και παραδόσε-
ων της περιοχής. Σημαντικότερο θεωρείται αυτό που βρίσκε-
ται στο νησάκι της λίμνης Γκαλβέ, του 15ου αιώνα. Γεμάτοι συ-
ναισθήματα και πλούσιες εικόνες μεταφερόμαστε στο αερο-
δρόμιο του Βίλνιους για την επιστροφή μας στην Ελλάδα.

ςΗμΕιΩςΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφο-
ροποιηθεί ή να γίνει με αντίστροφη φορά χωρίς να παραλεί-
πεται κάτι.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ
μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά ει-
σιτήρια / Κεντρικά ξενοδοχεία 4*s (Radisson Blu -
Clarion /Holiday Inn) / Πρωινό μπουφέ καθημε-
ρινά / Ημιδιατροφή (4 δείπνα & 2 γεύματα) στα ξε-
νοδοχεία και τοπικά εστιατόρια / ΔΩΡΟ επιπλέον
πρωινό την 1η μέρα / Μεταφορές και ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Είσοδοι στα
αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα /
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκε-
λος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά την διάρκεια των
γευμάτων & δείπνων / Ότι αναφέρεται ως προαι-
ρετικό ή προτεινόμενο / Αχθοφορικά ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο
διαβατήριο ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες.



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Κοπεγχάγη. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πιο πρωτο-
ποριακή χώρα του Ευρωπαϊκού Βορά, την Δανία. Άφιξη στο
αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και ξεκινάμε την γνωριμία μας
με την συναρπαστική πόλη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι οι
Δανοί βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των πιο ευτυχισμέ-
νων ανθρώπων, παρόλο, που συγκαταλέγονται ανάμεσα
στους Ευρωπαίους πολίτες που πληρώνουν τους ψηλότε-
ρους 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, αγα-
πά κάθε τι πρωτοποριακό και αποδέχεται όλες τις σύγχρονες
τάσεις. Και αυτό φαίνεται. Η όψη της πόλης του διάσημου πα-
ραμυθά, Hans Christian Andersen, χαρακτηρίζεται από γρα-
φικά αρχοντικά, προσεγμένους λιθόστρωτους δρόμους,
εξαιρετικού ενδιαφέροντος μουσεία, σε συνδυασμό με μετα-
μοντέρνα συγκροτήματα, πάρκα και χιλιάδες ποδήλατα. Η
Κοπεγχάγη είναι παραθαλάσσια, με την διαφορά ότι η παρα-
λία 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
κήπους, λίμνες και μουσικές μπάντες και κατευθυνόμαστε
προς το παλάτι “Amalienborg”, για να δούμε από κοντά την
έδρα της βασιλικής οικογένειας, τον Καθεδρικό Ναό και το
σύγχρονο κτίριο της Όπερας. Το διάσημο γλυπτό της Μικρής
Γοργόνας, το περίφημο “DR Concert Hall” του αρχιτέκτονα
Jean Nouvel, τα βραβευμένα κτίρια “VM Mountain” και
“8Tallet”, σχεδιασμένα από τον Bjarke Ingels, το Νομισματο-
κοπείο, το ανάκτορο Ρόζενμπουργκ, και το Εθνικό Μουσείο
είναι μερικά μόνο από τα σημεία ενδιαφέροντος. Η ξενάγη-
ση μας θα ολοκληρωθεί με μια ωριαία κρουαζιέρα ΔΩΡΟ
στα γραφικά κανάλια, η οποία, ξεκινώντας από το παλιό λι-
μάνι, Nyhavn, θα μας προσφέρει μια διαφορετική άποψη της
γοητευτικής πόλης.

2η μέρα: Κοπεγχάγη (διανυκτέρευση εν πλω, δείπνο). 
Για το σημερινό ελεύθερο πρωινό οι προτάσεις αξιοποίησής
του είναι πολλές. Η “Carlsberg Glyptotek” είναι μια εκπληκτι-
κή γκαλερί, που κατασκευάστηκε με τα κέρδη από την ομώ-
νυμη εταιρεία παρασκευής της διάσημης δανέζικης μπύρας,
με ενδιαφέροντα εκθέματα πολλών ιστορικών εποχών, που
θα πλουτίσουν τις γνώσεις σας ενώ τα κοντινά, στην πρω-
τεύουσα, μεγαλόπρεπα κάστρα, θα σας φέρουν σε επαφή
με το ένδοξο πολεμικό παρελθόν της χώρας. Αν πάλι θέλετε
να νοιώσετε τον ζωηρό παλμό της πόλης, περπατήστε στον
διάσημο πεζόδρομο “Stroget”, που καταλήγει στη μεγάλη
πλατεία, “Kongens Nytorv’, με πολλά καταστήματα γνωστών
οίκων μόδας αλλά και εναλλακτικών νέων σχεδιαστών, ενώ
ο παράλληλος δρόμος “Straedet” είναι γεμάτος με καφέ, αν-
τίκες και γκαλερί με αντικείμενα μοντέρνας τεχνοτροπίας.
Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως ό,τι καλύτερο έχουν
εξάγει οι Βόρειες Χώρες, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι το
αποκαλούμενο “Σκανδιναβικό ντιζάιν”. Στην δε πολυπολιτι-
σμική περιοχή “Norrebro”, μια πρώην εργατική συνοικία, που
έχει μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πό-
λης, μπορείτε να απολαύσετε τον γευστικότερο καφέ. Το
απόγευμα επιβιβαζόμαστε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο
με κατεύθυνση την Νορβηγική πρωτεύουσα, το Όσλο. Ένα
πλούσιο buffet δείπνο συνοδευόμενο από ποτό, - με gour-
met σκανδιναβικές γεύσεις όπως σολομός, χαβιάρι, μπρικ
ανάμεσα στα άλλα και βέβαια η ζωντανή σε lounge απο-
χρώσεις μουσική συνθέτουν μία partying ατμόσφαιρα που
σπάνια βρίσκει κάποιος σε ανάλογες περιστάσεις.
3η μέρα: Όσλο (ςόγκνενφιορδ Φλάμ Γκουντβάνγ-
κεν) - μπέργκεν. 
Η πρωινή άφιξη στο Όσλο και η πλεύση κατά μήκος του ομώ-
νυμου φιόρδ κρίνεται ως μία από τις πιο εντυπωσιακές θα-
λάσσιες διαδρομές στον κόσμο, ενώ μία μέρα πλημμυρισμέ-
νη από τις φυσικές ομορφιές της νοτιοδυτικής Νορβηγίας μάς
περιμένει σήμερα, κατά την οδική μας μετάβαση στο Μπέργ-
κεν. Η διαδρομή μας, όχι μόνο διασχίζει τις ομορφότερες πο-

λυσχιδείς ακτές, αλλά μας χαρίζει ταυτόχρονα ειδυλλιακές ει-
κόνες από καταπράσινα λιβάδια, γαλήνιες λίμνες, ορμητικούς
χειμάρρους και πολύχρωμα χωριά, που μοιάζουν περισσότε-
ρο με πίνακες ζωγραφικής παρά με ρεαλιστικά τοπία. Άφιξη
στο γραφικό Γκουντβάνγκεν, επιβίβαση στο πλοίο και ξεκινά-
με για την συναρπαστική 2ωρη κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό
Σόγκνενφιορδ, με το θέαμα των καταρρακτών να μας συν-
τροφεύει σε όλη την διαδρομή. Αποβιβαζόμαστε στο γραφι-
κό χωριό Φλαμ, χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε τον
παραδοσιακό χαρακτήρα του και συνεχίζουμε την μαγευτική
μας διαδρομή με τελικό προορισμό το γοητευτικό Μπέργκεν,
όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
4η μέρα: μπέργκεν (ονειρεμένη διαδρομή με τρένο
Φλαμ μύρνταλ) - Γκέιλο. 
Η πόλη του Μπέργκεν ιδρύθηκε από τον βασιλιά Όλαφ το
1070, το 1217 αντικατέστησε το Τρόντχαϊμ, ως πρωτεύουσα
της Νορβηγίας και στα τέλη του 13ου αιώνα έγινε μία από τις
σημαντικότερες έδρες της Χανσεατικής Ένωσης, όπου οι Σάξο-
νες έμποροι διέμεναν σε ξεχωριστή συνοικία και απολάμβα-
ναν ειδικά προνόμια στον τομέα των συναλλαγών με τους
ψαράδες του Βορρά. Είναι μια προνομιούχος πόλη που συν-
δυάζει ωκεανό, φιόρδ, λίμνες, πράσινο, χρωματιστά σπίτια
στους λόφους, παραδοσιακό λιμάνι, ήπιο κλίμα, ζωντάνια και
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AΠΟ

€1165



ποιότητα ζωής. Σήμερα η Χανσεατική προκυμαία του Μπέργ-
κεν, με τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια, από όπου θα ξεκινήσου-
με την περιπατητική μας ξενάγηση, είναι το πιο αναγνωρίσιμο
σημείο και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς της UNESCO. Η υπαίθρια ψαραγορά Fisketorget,
τα κτίρια του ονομαστού πανεπιστημίου, ο πύργος Μπέργκεν-
χους, το καταπράσινο Byparken με τα μουσεία τέχνης, το ανα-
καινισμένο κάστρο και η εκκλησία της Παρθένου θα είναι τα
κύρια σημεία της περιήγησής μας. Το μεσημέρι επιστρέφουμε
στο Φλαμ και θα ακολουθήσει μία σιδηροδρομική διαδρο-
μή, που επίσημα κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο όμορφες της
κεντρικής Νορβηγίας. Βαθιά φαράγγια, πανύψηλοι καταρρά-
κτες, αιώνιοι παγετώνες, ορεινές φάρμες και περιστροφικές
σήραγγες, κυριολεκτικά θα μας κόψουν την ανάσα και θα
μας χαρίσουν εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Αργά το απόγευμα
άφιξη στο γνωστό χιονοδρομικό κέντρο του Γκέιλο. Δείπνο.
5η μέρα: Γκέιλο (Όσλο ξενάγηση) - ςτοκχόλμη. 
Στα 1178 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, με 2 χιονο-
δρομικά κέντρα, 20 τελεφερίκ, 39 αλπικές πλαγιές, διαφορε-
τικού μήκους και επιπέδου δυσκολίας, 5 πίστες για σκι αντο-
χής, συνολικής έκτασης 217 χιλιομέτρων και σε ίση απόστα-
ση από το Όσλο και το Μπέργκεν, το Γκέιλο αποτελεί τον
ιδανικό τόπο διακοπών, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
Σύντομη πρωινή εξερεύνηση της περιοχής και αναχώρηση
για την νορβηγική πρωτεύουσα. Χτισμένη στον μυχό του
ομώνυμου φιορδ και απλωμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές
των γύρω λόφων, είναι η παλαιότερη από τις βόρειες πρω-
τεύουσες και η περιήγηση μας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα
μνημεία, ιστορικά κτίρια και φυσικές ομορφιές. Πρόκειται για
μια πολυεθνική πόλη, που φιλοξενεί μισό εκατομμύριο κα-
τοίκους, ιδρύθηκε το 1048, από τον βασιλιά Χάραλντ και το

όνομα της σημαίνει “Τα λιβάδια των Θεών”. Στην οδό Καρλ
Γιόχαν χτυπάει ο σφυγμός της πόλης. Κατά μήκος της κεντρι-
κής αρτηρίας βρίσκονται τα σημαντικότερα κτίρια, από τον
καθεδρικό ναό, το πανεπιστήμιο και το Κοινοβούλιο μέχρι το
Εθνικό Θέατρο και την βασιλική κατοικία. Ανεβαίνοντας από
το κάστρο “Άκερσους” προς το κέντρο περνάμε από το επι-
βλητικό κτίριο του Δημαρχείου, όπου απονέμεται κάθε χρό-
νο το Νόμπελ Ειρήνης και εντυπωσιαζόμαστε από τις ανακαι-
νισμένες προβλήτες, που αποτελούν το σημείο αναφοράς της
νυχτερινής διασκέδασης των κατοίκων. Στην ίδια περιοχή θα
επισκεφθούμε το “Μουσείο των Βίκινγκς”, με τα τρία πλοία,
για το οποίο οι Νορβηγοί είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Κατα-
σκευάστηκαν τον 9ο αιώνα, αλλά επειδή είχαν θαφτεί σε αρ-
γιλώδες έδαφος έχουν διατηρηθεί άριστα. Προσπερνώντας
το ολοκαίνουργιο κτίριο της Όπερας, το νέο κόσμημα του
Όσλο, κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση προς
την Σουηδική πρωτεύουσα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: ςτοκχόλμη. 
Το πρώτο κτίριο της Στοκχόλμης ήταν ένα μικρό οχυρό, που
ήλεγχε την κίνηση των πλοίων μεταξύ της Βαλτικής Θάλασ-
σας και της λίμνης Μέλαρεν. Το όνομά της σημαίνει “Ανάμε-
σα σε γέφυρες” και πρόκειται για μία από τις ομορφότερες
πόλεις της ευρωπαϊκής ηπείρου, με εντυπωσιακά παλάτια,
ολάνθιστους κήπους, οικοδομικά κομψοτεχνήματα, επιβλητι-
κού μεγέθους Λουθηρανικές εκκλησίες και μία πληθώρα
από μουσεία και γέφυρες που της προσέδωσαν τον χαρακτη-
ρισμό της “Βενετίας του Βορρά”. Το ιστορικό κέντρο, “Gamla
Stan”, όπου θα περπατήσουμε, εκτείνεται σε τρία νησιά, η
ύπαρξη δε τόσων μεσαιωνικών κτιρίων, οφείλεται στο γεγο-
νός ότι η πόλη δεν βομβαρδίστηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Το Δημαρχείο, όπου κάθε χρόνο στη διάσημη “Χρυ-

σή Αίθουσα” γίνεται η δεξίωση προς τιμή των βραβευθέντων
με το βραβείο Νόμπελ επιστημόνων και καλλιτεχνών, τα νεο-
κλασικά βασιλικά ανάκτορα, η μεγαλοπρεπής μπαρόκ Όπε-
ρα, η πλατεία Ομονοίας και τα αριστοκρατικά κτίρια του κέν-
τρου είναι μερικά από τα σημεία που θα τραβήξουν την προ-
σοχή μας. Σε όλα αυτά προσθέστε και το μοναδικό στο είδος
του μουσείο “Βάσα», όπου εκτίθεται το θρυλικό πολεμικό
πλοίο το οποίο βυθίστηκε στην λίμνη το 1623 και ανελκύστη-
κε σχεδόν άθικτο, μετά από 333 χρόνια. Για το ελεύθερο
απόγευμα, μια επίσκεψη στο υπαίθριο λαογραφικό μουσείο
του “Skansen”, ένας περίπατος στον εμπορικό πεζόδρομο τής
“Drottningsgatan”, μία περιήγηση στο νότιο νησί με τον “μπο-
έμ” χαρακτήρα ή μία ωριαία κρουαζιέρα κάτω από τις γέφυ-
ρες, θα σας φέρουν πιο κοντά στον κοσμοπολίτικο χαρακτή-
ρα της όμορφης Σκανδιναβικής πρωτεύουσας.
7η μέρα: ςτοκχόλμη - αθήνα / Θεσσαλονίκη.
Το σημερινό πρωινό είναι στη διάθεσή σας για να ανακαλύ-
ψετε τις ομορφιές της πολύπλευρης σουηδικής πρωτεύουσας,
επισκεπτόμενοι κάποιο από τα ενδιαφέροντα θεματικά μου-
σεία, παρακολουθώντας την αλλαγή της φρουράς μπροστά
στο μεγαλειώδες βασιλικό ανάκτορο ή απολαμβάνοντας
έναν ζεστό καφέ σε κάποιον από τους στενούς δρόμους της
παλιάς πόλης. Αν όλα αυτά δεν είναι αρκετά, μία εκδρομή
στην φημισμένη πόλη της Ουψάλα, με το παλαιότερο πανεπι-
στήμιο της Βόρειας Ευρώπης ή μία περιήγηση στην μικρή αλ-
λά κουκλίστικη πόλη της Ζιγκτούνα, που πήρε το όνομα της
από τον Βασιλιά Ολάφ τον Αγαπητό και λειτούργησε ως βα-
σιλικό και εμπορικό κέντρο για περίπου 250 χρόνια, θα καλύ-
ψουν τις ταξιδιωτικές σας ανησυχίες. Το ταξίδι στις ομορφιές
της Σκανδιναβικής χερσονήσου τελειώνει σήμερα με την μετα-
φορά στο αεροδρόμιο “Arlanda” για την πτήση επιστροφής.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*/4*sup (Clarion -  Marriott - Zander
- Scandic - Sokos) / Πρωινό καθημερινά σε ξενοδοχεία - πλοία / Μπουφέ δείπνο με 1 ποτό στο πλοίο της
DFDS Κοπεγχάγη - Όσλο / Δείπνο στο ξενοδοχείο στο Γκέιλο / 2κλ/1κλ εσωτερικές καμπίνες στο πλοίο / Με-
ταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους
ξεναγούς / Είσοδοι στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / ΔΩΡΟ κρουαζιέρα στην Κοπεγχάγη /
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓ-
ΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα /Θεσσαλονίκη - Κοπεγχάγη. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και ξεκινάμε την
γνωριμία μας με την συναρπαστική πόλη. Χτισμένη πάνω σε
δύο νησιά, που συνδέονται με πέντε γέφυρες, η Κοπεγχάγη,
αγαπά κάθε τι πρωτοποριακό και αποδέχεται όλες τις σύγ-
χρονες τάσεις. Και αυτό φαίνεται. Η όψη της πόλης του διάση-
μου παραμυθά, Hans Christian Andersen, χαρακτηρίζεται
από γραφικά αρχοντικά, προσεγμένους λιθόστρωτους δρό-
μους, εξαιρετικού ενδιαφέροντος μουσεία, σε συνδυασμό
με μεταμοντέρνα συγκροτήματα, πάρκα και χιλιάδες ποδή-
λατα. Η Κοπεγχάγη είναι παραθαλάσσια, 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 κήπους, λίμνες και μουσικές μπάντες και κα-
τευθυνόμαστε προς το παλάτι “Amalienborg”, για να δούμε
από κοντά την έδρα της βασιλικής οικογένειας, τον Καθεδρι-
κό Ναό και το σύγχρονο κτίριο της Όπερας. Το διάσημο γλυ-
πτό της Μικρής Γοργόνας, το περίφημο “DR Concert Hall” του
αρχιτέκτονα Jean Nouvel, τα βραβευμένα κτίρια “VM Moun-
tain” και “8Tallet”, σχεδιασμένα από τον Bjarke Ingels, το
Νομισματοκοπείο, το ανάκτορο Ρόζενμπουργκ, και το Εθνι-
κό Μουσείο είναι μερικά μόνο από τα σημεία ενδιαφέρον-
τος. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται με κρουαζιέρα ΔΩΡΟ
στα γραφικά κανάλια ξεκινώντας από το παλιό λιμάνι,
Nyhavn.
2η μέρα: Κοπεγχάγη (διανυκτέρευση εν πλω,
δείπνο). 
Για το σημερινό ελεύθερο πρωινό οι προτάσεις αξιοποίησης
του είναι πολλές. Η “Carlsberg Glyptotek” με ενδιαφέροντα
εκθέματα πολλών ιστορικών εποχών, είναι μια εκπληκτική
γκαλερί, που κατασκευάστηκε με τα κέρδη από την ομώνυ-
μη εταιρεία παρασκευής της διάσημης δανέζικης μπύρας. Αν
πάλι θέλετε να νοιώσετε τον ζωηρό παλμό της πόλης, περπα-
τήστε στον διάσημο πεζόδρομο “Stroget”, που καταλήγει στη

μεγάλη πλατεία, “Kongens Nytorv’, με τα καταστήματα γνω-
στών οίκων μόδας και νέων σχεδιαστών, ενώ ο παράλλη-
λος δρόμος “Straedet” είναι γεμάτος με καφέ, αντίκες και
γκαλερί με αντικείμενα μοντέρνας τεχνοτροπίας. Στην δε πο-
λυπολιτισμική περιοχή “Norrebro”, μια πρώην εργατική συ-
νοικία, που έχει μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο ζωντανά
σημεία της πόλης, μπορείτε να απολαύσετε τον γευστικότερο
καφέ. Το απόγευμα επιβιβαζόμαστε στο πολυτελές κρουα-
ζιερόπλοιο με κατεύθυνση την Νορβηγική πρωτεύουσα, το
Όσλο. Ένα πλούσιο buffet δείπνο συνοδευόμενο από ποτό, -
με gourmet σκανδιναβικές γεύσεις όπως σολομός, χαβιάρι,
μπρικ ανάμεσα στα άλλα και βέβαια η ζωντανή σε lounge
αποχρώσεις μουσική συνθέτουν μία partying ατμόσφαιρα
που σπάνια βρίσκει κάποιος σε ανάλογες περιστάσεις.
3η μέρα: Όσλο (ςόγκνενφιορδ Φλάμ Γκουντβάνγ-
κεν) - μπέργκεν. 
Η πρωινή άφιξη στο Όσλο και η πλεύση κατά μήκος του ομώ-
νυμου φιόρδ κρίνεται ως μία από τις πιο εντυπωσιακές θα-
λάσσιες διαδρομές στον κόσμο, ενώ μία μέρα πλημμυρισμέ-
νη από τις φυσικές ομορφιές της νοτιοδυτικής Νορβηγίας μάς
περιμένει σήμερα, κατά την οδική μας μετάβαση στο Μπέργ-
κεν. Η διαδρομή μας, όχι μόνο διασχίζει τις ομορφότερες πο-
λυσχιδείς ακτές, αλλά μας χαρίζει ταυτόχρονα ειδυλλιακές ει-
κόνες από καταπράσινα λιβάδια, γαλήνιες λίμνες, ορμητικούς
χειμάρρους και πολύχρωμα χωριά, που μοιάζουν περισσότε-
ρο με πίνακες ζωγραφικής παρά με ρεαλιστικά τοπία. Άφιξη
στο γραφικό Γκουντβάνγκεν, επιβίβαση στο πλοίο και ξεκινά-
με για την συναρπαστική 2ωρη κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό
Σόγκνενφιορδ, με το θέαμα των καταρρακτών να μας συν-
τροφεύει σε όλη την διαδρομή. Αποβιβαζόμαστε στο γραφι-
κό χωριό Φλαμ, χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε τον
παραδοσιακό χαρακτήρα του και συνεχίζουμε την μαγευτική
μας διαδρομή με τελικό προορισμό το γοητευτικό Μπέργκεν,
όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
4η μέρα: μπέργκεν (ονειρεμένη διαδρομή με τρένο
Φλαμ μύρνταλ) - Γκέιλο. 
Η πόλη του Μπέργκεν ιδρύθηκε από τον βασιλιά Όλαφ το

1070, το 1217 αντικατέστησε το Τρόντχαϊμ, ως πρωτεύουσα-
της Νορβηγίας και στα τέλη του 13ου αιώνα έγινε μία από τις
σημαντικότερες έδρες της Χανσεατικής Ένωσης, όπου οι Σά-
ξονες έμποροι διέμεναν σε ξεχωριστή συνοικία και απολάμ-
βαναν ειδικά προνόμια στον τομέα των συναλλαγών με τους
ψαράδες του Βορρά. Είναι μια προνομιούχος πόλη που συν-
δυάζει ωκεανό, φιόρδ, λίμνες, πράσινο, χρωματιστά σπίτια
στους λόφους, παραδοσιακό λιμάνι, ήπιο κλίμα, ζωντάνια
και ποιότητα ζωής. Σήμερα η Χανσεατική προκυμαία του
Μπέργκεν, με τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια, από όπου θα ξε-
κινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση, είναι το πιο ανα-
γνωρίσιμο σημείο και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η υπαίθρια ψαραγορά Fi-
sketorget, τα κτίρια του ονομαστού πανεπιστημίου, ο πύργος
Μπέργκενχους, το καταπράσινο Byparken με τα μουσεία τέ-
χνης, το ανακαινισμένο κάστρο και η εκκλησία της Παρθέ-
νου θα είναι τα κύρια σημεία της περιήγησής μας. Το μεσημέ-
ρι επιστρέφουμε στο Φλαμ και θα ακολουθήσει μία σιδηρο-
δρομική διαδρομή, που επίσημα κατατάσσεται ανάμεσα στις
πιο όμορφες της κεντρικής Νορβηγίας. Βαθιά φαράγγια, πα-
νύψηλοι καταρράκτες, αιώνιοι παγετώνες, ορεινές φάρμες
και περιστροφικές σήραγγες, κυριολεκτικά θα μας κόψουν
την ανάσα και θα μας χαρίσουν εικόνες σπάνιας ομορφιάς.
Αργά το απόγευμα άφιξη στο γνωστό χιονοδρομικό κέντρο
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ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ Κοπεγχάγη - Στοκχόλμη-  Ελσίνκι - Νορβηγία - Ταλλίν
10 MEΡΕΣ                                                                  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 23 & 30/6, 14 & 21/7, 4, 11 & 25/8, 8 & 29/9, 13/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 08.20 10.40
ΟΣΛΟ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 19.30 20.30
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ 16.30 20.05
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 20.55 21.50

AΠΟ

€1395



του Γκέιλο. Δείπνο.
5η μέρα: Γκέιλο (Όσλο ξενάγηση ) - ςτοκχόλμη. 
Στα 1178 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, με χιονο-
δρομικά κέντρα, τελεφερίκ, αλπικές πλαγιές, πίστες για σκι αν-
τοχής, και σε ίση απόσταση από το Όσλο και το Μπέργκεν, το
Γκέιλο αποτελεί τον ιδανικό τόπο διακοπών. Σύντομη πρωινή
εξερεύνηση της περιοχής και αναχώρηση για την νορβηγική
πρωτεύουσα. Είναι η παλαιότερη από τις βόρειες πρωτεύου-
σες και η περιήγηση μας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα μνημεία,
ιστορικά κτίρια και φυσικές ομορφιές. Στην οδό Καρλ Γιόχαν
χτυπάει ο σφυγμός της πόλης. Κατά μήκος της κεντρικής αρτη-
ρίας βρίσκονται τα σημαντικότερα κτίρια, από τον καθεδρικό
ναό, το πανεπιστήμιο και το Κοινοβούλιο μέχρι το Εθνικό Θέ-
ατρο και την βασιλική κατοικία. Ανεβαίνοντας από το κάστρο
“Άκερσους” προς το κέντρο περνάμε από το επιβλητικό κτίριο
του Δημαρχείου, όπου απονέμεται κάθε χρόνο το Νόμπελ Ει-
ρήνης και εντυπωσιαζόμαστε από τις ανακαινισμένες προβλή-
τες, που αποτελούν το σημείο αναφοράς της νυχτερινής δια-
σκέδασης των κατοίκων. Στην ίδια περιοχή θα επισκεφθούμε
το “Μουσείο των Βίκινγκς”, με τα τρία πλοία, για το οποίο οι
Νορβηγοί είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Κατασκευάστηκαν τον
9ο αιώνα, αλλά επειδή είχαν θαφτεί σε αργιλώδες έδαφος
έχουν διατηρηθεί άριστα. Προσπερνώντας το ολοκαίνουργιο
κτίριο της Όπερας, το νέο κόσμημα του Όσλο, κατευθυνόμα-
στε στο αεροδρόμιο για την πτήση προς την Σουηδική πρω-
τεύουσα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: ςτοκχόλμη. 
Το πρώτο κτίριο της Στοκχόλμης ήταν ένα μικρό οχυρό, που
ήλεγχε την κίνηση των πλοίων μεταξύ της Βαλτικής Θάλασ-
σας και της λίμνης Μέλαρεν. Το όνομά της σημαίνει “Ανάμε-
σα σε γέφυρες” και πρόκειται για μία από τις ομορφότερες
πόλεις της ευρωπαϊκής ηπείρου, με εντυπωσιακά παλάτια,
ολάνθιστους κήπους, οικοδομικά κομψοτεχνήματα, επιβλητι-
κού μεγέθους Λουθηρανικές εκκλησίες και μία πληθώρα
από μουσεία και γέφυρες που της προσέδωσαν τον χαρακτη-
ρισμό της “Βενετίας του Βορρά”. Το ιστορικό κέντρο, “Gamla
Stan”, όπου θα περπατήσουμε, εκτείνεται σε τρία νησιά, η
ύπαρξη δε τόσων μεσαιωνικών κτιρίων, οφείλεται στο γεγο-
νός ότι η πόλη δεν βομβαρδίστηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Το Δημαρχείο, όπου κάθε χρόνο στη διάσημη “Χρυ-
σή Αίθουσα” γίνεται η δεξίωση προς τιμή των βραβευθέντων
με το βραβείο Νόμπελ επιστημόνων και καλλιτεχνών, τα νεο-
κλασικά βασιλικά ανάκτορα, η μεγαλοπρεπής μπαρόκ Όπε-
ρα, η πλατεία Ομονοίας και τα αριστοκρατικά κτίρια του κέν-
τρου είναι μερικά από τα σημεία που θα τραβήξουν την προ-
σοχή μας. Σε όλα αυτά προσθέστε και το μοναδικό στο είδος
του μουσείο “Βάσα», όπου εκτίθεται το θρυλικό πολεμικό
πλοίο το οποίο βυθίστηκε στην λίμνη το 1623 και ανελκύστη-
κε σχεδόν άθικτο, μετά από 333 χρόνια. Για το ελεύθερο
απόγευμα, μια επίσκεψη στο υπαίθριο λαογραφικό μουσείο
του “Skansen”, ένας περίπατος στον εμπορικό πεζόδρομο τής
“Drottningsgatan”, μία περιήγηση στο νότιο νησί με τον “μπο-
έμ” χαρακτήρα ή μία ωριαία κρουαζιέρα κάτω από τις γέφυ-
ρες, θα σας φέρουν πιο κοντά στον κοσμοπολίτικο χαρακτή-
ρα της όμορφης Σκανδιναβικής πρωτεύουσας.
7η μέρα: ςτοκχόλμη - (εν πλω για Ελσίνκι).
Το σημερινό πρωινό είναι στην διάθεσή σας για να ανακαλύ-
ψετε τις ομορφιές της πολύπλευρης σουηδικής πρωτεύου-

σας, επισκεπτόμενοι κάποιο από τα ενδιαφέροντα θεματικά
μουσεία, παρακολουθώντας την αλλαγή της φρουράς μπρο-
στά στο μεγαλειώδες βασιλικό ανάκτορο ή απολαμβάνον-
τας έναν ζεστό καφέ σε κάποιον από τους στενούς δρόμους
της παλιάς πόλης. Αν όλα αυτά δεν είναι αρκετά, μία εκδρο-
μή στην φημισμένη πόλη της Ουψάλα, με το παλαιότερο πα-
νεπιστήμιο της Βόρειας Ευρώπης ή μία περιήγηση στην μικρή
αλλά κουκλίστικη πόλη της Ζιγκτούνα, που πήρε το όνομά
της από τον Βασιλιά Ολάφ τον Αγαπητό και λειτούργησε ως
βασιλικό και εμπορικό κέντρο για περίπου 250 χρόνια, θα
καλύψουν τις ταξιδιωτικές σας ανησυχίες. Επιβίβαση το από-
γευμα στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο για την ολονύχτια
πλεύση μας προς το Ελσίνκι. Μερικές από τις εντυπωσιακότε-
ρες εικόνες του ταξιδιού ξετυλίγονται μπροστά μας, καθώς το
πλοίο διασχίζοντας τα ήρεμα νερά της Βαλτικής Θάλασσας
προσπερνά τον απίστευτο αριθμό των τριάντα χιλιάδων κα-
ταπράσινων νησιών, που αποτελούν το ονομαστό Σουηδικό
Αρχιπέλαγος.
8η μέρα: Ελσίνκι (Πόρβοο). 
Άφιξη το πρωί στο Ελσίνκι και αμέσως ξεκινάμε την γνωρι-
μία μαζί του. Παρ όλο, που από μία πρώτη θεώρηση το Ελ-
σίνκι φαίνεται να υστερεί σε πολλά, συγκρινόμενο με τις υπό-
λοιπες πρωτεύουσες του Βορά, η κτιριακή αρχιτεκτονική
αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιομορφία του, όντας ένα μείγμα
από μοντέρνο, νεοκλασικό, Αrt Νouveau, Βυζαντινό, Ρώσι-
κο και παραδοσιακό ύφος, που σίγουρα καλλιεργεί την αί-
σθηση του θαυμασμού. Σημείο εκκίνησης είναι η “Kauppa-
tori”, η γραφική πλατεία της ψαραγοράς που βρίσκεται στην

γνωστή “Esplanadi”. Από αυτό το σημείο ξεχωρίζουν οι
τρούλοι δύο ναών, που είναι και τα κύρια αξιοθέατα της πό-
λης. Ο Λουθηρανικός - Καθεδρικός ναός “Suurkirkko”, και ο
Ορθόδοξος Ρώσικος Καθεδρικός ναός “Uspenski”. Το Ρωσι-
κής τεχνοτροπίας κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, η πα-
ρακείμενη πλατεία “Rautatientori”, το Κοινοβούλιο, το Μου-
σείο Μοντέρνας Τέχνης “Kiasma”, το Εθνικό Φινλανδικό
Μουσείο, η μοντέρνα Όπερα και η “Temppeliaukio”, η περί-
φημη Εκκλησία των βράχων, θα πλαισιώσουν την σημερινή
ξενάγηση. Στη συνέχεια το γειτονικό Πόρβοο, 50χμ ανατολι-
κά της πόλης, με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα ξύλινα σπι-
τάκια, θα μας αποκαλύψει την ήρεμη ομορφιά της Φινλανδι-
κής υπαίθρου. Επιστροφή στο Ελσίνκι.
9η μέρα: Ελσίνκι (προαιρετική εκδρομή στο Ταλλίν). 
Ημέρα ελεύθερη στην διάθεσή σας να την αξιοποιήσετε
όπως επιθυμείτε. Η δική μας πρόταση είναι ολοήμερη εκδρο-
μή με πλοίο στο Ταλλίν της Εσθονίας (έξοδα ατομικά), μία
από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις του κό-
σμου που φυσικά προστατεύεται από την UNESCO. Το παλά-
τι της Αικατερίνης «Καντριογκ», - ο Ρώσικος Ορθόδοξος Κα-
θεδρικός Ναός του Αλέξανδρου Νέφσκι, στον λόφο Toom-
pea, το μπαρόκ ροζ κτίριο του Κοινοβουλίου, η ιστορική
πλατεία του Δημαρχείου με τα περίτεχνα σπίτια των εμπορι-
κών συντεχνιών του Τάλλιν, ο καθεδρικός ναός της Πανα-
γίας, που είναι γεμάτος από τα οικόσημα και τους θυρεούς
των Δανέζικων αριστοκρατικών οικογενειών, είναι μόνο με-
ρικά από τα αξιοθέατα της πόλης. Επιστροφή στο λιμάνι και
πλεύση για το Ελσίνκι.
10η μέρα: Ελσίνκι (δΩΡο μετάβαση στο φρούριο
ςουομενλίνα) - αθήνα / Θεσσαλονίκη
Καθώς το ταξίδι μας πλησιάζει προς το τέλος του, μια πρωινή
εξόρμηση στο φρούριο της “Suomenlinna”, με ΔΩΡΟ από
εμάς τα εισιτήρια του πλοιαρίου, θα ολοκληρώσει την γνωρι-
μία σας με την Σκανδιναβική χερσόνησο. Το νησί φρούριο
εκτείνεται σε έξι μικρότερα νησάκια που συνδέονται με γέφυ-
ρες μεταξύ τους και αποτέλεσε κομμάτι της οχυρωματικής
γραμμής της πόλης του Ελσίνκι απέναντι στην Ρωσική επε-
κτατική πολιτική. Μεταφορά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο
και επιστροφή στην Ελλάδα.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*/4*sup (Clarion -  Marriott - Zander
- Scandic - Sokos) / Πρωινό καθημερινά σε ξενοδοχεία - πλοία / Μπουφέ δείπνο με 1 ποτό στο πλοίο της
DFDS Κοπεγχάγη - Όσλο / Δείπνο στο ξενοδοχείο στο Γκέιλο / 2κλ/1κλ εσωτερικές καμπίνες στο πλοίο /
Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους
ξεναγούς / Είσοδοι στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / ΔΩΡΟ κρουαζιέρα στην Κοπεγχάγη
/  ΔΩΡΟ εισιτήρια πλοίου για το νησάκι φρούριο της Σουομενλίνα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιω-
τικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέ-
ρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή
ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα – ςπλιτ. 
Αναχώρηση αεροπορικώς το απόγευμα για το αεροδρόμιο
του Σπλιτ και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση
στα δωμάτια και διανυκτέρευση.
2η μέρα: ςπλιτ (Τρογκίρ, ςιμπένικ) - Ζαντάρ (170χλμ.). 
Το ενδιαφέρον της ξενάγησης του Σπλιτ επικεντρώνεται στο
παλάτι του χτισμένο τον 4ο αι. από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα
Διοκλητιανό. Το αρχιτεκτονικό του στυλ είναι κλασσικό ρω-
μαϊκό κι αποτελείται από ένα μεγάλο παραλληλόγραμμο με
τείχη και πύργους. Από τα σπουδαιότερα τμήματα του κά-
στρου είναι το μνημειώδες περιστύλιο, το οποίο οδηγούσε
από τη μία στα αυτοκρατορικά διαμερίσματα και από την άλ-
λη στο μαυσωλείο του Διοκλητιανού (ο σημερινός καθεδρι-
κός του Αγίου Δόμνιου). Το παλάτι παρά το μέγεθος και τη με-
γαλοπρέπειά του θα παραμείνει σχεδόν άγνωστο στους Ευ-
ρωπαίους μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στο μεταξύ οι κάτοικοι
της πόλης μετέτρεψαν τους χώρους, τα τείχη και τα υπόγεια
του παλατιού σε σπίτια και καταστήματα, τα οποία υπάρχουν
και λειτουργούν μέχρι σήμερα. Ακολουθεί μια ακόμη πόλη
με αρχαίο ελληνικό όνομα, το Τρογκίρ (Τραγούριον, από τη
λέξη “τράγος”). Όπως το Σπλιτ, έτσι και το Τρόγκιρ ιδρύθηκε
από Έλληνες ενώ αργότερα υπήρξε ένα από τα βασικά ρω-
μαϊκά λιμάνια στην Αδριατική. Η πόλη εξελίχθηκε την περίο-
δο των Βενετών (15ο – 18ο αιώνα) σε μία από τις πλουσιότε-
ρες της περιοχής. Στην περιήγησή της στο ιστορικό κέντρο θα
θαυμάσουμε κτίσματα που διατηρούνται από τη ρωμαϊκή
εποχή έως και την εποχή του Μπαρόκ. Στη συνέχεια αναχω-
ρούμε για το Σιμπένικ όπου θα έχουμε σύντομη στάση για να
καταλήξουμε αργότερα στο Ζαντάρ στο οποίο θα περιηγη-
θούμε και μεταξύ των άλλων θα δούμε το πρώτο πανεπιστή-
μιο χτισμένο τον 14ο αι., τον Καθεδρικό ναό της Αγίας Ανα-
στασίας και τον ναό του Αγίου Δονάτου. Δείπνο.
3η μέρα: Ζαντάρ (Λίμνες Πλίτβιτσε - Ριέκα) οπατίγια
(320χλμ.). 
Το οδοιπορικό μας στην Κροατία συνεχίζεται σήμερα με

πρώτη στάση στο Εθνικό Πάρκο Πλίτβιτσε, ένα από τα μεγα-
λύτερα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και το μεγαλύτερο της
Κροατίας. Από το 1979 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρο-
νομιάς της UNESCO. Σχηματίζεται από ένα σύμπλεγμα λι-
μνών, ποταμών καταρρακτών και σπηλαίων και καλύπτει
επιφάνεια τριακοσίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, σε διάφο-
ρα επίπεδα τα οποία έχουν μεταξύ τους μεγάλη υψομετρική
διαφορά. Κατευθυνόμενοι στη συνέχεια στην περιοχή της
Ίστρια θα γνωρίσουμε δύο κωμοπόλεις που βρίσκονται στην
αρχή της χερσονήσου: 1) τη Ριέκα όπου και γνωστό εμπορι-
κό λιμάνι της Κροατίας στις Βόρειες Δαλματικές ακτές και 2)
την Οπατίγια, που από το 1844 που ο ιταλικής καταγωγής έμ-
πορος έχτισε τη περίφημη Βίλα Αντζιολίνα και έως τον κατα-
στροφικό Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτέλεσε το πιο σημαντι-
κό θέρετρο της αριστοκρατίας της πάλαι ποτέ Αυστροουγγρι-
κής Αυτοκρατορίας και φυσικά διανθίστηκε με θαυμάσια κτί-
ρια για τη διαμονή των πλουσίων και ευγενών και φυσικά
του ίδιου του Αυτοκράτορα, Φραγκίσκου Ιωσήφ. Δείπνο.
4η μέρα: οπατίγια (ςπήλαια Ποστόινα – λίμνη
μπλεντ ) Λιουμπλιάνα (230χλμ.) 
Εγκαταλείπουμε προσωρινά την Κροατία και εισερχόμαστε
στην όμορφη χώρα της Σλοβενίας ξεκινώντας την γνωριμία
μαζί της από την περιοχή της Ποστόινα. Το σύστημα σπηλαί-
ων που θα επισκεφθούμε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της
Ευρώπης με μήκος άνω των είκοσι χιλιομέτρων και η ανακά-
λυψή τους τον 17ο αιώνα αποτέλεσε σημαντικό γεγονός για
την επιστήμη της σπηλαιολογίας. Χαρακτηριστικό το τραίνο
το οποίο διασχίζει μεγάλο μέρος του μήκους του σπηλαίου
και λειτούργησε για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα.
Κατά την διάρκεια της διαδρομής ο επισκέπτης μπορεί να
θαυμάσει διάφορες αίθουσες γεμάτες σταλακτίτες και στα-
λαγμίτες διαφόρων σχημάτων μεγεθών και αποχρώσεων.
Συνεχίζουμε βορειότερα για την Λίμνη Μπλεντ, παραθεριστι-
κό θέρετρο των Σλοβένων, σε απόσταση 60 χλμ. βορειοδυ-
τικά της Λουμπλιάνα. Μετά την βαρκάδα που θα απολαύ-
σουμε στη λίμνη με το μικρό νησάκι όπου δεσπόζει η εκκλη-
σία της Παναγίας, θα επισκεφθούμε το ομώνυμο Κάστρο με

την εκπληκτική θέα στην ευρύτερη περιοχή. Άφιξη αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Λουμπλιάνα, την «κου-
κλίστικη» πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη βορειότερη χώρα
της πρώην Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας η οποία βρισκό-
ταν πάντα σε επιρροή πλησιέστερα στην Κεντρική Ευρώπη
παρά στα Βαλκάνια. Γνωστή κατά τον Μεσαίωνα με το όνο-
μα Laibach, η πόλη ήταν κέντρο ανθρώπινης δραστηριότη-
τας περίπου τρεις χιλιετίες πριν. Δείπνο.
5η μέρα: Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ (140χλμ.). 
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας περιήγησης θα δούμε 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
ποιητή. Στην πλατεία δεσπόζει το άγαλμα του ενώ τριγύρω
υπάρχουν διάφορα ιστορικά κτίρια όπως το Κεντρικό Φαρ-
μακείο, Η Φραγκισκανική Εκκλησία και η Τριπλή Γέφυρα. Λί-
γο πιο κάτω βρίσκεται η Πλατεία του Κογκρέσου αφιερωμέ-
νη στο συνέδριο της Τριπλής συμμαχίας που φιλοξενήθηκε
στην Λιουμπλιάνα το 1821. Σήμερα η πλατεία είναι ένα από τα
πιο πολυπληθή σημεία της πόλης. Στη νότια πλευρά της πλα-
τεία βρίσκεται το Πανεπιστήμιο ενώ στο κέντρο της το σημαντι-
κότερο αρχαιολογικό εύρημα, το άγαλμα του Ρωμαίου Πολί-
τη. Η περιήγηση κλείνει με το Κάστρο της πόλης το οποίο βλέ-
πουμε εξωτερικά και το προσεγγίζουμε διασχίζοντας γραφι-
κά δρομάκια και αλσύλλια. Αμέσως μετά εγκαταλείπουμε τη
Σλοβενία και αφού εισέλθουμε ξανά στην Κροατία κατευθυ-
νόμαστε στην πρωτεύουσα της, το Ζάγκρεμπ. Στη θέση που
βρίσκεται σήμερα το Ζάγκρεμπ αρχικά και για πολλούς αι-
ώνες υπήρχαν δύο μικρές πόλεις σε δύο λόφους, το Κάπτολ
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ΚΡΟΑΤΙΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
8 MEΡΕΣ                                                                                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 26/5 & 23/6 & 14, 21/7 & 4, 11, 25/8 & 8/9

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΣΠΛΙΤ 21.50 22.30
ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 11.40 12.45
ΣΠΛΙΤ - ΑΘΗΝΑ 18.30 21.05

AΠΟ

€985



και το Γκράντεκ. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από τον
λόφο του Κάπτολ, το ιστορικό κέντρο της πόλης όπου δεσπό-
ζει ο καθεδρικός ναός του Ζάγκρεμπ. Στη συνέχεια διασχίζον-
τας ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της πόλης, τη Ματωμένη
Γέφυρα που υπήρξε στο παρελθόν πεδίο συχνών μαχών, κα-
τευθυνόμαστε στο Γκράντεκ. Στην πλατεία του Αγίου Μάρ-
κου, κυριαρχεί ο ομώνυμος ναός, πλαισιωμένος από ιστορι-
κά κτήρια όπως του Κοινοβουλίου και το Παλάτι του Κυβερ-
νήτη. Εκτός όμως από κτήρια, θα επισκεφθούμε χώρους και
πλατείες που βρίσκονται περιμετρικά της παλιάς πόλης, όπως
την πλατεία Τόμισλαβ, του πρώτου βασιλιά και ιδρυτή του
Κράτους της Κροατίας. Στο νότιο άκρο της, βρίσκεται ο σιδη-
ροδρομικός σταθμός του 19ου αι. και σε κοντινή απόσταση
το περίφημο ξενοδοχείο Εσπλανάντε, εποχή δόξας του
Όριεντ Εξπρές. Άλλη πλατεία, αυτή του στρατάρχη Τίτο, πλαι-
σιώνεται από το Εθνικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το Μου-
σείο Τέχνης και το Μουσείο Μιμάρα που αποτελούν έξοχα
δείγματα αρχιτεκτονικών ρυθμών. Η ξενάγησή τελειώνει
στην κεντρική πλατεία Μπαν Γιέλατσιτς, την οποία διασχίζει ο
Ιλιτσα, ο μεγαλύτερος σε μήκος δρόμος της πόλης. Δείπνο.
6η μέρα: Ζάγκρεμπ - Ντουμπρόβνικ (αεροπορικώς). 
Η σημερινή μας πτήση θα μας μεταφέρει στο αεροδρόμιο του
Ντουμπρόβνικ, της πόλης που αποκαλείται πραγματική αρ-
χόντισσα των δαλματικών ακτών. Άφιξη στο ξενοδοχείο που
θα μας φιλοξενήσει τα δύο τελευταία βράδια, στο Ντουμ-
πρόβνικ ή στην κωμόπολη Τσαβτάτ και αμέσως μετά ξενάγη-
ση της πόλης. Η παλαιά πόλη του Ντουμπρόβνικ έχει ανακη-
ρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από
το 1979. Το μεγαλύτερο μέρος της μορφής που έχει η πόλη
σήμερα είναι από τον 14ο αιώνα όπου βρέθηκε κάτω από
τον έλεγχο των Βενετών και αποτέλεσε ένα από τα σημαντικό-
τερα λιμάνια τους στην Αδριατική. Η σημερινή ονομασία της
πόλης, Ντουμπρόβνικ, είναι κροατική και μεταφράζεται ως
«δάσος από βελανιδιές». Η ξενάγησή μας ξεκινάει από την εν-
τυπωσιακή κεντρική πύλη η οποία οδηγεί στον κεντρικό δρό-
μο της πόλης, που λέγεται Placa και περιλαμβάνει ορισμένα
πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα όπως το παλάτι του Ρέκτορα
(Δόγη), το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε το δι-
οικητικό κέντρο της πόλης ενώ σήμερα έχει μετατραπεί σε
μουσείο. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης από
τον 16ο αιώνα και δείγμα εξαίρετης αναγεννησιακής αρχιτε-
κτονικής είναι το Palazzo Sponza, το οποίο αποτελούσε για
σειρά ετών το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Δημο-
κρατίας της Ραγκούζα ενώ σήμερα φιλοξενεί τα αρχεία της
πόλης. Η ξενάγησή μας πλαισιώνεται από μια επίσκεψη στον
καθεδρικό ναό του Ντουμπρόβνικ, στον οποίο φυλάσσονται
και τα λείψανα του πολιούχου Αγίου Βλασίου. Σύμφωνα με
το θρύλο, ο ναός ιδρύθηκε από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρ-
δο κατά την επιστροφή του από τις σταυροφορίες. Εκτός των
άλλων θα επισκεφτούμε την Φοντάνα του Ονούφριου και τη
Στήλη του Ορλάνδου. Τέλος θα θαυμάσουμε την εκπληκτική
θέα από το βουνό Σριτζ (Srd) όπου θα ανεβούμε με το τελεφε-
ρίκ. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
7η μέρα: Ντουμπρόβνικ (προαιρετική εκδρομή στο
μαυροβούνιο, μπούτβα / Κοτόρ). 
Ημέρα ελεύθερη και προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο
Μαυροβούνιο, ανεξάρτητη χώρα από τον Ιούνιο του 2006.
Πρώτη στάση στο Κοτόρ, από τα πλέον γραφικά μέρη της

Αδριατικής μέσα στο ομώνυμο, πανέμορφο φιόρδ. Περιήγη-
ση στα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος, όπως το παλιό δη-
μαρχείο, το παλάτι του Δόγη, η Πλατεία των Όπλων, ο καθε-
δρικός του Αγίου Τρύφωνα, και ελεύθερος χρόνος για περι-
πλάνηση στα γραφικά στενά της πόλης. Επόμενη στάση η
Μπούτβα, το σημαντικότερο θέρετρο της χώρας στην Αδρια-
τική θάλασσα με την πλουσιότατη μεσαιωνική ιστορία.  Η πε-
ριήγησή της επικεντρώνεται στο ιστορικό της κέντρο που έχει
διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση, με κυριότερα σημεία
ενδιαφέροντος την μεσαιωνική ακρόπολη της Μπούτβα (Κά-
στρο της Παναγίας) και τις εκκλησίες του Αγ. Ιωάννη, της Αγ.
Τριάδας και της Παναγίας της Πούντα. Επιστροφή το απόγευ-
μα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
8η μέρα: Ντουμπρόβνικ (δΩΡο το μόσταρ) - ςπλιτ -
αθήνα (295χλμ.). 
Αναχωρούμε οδικώς κατά μήκος μιας πανέμορφης και γρα-
φικής διαδρομής για την επίσκεψη μας ΔΩΡΟ στο Μόσταρ
της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, με την περίφημη γέφυρα, το χαρα-
κτηριστικότερο ίσως ορόσημο των δυτικών Βαλκανίων. Η
Βοσνία είναι η χώρα που συνυπάρχουν, όχι πάντα ειρηνικά,
τρεις διαφορετικές εθνότητες, οι Βόσνιοι Μουσουλμάνοι, οι
Σέρβοι και οι Κροάτες, και τρεις θρησκείες, το Ισλάμ, η ορθο-
δοξία και ο ρωμαιοκαθολικισμός. Η γέφυρα καταστράφηκε
ολοκληρωτικά από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά τη
διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, και ανακατασκευάστηκε
στις αρχές του 21ου αιώνα με τη βοήθεια της UNESCO. Γεμά-
τοι όμορφες εντυπώσεις θα κατευθυνθούμε στο αεροδρόμιο
του Σπλιτ για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
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Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α  Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*s (Academia - Austria Trend -
Remisens - Albatros) / Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία (εκτός της 1ης μέρας) / Μεταφορές και ξε-
ναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Είσοδους στα αξιοθέατα όπου αναφέρεται επίσκεψη / Έμπει-
ρος αρχηγό - συνοδό / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες. 
Στα συνοριακά φυλάκια παρατηρούνται καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται στους εντατικούς ελέγχους
που γίνονται σε χώρες εκτός Σένγκεν. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να έχετε μαζί σας ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, καθώς η ταυτο-
ποίηση των στοιχείων από ταυτότητα απαιτεί περισσότερο χρόνο.



AΠΟ

€295

Το Ταξιδι μας

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. 
Σήμερα θα ξεναγηθούμε πανοραμικά στην πόλη του Βελι-
γραδίου. Θα δούμε το περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν, χτι-
σμένο πάνω ακριβώς από τη συμβολή των ποταμών Σάβα
και Δούναβη το οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα του Νέου
Βελιγραδίου και του Ζέμουν, από μακριά το Πύργο Νεπόι-
σα, τόπο όπου μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος, θα περπατή-
σουμε προς την Μητρόπολη του Βελιγραδίου περνώντας
από το τέρμα της οδού Κνέζ Μιχαήλοβα, αγαπημένο πεζό-
δρομο ντόπιων και επισκεπτών με εντυπωσιακά κτίρια του
19ου αι. που τώρα στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά μαγαζιά
αλλά και κομψά καφέ και εστιατόρια. Συνεχίζουμε 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 περνών-
τας από την νέα γέφυρα Άντα για να περάσουμε από ένα από
τα πολλά γνωστά πάρκα του Βελιγραδίου, το Τόπσιντερ. Στη
συνέχεια θα προχωρήσουμε προς τις αριστοκρατικές περιο-
χές του Βελιγραδίου για να επισκεφτούμε το’’ σπίτι των λου-
λουδιών’’ το μαυσωλείο του Τίτο. Προχωρούμε για να φτά-
σουμε στην τεράστια σε μέγεθος εκκλησία της Ορθοδοξίας,

τον Ναό του Αγίου Σάββα. Μία από τις μεγαλύτερες Ορθό-
δοξες εκκλησίες στον 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 απο-
τελεί 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 αξιοποι-
ήσετε όπως επιθυμείτε.  Εάν θέλετε να πάρετε μια γεύση από
την κοντινή επαρχία σάς προτείνουμε εκδρομή στην Βόρεια
Σερβία και στην 2η μεγαλύτερη πόλη  της χώρας, το Νόβι
Σάντ. Καθοδόν θα δούμε το ιστορικό της κέντρο, που ξεχωρί-
ζει για την πλούσια αρχιτεκτονική των κτιρίων του, και το μο-
ναστήρι Χόποβο, ένα από τα πολλά της περιοχής Φρούσκα
Γκόρα. Στο Σρέμσκι Κάρλοβτσι θα έχουμε δοκιμή κρασιών
και μελιού. 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.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ -  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 08.25 09.10
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΑΘΗΝΑ 09.45 12.25

28

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ)
4 MEΡΕΣ                                                                                      ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 4*sup / Πρωινό / Μεταφορές και
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς /
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά / φι-
λοδωρήματα / είσοδοι στα αξιοθέατα / Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων /  Ό,τι αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα
με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ -  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 15.35 16.15
ή ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 16.10 16.15

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΑΘΗΝΑ 13.20 15.50
ή ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13.20 15.25



Το Ταξιδι μας
1η μέρα: Aθήνα/Θεσσαλονίκη - Βουκουρέστι.
Αεροπορική πτήση με Aegean για το Βουκουρέστι, την αρ-
χοντική πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το “Παρίσι των Βαλκα-
νίων”, κέντρο ελληνισμού τον καιρό της τουρκοκρατίας.
Άφιξη και απευθείας ξενάγηση στα ωραιότερα αξιοθέατα
της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε  τη Βουλή, τα
Παλιά Ανάκτορα, την Αψίδα του Θριάμβου και το τελευταίο
“απόκτημα”, πριν από την πτώση της δικτατορίας, το φαρα-
ωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο
τίτλο “Σπίτι του Λαού’. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για τακτο-
ποίηση στα δωμάτια και απόγευμα ελεύθερο
2η μέρα: Βουκουρέστι - ςινάια - μπραν - μπρασόβ.
Πρωινή αναχώρηση για την Σινάια, το Μαργαριτάρι των
Καρπαθίων όπως την αποκαλούν. Θα επισκεφθούμε το Κά-
στρο Πέλες, θερινά  Aνάκτορα των τελευταίων βασιλιάδων.
Επόμενη  στάση στο Μπραν για να επισκεφθούμε το πιο
γνωστό τουριστικό αξιοθέατο της χώρας, τον Πύργο του
Βλαντ Τσέπες, γνωστού ως Κόμη Ντράκουλα και στην
συνέχεια αναχωρούμε για το Μπρασόβ. Φθάνοντας θα ξε-
ναγηθούμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις  της σημερινής
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, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς προστατευόμενο από την Unesco. Συ-
νεχίζουμε με προορισμό την περιοχή της Μολδαβίας και
την πόλη Πιάτρα Νέαμτς. Στην διαδρομή μας θα δούμε το
εντυπωσιακό 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 Θαυμάτων», την Μπουκοβίνα και τα ζωγραφιστά
μοναστήρια της που αποτελούν Μνημεία Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της Unesco. Θα ξεκινήσουμε με το Μοναστήρι
Βορονέτς,  ‘’Η Καπέλα Σιξτίνα της Ανατολής‘’ όπως το απο-
καλούν εξαιτίας των υπέροχων ζωγραφισμένων αγιογραφιών
που  το κοσμούν. Το μοναδικό μπλε  χρώμα που χρησιμο-
ποιήθηκε εδώ περιλαμβάνεται στους καταλόγους  χρωμάτων
ως ‘’μπλε του Βορονέτς’’.  Επόμενος σταθμός το Μοναστήρι
Μολντοβίτσα που χαρακτηρίζεται από την πραγματικά μνη-
μειώδη  τοιχογραφία με θέμα την   Πολιορκία της Κωνσταν-
τινούπολης από τους Πέρσες. Τελευταία μας επίσκεψη θα
είναι το Μοναστήρι  Σουτσεβίτσα, το μεγαλύτερο  από όλα
τα μοναστήρια της περιοχής. 
5η μέρα: Γκούρα Χούμορ- ςιγκισοάρα. 
Σήμερα θα κατευθυνθούμε στην πιο καλοδιατηρημένη Με-
σαιωνική πόλη της Ευρώπης και Μνημείο Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της Unesco, την Σιγκισοάρα, διασχίζοντας τα Καρ-
πάθια μέσα από μια υπέροχη διαδρομή. Γραφικά χωριά,
δασοσκέπαστες πλαγιές, φαράγγια, ορμητικά ποτάμια είναι
μερικές από τις  εντυπωσιακές εικόνες που θα συναντήσουμε.
Άφιξη στην Σιγκισοάρα της οποίας ολόκληρη η πόλη είναι
ένα υπαίθριο Μουσείο. Η  Ακρόπολη της χτισμένη τον 12ο
αιώνα παραμένει 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 Σιγ-
κισοάρα, πόλη πραγματικό στολίδι   με εννέα πύργους,
πλακόστρωτους δρόμους και περίτεχνες εκκλησίες. Θα
επισκεφθούμε την Εκκλησία του Λόφου, το Βενετσιάνικο
Σπίτι του 13ου αι. και την εκκλησία του Δομινικανού Μο-
ναστηριού στην οποία μεταξύ άλλων θα έχουμε την
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 Τρανσυλβανίας. Άφιξη στο Σιμπίου,
το αρχιτεκτονικό κόσμημα της Ρουμανίας. Πόλη με πλούσια
ιστορία εννέα αιώνων, κάποτε ήταν γνωστή ως Χέρμανσν-
τορφ και μετά - όταν ανάχθηκε σε ανεξάρτητη κοινότητα
το 1366 - ως Χέρμανσταντ. Περπατώντας στα παλιά λιθό-
στρωτα δρομάκια  του ιστορικού κέντρου  θα νιώσουμε
την μεσαιωνική ατμόσφαιρα της πόλης  και θα ταξιδέψουμε
στο παρελθόν. Στην πλατεία Γκρίβιτσα που είναι ο πυρήνας
της παλιάς μεσαιωνικής πόλης θα εντυπωσιαστούμε από
τα γοτθικά κτίσματα που έχουν ανεγερθεί στα θεμέλια των
παλαιών οχυρών.
7ημέρα: ςιμπίου- Κουρτέα Ντε Άρτζες - Βουκουρέστι.
Πρωινή αναχώρηση για την επιστροφή μας στο Βουκουρέστι.
Η  διαδρομή μας θα είναι κατά μήκος της κοιλάδας Ολτ και
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μοναστήρι
της Κόζια, ένα θαυμάσιο δείγμα μεσαιωνικής τέχνης  και
Ρουμάνικης αρχιτεκτονικής. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για μια  από τις αρχαιότερες πόλεις της Βλαχίας, την  Κουρτέα
ντε Άρτζες όπου θα επισκεφθούμε την Επισκοπική Εκκλησία
όπου βρίσκονται οι τάφοι των Ρουμάνων Βασιλιάδων.  Άφιξη
στο Βουκουρέστι. Το απόγευμα θα περπατήσουμε στο
ιστορικό κέντρο και θα θαυμάσουμε 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 αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής στην Ελλάδα.
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AΠΟ€750

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ
8 MEΡΕΣ                                                                                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 22/6, 20/7, 03/8, 17/8, 07/9, 21/9, 26/10

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α  Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Ει-
σιτήρια / Ξενοδοχεία 3, 4, 5* / Πρωινό μπουφέ κα-
θημερινά στα ξενοδοχεία / Δείπνο μενού 3 πιάτων
καθημερινά στα ξενοδοχεία ή σε τοπικά εστιατόρια
/ Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους δι-
πλωματούχους ξεναγούς / Εισόδους στα αξιοθέ-
ατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Έμπειρος
αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρή-
σιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετικό ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓ-
ΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευ-
ταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ -  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 08.25 10.00
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΑΘΗΝΑ 10.40 12.15



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα - μπιλμπάο(Βιτόρια/Γκαστέις)
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας και ανα-
χώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Μπιλμπάο της
Ισπανίας, την οικονομική πρωτεύουσα της αυτόνομης επαρ-
χίας της Χώρας των Βάσκων. Με την άφιξη και διασχίζοντας
την καταπράσινη Βασκική οροσειρά θα μεταφερθούμε στη
Βιτόρια/Γκαστέις, την από το 1980 πρωτεύουσα της αυτόνο-
μης επαρχίας της Χώρας των Βάσκων. Η περιήγησή μας θα
επικεντρωθεί στο μεσαιωνικό της κέντρο που καταλαμβάνει
τον λόφο πάνω από την πλατεία της Λευκής Παρθένου. Ανε-
βαίνοντας στην κορυφή του λόφου περιηγούμαστε ανάμεσα
σε αναγεννησιακά μέγαρα του 16ου αιώνα, έως τον καθε-
δρικό ναό της Σάντα Μαρία και το «Πορταλόν», το πανδο-
χείο του 15ου αιώνα στο βόρειο άκρο της μεσαιωνικής
πόλης. Πριν κατεβούμε στις δίδυμες πλατείες της Λευκής Παρ-
θένου και της Ισπανίας (Πλάθα ντε Εσπάνια) με το δημαρ-
χιακό μέγαρο, όπου κτυπά η καρδιά της πόλης,
επισκεπτόμαστε τον ναό του Αγίου Μιχαήλ, την πρόσοψη του
οποίου κοσμεί το άγαλμα της προστάτιδας της πόλης Λευκής
Παρθένου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο Μπιλμπάο
και χρόνος ελεύθερος για πρώτη βραδινή περιήγηση στη
γοητευτική πόλη, που αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο
της Χώρας των Βάσκων.
2η μέρα: μπιλμπάο 
Κατά τη μεστή πρωινή μας ξενάγηση θα έχουμε την ευκαιρία
να εκτιμήσουμε το εύρος των δραστικών επεμβάσεων ανά-
πλασης που δέχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες η περιοχή. Η
ξενάγησή μας θα ξεκινήσει από τον κατάφυτο λόφο Αρ-
τσάντα στις βορειοδυτικές παρυφές της πόλης. Η πανοραμική
θέα που θα απολαύσουμε από την κορυφή του θα μας βοη-
θήσει να αποκτήσουμε εποπτεία της πολεοδομικής διάρθρω-
σης, της σταδιακής ανάπτυξης και των μεταμορφώσεων του
κεντρικού πυρήνα της πόλης. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε
στη βασιλική της Παναγίας της Μπεγόνια, προστάτιδας της

πόλης. 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. Ακο-
λούθως 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 Μπιλμ-
πάο, και την περίστυλη γεμάτη ζωή Πλάθα Νουέβα. Η ξε-
νάγηση θα ολοκληρωθεί στην Ενσάντσε με τα
εκλεκτικιστικά της μέγαρα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν
κάποια εμβληματικά σύγχρονα έργα, που φανερώνουν τη
δυναμική ορμή της πόλης προς το μέλλον και το μνημειώδες
Μουσείο Γκούγκενχάιμ, κτήριο ορόσημο της σύγχρονης αρ-
χιτεκτονικής, που σχεδίασε ο διάσημος Φρανκ Γκέρι και απο-
τελεί με το καλυμμένο από πλάκες τιτανίου σώμα του το
σήμα κατατεθέν της πόλης. 
3η μέρα: μπιλμπάο (ςανταντέρ, αλταμίρα, ςαντι-
γιάνα ντελ μαρ, Γκέτσο)
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στην επαρχία της
Κανταβρίας. Πρώτη στάση η Σανταντέρ. Η σύντομη περιή-
γησή μας θα επικεντρωθεί στην περιοχή γύρω από τον ρω-
μανογοτθικό καθεδρικό ναό, το μοναδικό διατηρούμενο
κτήριο του μεσαιωνικού ιστορικού κέντρου, και στα εντυπω-
σιακά μέγαρα του δημαρχείου και της τράπεζας Σανταντέρ.
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον μεσαιωνικό οικισμό της
Σαντιγιάνα ντελ Μαρ με τα εκπληκτικά διατηρημένα αρχον-
τικά που κοσμούνται με τα οικόσημα των ιδιοκτητών τους.
Τον οικισμό στέφει το εντυπωσιακό ρομανικό συγκρότημα
της Λα Κολεγκιάτα με τον τάφο της προστάτιδας του οικισμού
αγίας Ιουλιανής. Η περιήγησή μας θα κλείσει με επίσκεψη
στο διάσημο Μουσείο του Σπηλαίου της Αλταμίρα.  Κατά την
επιστροφή μας στο Μπιλμπάο θα περιηγηθούμε το προάστιο
Γκέτσο (Getxo) στην περιοχή του λιμανιού στη δεξιά όχθη
του ποταμού του Μπιλμπάο κοντά στην εκβολή του στον Βι-
σκαϊκό κόλπο. Κορυφαίο αξιοθέατο αποτελεί η περίφημη γε-

ρανογέφυρα Βισκάγια που συνδέει τις περιοχές Λας Αρέ-
νας/Αρεέτε και Πορτουγκαλέτε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας. 
4η μέρα: μπιλμπάο - Χονταρίμπια - μπαγιόν - μπια-
ρίτζ - ςαν ςεμπαστιάν
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τη γραφικότατη Χονταρίμ-
πια στις εκβολές του ποταμού Μπιντασόα με τα μεσαιωνικά
της τείχη και το ιδιαίτερο ιστορικό της κέντρο, στο οποίο ξε-
χωρίζει το επιβλητικό φρούριο-ανάκτορο του Καρόλου Ε΄
στην κεντρική πλατεία των Αρμάτων (πλάθα ντε Άρμας). Δια-
σχίζοντας τον ποταμό Μπιντασόα μπαίνουμε στη γαλλική πε-
ριοχή της χώρας των Βάσκων με προορισμό τη γραφική
Μπαγιόν. Μέσα στα καλοδιατηρημένα της τείχη απλώνεται
το γοητευτικό ιστορικό της κέντρο, που θα επισκεφθούμε, με
τα χαρακτηριστικά για την Μπαγιόν κτήρια με ξυλοδεσιές,
μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει μεγαλοπρεπής ο εντυπωσιακός
καθεδρικός ναός, κτίσμα προστατευόμενο από την UNESCO.
Στη συνέχεια θα βρεθούμε στο κοσμοπολίτικο θέρετρο του
Μπιαρίτζ. Θα σταματήσουμε στην εντυπωσιακή παραλιακή
ζώνη με την μεγάλη παραλία, τους βραχώδεις σχηματισμούς
και τις αριστοκρατικές επαύλεις, στην οποία ξεχωρίζουν το
κτήριο του καζίνου, το επιβλητικό Hôtel du Palais, θερινή κα-
τοικία της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ο βράχος της Παρθέ-
νου μέσα στη θάλασσα. Τελική μας κατεύθυνση το Σαν
Σεμπαστιάν. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για
το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο από τα
δεκάδες πίντσο μπαρ στην παλιά πόλη.
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ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ

AΠΟ

€1095

9 MEΡΕΣ                                                                                             ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 27/6, 18/7, 04/8, 08/8, 22/8, 15/9

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 06.00 07.20
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ 08.50 12.05
ΟΠΟΡΤΟ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 15.35 22.10
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 01.00 02.00



5η μέρα: ςαν ςεμπαστιάν - Παμπλόνα - μπούργκος
Κατά την πρωινή μας ξενάγηση θα περιηγηθούμε στα σημαν-
τικότερα αξιοθέατα της πανέμορφης πόλης. Θα ξεκινήσουμε
από το Μόντε Ιγκέλδο με την εκπληκτική θέα στον όρμο Λα
Κόντσα με το νησί της Σάντα Κλάρα και το Μόντε Ουργκούλ
πάνω από την παλιά πόλη. Στη συνέχεια θα εξερευνήσουμε
τη γλυπτική σύνθεση του Εδουάρδου Τσιγίδα με τον ευφάν-
ταστο τίτλο «Η χτένα του ανέμου» στο άκρο της παραλίας Ον-
ταρέτα και διατρέχοντας την παραλιακή λεωφόρο κατά
μήκος της μεγάλης παραλίας Λα Κόντσα και το Τσέντρο Ρο-
μάντικο με τα κομψά του κτήρια θα καταλήξουμε στην ατμο-
σφαιρική Πάρτε Βιέχα.
Επόμενος σταθμός της σημερινής ημέρας η Παμπλόνα. Κατά
την περιήγησή μας ξεκινώντας από τη μεγάλη Πλάθα ντελ
Καστίγιο, θα κατευθυνθούμε στις επάλξεις των καλοδιατηρη-
μένων τειχών και τον καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία και
θα καταλήξουμε στην Πλάθα Κονστιτοριάλ με το εντυπω-
σιακό δημαρχείο. Άφιξη το απόγευμα στην ιστορική πόλη της
Καστίλης Μπούργκος. Στο ιστορικό της κέντρο, που θα πε-
ριηγηθούμε, εντυπωσιάζουν τα επιβλητικά ιστορικά μνημεία
μεταξύ των οποίων επιβάλλεται με το μέγεθος και τον πλού-
σιο αρχιτεκτονικό του διάκοσμο ο γοτθικός καθεδρικός ναός,
ενταγμένος από το 1984 στον κατάλογο των μνημείων παγ-
κόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO.
6η μέρα: μπούργκος - Λεόν - Χιχόν - οβιέδο
Αναχώρηση με στάση στη μεσαιωνική Λεόν. Στην περιήγησή
μας θα δούμε το ιστορικό της κέντρο, στο οποίο δεσπόζει ο
καθεδρικός ναός, το καλύτερο δείγμα γαλλικού στυλ γοτθι-
κής αρχιτεκτονικής στην Ισπανία. Άλλα μνημεία που θα θαυ-
μάσουμε είναι η βασιλική του Αγίου Ισιδώρου, μία από τις
σημαντικότερες εκκλησίες ρομανικού ρυθμού στην Ισπανία
και τόπος ταφής των μεσαιωνικών μοναρχών της Λεόν, το
αναγεννησιακού ρυθμού εντυπωσιακό μοναστήρι Σαν Μάρ-
κος και η Κάσα Μποτίνες, μια μοντερνιστική δημιουργία του
Αντόνιο Γκαουντί. Συνεχίζοντας βόρεια θα επισκεφθούμε τη
Χιχόν. Στη σύντομη περιήγησή μας θα επικεντρωθούμε στις
δύο πλατείες στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, την Πλάθα
ντε Μαρκές, με τον αδριάντα του ήρωα αγίου Πελαγίου και
την Πλάθα Μαγιόρ με το δημαρχιακό μέγαρο, καθώς και
στην απέραντη παραλία του Σαν Λορέντσο. Άφιξη το από-
γευμα στο Οβιέδο.
7η μέρα: οβιέδο - Λούγκο - Λα Κορούνια - ςαντιάγο
ντε Κομποστέλλα
Κατά την πρωινή περιήγησή μας στο γραφικό ιστορικό κέν-
τρο με τα κομψά αρχοντικά μέγαρα θα επισκεφθούμε μεταξύ
άλλων τον περίφημο γοτθικό Καθεδρικό ναό του Σωτήρος,
το πανεπιστήμιο, την Πλατεία Συντάγματος (Πλάθα ντε λα
Κονστιτουθιόν) με το δημαρχείο και τη βασιλική του Αγίου
Ισιδώρου. Στα περίχωρα της πόλης σε ένα ειδυλλιακό τοπίο
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τη μοναδική ρο-
μανική βασιλική της Σάντα Μαρία ντελ Ναράνκο. Στη συνέ-
χεια κατευθυνόμαστε στο γραφικό Λούγκο, μια μοναδική
πόλη στο κόσμο που διατηρεί ανέπαφα τα ρωμαϊκά της τείχη
του 3ου αιώνα μ.Χ. Θα επισκεφθούμε τον ρομανογοτθικό κα-
θεδρικό ναό της Παναγίας (Σάντα Μαρία) και από την πλα-
τεία του Πίου ΙΒ΄ που ανοίγεται δυτικά του θα ανέλθουμε
στον περίδρομο των τειχών και θα διατρέξουμε ένα τμήμα
τους. Ακολούθως θα κατευθυνθούμε στην ιστορική πρω-
τεύουσα του Βασιλείου της Γαλικίας, το ιστορικό λιμάνι της
Λα Κορούνια.  Η επίσκεψή μας θα ξεκινήσει από τον εντυπω-

σιακό Πύργο του Ηρακλή στο βόρειο άκρο της πόλης, φάρο
του 18ου αιώνα με ρωμαϊκό υπόβαθρο κι έπειτα θα μεταφερ-
θούμε στο ιστορικό κέντρο στο βορειοδυτικό άκρο του με-
γάλου λιμανιού. Αργά το απόγευμα φθάνουμε στο Σαντιάγο
ντε Κομποστέλλα, που θα μας φιλοξενήσει τα επόμενα δύο
βράδια. 
8η μέρα: ςαντιάγο ντε Κομποστέλλα
Το ιστορικό κέντρο με τη μαγευτική Πλατεία Ομπραντόιρο,
στην οποία δεσπόζει ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός του
Αγίου Ιακώβου με τους μοναδικούς θησαυρούς του, οι γει-
τονικές πλατείες Κιντάνα και Πλατερίας με τα θαυμάσια και
επιβλητικά δημόσια κτήρια  και φυσικά οι δεκάδες διαφό-
ρων ρυθμών εντυπωσιακές εκκλησίες απαρτίζουν ένα υπαί-
θριο μουσείο εξέλιξης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής που
θα χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη μας κατά την πρωινή μας
ξενάγηση. Το απόγευμα προαιρετικά θα μεταβούμε στο γει-
τονικό Μόντε ντο Γκόζο (το λόφο της χαράς). Όσοι επιθυμούν
θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν περίπατο σε κάποιο από
τα κοντινά μονοπάτια του αγίου Ιακώβου.
9η μέρα: ςαντιάγο ντε Κομποστέλλα - Ποντεβέδρα -
(Πόρτο) - αθήνα
Η τελευταία μέρα του περιηγητικού μας οδοιπορικού θα μας

φέρει στη γραφική Ποντεβέδρα πάνω στον ποταμό Λέρεθ.
Κατά την περιήγησή μας θα δούμε τον μοναδικό μπαρόκ ναό
της Παναγίας Προσκυνήτριας (Σαντουάριο ντα Βίρχε ντα πε-
ρεγρίνα) σε μορφή αχιβάδας (το σήμα των προσκυνητών του
δρόμου του αγίου Ιακώβου) ως υπόμνηση της θέσης της
Ποντεβέδρα στο δρόμο των προσκυνητών που έρχονταν
από τη γειτονική Πορτογαλία. Η περιήγηση στις γοητευτικές
πλατείες και τα στενά της παλιάς πόλης θα κλείσει με επί-
σκεψη στη βασιλική της Παναγίας (Σάντα Μαρία λα Μαγιόρ)
και το πάρκο Αλαμέδα με τα εντυπωσιακά κυβερνητικά κτή-
ρια γύρω του.
Έχοντας ολοκληρώσει τη μεστή περιήγησή μας σε αυτή την
τόσο ιδιαίτερη περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου γεμάτοι
πλούσιες εικόνες και δυνατές αναμνήσεις μεταφερόμαστε στο
αεροδρόμιο του Πόρτο στην Πορτογαλία για την επιστροφή
μας στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 4* sup. με πρωινό καθημερινά /
Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους
ξεναγούς / Εισόδους στο μουσείο Γκουγκεκνχάιμ και στον Καθεδρικό στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα / Έμ-
πειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους σε αξιοθέατα εκτός από αυτά που αναγράφονται στα περιλαμβανόμενα, αχθοφορικά
/ Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα
τελευταίας δεκαετίας με λατινικούς χαρακτήρες.
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 13, 20 & 27/7, 3, 10 & 17/8

απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* με πρωινό

διανυκτερεύσεις: Μαδρίτη (4)

Η μεσογειακή καρδιά της Ισπανίας χτυπά δυνατά στην Ανδαλουσία,
στον Ισπανικό Νότο. Πόλεις υπαίθρια μουσεία μαρτυρούν αιώνες πολιτι-
σμού και απηχούν την συνεύρεση Ανατολής και Δύσης.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/6,  1, 8, 15, 22 & 29/7, 
5, 6, 12, 13, 19, 20 & 26/8, 2/9

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. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 13, 20 & 27/6, 4, 11, 18, & 25/7, 
1, 3, 8, 10, 15, 22 & 29/8,  5, 12 & 19/9

απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* με πρωινό

διανυκτερεύσεις: Βαρκελώνη (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.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/6,  12, 19 & 26/7, 2, 9, 16 & 23/8

απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* με πρωινό

διανυκτερεύσεις: Λισαβώνα (4)

Η Πορτογαλία είναι η χώρα που συνέδεσε το όνειρο μιας καλύτερης ζωής
με την θάλασσα. Σας προσκαλούμε να βιώσετε αυτό το μοναδικό κλίμα
σε ένα ταξίδι πλούσιο που οργώνει τη χώρα από άκρη σ’ άκρη.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17 & 22/6,  1, 7, 14, 21 & 28/7, 
4, 11, 18 & 26/8, 2, 9 & 16/9

απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* με πρωινό

διανυκτερεύσεις: Κοΐμπρα (1), Πόρτο (3), Λισαβόνα (3)

Πανόραμα Πορτογαλίας 8 μέρες, από €975

Βαρκελώνη 5 μέρες, από €645

Μαδρίτη - Ανδαλουσία 8 μέρες, από €785

Μαδρίτη - Τολέδο 5 μέρες, από €555

Λισαβώνα 5 μέρες, από €665



Το Ταξιδι μας
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 ευρασιατική
αρχιτεκτονική. Άφιξη και άμεση τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Μετά το πρωινό στην σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε
καλύτερα την πανέμορφη «κόρη» της Υπερκαυκασίας, την Τι-
φλίδα. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό Σιόνι, έδρα
του Πατριάρχη Γεωργίας όπου φυλάσσεται ο σταυρός της
Αγίας Νίνας, την Βασιλική του Ανχισκάτι του 6ου αι., η παλαι-
ότερη εκκλησία της Τιφλίδας με τυπική γεωργιανή μεσαιωνική
αρχιτεκτονική και τέλος τον Καθεδρικό Ναό Σαμέμπα (Αγίας
Τριάδας) που θεωρείται το νέο στολίδι της πόλης, ο μεγαλύτερος
θρησκευτικός ναός στον Καύκασο. Πριν αφήσουμε την
Τιφλίδα θα επισκεφθούμε την περιοχή με τα ιαματικά λουτρά
της πόλης αγαπημένο μέρος των ντόπιων αλλά και των επι-
σκεπτών και στην συνέχεια για όσους το επιθυμούν θα ανε-
βούμε με τα πόδια 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 Καυ-
κάσου, στην ιστορική πόλη Μτσχέτα που έχει ηλικία 3000
ετών. Οι μεσαιωνικές εκκλησίες της Μτσχέτα περιλαμβάνονται
στην λίστα μνημείων Παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.
Κορυφαία αξιοθέατα η εκκλησία Τζβάρι του 6ου αι., ο Καθε-
δρικός Ναός Σβετσκοσβέλι 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 μουσείο θα δούμε
προσωπικά του αντικείμενα και θα γνωρίσουμε 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 κατευ-
θυνθούμε προς το Ανανούρι όπου θα επισκεφθούμε το ομώ-
νυμο 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
σύντομη στάση στην περιοχή του Ντιλιζάν όπου θα έχουμε
την ευκαιρία να δούμε ντόπιους τεχνίτες να δουλεύουν με
παραδοσιακό τρόπο χειροποίητα αντικείμενα. Συνεχίζουμε
για την λίμνη Σεβάν όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε
την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και το εκκλησάκι του
Bαπτιστή και να φωτογραφήσουμε το τοπίο με τις χιονισμένες
κορυφές των βουνών. Διανυκτέρευση στο Τσαχατζόρ, πόλη
θέρετρο, που το όνομά της στα Αρμενικά σημαίνει «Κοιλάδα
των Λουλουδιών».
4η μέρα: Τσαχατζόρ - Ερεβάν
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο Νορατούζ όπου
θα δούμε τις μεσαιωνικές επιτύμβιες στήλες που υπάρχουν
εκεί, τα Khachkars όπως ονομάζονται στα αρμενικά. Συνεχίζουμε
για το πιο καλοδιατηρημένο καραβανσεράι στην Αρμενία
χτισμένο το 1332 στο πέρασμα του Σελίμ, από όπου περνούσε
ο διάσημος δρόμος του Μεταξιού, για να φιλοξενεί τους τα-
ξιδιώτες. Φθάνουμε στο Μοναστήρι του Νοραβάνκ χτισμένο
κατά την διάρκεια του 13ου αι., σπουδαίο θρησκευτικό και
πολιτιστικό κέντρο της Αρμενίας. Συνεχίζοντας την διαδρομή
θα περάσουμε από το χωριό Αρένι για να πάρουμε 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 Χριστιανι-
σμού στην Αρμενία. Η θέα από το μοναστήρι των δίδυμων
κορυφών του βιβλικού Αραράτ προκαλεί δέος και αποτελεί
προσφιλές θέμα των ζωγράφων της χώρας. Άφιξη και διανυ-
κτέρευση στο Ερεβάν.
5η μέρα: Ερεβάν
Σήμερα θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη
πόλη της Αρμενίας, το Ερεβάν, χτισμένο στις όχθες του
ποταμού Χραζντάν, μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου
όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν
φέρει στο φως οι ανασκαφές. Πόλη όμορφη, ζωντανή, με
φαρδιές λεωφόρους, επιβλητικά κτίρια, καταπράσινους κήπους
και μεγάλες πλατείες. Στη ξενάγησή μας θα δούμε το Άγαλμα
της Μητέρας Αρμενίας, την Ακαδημία Επιστημών, το κτίριο
της Βουλής, το μεγαλοπρεπές κτίριο της Όπερας, την λεωφόρο
Μάστοτς. Στην Πλατεία Δημοκρατίας βρίσκεται το Ιστορικό
Μουσείο της Αρμενίας το οποίο θα επισκεφτούμε για να
γνωρίσουμε μέσα από τα πλούσια εκθέματά 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 διάσημων Αρμενίων ζω-
γράφων όπως ο Αϊβαζόβσκυ, ο Σαριάν, ο Αταμιάν κ.α. Επό-
μενος 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 Ζβάρτνοτς
που θα επισκεφθούμε κατά την επιστροφή μας στο Ερεβάν.
6η μέρα: Ερεβάν
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με το Ματενανταράν, έ να μονα δι κό
μου σεί ο χει ρο γρά φων. Ε δώ φυ λάσ σο νται πάνω α πό 20.000
χει ρό γρα φα α νε κτί μη της ι στο ρι κής και πνευ μα τι κής α ξί ας. Τα
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 αρχαιοπρεπή ναό του Γκαρνί από
την εποχή του Τιγκράνι καθώς και στο μεταγενέστερο λαξευμένο
στους βράχους μοναστήρι του Γκέραρτ θα ολοκληρώσει την
γνωριμία μας με ένα ευρύτατο φάσμα της αρμένικης Ιστορίας.
Η σημερινή ξενάγησή 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 προ-
ορισμό την πόλη Ασταράκ, η οποία είναι από τους παλαιότερους
οικισμούς στην Αρμενία με πολλά ιστορικά και πολιτιστικά
μνημεία. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Καρμραβόρ
που χρονολογείται από τον 7ο αιώνα και είναι αφιερωμένη
στην Υπεραγία Θεοτόκο. Επόμενος σταθμός το Μοναστήρι
Χαγκπάτ, προστατευόμενο μνημείο της Unesco και πραγματικό
αριστούργημα της μεσαιωνικής αρμενικής αρχιτεκτονικής.
Επιστροφή στο γνώριμο Ερεβάν.
8η μέρα: Ερεβάν - αθήνα / Θεσσαλονίκη
Τα ξημερώματα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής.
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AΠΟ€790

ΑΡΜΕΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
8 MEΡΕΣ                                                                                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 28/6, 12/7, 26/7, 09/8, 23/8, 13/9, 25/10

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α  Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Ει-
σιτήρια / Ξενοδοχεία 4, 5* / Πρωινό μπουφέ καθη-
μερινά στα ξενοδοχεία / Δείπνο μενού 3 πιάτων
καθημερινά στα ξενοδοχεία ή σε τοπικά εστιατόρια
/ Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους δι-
πλωματούχους ξεναγούς / Εισόδους στα αξιοθέ-
ατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Έμπειρος
αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρή-
σιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙ-
ΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο ή
ταυτότητα τελευταίας δεκαετίας με λατινικούς χα-
ρακτήρες.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΤΙΦΛΙΔΑ 00.30 04.15
ΕΡΕΒΑΝ - ΑΘΗΝΑ 04.50 06.45



Το Ταξιδι μας
1η μέρα: αθήνα / Θεσ/νίκη - Βηρυτός
Αναχώρηση αεροπορικώς για την κοσμοπολίτικη πρω-
τεύουσα του Λιβάνου, το άλλοτε «Παρίσι της Μέσης Ανατο-
λής». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Βηρυτός - Τρίπολη - Βίβλος
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την Τραμπλούς ή Τρίπολη
κατά το ελληνικότερο, 85 χλμ. περίπου βόρεια της Βηρυτού.
Θα περάσουμε μέσα από τα γραφικά σουκ της παλιάς πόλης,
θα δούμε το Μεγάλο Τέμενος, και θα καταλήξουμε στη Μί-
νια, για να φωτογραφήσουμε την Πύλη των Λεόντων. Και
βέβαια δεν θα παραλείψουμε μία στάση στο Abdul Rahman
Hallab, το διασημότερο ζαχαροπλαστείο της Μέσης Ανατο-
λής, για να γευθούμε τα παραδοσιακά λιβανέζικα γλυκά.
Μετά το τέλος της ξενάγησης αναχωρούμε για την Βίβλο,
ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά ορμητήρια της Φοινίκης,
στην οποία θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το μι-
κρό γραφικό της λιμάνι και να εξερευνήσουμε πεζή, το παλιό
τμήμα της πόλης και τα σοκάκια της. 
3η ημέρα: Βίβλος - Κέδροι του Λιβάνου
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το κάστρο της Βίβλου. Η
διαδρομή μας δίνει την δυνατότητα να θαυμάσουμε τις υπέ-
ροχες κορυφές και φαράγγια, όπως την πεδιάδα Qadisha
και την κύρια πόλη της Bcharri, με τις κόκκινες σκεπές της.
Πριν την επισκεφθούμε όμως, διανύουμε ακόμη 4 χλμ. για
να φτάσουμε στους περίφημους Κέδρους του Λιβάνου, όπου
κάποια από τα δέντρα είναι πάνω από 1.000 ετών. Πίσω
στο Bcharri, επισκεπτόμαστε το Μουσείο Khalil Gibran, αφιε-

ρωμένο στον διεθνούς φήμης συγγραφέα και ποιητή. Στη
συνέχεια μεταφερόμαστε στην πεδιάδα Qadisha, η οποία
είναι γεμάτη από σπήλαια και βράχους-καταφύγια που κα-
τοικούνταν από ανθρώπους από το 3.000 π.Χ. έως και τα
χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκεί επίσης θα βρούμε
εκκλησίες και μοναστήρια μέσα σε σπηλιές ή χτισμένα σε
βράχους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα: Βίβλος - Βηρυτός
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Λιβάνου,
την Βηρυτό. Θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας με μια ξενά-
γηση στις διαφορετικές συνοικίες της, την αναβαθμισμένη
παραλιακή λεωφόρο «Κορνίς» με τους «βράχους των Περι-
στεριών» καθώς και το κοσμοπολίτικο Τζούνιε και την κεν-
τρική πεζοδρομημένη περιοχή με τα αναπαλαιωμένα κτίρια.
Η γνωριμία μας με την πόλη θα ολοκληρωθεί στις αίθουσες
του αρχαιολογικού Μουσείου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Βηρυτός (μπααλμπέκ, Ksara, ανζάρ)
Μετά το πρωινό αφήνουμε πίσω μας την παραλία και ανα-
χωρούμε για την ενδοχώρα του Λιβάνου. Τελικός μας προ-
ορισμός ο αρχαιολογικός χώρος του Μπααλμπέκ. Προσπερ-
νώντας το όρος Λίβανος, θα αντικρίσουμε την κοιλάδα που
φιλοξενεί τους πιο σημαντικούς θησαυρούς της αρχαίας Ηλι-
ούπολης. Άξιοι ιδιαίτερης μνείας ο ναός του Μπάαλ, του
Θεού - Ήλιου και ο ναός του Βάκχου. Αφού ολοκληρώσουμε
την περιήγησή μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για
τη Βηρυτό. Καθοδόν θα σταθούμε στους αμπελώνες Ksara,
που είναι από τους σημαντικότερους της χώρας φτιαγμένους
από Ιησουΐτες μοναχούς στην αρχή του 20ού αιώνα. Λίγο

πριν φτάσουμε στην πρωτεύουσα θα ξεναγηθούμε στην μο-
ναδική πόλη των Ουμαγιάδων σουλτάνων στη χώρα, την
Ανζάρ. Χτισμένη από τον Χαλίφη Ουαλίντ κατά τη διάρκεια
του 8ου αιώνα πάνω σε Ρωμαϊκά πολεοδομικά πρότυπα,
μοιάζει περισσότερο με πρωτεύουσας κραταιάς αυτοκρατο-
ρίας πάρα με εμπορικό σταθμό. Το απόγευμα επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο μας στη Βηρυτό.
6η ημέρα: Βηρυτός (μπέιτ Εντ Ντιν, Τύρος, ςιδώνα)
- αθήνα / Θεσσαλονίκη
Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στη νότια πλευρά της χώρας.
Διατρέχοντας το όρος Λίβανος προσπερνάμε χωριά που κα-
τοικούνται από την περήφανη μειονότητα των Δρούζων και
σταματάμε στο Μπέιτ Εντ Ντιν, όπου βρίσκεται το αξιόλογο
παλάτι του εμίρη. Κατηφορίζοντας την κοίτη του ποταμού Λι-
τάνι (Λεόντης), καταλήγουμε στις ακτές της Μεσογείου, όπου
πρώτα συναντούμε τη Σιδώνα. Επισκεπτόμαστε το Κάστρο
της Θάλασσας, στην κατασκευή του οποίου χρησιμοποιήθη-
καν ογκόλιθοι από το λιμάνι της αρχαίας πόλης. Θα περι-
πλανηθούμε στην ανατολίτικη πανδαισία χρωμάτων και αρω-
μάτων των παλιών σουκ της πόλης και θα συνεχίσουμε τη
διαδρομή μας παραλιακώς ως τη γειτονική Τύρο για να ανα-
καλύψουμε τα «φωτογενή» μνημεία που μας κληροδότησε
ο χρόνος: τον Ρωμαϊκό Ιππόδρομο και την Αψίδα που πλαι-
σιώνεται από βυζαντινές σαρκοφάγους. Ολοκληρώνοντας
τον κύκλο των σημερινών μας επισκέψεων, παίρνουμε το
δρόμο της επιστροφής στη Βηρυτό. Δείπνο στο ξενοδοχείο
και χρόνος για ξεκούραση στα δωμάτιά μας, μέχρι την ώρα
της αναχώρησης για το αεροδρόμιο και την πτήση της επι-
στροφής μας. Άφιξη στην Ελλάδα νωρίς το πρωί της επόμενης
μέρας. 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛΙΒΑΝΟΥ
6 MEΡΕΣ / 6 ΝΥΧΤΕΣ                                                                         ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 23/5, 27/6, 18/7, 8/8, 12/9, 23/10

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή / Μεταφορές και
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς /
Εισόδους στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός
φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά, ποτά/αναψυκτικά
στη διάρκεια των γευμάτων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απα-
ραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ χωρίς σφραγίδα Ισραήλ.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ -  ΒΗΡΥΤΟΣ 18.00 19.55
ΒΗΡΥΤΟΣ - ΑΘΗΝΑ 04.30 06.30

AΠΟ

€690
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ & ΣΤΗΝ Β. ΑΦΡΙΚΗ

Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που αποκαλύπτει ιστορικά μνημεία, σημαν-
τικούς αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινά ψηφιδωτά και συνάμα προ-
σφέρει χαλάρωση στα ιαματικά νερά της Νεκράς Θάλασσας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/5, 22/6, 20/7, 10/8, 7/9, 28/10

απευθείας Πτήσεις με Royal Jordanian
Ξενοδοχεία 4* & 5 * με ημιδιατροφή

διανυκτερεύσεις: Αμμάν (2), Πέτρα (2), Νεκρά Θάλασσα (2)

Ένα πλούσιο ταξίδι με αξιόλογα μνημεία, παλιές εκκλησίες, παραδοσια-
κές πόλεις, μουσεία και εθνικά πάρκα. Προσκυνηματικό, βιωματικό και
συνάμα πολιτιστικό, αυτό το ταξίδι είναι σίγουρο ότι θα σας γοητεύσει.

αΝαΧΩΡΗςΕις: 19/10, 5/11

απευθείας Πτήσεις με EL AL Airways
Ξενοδοχεία 4* & 5 * 

διανυκτερεύσεις: Τελ Αβίβ (2), Τιβεριάδα (3), Ιερουσαλήμ (4)

Απολαύστε ένα ταξίδι στη χώρα των χρωμάτων με μεσαιωνικές πόλεις,
κάστρα, πόλεις με παζάρια κι έντονο χρώμα και άρωμα Ανατολής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: κάθε Παρασκευή / ςάββατο

απευθείας Πτήσεις με Alitalia
Ξενοδοχεία 5 * με ημιδιατροφή

διανυκτερεύσεις: Καζαμπλάνκα (1), Φεζ (2), Μαρακές (3)

Ταξιδέψτε στη Τυνησία, ένα χωνευτήρι πολιτισμών με τοπία ιδιαίτερης
ομορφιάς, αρχαιολογικούς χώρους, φιλόξενος ανθρώπους και πεντανό-
στιμη κουζίνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 19/7, 9,23/8 & 13/9

απευθείας Πτήσεις με Turkish Airlines
Ξενοδοχεία 4* & 5 * με πλήρη διατροφή

διανυκτερεύσεις: Τύνιδα (2), Σους (1), Ντουζ (1), Τοζέρ (2), 
Χαμμαμέτ (1)

6/7 μέρες, από €695Πανόραμα Ιορδανίας

8/10 μέρες, από €950Πολιτιστικό πανόραμα Ισραήλ

7/8 μέρες, από €710Αυτοκρατορικό Μαρόκο

7 μέρες, από €690Πολιτιστικός γύρος Τυνησίας
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Εξαιρετικός και καλοσχεδιασμένος γύρος της Ισλανδίας, της χώρας των πάγων,
με δυνατότητα αεροπορικής επέκτασης στο Ακμασαλίκ της Γροιλανδίας όπου
προσεγγίζουμε με ελικόπτερα, ή στο Ιλουλισάτ.

9/12 μέρες, από €2420

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/6, 20/7, 10/8

διανυκτερεύσεις: Σκογκάφος (1), Χοφν (1), Χούσαβικ (2), Μπλοντουός (1),
Ρέικιαβικ (3) 

Το δρομολόγιο που ακολουθούμε, σας ταξιδεύει στη μοναδική περιοχή των
Νορβηγικών Φιόρδ, μέχρι το βορειότερο σημείο, στην περιοχή του Αρκτικού κύ-
κλου. Ένα ταξίδι που χτενίζει κυριολεκτικά την Σκανδιναβία.

18 μέρες, από €3990

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/7, 22/9

διανυκτερεύσεις: Στοκχόλμη (1), Ελσίνκι (2) Ροβανιέμι (1), Βόρειο Ακρωτή-
ριο (1), Άλτα (1), Τρόμσο (2), Τροντχάιμ (1), Όλεσουντ (1), Γκεϊράνκερ (1), Σογ-
κνεφιορντεν (1), Μπέργκεν (1), Όσλο (1), Κοπεγχάγη (3)

Το Πρόγραμμα που ετοιμάσαμε ειδικά για σας χτενίζει το νησί απ’ άκρη σ’ άκρη
χωρίς να παραλείπει απολύτως τίποτα.

11 μέρες, από €1690

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/6, 20/7, 7/9, 13/10

διανυκτερεύσεις: Δουβλίνο (1), Κορκ (1), Τραλί (1), Γκώλγουεϊ (2), Μπαντο-
ράν (1), Ντέρυ (1), Μπέλφαστ (2)

Ένα ταξίδι που διατρέχει όλη τη Μεγάλη Βρετανία από τις νοτιοδυτικές ακτές της Κορ-
νουάλης ως τα βορειονατολικά Χάιλαντς απένταντι από τη συστάδα των Ορκάδων νήσων,
και τις εσωτερικές Εβρίδες στα Δυτικά. Σε αυτό το ταξίδι θα απολαύσουμε την  πανέμορφη
Βρετανική ενδοχώρα με τις λίμνες και τα καταπράσινα δάση.

13 μέρες, από €2170

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 18/7, 3/9, 10/10
διανυκτερεύσεις: Κορνουάλη (2), Κάρντιφ (1), Μάντσεστερ (!), Γλασκώβη
(1), Ίνβερνες (3), Εδιμβούργο (2), Γιορκ (1), Λονδίνο (1)

Ένα εξαιρετικό οδοιπορικό στην υπερκαυκασία, διανθισμένο με τα απόκρημνα χωριά με
την ιδιαίτερη πυργοειδή αρχιτεκτονική, στην καρδιά του Σβανέτι που προστατεύονται από
την UNESCO.

17 μέρες, από €2490

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/7, 10/8, 14/9, 19/10

διανυκτερεύσεις: Μπακού (2), Σέκι (1), Τιφλίδα (3), Γιερεβαν (3), Στεπανα-
κέρτ (2), Κουταϊσί (1), Μέστια (2), Βατούμι (1)

Αρμενία Γεωργία Αζερμπαϊτζάν

Πολιτιστικός Γύρος Ιρλανδίας - Νησιά Άραν

Πανόραμα Σκανδιναβίας, Άλτα, Βόρειο Ακρωτήριο

Πλήρης Γύρος Ισλανδίας - Επέκταση στην Γροιλανδία (Ιλουλισάτ & Ακμασαλίκ)

Πανόραμα Μεγ. Βρετανίας (Κορνουάλη - Ουαλία - Σκωτία - εσωτερικές Εβρίδες)



Οι ταξιδιώτες που γνωρίζουν καλά την αγάπη μας για τους κρυμμένους θησαυ-
ρούς της Ευρώπης, θα αναγνωρίσουν σίγουρα την ποιότητα και την αγάπη με
την οποία σχεδιάστηκε ένα ακόμα υπέροχο ταξίδι …ως την άκρη της γης!

10 μέρες, από €1790

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 13/7, 17/8, 12/9, 10/10

διανυκτερεύσεις: Αλγκέρο (1), Κάλιαρι (2), Νουόρο (1), Μπονιφάτσιο (1),
Μπαστιά (1), Κάλβι (1), Αιάκειο (1), Όλμπια (1)

Με αφετηρία μεγάλες και σημαντικές πόλεις της χερσονήσου, θα ξεδιπλώσουμε το
κουβάρι μιας διαδρομής που φωτίζεται όχι μόνο από το προφανές αλλά και από
αυτό που κρύβεται πίσω από λιγότερο γνωστά μέρη εξίσου όμως σημαντικά.

13 μέρες, από €1590

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 26/6, 3/8, 18/9, 9/10

διανυκτερεύσεις: Μαδρίτη (2), Αλμέιδα (1), Μπανταχόθ (1), Σεβίλλη (2),
Εστεπόνα (1), Γρανάδα (1), Ελτσε (1), Βαλένσια (1), Βαρκελώνη (2)

Tο ανεξάρτητο κι ονειροπόλο πνεύμα των Πορτογάλων καθρεφτίζεται στα μνημεία
της πρωτεύουσάς της και φυσικά στα μοναδικά νησιά της στον Ατλαντικό Ωκεανό,
τη γλυκιά Μαδέρα και τις «άγριες» ηφαιστειογενείς Αζόρες. 

12 μέρες, από €2590

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/6, 7/8, 22/9

διανυκτερεύσεις: Λισαβόνα (3), Φουτσάλ (2), Πόντα Ντελγκάδα (1), 
Χόρτα (3), Τερσέιρα (2)

Η Τσεχία και η Σλοβακία, είναι δύο χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που έχουν
πολλές ιστορικές πόλεις με εξαιρετική αρχιτεκτονική και μνημεία, υπέροχα τοπία,
άφθονες φυσικές ομορφιές και λαούς με υψηλότατο πνευματικό επίπεδο.

13 μέρες, από €1590

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/7, 3/8, 8/9, 12/10

διανυκτερεύσεις: Πράγα (4), Μπρνό (1), Οστράβα (1), Μπάνσκα Στιαβνίτσα
(1), κεσμαρόκ (2), Κόσιτσε (1), Μπρατισλάβα (2)

Ακολουθήστε μας  σε ένα πρωτοποριακό δρομολόγιο γνωριμίας με τον μυστικι-
σμό της Ασίζης, την δροσιά του Κάπρι και του Αμάλφι, και ανακαλύψτε μαζί μας
τα μυστικά της Νάπολης, και τον ανέμελο χαρακτήρα της  Cinque Terre.

13 μέρες, από €1990

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 18/7, 22/9, 20/10

διανυκτερεύσεις: Σαλέρνο (1), Σορέντο (1), Νάπολη (1), Ρώμη (2), Φλωρεν-
τία (2), Λα Σπάτσα (1), Τορίνο (1), Μιλάνο (1), Βενετία (2)

Πολιτιστικό Πανόραμα Ιταλίας

Πανόραμα Αζορών - Πορτογαλία - Μαδέρα

Πανόραμα Ιβηρικής - Γιβραλτάρ - Οχυρωμένες Πόλεις της Πορτογαλίας

Κορσική - Σαρδηνία

Πολιτιστικό Πανόραμα Τσεχίας - Σλοβακίας
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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 Μαλδίβων είναι ένας ιδανικός προορισμός για αξέχαστες διακοπές ή 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 βάζει ο νους σας. Ο Μαυρίκιος είναι ένα αληθινό καλειδοσκόπιο χρωμάτων, εθίμων, γλωσσών
και γεύσεων για να τον ζήσετε με όλες σας τις αισθήσεις.

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 βορειοδυτική 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 ή 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

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΓΑΜΗΛΙΑ - ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ



ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΓΑΜΗΛΙΑ - ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
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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 παραλίες με πεντακάθαρα διάφανα
νερά, όπου καθρεφτίζονται οι παράξενοι γρανιτένιοι βράχοι που δημιουργούν απόκρυφα ειδυλλιακά
κολπάκια. Με μια πλούσια βλάστηση στην ενδοχώρα, όπου 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-
δήποτε συστήνουμε και τα νησιά Πραλέν, Λα Ντίγκ με την πλούσια βλάστηση.

αξιΖΕι Να δΕιΤΕ
• Την κεντρική αγορά της Βικτώρια • Τον 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 παραλίες ή 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 και τους αψεγάδια-
στους υφάλους 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 προς το αεροδρόμιο - Ξενάγηση της Πέτρινης Πόλης - Ολοήμερη εκδρομή στο νησί Πέμπα ή 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 γαλήνη.  Ένας τόπος ιδανικός για ξεκούραση,
μακριά από τον θόρυβο και το άγχος με όλες τις ανέσεις των καλών ξενοδοχείων, ιδανικά για  αξέχα-
στες διακοπές.

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 - Ταϋλανδέζικο 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 παραλίες 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 καλύτερα ηλιοβασιλέματα 
• Νοικιάστε ένα αυτοκίνητο και εξερευνήστε μόνοι σας το νησί

ΠΡοαιΡΕΤιΚΕς ΥΠΗΡΕςιΕς 
• Ολοήμερος γύρος του νησιού
• Ολοήμερη εκδρομή στο 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 ή 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 €490

ΣΑΜΟΥΙ (ΤΑΫΛΑΝΔΗ)

AΠΟ €490

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΓΑΜΗΛΙΑ - ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
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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 Πουκέτ η από το Κράμπι 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 Πουκέτ και το Σαμούι
αλλά εξίσου ειδυλλιακή. 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. Ονειρική φύση
και τροπικό υποθαλάσσιο κόσμο έχει το νησί PODA που βρίσκεται σε απόσταση 30’ λεπτών από την
παραλία ΑΟ ΝΑΝΓΚ 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 μπαρ 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 €590

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 σερφ
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 κάτοικοί 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 τον 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 δωματίου σας 
• Δοκιμάστε την μεγάλη ποικιλία από θαλασσινά
• Επισκεφτείτε τις βορινές ερημικές παραλίες του νησιού.

ΠΡοαιΡΕΤιΚΕς ΥΠΗΡΕςιΕς 
Ολοήμερος γύρος του νησιού - Ολοήμερη εκδρομή στα γειτονικά νησιά - Ιστιοπλοΐα με Μαλαισιανή
βάρκα - Εκδρομή στο δάσος και τον 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 €490

ΛΑΝΓΚΑΟΥΙ 
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
AΠΟ €515

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΓΑΜΗΛΙΑ - ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
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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-
σικούς της ρέγγε.

αξιΖΕι Να δΕιΤΕ
• Το μουσείο του Μπομπ Μάρλεϊ  στο Κίνγκστον
• 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 Καραϊβικής, 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 μπανανοφυτείες, τους 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 €1210

ΤΖΑΜΑΪΚΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
AΠΟ €1016
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MΠΑΧΑΜΕΣ
AΠΟ €1576

ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
AΠΟ €1810

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

αξιΖΕι Να δΕιΤΕ
• Την σπηλιά του Χάρισον (ένα από τα 10 καλύτερα 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 αιώνα με θεσπέσια αρχιτεκτονική 
όπου μπορείτε να δείτε τα αρχαιολογικά ευρήματα, δείγματα της ιστορίας του νησιού

μιΚΡΕς αΝαΚαΛΥΨΕις
• Καντε μια βόλτα στους βοτανικούς κήπους Ανδρομέδα όπου 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
• Μαζί 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 νησιού - Ολοήμερη εκδρομή 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 €3490

AΠΟ €780

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 πιο επιτυχημένου tv show των τελευταίων ετών.

αξιΖΕι Να δΕιΤΕ
• Γενικά η περιοχή αποτελείται από 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 ο βορράς της χώρας θεωρείται 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 Βαϊχίρια.
• Το Μουσείο της Ταϊτής, 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 του νησιού.
• 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



Το Ταξιδι μας
1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - αβάνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την
Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Μεταφορά στο ξενοδο-
χείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
2η μέρα: αβάνα (επίσκεψη στην πόλη της αβάνας)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχωρούμε για
τη μεστή και κατατοπιστική ξενάγησή μας στην πιο όμορφη
πόλη της Καραϊβικής. Θα ξεκινήσουμε από την Πλατεία της
Επανάστασης με τις τεράστιες προσωπογραφίες του Τσε Γκε-
βάρα και του Καμίλο Σιενφουέγκος. Στη συνέχεια θα περά-
σουμε από το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, θα διασχίσουμε τη
“σύγχρονη” συνοικία του Βεδάδο με την κεντρική πλατεία
Copelia και την περίφημη παραλιακή λεωφόρο Malecón,
θα καταλήξουμε στο Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο αυτού στην
Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η περιήγησή μας
αλλάζει ρυθμό και μπαίνουμε στην Habana Vieja ή Παλιά
Αβάνα, πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας και προ-
στατευόμενη από την UNESCO από το 1982, η οποία φιλο-
ξενεί μερικά από τα ωραιότερα αποικιακά κτίρια στην κα-
ραϊβική, θα επισκεφτούμε τη μοναδική ελληνική ορθόδοξη
εκκλησία της Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο. Στη συνέχεια
περπατώντας θα δούμε την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου
της Ασσίζης (Plaza de San Francisco de Asís) την Παλιά
Πλατεία (Plaza Vieja) και την Πλατεία των Όπλων (Plaza
de Armas). Είσοδος στην εντυπωσιακή μικρογραφία της Πα-
λιάς Αβάνας (Maqueta de La Habana Vieja) και τέλος θα
συνεχίσουμε προς την Καθεδρική Πλατεία (Plaza de la Ca-
tedral), τον «ναΐσκο» Templete και το Castillo de La Fuerza
Real. Θα τελειώσουμε τη βόλτα μας με επίσκεψη στο πειρα-
τικό φρούριο Ελ Μόρο, σε θέση περιωπής στην είσοδο του

λιμανιού και με μαγευτική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και ελεύθερο το υπόλοιπο της ημέρας.
3η μέρα: αβάνα - ολοήμερη εκδρομή Βινιάλες/Πι-
νάρ δελ Ρίο - αβάνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την μαγευτική κοιλάδα Βι-
νιάλες (Viñales) στη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το
Πινάρ δελ Ρίο (Pinar del Río), όπου καλλιεργούνται τα καπνά
για τα καλύτερα πούρα στον κόσμο. Επίσκεψη στην τεράστια
Τοιχογραφία της Προϊστορίας (Mural de la Prehistoria) και
στη Σπηλιά Του Ινδιάνου (Cueva del Indio) για να διασχί-
σουμε με μικρή βάρκα το υπόγειο ποτάμι της. Μεσημεριανό
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο σ’ ένα μοναδικό περιβάλλον με
ζωντανή μουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα κάνουμε
μια στάση στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los Jazmines)
με τη μαγευτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα του Βινιάλες.
4η μέρα: αβάνα - Ελεύθερη μέρα
Πρωινό και στη συνέχεια ελεύθερη μέρα να την αξιοποιήσετε
όπως επιθυμείτε... εμείς απλώς θα «κλέψουμε» λίγο από τον
χρόνο σας, προσφέροντάς σας μία ανεπανάληπτη βόλτα με
αυτοκίνητα-αντίκες στο καταπράσινο, εξωτικό δάσος της Αβά-
νας. Περπατήστε στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης, πιείτε
ένα φρέσκο χυμό από “φρούτα μπόμπα” και επιστρέψτε στο
ξενοδοχείο σας περπατώντας κατά μήκος της περίφημης πα-
ραλιακής λεωφόρου Malecόn.
5η μέρα: αβάνα - Γκουαμά - ςάντα Κλάρα - ςιεν-
φουέγκος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα. Στο «Λα
Μπόκα», την είσοδο των καναλιών που οδηγούν στη λίμνη,
βρίσκεται η «Φάρμα Αναπαραγωγής Κροκοδείλων» που θα
επισκεφτούμε. Αναχώρηση για τη Σάντα Κλάρα, πόλη που
σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτη σύμβολο Τσε
Γκεβάρα. Επίσκεψη στο Μαυσωλείο και σε Μουσείο. Ανα-

χώρηση για το Σιενφουέγκος. Πανοραμική ξενάγηση στην
πόλη με στάση στην κεντρική πλατεία με το κατάλευκο άγαλμα
της θεάς Αθηνάς, όπου δεσπόζουν το Θέατρο Tomas Terry, το
Δημαρχείο και το κλασσικό κτήριο του Πανεπιστημίου. Άφιξη
στο ξενοδοχείο σας, τακτοποίηση στα δωμάτιά σας και ελεύ-
θερο υπόλοιπο της ημέρας. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: ςιενφουέγος - Τρινιδάδ - Βαραδέρο
Πρωινό. Αναχώρηση για το γραφικό Τρινιδάδ. Επίσκεψη
στην κεντρική πλατεία (Πλάσα δε Άρμας), περιστοιχισμένη
από αποικιακά κτήρια, στο μουσείο της περιοχής και στο πα-
ραδοσιακό καφενείο La Canchánchara, όπου θα απολαύ-
σουμε το τοπικό ποτό από ρούμι. Στη συνέχεια αναχώρηση
για τη μαγευτική παραλία του Βαραδέρο (Varadero). 
7η μέρα: Βαραδέρο
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες
παραλίες της Κούβας. Προσφέρονται διάφορες προαιρετικές
θαλάσσιες δραστηριότητες ή μπορείτε να κάνετε μια βόλτα
από το τοπικό παζάρι ή να επισκεφθείτε το δελφινάριο. Ση-
μειώστε ότι όλα τα γεύματα και τα ποτά στο ξενοδοχείο σας
περιλαμβάνονται στην τιμή.
Προαιρετική κρουαζιέρα στο Κάγιο Μπλάνκο με κολύμπι
με δελφίνια.
8η μέρα: Βαραδέρο - αεροδρόμιο αβάνας
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερο πρωινό για μια τελευ-
ταία βουτιά. Στη συνέχεια αναχωρούμε με τη γλυκόπικρη
γεύση της επιστροφής για το αεροδρόμιο της Αβάνας, από
όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής.
9η μέρα: Άφιξη στην αθήνα
Άφιξη σε ενδιάμεσο ευρωπαϊκό σταθμό και στη συνέχεια,
στην Αθήνα.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΒΑΣ

AΠΟ

€1295

9 MEΡΕΣ                                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 6/6, 20/6, 4/7, 12/7, 18/7, 21/7, 1/8, 6/8, 11/8, 20/8, 29/8, 5/9, 19/9, 25/9

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* με πρωινό καθημερινά / 7 γεύ-
ματα/δείπνα συνολικά / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμ-
πειρους διπλωματούχους ξεναγούς / Εισόδους σε επισκεπτόμενους χώρους όπου απαιτείται / Έμπειρος αρ-
χηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Φόροι αεροδρομίων, έξοδα βίζας / Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ και φωτοτυπία του.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 06.00 08.30
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΒΑΝΑ 16.10 20.05
ΑΒΑΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 22.25 13.35*
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 15.00 19.05
* Άφιξη την επόμενη μέρα



Το Ταξιδι μας
1η μέρα: Θεσσαλονίκη / αθήνα - Πόλη Παναμά. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πόλη του
Παναμά. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Πόλη Παναμά. 
Στην σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της «Τριπλής» Πόλης. Πρώτα τα γοητευτικά ερείπια
του Πάναμα Βιέχο, στη συνέχεια το αποικιακό και τέλος το
σύγχρονο οικονομικό κέντρο με τους ουρανοξύστες των τε-
λευταίων 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 μοναδικό 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 συνεχίσουν το ταξίδι τους σε τεχνητό 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 ενδο-
χώρα 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 πο-
λύχρωμα 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
πρωτεύουσα 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 στην πρωτεύουσα Μανάγκουα. Στην ξε-
νάγηση 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 επιβί-
βαση σε πλοιάριο για μια σύντομη βαρκάδα στη λίμνη Νικα-
ράγουα. Τέλος επιστρέφοντας στη Μανάγκουα θα απολαύ-
σουμε 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 συνεχίσουμε για τη Σάντα Άννα, τη 2η μεγαλύτερη
πόλη του Ελ Σαλβαδόρ. 
11η μέρα: ςαν ςαλβαδόρ - Κοπάν. 
Πρωινή αναχώρηση για την ενδοχώρα και το εκπληκτικό

Κοπάν, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα των Μάγια. Η
πόλη που έφτασε στην ακμή της την εποχή της εμπνευσμένης
βασιλείας του Αου Κακάου (Άρχοντας της Σοκολάτας) είναι
γεμάτη από εξαιρετικά μνημεία, επιβλητικές πυραμίδες και αι-
νιγματικές επιγραφές. 
12η μέρα: Κοπάν - Λίβινγκστον 
Αποχαιρετούμε το Κοπάν και συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας
για τη Γουατεμάλα Η πρώτη μας στάση είναι στον αρχαιολογικό
χώρο Κιριγουά και συνεχίζουμε με επίσκεψη σε φυτεία με
μπανάνες Dole. Στη συνέχεια καταλήγουμε στο παραλιακό
Λίβινγκστον με τους περίφημους Γκαρίφουνας, όπως ονομά-
ζονται οι μελαμψοί κάτοικοί του. 
13η μέρα: Λίβινγκστον - Φλόρες (Τικάλ). 
Πρωινή περιήγηση στην πόλη και αναχώρηση για το Ρίο
Ντούλτσε, στη λίμνη Ιζαμπάν. Μια σύντομη βαρκάδα θα μας
φέρει σε επαφή με την γοητεία της περιοχής, πριν αναχωρή-
σουμε οδικώς για το Φλόρες, που είναι χτισμένο στις όχθες
της πανέμορφης λίμνης Πετέν. 
14η μέρα: Τικάλ - μπελίζ ςίτυ. 
Η σημερινή μας ξενάγηση στο Τικάλ, την ένδοξη πρωτεύουσα
των Μάγια, είναι μία σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ο συν-
δυασμός της ομορφιάς του υπέροχου τροπικού δάσους Πετέν
με τον περίφημο αρχαιολογικό χώρο και τα επιβλητικά ναϊκά
συμπλέγματα θα σας μείνει αξέχαστος. Στη συνέχεια μεταφε-
ρόμαστε οδικώς στο πάντα γοητευτικό Μπελίζ Σίτυ, την μεγα-
λύτερη πόλη της ανεξάρτητης χώρας Μπελίζ . 
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 αρχαιολογικό
χώρο, όπου θα μας αποκαλυφθεί σε όλο του το μεγαλείο το
“κρυμμένο” βασίλειο των Μάγια. Επιστροφή στο Μπελίζ
Σίτυ το απόγευμα όπου ακολουθεί η περιήγηση μας. 
16η μέρα: 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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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά ει-
σιτήρια / Ξενοδοχεία 4 * & 5* / Ημιδιατροφή καθη-
μερινά / Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Αχθοφορικά
& φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά
την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων / Ό,τι ανα-
φέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβα-
τήριο με 6μηνη ισχύ. Φωτοτυπία διαβατηρίου 15
μέρες πριν την αναχώρηση.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
17 MEΡΕΣ                                                                                              ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 14/6, 17/7, 4/8, 13/9, 20/10



Το Ταξιδι μας
1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Ρίο Ντε Τζανέιρο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για το Ρίο Ντε Τζανέιρο, ίσως την ομορφότερη πόλη
της Νοτίου Αμερικής.
2η μέρα: Ρίο Ντε Τζανέιρο
Άφιξη στο Ρίο. Μετά τον έλεγχο και την παραλαβή των απο-
σκευών μας ξεκινάμε για μια πρώτη γνωριμία με την τόσο
ξακουστή πόλη. Ο κόλπος της Γκουαναμπάρα (τον οποίο
θεώρησαν εκβολή ποταμού οι θαλασσοπόροι), που βρέχει
το Ρίο ανακαλύφθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1502 και η
ημερομηνία έδωσε και το όνομα στην πόλη (Ποταμός του
Ιανουαρίου). Είναι η δεύτερη σε πληθυσμό, μετά το Σάο Πά-
ολο, 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.
Στην απευθείας ξενάγησή μας θα επισκεφθούμε το ιστορικό
κέντρο με τα θαυμάσια αποικιακά κτίρια, το διάσημο Στάδιο
Μαρακανά, το οποίο θα δούμε εξωτερικά καθώς και τις μυ-
θικές παραλίες της Κόπα Καμπάνα, της Ιπανέμα και της Λε
Μπλόν που θα ολοκληρώσουν την γνωριμία μας με την
πόλη. Για το τέλος η ανάβαση με εναέρια βαγονέτα στο
λόφο «Ζαχαρόψωμο» δηλαδή Πάο δε Ασούκαρ, όπως λέ-
γεται στα πορτογαλικά, θα μας δώσει μια άλλη οπτική γωνία
της ποικιλόμορφης πόλης και θα έχουμε γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο (τσουρασκερία). Το απόγευμα είναι ελεύθερο για
να περπατήσετε την πόλη και να ανακαλύψετε όλες εκείνες
τις γωνιές της που την έχουν κάνει διάσημη παγκοσμίως. Με-
ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Ρίο Ντε Τζανέιρο
«Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο σε 7 ημέρες και την όγδοη το
Ρίο Ντε Τζανέιρο», λέει το γνωμικό που περήφανα επικα-
λούνται οι κάτοικοι του Ρίο. Σίγουρα δεν έχουν άδικο. Η ση-
μερινή μας ημέρα περιλαμβάνει την επίσκεψη σε ένα από τα
πιο αναγνωρίσιμα μέρη του πλανήτη. Το λόφο Κορκοβάντο

με το άγαλμα του Ιησού του Λυτρωτή (Cristo Redentor). Θα
ανέβουμε στο λόφο χρησιμοποιώντας τον οδοντωτό σιδη-
ρόδρομο και εκεί, από υψόμετρο 700 μέτρων θα έχουμε
θέα στην πόλη που κόβει την ανάσα. Από τέτοιο υψόμετρο
έχουμε μια καλή εικόνα της πόλης, των παραλιών, της λι-
μνοθάλασσας και του Νιτερόι - της αδελφής πόλης που είναι
στην άλλη πλευρά του κόλπου της Γκουαναμπάρα. Δεν θα
παραλείψουμε βέβαια να βγάλουμε φωτογραφία (όπως
όλοι άλλωστε!) μπροστά στο άγαλμα του Ιησού παίρνοντας
την αντίστοιχη στάση. Ένα άγαλμα κατασκευασμένο από τσι-
μέντο και μέταλλο με ύψος 36 μέτρα και του οποίου η κατα-
σκευή ολοκληρώθηκε το 1931. Η μαγευτική θέα από την
κορυφή του λόφου ολόκληρης της πόλης και των δαντελω-
τών της ακτών θα σας γοητεύσει. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ρίο Ντε Τζανέιρο
Η μέρα μας σήμερα είναι ελεύθερη για να περπατήσετε την
πόλη και να ανακαλύψετε όλες εκείνες τις γωνιές της που την
έχουν κάνει διάσημη παγκοσμίως. Ο περίπατος στην διάσημη
Κόπα Καμπάνα, είναι πάντα η καταλληλότερη εισαγωγή στη
«ψυχή» της πόλης. Δέστε ταλαντούχα πιτσιρίκια να κλωτσούν
τη μπάλα με μαεστρία επαγγελματία πάνω στη καυτή άμμο,
θαυμάστε το κάλλος των «μουλάτας» ντυμένες πάντα με…
ό,τι λιγότερο και όλα αυτά απολαμβάνοντας τη «θεϊκή» Cai-
pirinha αριστοτεχνικά φτιαγμένη από ρούμι, lime και ζάχαρη,
και είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη φαντάζει πλέον… αιώνες μα-
κριά. Για το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε το θέαμα
που προσφέρουν τα διάσημα νυχτερινά κέντρα «Σκάλα» ή
«Πλαταφόρμα» και να νιώσετε τον φρενήρη ρυθμό της
σάμπα ή μετά το δείπνο στο ξενοδοχείο μας, προτείνουμε
μια εξόρμηση για ψώνια στην Αβενίδα Ατλάντικα όπου υπάρ-
χει νυχτερινή αγορά σουβενίρ, και τη δοκιμή του περίφημου
Βραζιλιάνικου κοκτέιλ «καϊπιρίνια» σε ένα από τα μπαράκια
της παραλίας.
5η μέρα: Ρίο Ντε Τζανέιρο - ιγκουασού
Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο εθνικών πτή-

σεων, απ’ όπου θα πετάξουμε με προορισμό το Ιγκουασού,
πόλη της Βραζιλίας, παγκοσμίως διάσημη για τους περίφη-
μους καταρράκτες. Ο ποταμός Ιγκουασού πηγάζει στην πε-
ριοχή της Κουριτίμπα στη Βραζιλία, και εκβάλλει μετά από
1200 χιλιόμετρα στον ποταμό Παρανά. Το σημείο της συμ-
βολής των δύο ποταμών - λίγο μετά τους καταρράκτες- είναι
τριεθνές, μεταξύ της Αργεντινής, της Βραζιλίας και της Παρα-
γουάης. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Καταρ-
ρακτών της Βραζιλίας. Το λεωφορείο θα μας μεταφέρει στη
στάση μας στην είσοδο του πάρκου, και από κει θα περπα-
τήσουμε φωτογραφίζοντας τους καταρράκτες κατά μήκος
του ποταμού μέσα σε οργιώδη βλάστηση. Οι ίδιοι οι Βραζι-
λιάνοι λένε ότι οι πιο όμορφες εικόνες των καταρρακτών
ανήκουν στην πλευρά της Αργεντινής, αλλά για να τις δει κά-
ποιος θα πρέπει να βρίσκεται στην πλευρά της Βραζιλίας.
Αφιερώνουμε χρόνο στο φωτογραφικό μας σαφάρι, έχοντας
πάντα μαζί μας ένα αδιάβροχο (μπορεί να βρέξει καταρρα-
κτωδώς χωρίς απολύτως καμία προειδοποίηση) και αρκετή
ελεύθερη μνήμη στη φωτογραφική μας μηχανή. Εκστασια-
σμένοι από το έργο της φύσης καταλήγουμε στο ξενοδοχείο
μας όπου θα έχουμε και το δείπνο μας.
6η μέρα: ιγκουασού
Σήμερα θα απολαύσουμε το υπερθέαμα των καταρρακτών
από την οπτική γωνία της Αργεντινής, εκεί όπου το «Λαρύγγι
του Διαβόλου» συγκλονίζει με την δίνη των νερών, όπου
κατακρημνίζονται στα έγκατα της γης. Θα απολαύσουμε το
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12 MEΡΕΣ                                                                                                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18/6, 20/7, 10/8, 07/9, 19/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 17.30 19.55
ΠΑΡΙΣΙ - ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 23.30 05.45*
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 13.40 07.50*
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 12.30 16.40
* Άφιξη την επόμενη μέρα



υδάτινο πέπλο να ξεδιπλώνεται μπροστά μας στολισμένο με
τα χρώματα της ίριδας, καθώς οι ακτίνες του ήλιου φωτίζουν
την επιβλητική του επιφάνεια. Δείπνο στο ξενοδοχείο και δια-
νυκτέρευση.
7η μέρα: ιγκουασού (Παραγουάη) - μπουένος Άιρες
Μετά το πρωινό μας, συνεχίζουμε για την γειτονική Παρα-
γουάη, όπου θα επισκεφθούμε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της χώρας, την παραποτάμια Σιουδάδ Ντελ Έστε (Πόλη της
Ανατολής), για να πάρουμε μία καλή γεύση από την πιο
«άγνωστη» χώρα της Νοτίου Αμερικής. Αργά το μεσημέρι,
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας προς το Μπουέ-
νος Άιρες, τη φημισμένη πρωτεύουσα της Αργεντινής. Μετα-
φορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: μπουένος Άιρες
Το Μπουένος Άιρες είναι μία από τις μεγαλουπόλεις της Λατι-
νικής Αμερικής με τον πληθυσμό του πολεοδομικού συγκρο-
τήματος να ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια κατοίκους, έχει συνοι-
κίες που θυμίζουν πολύ έντονα Ευρώπη, αλλά δεν της λείπουν
και οι εικόνες που τη συνδέουν άρρηκτα με την αποικιακή αρ-
χιτεκτονική και τις λατινικές της ρίζες. Μετά το πρωινό μας θα
δούμε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα Ροσάδα) εκεί που η
Εβίτα Περόν συνέπαιρνε τα πλήθη με την πύρινη δύναμη των
λόγων της. Συνεχίζουμε για τον Καθεδρικό Ναό που φιλοξενεί
το μαυσωλείο του Χοσέ Ντε Σαν Μαρτίν, του απελευθερωτή
της Αργεντινής, την Πλατεία της Γερουσίας που φιλοξενεί το
διάσημο «Σκεπτόμενο Άνθρωπο» του Ροντέν, την Λεωφόρο
της 9ης Ιουλίου με τον περίφημο Οβελίσκο και το φημισμένο
θέατρο Κολόν. Στη συνέχεια περνώντας από τη γειτονιά του
Σαν Τέλμο, εκεί που γεννήθηκε το Τάνγκο, φτάνουμε στη πε-
ριοχή της «Μπόκα» εκεί που βρίσκεται ο χιλιοτραγουδισμένος
δρόμος « Ελ Καμινίτο». Τέλος την ξενάγησή μας θα συμπλη-
ρώσουν οι αριστοκρατικές συνοικίες Παλέρμο και Παλέρμο
Τσίκο καθώς και το Κοιμητήριο της Ρεκολέτα, εκεί που βρί-
σκεται και ο οικογενειακός τάφος της οικογένειας Ντουάρτε
που φιλοξενεί τα λείψανα της Εβίτα Περόν. Και αμέσως μετά
θα έχουμε μία κρουαζιέρα στο Δέλτα του ποταμού Τίγκρε.
Είναι το σημείο όπου ενώνονται δύο ποταμοί, ο Παρανά και
ο ποταμός της Ουρουγουάης και σχηματίζουν στο πέρασμά
τους διάφορα νησάκια. Γραφικά ξύλινα σπίτια, τα οποία στη-
ρίζονται σε πασσάλους στις όχθες του ποταμού, όπου οι κά-
τοικοι καθισμένοι στις βεράντες τους απολαμβάνουν την εξαί-
σια αυτή θέα. Πράγματι μία αξέχαστη εμπειρία!!! Η σημερινή
μας μέρα περιλαμβάνει γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
9η μέρα: μπουένος Άιρες
Σήμερα το Cosmorama σας προσφέρει μία επιπλέον μοναδική

εκδρομή. Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην γνωριμία του
παραδοσιακού τρόπου ζωής των Αργεντίνων «Κάου Μπόις»,
τους λεγόμενους Γκαούτσος. Θα επισκεφθούμε τη καλύτερη
φάρμα της περιοχής, την Σάντα Σουσάνα και θα γευτούμε το-
πικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα Αργεντίνικα ψητά.
10η μέρα: μπουένος Άιρες
Χρόνος για να ανακαλύψουμε με την παρέα του συνοδού
μας, τη Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, τον πιο φαρδύ δρόμο της
πόλης με αρχοντικά κτίρια καθώς και την περιοχή της Ρεκο-
λέτα με τα υπαίθρια καφέ και την αριστοκρατική ατμόσφαιρα
που παραπέμπουν περισσότερο στο Παρίσι παρά σε μία
πόλη της Νοτίου Αμερικής. Το βράδυ δείπνο παρακολου-
θώντας ένα υπέροχο πρόγραμμα ταγκό σε κάποιο από τα
ονομαστά κέντρα της πόλης.
11η μέρα: μπουένος Άιρες - αθήνα / Θεσσαλονίκη
Χρόνος στη διάθεσή μας, μέχρι το μεσημέρι, που θα μετα-
φερθούμε στο αεροδρόμιο, απ’ όπου πλήρεις εντυπώσεων
από τη γνωριμία μας με την Λατινική Αμερική, θα πετάξουμε
μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για την Ελλάδα.

12η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη Άφιξη στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφο-
ροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

49

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α  Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Σ Τ Η Ν  A M E P I K H

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Ει-
σιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή κα-
θημερινά / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως ανα-
φέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπει-
ρους διπλωματούχους ξεναγούς / Εισόδους
στους επισκεπτόμενους χώρους / Αχθοφορικά /
φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φόροι αε-
ροδρομίων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτη-
το διαβατήριο με 6μηνη ισχύ .



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη – μπογκοτά.
Αναχώρηση 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. Θα επισκεφθούμε την πλατεία
Μπολίβαρ και τον καθεδρικό ναό στην ανατολική πλευρά
της. Επίσης την εκκλησία Capilla del Sagrario, το
Κοινοβούλιο, και το Δικαστικό Μέγαρο. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το Μουσείο του εξαίρετου ζωγράφου
Φερνάντο Μποτέρο που φιλοξενεί πάνω από 150 έργα του
και ακολουθεί το μουσείο Χρυσού που 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.
3η μέρα: μπογκοτά (αλατωρυχεία και Καθεδρικός της
Ζιπακίρα, Λίμνη της Γκουαταβίτα) – Βίλλα ντε Λέιβα. 
Σήμερα θα επισκευτούμε τα αλατωρυχεία της Ζιπακίρα στα
υψίπεδα των Άνδεων και τον Καθεδρικό ναός μήκους 120
μέτρων, σκαλισμένο στο βράχο εξ ολοκλήρου από αλάτι!!!
Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Ιερή Λίμνη Γκουαταβίτα.
Αργά το απόγευμα θα καταλήξουμε στη Βίλα Ντε Λέιβα.
4η μέρα: Βίλλα ντε Λέιβα. 
Επισκεπτόμαστε το Μοναστήρι του Ecce Homo που χρονο-
λογείται από τον 17ο αιώνα και τον αρχαιολογικό χώρο «El
infiernito” που αποτελείται από 34 κολώνες με την σκιά των
οποίων καθόριζαν τις εποχές του έτους και θαυμάσια δρο-
μάκια 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 στη
Μπογκοτά απ’ όπου πετάμε για την Καρταχένα δε Ίντιας.
6η μέρα: Καρθαγένη. 
Ολοήμερη ξενάγηση στη πόλη που διατηρείται αναλλοίωτη

από τον 16ο και 17ο αιώνα. Πρώτη επίσκεψη στο Μοναστήρι
Λα Πόπα στο ψηλότερο σημείο της πόλης. Στη συνέχεια μας
περιμένει το φρούριο Σαν Φελίπε καθώς και η ίδια η παλιά
πόλη και το Μοναστήρι των Ιησουιτών του Σαν Πέδρο.
7η μέρα: Καρθαγένη (αρχιπέλαγος των Νησιών
Ροσάριο). 
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
παραδοσιακό γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην Καρθαγένη.
8η μέρα: Καρθαγένη – μποκοτά – Κίτο. 
Πτήση μέσω Μποκοτά για το Κίτο, την πρωτεύουσα του Εκουα-
δόρ σε υψόμετρο 2850 μέτρων. Με την άφιξή μας θα ξεκινή-
σουμε την ξενάγηση της πόλης με επισκέψεις στο κυβερνητικό
Μέγαρο και στην εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου του 1537.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μνημείο του Ισημερινού. 
9η μέρα: Κίτο (αγορά του οταβάλο). 
Σήμερα θα απολαύσουμε την φολκλορική διάσταση της χώ-
ρας επισκεπτόμενοι την κοινότητα των Οταβαλένιος και την
περίφημη αγορά τους.  Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τη λί-
μνη Κικότσα  πάνω σε ένα παλιό κρατήρα.
10η μέρα: Κίτο – Κοτοπαξί - Τσιμποράζο - Ρίο
μπάμπα / αλαουσί. 
Αφήνοντας το Κίτο κατηφορίζουμε προς το νότο με προορι-
σμό τους πρόποδες του πιο ψηλού ενεργού ηφαιστείου του
κόσμου το Κοτοπαξί.  Θα επισκεφθούμε ακόμη το ηφαίστειο
Τσιμποράζο στο ομώνυμο πάρκο. Στη συνέχεια αναχωρούμε
για την περιοχή του Ρίο Μπάμπα. Η πόλη χτισμένη στην κοι-
λάδα Τάπι ξεχωρίζει για τη χάρη και την αρχοντιά της δι-
καιώνοντας πλήρως το ψευδώνυμο της  «Σουλτάνα των Άν-
δεων». Διανυκτέρευση 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 έξω από το Ρίο Μπάμπα.  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. Επιστροφή στο σταθμό και
αναχώρηση οδικώς για την Ινκαπίρκα, σημαντικό αρχαιολογικό
χώρο των Ίνκας. 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.
12η μέρα: Κουένκα. 
Από τις πιο όμορφες πόλεις των Άνδεων, η Κουένκα τα έχει
όλα: λιθόστρωτα καλντερίμια, χαμηλά σπιτάκια με κόκκινα
κεραμίδια, κομψά σιδερόφραχτα μπαλκονάκια, χαριτωμένες
πλατείες, αποικιακά μέγαρα και πλούσια τοπική χειροτεχνία.
Θα την φωτογραφήσουμε, θα σταθούμε με δέος στον Καθε-
δρικό της ναό και θα επισκεφθούμε το Μουσείο των παρα-
δοσιακών καπέλων, ένα λαϊκό είδος χειροτεχνίας που ξεπέρασε
τα σύνορα της χώρας. Τέλος θα επισκεφθούμε το μουσείο
των Ιθαγενών στην Κουένκα με την πλούσια συλλογή κερα-
μικών των Προκολομβιανών Πολιτισμών των Άνδεων.
13η μέρα: Κουένκα - Γκουαγιακίλ.
Αναχώρηση για το παραθαλάσσιο Γκουαγιακίλ στις ακτές
του Ειρηνικού, με το τροπικό της κλίμα, την οποία θα
απολαύσουμε κατά την περιήγησή μας. Στολίδι της πόλης η
Μαλεκόν 2000, μία ανάπλαση κατά μήκος του Ωκεανού,
που της  χαρίζει κοσμοπολίτικο αέρα.
14η - 15η μέρα: Γκουαγιακίλ - αθήνα / Θεσσαλονίκη. 
Πτήση μέσω ενδιάμεσων σταθμών για την Ελλάδα. Άφιξη
την 15η μέρα.
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΕΚΟΥΑΔΟΡ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ)

AΠΟ

€3690

15 MEΡΕΣ                                                                                                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 14/6, 12/7, 02/8, 06/9, 18/10

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή καθημερινά /
Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματού-
χους ξεναγούς / Εισόδους στους επισκεπτόμενους χώρους / Αχθοφορικά / φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχη-
γός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φό-
ροι αεροδρομίων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο δια-
βατήριο με 6μηνη ισχύ.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06.00 08.30
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΜΠΟΚΟΤΑ 10.05 14.00
ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 18.40 13.05*
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20.55 01.10
* Άφιξη την επόμενη μέρα



Το Ταξιδι μας
1η - 2η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Πόλη της 
Γουατεμάλα - Λίμνη ατιτλάν
Πτήση μέσω ενδιάμεσων σταθμών για τη πόλη της Γουατε-
μάλα. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την λίμνη Ατιτλάν.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
3η μέρα: Λίμνη ατιτλάν - Τσιτσικαστενάγκο - αντί-
γουα
Ένα διαφορετικό πρωινό ξεκινά για την ομάδα μας σήμερα,
με μία βαρκάδα στα ήσυχα νερά της ειδυλλιακής λίμνης.
Στη συνέχεια αναχωρούμε οδικώς για το γραφικό Ινδιάνικο
χωριό του Τσιτσικαστενάνγκο. Επίσκεψη στο χωριό που απο-
τελεί το κέντρο των εμπορικών συναλλαγών των Ινδιάνικων
φυλών της περιοχής. Ξεναγούμαστε στον καθεδρικό ναό του
Αγίου Θωμά. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη γραφική Αντί-
γουα Γουατεμάλα.
4η μέρα: αντίγουα - Πόλη της Γουατεμάλα
Το πρωινό μας είναι αφιερωμένο στην γνωριμία με το άριστα
διατηρημένο αποικιακό κέντρο της ιστορικής πόλης. Το σιντρι-
βάνι του 1936, στην κεντρική πλατεία “Plaza De Armas” απο-
τελεί ανακατασκευή του αυθεντικού ενώ το “Παλάτι του Στρα-
τηγού” βρίσκεται εδώ από το 1558. Σήμερα στεγάζει το
γραφείο τουρισμού, την εθνική αστυνομία και τα τοπικά γρα-
φεία του δημοτικού συμβουλίου. Πλακόστρωτα καλντερίμια,
χαμηλά σπίτια, εκκλησίες τυπικά Καθολικές, με ευφάνταστα
καμπαναριά, και αναστηλωμένα αποικιακά αρχοντικά, με εσω-
τερικές αυλές, συνηγορούν στην άποψη της πολιτισμικής πρω-
τοκαθεδρίας της Αντίγκουα έναντι των υπόλοιπων αστικών
κέντρων της χώρας. Αναχώρηση για τη πόλη της Γουατεμάλα.
5η μέρα: Γουατεμάλα - Κοπάν (ονδούρα)
Σύντομη γνωριμία με τα σημαντικότερα αξιοθέατα που έχει
να παρουσιάσει η πόλη της Γουατεμάλα που στην Ισπανική
αποικιακή εποχή ήταν μια πολύ μικρή πόλη. O Μητροπολιτικός
Καθεδρικός ναός του 18ου αιώνα, στην κεντρική πλατεία, το
Εθνικό Παλάτι του Πολιτισμού, του 20ου αιώνα, το κεντρικό
πάρκο της πόλης, τα εντυπωσιακά μέγαρα του Ταχυδρομείου
και της Εθνικής Τράπεζας, είναι μερικά από τα βασικά αξιοθέ-
ατα της δυναμικής πόλης. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το
εκπληκτικό Κοπάν, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα των
Μάγια, γεμάτο από εξαιρετικά μνημεία, επιβλητικές πυραμίδες
και αινιγματικές επιγραφές. Στη σκάλα των Βασιλέων με τις ιε-
ρογλυφικές επιγραφές κορυφώνεται το μεγαλείου του πολιτι-
σμού των Μάγια. Στη συνέχεια μας περιμένει το άκρως ενδια-
φέρον τοπικό μουσείο για να ολοκληρώσουμε τη γνωριμία
μας με ένα από τα κορυφαία μνημεία της Μέσο Αμέρικα. Με-
ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Κοπάν - Γουατεμάλα - Φλόρες / Τικάλ
Πτήση για τη Φλόρες στις όχθες της λίμνης Πετέν. Στην καρδιά
της περιφέρειας Πετέν βρίσκεται το Τικάλ, η αρχαία πολιτιστική
πρωτεύουσα των Μάγιας. Η περιοχή είναι πλέον ένα απέ-
ραντο Εθνικό Πάρκο. Μια σειρά μεγάλες πόλεις - κράτη,
όπως το Κοπάν, το Μιραντόρ, το Τικάλ, η Γιακτσιλάν και
πολλές άλλες, αποτελούσαν ένα δίκτυο από αλληλένδετα
πολιτισμικά κέντρα και η επαρχία Πετέν αποτελούσε την καρ-
διά αυτού του πολιτισμού.
7η μέρα: Τικάλ - Παλένκε
Στην σημερινή μας ξενάγηση στο Τικάλ θα αντικρύσουμε με
δέος τις γιγάντιες λίθινες βαθμιδωτές πυραμίδες. Στον κεντρικό
πυρήνα του χώρου βρίσκεται η Μεγάλη Πλατεία, με τους
δύο ναούς-πυραμίδες, στην ανατολική και δυτική πλευρά.
Στη βόρεια πλευρά βρίσκεται η Βόρεια Ακρόπολη και νότια
η Κεντρική Ακρόπολη. Άλλα αξιοπρόσεκτα σημεία είναι τα
συγκροτήματα των “Διπλών Πυραμίδων” καθώς και οι πο-

λύπλοκες για την εποχή εκείνη δομές ύδρευσης. Οδική με-
ταφορά στο Παλένκε.
8η μέρα: Παλένκε - Καμπέτσε 
Η σημερινή ξενάγηση θα μας αποκαλύψει έναν προηγμένο
πολιτισμό που άφησε ανεπανάληπτα μνημεία, όπως το Βασι-
λικό Παλάτι, τον Ναό του Κόντη και φυσικά το Ιερό των Επι-
γραφών, με το πρωτοποριακό σχήμα πυραμίδας. Το τελείωμα
της ημέρας θα μας βρει στο παραλιακό, αποικιακό Καμπέτσε. 
9η μέρα: Καμπέτσε - ουξμάλ - Καμπάχ - μέριδα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για επίσκεψη στο Ουξμάλ και
το Καμπάχ, δύο από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς
χώρους της κλασσικής περιόδου του πολιτισμού των Μάγιας,
νοτίως της Μέριδα. Συνεχίζουμε με τελικό προορισμό την αρ-
χοντική Μέριδα, πρωτεύουσα της χερσονήσου του Γιουκατάν.
10η μέρα: μέριδα - Τσίτσεν Ίτσα - Κανκούν
Η Τσίτσεν Ίτσα ήταν ένα πολύ σημαντικό περιφερειακό διοι-
κητικό κέντρο στα βόρεια πεδινά της επικράτειας των Μάγιας.
Οι περιγραφές ωχριούν μπροστά στο μεγαλείο που ξεδιπλώ-
νεται μπροστά μας από μνημεία-ορόσημα, όπως η διάσημη
Πυραμίδα Ελ Καστίγιο, το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο
σε ολόκληρη την Αμερική γήπεδο του “Παιχνιδιού της Μπά-
λας”, ο Ναός των Πολεμιστών, το Σύμπλεγμα των Χιλίων Κο-
λώνων. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας, καταλήγουμε στο
παγκοσμίου φήμης παραθεριστικό θέρετρο του Κανκούν.
11η μέρα: Κανκούν
Μέρα ελεύθερη για να χαρείτε τα γαλαζοπράσινα νερά της
Καραϊβικής. 
12η μέρα: Κανκούν - μέξικο ςίτυ
Πτήση για το Μέξικο Σίτυ. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη
στην ξενάγηση της πόλης του Μεξικού και η πλατεία Ζόκαλο,
με τα εντυπωσιακά, Ευρωπαϊκού ύφους, κυβερνητικά κτίρια

αποτελεί το σημείο εκκίνησης. Πρόκειται για την σημαντικότερη
πλατεία της πρωτεύουσας και μία από της μεγαλύτερες του
κόσμου με έκταση 57.600 τ.μ. Ο ογκώδης και χρυσοποίκιλτος
Καθεδρικός Ναός, το Προεδρικό Μέγαρο με τις διάσημες τοι-
χογραφίες του ανατρεπτικού ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα, η τε-
ράστια σημαία της χώρας που κυματίζει στο κέντρο της πλατείας
και τα ερείπια της Τενοχτιτλάν, της παλιάς πρωτεύουσας των
Αζτέκων, είναι τα σημεία που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον
μας. Ολοκληρώνουμε με την επίσκεψή μας στο μοναδικό
Μουσείο της Ανθρωπολογίας, όπου εκτίθενται οι ανεκτίμητοι
θησαυροί όλων των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
13η μέρα: μέξικο ςίτυ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα περίχωρα του Μέξικο
Σίτυ, με πρώτη στάση στην εκκλησία της Παναγίας της Γουα-
δελούπης, το σημαντικότερο προσκύνημα του Καθολικού
κόσμου της Αμερικανικής ηπείρου. Επόμενη στάση στον μυ-
στηριώδη αρχαιολογικό χώρο του Τεοτιχουακάν, όπου θα
θαυμάσουμε τις επιβλητικές Πυραμίδες του Ήλιου και της Σε-
λήνης, την λεωφόρο των Νεκρών και τα κτερίσματα από
οψιδιανό, που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη.
14η -15η μέρα: μέξικο ςίτυ - αθήνα / Θεσ/νίκη
Τελευταίες ώρες ελεύθερες στη μεγαλειώδη πρωτεύουσα
του Μεξικό και στη συνέχεια μεταφορά στο διεθνές αερο-
δρόμιο από όπου θα αναχωρήσουμε για την Ελλάδα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη την 15η μέρα.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά ει-
σιτήρια / Ξενοδοχεία 4 * & 5* / Ημιδιατροφή καθη-
μερινά / Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Αχθοφορικά
& φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά
την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων / Ό,τι ανα-
φέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβα-
τήριο με 6μηνη ισχύ. Φωτοτυπία διαβατηρίου 15
μέρες πριν την αναχώρηση.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 06.00 08.30
ΠΑΡΙΣΙ - ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ 11.10 16.00
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ - ΠΑΡΙΣΙ 23.35 18.00*
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 20.35 00.40*
* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΜΕΞΙΚΟ - ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ - ΟΝΔΟΥΡΑ
15 MEΡΕΣ                                                                                         ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 23/5, 15/6, 18/7, 10/8, 14/9, 19/10



Το Ταξιδι μας
1η ημέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Λίμα
Πτήση για τη Λίμα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη το από-
γευμα στην «Πόλη των Βασιλέων» όπως ήταν ο τίτλος της
όταν την ίδρυσε ο Φρανσίσκο Πιζάρο στις 18 Ιανουαρίου
του 1535. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.
2η ημέρα: Λίμα
Η σημερινή μας ξενάγηση θα ξεκινήσει από τις συνοικίες του
Μιραφλόρες και του Μπαράνκο δίπλα στις ακτές του ωκεα-
νού, ενώ στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το ιστορικό κέν-
τρο, όπου μας περιμένουν εικόνες της αποικιακής
αρχιτεκτονικής του Περού. Θα κατεβούμε στην πλατεία του
ήρωα της επανάστασης Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν και θα περπα-
τήσουμε τον ενδιαφέροντα, γεμάτο με ιστορικά κτίρια πεζό-
δρομο που θα μας οδηγήσει στην Πλατεία των όπλων.  Εκεί
είναι το σημείο όπου χτυπάει η καρδιά της χώρας τα τελευ-
ταία 500 χρόνια. Τα κτίρια που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον
μας είναι το Προεδρικό Μέγαρο, το αποικιακό δημαρχείο
και βεβαίως, ο άλλος πόλος εξουσίας, ο καθεδρικός ναός
που στεγάζει και το παρεκκλήσιο με το μνήμα του Πιζάρο.
Αρκετά κοντά στην Πλατεία των Όπλων βρίσκεται το μονα-
στήρι του Αγίου Φραγκίσκου με τις κατακόμβες το οποίο και
θα επισκεφθούμε. Στη συνέχεια μας περιμένει η επίσκεψη στο
Παγκοσμίως διάσημο Μουσείο του Χρυσού όπου φυλάσ-
σονται μερικά από τα κορυφαία ευρήματα των Προκολομ-
βιανών Πολιτισμών της περιοχής. Μετά το τέλος της
επίσκεψης, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. 
3η ημέρα: 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. Εκτός από τους θαλάσ-
σιους λέοντες, που μετρούν πολλές εκατοντάδες στην πε-
ρίοδο της αναπαραγωγής τους, θα δούμε και 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 μυ-
στηριώδεις γραμμές της. Από αυτές, ξεχωρίζει περισσότερο
αυτή που αποτύπωσε στο βιβλίο του «Άρματα των Θεών»
ο γνωστός Ελβετός συγγραφέας Έρικ Φον Ντένικεν.
4η ημέρα: Νάσκα - αρεκίπα
Το πρωινό μας θα ξεκινήσει με την μοναδική εμπειρία της
πτήσης με ελαφρά αεροπλάνα  (καιρού επιτρέποντος),
πάνω από αυτές τις ιδιότυπες γραμμές της Νάσκα, με τα
διάφορα σχήματα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Αρε-
κίπα. Τις τελευταίες τρεις ώρες της διαδρομής μας θα αρχί-
σουμε να ανεβαίνουμε τις Άνδεις με στόχο να φτάσουμε
στην Αρεκίπα σε υψόμετρο 2.328 μέτρα όπου και θα γίνει
η πρώτη εξοικείωση του οργανισμού μας για τα υψόμετρα
που ακολουθούν αργότερα. Μετά την τακτοποίηση και το
δείπνο μας στο ξενοδοχείο, ευκαιρία για έναν πρώτο πε-
ρίπατο-γνωριμία της πόλης.
5η ημέρα: αρεκίπα - Πούνο
Η μέρα μας ξεκινά με πρωινή ξενάγηση της πόλης, όπου θα
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μια πανοραμική της ει-
κόνα αλλά και να φωτογραφίσουμε τα ηφαίστεια που την
περιβάλλουν με προεξέχουσα φιγούρα αυτή του Μίστι. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Σάντα Καταλίνα
που για αιώνες ήταν ο τόπος που μόναζαν -πάντα με τις υπη-
ρέτριές τους- οι κόρες των λευκών κατοίκων, ενώ μετά, σειρά
έχει η Πλατεία των Όπλων. Εδώ θα επικεντρωθούμε στον
καθεδρικό ναό,  τα αποικιακά κτίρια περιμετρικά της πλατείας
και, τελικά το Ιησουίτικο μοναστήρι «Compania de Jesus»
όπου θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τις αγιογραφίες της
σχολής του Κούσκο.
Κατόπιν αναχωρούμε οδικώς για τη λίμνη Τιτικάκα, που στα
3.812 μέτρα είναι η μεγαλύτερη πλεύσιμη λίμνη στον κόσμο

σε τέτοιο υψόμετρο. Η διαδρομή μας, μέσα από την ορο-
σειρά, περνάει από το πιο υψηλό σημείο της διαδρομής το
Crucero Alto στα 4.528 μέτρα και μας φέρνει στο Αλτιπλάνο
(οροπέδιο), που με ένα μέσο υψόμετρο κοντά στα 4.000
μέτρα, ήταν κοιτίδα των προκολομβιανών πολιτισμών των
Άνδεων. Άφιξη στο παραλίμνιο Πούνο, χτισμένο αμφιθεα-
τρικά στις όχθες της λίμνης.
6η ημέρα: Πούνο
Η λίμνη Τιτικάκα με εμβαδόν 8.372 τετραγωνικά χιλιόμετρα
είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Νότιας Αμερικής και η μεγαλύ-
τερη στον κόσμο σ’ αυτό το υψόμετρο στην οποίαν πλέουν
μεγάλα πλοία, ενώ την κυριότητα των υδάτων της μοιράζον-
ται το Περού και η Βολιβία. Η ολοήμερη ξενάγησή μας, ξε-
κινάει με βαρκάδα στη λίμνη όπου θα επισκεφθούμε τα
μοναδικά «πλωτά νησιά» που είναι φτιαγμένα από καλάμια
και που κατοικούνται εδώ και αιώνες από τους Ινδιάνους
Ούρος. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουμε τον
τρόπο κατασκευής των νησιών τους, να επισκεφθούμε τα σπι-
τάκια τους, να δούμε τον –ακόμα και σήμερα- τρόπο ζωής
τους. Στη συνέχεια μας περιμένει το Σιλουστάνι με τα περί-
φημα Τσούλπας, τους τάφους – πύργους που χρησιμοποιούν-
ταν ως τελευταία κατοικία για τους πολίτες της ανώτατης τάξης
της φυλής των Κόλια. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης
του αρχαιολογικού χώρου, θα ξεναγηθούμε στο ίδιο το
Πούνο με τις όμορφες πλατείες και εκκλησίες του, για να κλεί-
σει ευχάριστα η μέρα μας.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΡΟΥ
12 MEΡΕΣ                                                                                                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 15/6, 19/7, 09/8, 06/9, 18/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06.00 08.30
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΙΜΑ 12.35 18.10
ΛΙΜΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 20.00 15.25*
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20.55 01.10
* Άφιξη την επόμενη μέρα

AΠΟ

€2790



7η ημέρα: Πούνο - Κούσκο
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε, οδικώς, για το Κούσκο τη
«μυθική» πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας, στην καρ-
διά των Άνδεων. Η διαδρομή μας περνά από το σημείο «Άμπρα
Λα Ράγια» που με υψόμετρο 4.338 μέτρα αποτελεί το όριο με-
ταξύ των επαρχιών του Πούνο και του Κούσκο. Το απόγευμα
καταλήγουμε στο Κούσκο και απευθείας ξενάγηση στην, κατά
πολλούς, ομορφότερη αποικιακή πόλη του Περού. Η ξακου-
στή πλατεία των Όπλων με τον Καθεδρικό Ναό και το πα-
ρεκκλήσι του Ελ Τριούνφο με τις εξαίρετες αγιογραφίες της
Σχολής του Κούσκο, ο ναός του Αγίου Δομίνικου που χτί-
στηκε πάνω στον περίφημο Κορικάντσα καθώς και ο επιβλη-
τικός αρχαιολογικός χώρος του Σακσαϊχουαμάν, που
δεσπόζει της πόλης, είναι τα κυριότερα αξιοθέατα που θα

απολαύσουμε. Το βράδυ παίρνουμε το δείπνο μας σε τοπικό
εστιατόριο, παρακολουθώντας φολκλορικό θέαμα με χορούς
και τραγούδια της τοπικής λαϊκής παράδοσης.
8η ημέρα: Κούσκο - μάτσου Πίτσου - ιερή κοιλάδα
των Ίνκας
Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη επίσκεψη με τραίνο
στο θρυλικό Μάτσου Πίτσου. Το ταξίδι μας ξεκινά με το λε-
ωφορείο μέχρι το Ολιανταϋτάμπο όπου μπαίνουμε στο τρένο
που θα μας οδηγήσει στο Άγουας Καλιέντες, 400 μέτρα πιο
χαμηλά από τον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί μπαίνουμε σε το-
πικό λεωφορείο με το οποίο διανύουμε τα τελευταία χιλιό-
μετρα μέχρι την είσοδο του συμπλέγματος του Μάτσου
Πίτσου. Το Μάτσου Πίτσου με τα περισσότερα από 150 κτί-
ρια στα οποία συμπεριλαμβάνονται λουτρά, οικίες, ναοί και
βωμοί, αποτελεί αναμφισβήτητα τον κορυφαίο αρχαιολογικό
χώρο της Νοτίου Αμερικής. Από αυτά τα μνημεία λοιπόν, ξε-
χωρίζουν ο Ναός του Ηλίου, ο Θάλαμος με τα τρία παρά-
θυρα, ο Ναός του Κόνδορα και ο σκαλισμένος βράχος
Ιντιχουατάνα που χρησίμευε ως ηλιακό ρολόι. Μετά το τέλος
της επίσκεψης γευματίζουμε και, ακολουθώντας την αντίθετη
διαδρομή, φθάνουμε το βράδυ στην περιοχή της Ιερής Κοι-
λάδας όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
9η ημέρα: ιερή κοιλάδα των Ίνκας - Κούσκο
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Πίσακ, χωριό το
οποίο ήταν το σημείο συνάντησης και ανταλλαγής προϊόντων
των ντόπιων πληθυσμών μέχρι και πριν λίγες δεκαετίες.
Ακόμη και τώρα, δύο φορές την εβδομάδα, στήνεται εδώ η
ινδιάνικη αγορά, με τους χωρικούς να κατεβαίνουν από τα

γύρω βουνά για να πουλήσουν την πραμάτεια τους. Ο επό-
μενός μας σταθμός είναι το Ολιανταϋτάμπο, χωριό μεγάλης
στρατηγικής σημασίας τόσο για τους Ίνκας, όσο και για τους
Ισπανούς λόγω του ότι ήταν η πύλη εισόδου στην Ιερή Κοι-
λάδα από την πλευρά των τροπικών δασών του Αμαζονίου.
Θα δούμε όμως ότι και το ίδιο το χωριό είναι πανέμορφο,
χτισμένο δίπλα στον ποταμό, ενώ τα κτίριά του (που στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ιδιοποιήθηκαν από τους Ισπανούς)
έχουν τα θεμέλιά τους από την προκολομβιανή περίοδο.
Όλα αυτά συνοδεύονται από τη τραχιά ομορφιά των τοπίων
των Άνδεων και τη γαλήνια εικόνα των χωριών των ιθαγε-
νών. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο Κούσκο για να διανυ-
κτερεύσουμε.
10η ημέρα: Κούσκο - Λίμα
Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
την Λίμα. Ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στο ιστορικό κέν-
τρο. Δείπνο και ακόμα μία διανυκτέρευση στην όμορφη πρω-
τεύουσα του Περού.
11η ημέρα: Λίμα - αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι επισκεπτόμαστε το Μουσείο
Λάρκο Ερέρα, με μια συλλογή που υπερβαίνει τα 45.000 αν-
τικείμενα προϊνκαϊκών πολιτισμών ενώ τελευταία θα αφή-
σουμε την αίθουσα της έκθεσης των ερωτικών ειδώλων που
ανήκουν στον πολιτισμό των Μοτσίκα. Το απόγευμα μετα-
φορά στο αεροδρόμιο απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση της
επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
12η ημέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη
Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Ει-
σιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή κα-
θημερινά / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως ανα-
φέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπει-
ρους διπλωματούχους ξεναγούς / Εισόδους
στους επισκεπτόμενους χώρους / Αχθοφορικά /
φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φόροι αε-
ροδρομίων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτη-
το διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Κάλγκαρι. 
Πτήση από την Αθήνα για το Κάλγκαρι μέσω Λονδίνου. Άφι-
ξη το βράδυ και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Κάλγκαρι - μπάνφ
Το Κάλγκαρι βρίσκεται στην πολιτεία της Αλμπέρτα και είναι
χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Μπόου και Ελμποου. - Η
πόλη το 1988 ανέλαβε τη διοργάνωση των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα αποτελεί το οικονομικό κέν-
τρο της περιοχής και διαθέτει όμορφους εμπορικούς δρό-
μους, ουρανοξύστες μεγάλων εταιριών και φυσικά Πύργο με
περιστρεφόμενο εστιατόριο! Εμείς αφού περιηγηθούμε στην
πόλη θα αναχωρήσουμε για τα Βραχώδη Όρη, μια περιοχή
που υπόσχεται να μας προσφέρει μαγευτικά τοπία, απαράμιλ-
λης ομορφιάς. Έτσι μέσω μιας υπέροχης διαδρομής φθάνου-
με το απόγευμα στο κοσμοπολίτικο και γραφικό Μπανφ.
3η μέρα: μπάνφ
Η πρώτη μέρα στα Βραχώδη όρη σίγουρα θα σας μαγέψει.
Θα περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης
Μπάνφ και το κυριότερο θα απολαύσουμε τη θέα των Κανα-
δικών Ορέων και του Όρους Sulphur μέσω μιας καταπληκτι-
κής διαδρομής με τελεφερίκ με το πανέμορφο Sky Gondola!
4η μέρα: μπάνφ - Λίμνες - Παγετώνας αθαμπάσκα -
Τζάσπερ 
Μετά το πρωινό αφήνουμε το Μπανφ και αναχωρούμε για
την επίσκεψη δύο λιμνών που θεωρούνται εξαιρετικής ομορ-
φιάς, της λίμνης Λουίζας με τα σμαραγδένια νερά και της λί-
μνης Μορέν. Στη συνέχεια ακολουθεί το - Παγοπέδιο Κο-
λούμπια, όπου με ειδικά αυτοκίνητα θα βρεθούμε πάνω
στον παγετώνα Αθαμπάσκα βιώνοντας μία μοναδική εμπει-
ρία. Γεμάτοι εικόνες και πολλές …φωτογραφίες φθάνουμε
αργά το απόγευμα στο Τζάσπερ. 
5η μέρα: Τζάσπερ - Πρινς Τζώρτζ
Οι επόμενες δύο μέρες αποτελούν ένα μοναδικό οδοιπορικό
στην καρδιά των Βραχωδών Ορέων!!! Μετά το πρωινό στο
ξενοδοχείο μας στο Τζάσπερ, αναχωρούμε για το Πρινς

Τζωρτζ. Πρόκειται για μία από τις ομορφότερες διαδρομές της
περιοχής η οποία ακολουθεί τον ρου του ποταμού Φρέιζερ.
Λίμνες, μικρά χωριουδάκια, επιβλητικά βουνά και παγετώνες
θα κρατήσουν - αμείωτο το ενδιαφέρον μας. Αν είμαστε τυχε-
ροί ίσως εντοπίσουμε κάποιο είδος από την άγρια πανίδα (κυ-
ρίως ελκ). Νωρίς το βραδάκι άφιξη στο Πρινς Τζωρτζ και με-
ταφορά στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση. 
6η μέρα: Πρινς Τζώρτζ - Πρινς Ρούμπερτ - πλοίο
Σήμερα η διαδρομή θα μας φέρει στις ακτές του Ειρηνικού!
Ποταμός Νετσάκο, Λίμνη Φρέιζερ, Μπέρνς και Ρόουζ, γρα-
φικά χωριά, γέφυρες, τούνελ και μετά η ακτή. Μια μέρα
πλούσια, μια διαδρομή εντυπωσιακή ως τη θάλασσα! Το
απόγευμα επιβιβαζόμαστε στο φέρρυ και ετοιμαζόμαστε για
το 2ημερο ταξίδι μας κατά μήκος των ακτών της Αλάσκας μέ-
χρι το Τζούνο. 
7η μέρα: Εν Πλω 
Το πρωί θα μας βρει «μεσοπέλαγα» να διασχίζουμε τους μυ-
χούς, τα περάσματα, τα κατάφυτα νησάκια και τους εσωτερι-
κούς διαύλους μιας κατακερματισμένης ακτογραμμής. Μια
μέρα που ταιριάζει περισσότερο σε εξερευνητές και θαλασ-
σοπόρους παρά σε συμβατικούς ταξιδιώτες. 
8η μέρα: Εν Πλω - Τζούνο 
Νωρίς το πρωί καταπλέουμε στο λιμάνι του Τζούνο. Μεταφο-
ρά στο ξενοδοχείο μας και πεζοπορική βόλτα στην πρω-
τεύουσα της Αλάσκας που σύμφωνα με τους κατοίκους της εί-
ναι η ωραιότερη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της Αμερικής!
Το λιμάνι, το Πολιτειακό Μουσείο της Αλάσκας, η προκυμαία
είναι τα λιγοστά αξιοθέατα. Εσείς όμως μην παραλείψετε να
απολαύσετε ψάρι σε κάποιο από τα εστιατόρια της πόλης και
να γευθείτε τον καφέ σας με θέα τον εθνικό δρυμό Τονγκάς.
9η μέρα: Τζούνο - ανκορέιτζ
Πρωινή πτήση από το Τζούνο για το Ανκορέιτζ. Άφιξη στην
μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας που αναπτύχθηκε χάρις στο
σιδηροδρομικό σταθμό το 1920. Στην απογευματινή μας ξε-
νάγηση θα δούμε αξιοθέατα της πόλης μεταξύ των οποίων
είναι το εμπορικό κέντρο και φυσικά το μνημείο του βρετα-
νού εξερευνητή Τζέημς Κουκ. 

10η μέρα: ανκορέιτζ (Κρουαζιέρα των 26 Παγετώ-
νων)
Η μέρα μας σήμερα προβλέπεται εξαιρετική! 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 - κρουα-
ζιέρας των 26 παγετώνων, διασχίζοντας εντυπωσιακά φιόρδ
και απολαμβάνοντας δεκάδες επιβλητικούς παγετώνες όπως
άλλωστε ομολογεί και το όνομα της. Όλα αυτά συμβαίνουν
στις δαντελωτές ακτές της δυτικής ακτογραμμής του διάση-
μου κόλπου της Αλάσκα, που ακούει στο μάλλον βρετανικό
όνομα, Prince William Sound. Αργά το απόγευμα επιστρέ-
φουμε στο Άνκορειτζ.
11η μέρα: Άνκορατζ - Φέρμπανκς
Το πρωί αναχωρούμε οδικώς με βόρεια κατεύθυνση για την
ενδοχώρα της Αλάσκα και τη πρωτεύουσα του βορρά,
Φέρμπανκς. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής και φυσικά και-
ρού επιτρέποντος, το επιβλητικό Μακ Κίνλεϋ, το υψηλότερο
όρος της Βορείου Αμερικής, θα μας αποκαλυφθεί σε όλο του
το μεγαλείο. Αργά το απόγευμα φθάνουμε στη δεύτερη σή-
μερα σημαντική πόλη της Αλάσκας στο Φέρμπανκς. 
12η μέρα: Φέρμπανκς (ορυχεία - Κρουαζιέρα στον
ποταμό Τσένα)
Πρωινή αναχώρηση για τις δόξες ενός παλαιού ορυχείου,
αφού ένας από τους κύριους λόγους ίδρυσης της πόλης του
Φέρμπανκς ήταν τα ορυχεία της περιοχής. Θα μυηθούμε στα
μυστικά ανακάλυψης του χρυσού σε μία ευχάριστη οργανω-
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΔΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΛΑΣΚΑΣ ΕΝ ΠΛΩ
19 MEΡΕΣ                                                                                                                              ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 1/8, 19/9

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 13.35 15.40
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΚΑΛΓΚΑΡΙ 18.20 20.15
ΚΑΛΓΚΑΡΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ 20.55 14.15*
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 20.55 02.30*
* Άφιξη την επόμενη μέρα

AΠΟ

€6890



μένη παραμονή. Αμέσως μετά - αναχωρούμε για να επιβιβα-
στούμε σε ειδικά διαμορφωμένο ποταμόπλοιο για μία τρίω-
ρη κρουαζιέρα στον ποταμό Τσένα. Το ταξίδι μας μοναδικό
αφού μέσα από το πλοίο θα βλέπουμε στις όχθες του ποτα-
μού τις δραστηριότητες αυτού του απομακρυσμένου πληθυ-
σμού της Αλάσκας που ζει κάτω από δύσκολες καιρικές συν-
θήκες. Είναι πλέον η στιγμή να μάθουμε και για τους Αθαμ-
πάσκανς που αποτέλεσαν τους πρώτους γηγενείς κατοίκους
της περιοχής. Στην όλη σημερινή κίνηση γύρω από την ευρύ-
τερη περιοχή του Φέρμπανκς θα δούμε και τον αγωγό των
1300 χιλιομέτρων που μεταφέρει πετρέλαιο από τη βόρεια
ακτή Prudhoe Bay νότια στο Prince William Sound.
13η μέρα: Φέρμπανκς - Βαλντίζ
Το πρωί μέσω μιας άλλης υπέροχης διαδρομής κατεβαίνου-
με προς το λιμάνι του Βαλντίζ διασχίζοντας ορεινά τοπία και
εθνικούς δρυμούς. Το απόγευμα προσεγγίζουμε το Βαλντίζ. 
14η μέρα: Βαλντίζ - Παγετώνας Κολούμπια - Άνκο-
ρειτζ - ςιάτλ 
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε από το Λιμάνι του Βαλτίζ για μια
μοναδική κρουαζιέρα στον φωτογενέστατο παγετώνα Κο-
λούμπια. Τεράστιοι όγκοι πάγου, απίστευτα χρώματα, κι ένα
τοπίο γαλήνιο που ζωντανεύει μόνο μέσα από τους απόκο-
σμους ήχους της κίνησης των υδάτινων όγκων καθώς συναν-
τούν τα νερά του ωκεανού. Μετά την κρουαζιέρα επιστρέ-
φουμε οδικώς στο αεροδρόμιο του Άνκορειτζ - για να πά-
ρουμε την πτήση μας για το Σιάτλ. 
15η μέρα: ςιάτλ - Βανκούβερ
Σήμερα πετάμε αεροπορικώς για τις ακτές του Ειρηνικού και
το εντυπωσιακό αστικό κέντρο που ακούει στο όνομα Βαν-
κούβερ, προς τιμήν του μεγάλου Βρετανού εξερευνητή. Ο
βραδινός μας περίπατος στο κέντρο της πόλης είναι - αποκα-
λυπτικός του ιδιαίτερου χαρακτήρα της μητρόπολης του Δυτι-
κού Καναδά. 

16η μέρα: Βανκούβερ
Η σημερινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει την ασύγκρι-
τη ομορφιά ενός εξαιρετικού αστικού κέντρου όπου τα αν-
θρώπινα οικοδομήματα συνδυάζονται αρμονικότατα με το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Η ξενάγησή μας ξεκινά με
το Downtown με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, την ιστο-
ρική συνοικία Γκαστάουν και το πανέμορφο Waterfront. Στη
συνέχεια επισκεπτόμαστε το πάρκο Stanley από όπου θα
απολαύσουμε το skyline της πόλης από μία ξεχωριστή οπτική
γωνία. Αμέσως μετά θα ανέβουμε με τελεφερίκ στο Grouse
Mountain για να απολαύουμε από ψηλά τη μοναδική θέα
της πόλης. Τελειώνουμε με την επίσκεψη της διάσημης Capi-
lano Suspension Bridge, όπου και θα έχουμε μια ευχάριστη
παραμονή σε ένα οργανωμένο χώρο με εκπληκτική φυσική
ομορφιά.
17η μέρα: Βανκούβερ (Νησί Βανκούβερ) 
Αναχώρηση 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 τελευταία
45 λεπτά να είναι εντυπωσιακής ομορφιάς. Άφιξη στο νησί
και η πρώτη μας επίσκεψη είναι αφιερωμένη στους πανέμορ-
φους κήπους Βούτσαρτ με τα εκατοντάδες είδη λουλουδιών.
Αμέσως μετά αναχώρηση για την πιο σημαντική πόλη του νη-
σιού που δεν είναι άλλη από την - λουλουδιασμένη Βικτώ-
ρια, που ταυτόχρονα είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας της
Βρετανικής Κολομβίας. Άφιξη στη πρωτεύουσα που αποτε-
λεί πόλη πρότυπο και είναι γεμάτη από εξαίρετα βικτωριανής
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.
18η μέρα: Βανκούβερ - αθήνα / Θεσσαλονίκη 
Ένα μοναδικό ταξίδι σήμερα φθάνει στο τέλος του, έχοντας

διατρέξει απ’ άκρη σ’ άκρη τον Καναδά κι έχοντας απολαύ-
σει μερικά από τα ωραιότερα τοπία της φύσης. Με την αντα-
νάκλαση του φωτός στα διάφανα στρώματα των παγετώ-
νων να αστραποβολούν ακόμα στα μάτια μας αφήνουμε την
ηρεμία του Καναδικού τοπίου και μέσω της ανατολικής
Ακτής αναχωρούμε για την Ελλάδα. 
19η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη 
Άφιξη στην Ελλάδα τα ξημερώματα της 20ής μέρας.
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Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α  Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Σ Τ Η Ν  A M E P I K H

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 3* με πρωινό καθημερινά / Μετα-
φορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους / Βίζα
ΕΤΑ / φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.
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Oι Νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ είναι ένας διαφορετικός και συνάμα μαγικός
κόσμος. Η πλούσια μουσική παράδοση με τα Country, Blues & Jazz ακούσματα  και
φυσικά οι Latin ρυθμοί, που κατακλύζουν το εξωτικό Μαϊάμι συνθέτουν ένα μουσικό
μανδύα που τυλίγει με ιδανικό τρόπο εικόνες τόσο μοναδικές όσο και η ψυχή του Αμε-
ρικανικού Νότου. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 18/6, 6/8, 15/10

διανυκτερεύσεις: Ατλάντα (2), Άσβιλ (1), Γκάτλινμπεργκ (1), Νάσβιλ (2), Μέμφις
(2), Νατσίζ (1), Νέα Ορλεάνη (2), Μαϊάμι (2)

Ένα ταξίδι που συνδυάζει τις ωραιότερες μεγαλουπόλεις με κορυφαία αξιοθέατα, τις
ιστορικές πόλεις της Αμερικής με την αποικιοκρατική αρχιτεκτονική και φινέτσα και
συνάμα δύο από τα ωραιότερα Εθνικά Πάρκα του πλανήτη το Γιελοουστόουν και
το Γκραν Κάνυον.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/6, 7/8, 23/10

διανυκτερεύσεις: Σικάγο (2), Βοστώνη (2), Νέα Υόρκη (3), Ουάσιγκτον (2), Νέα
Ορλεάνη (2), Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν (2), Λας Βέγκας (2), Λος Άντζελες (2), Σαν
Φρανσίσκο (2)

Και όμως οι ΗΠΑ έχουν και μία άλλη, «εναλλακτική» όψη, αυτή των υπέροχων φυσικών
τοπίων, του φυσικού θαύματος του Grand Canyon, του μεγαλύτερου θερμοπίδακα στη
γη στο Yellowstone, της απόκοσμης Κοιλάδας του Θανάτου, της θρησκευτικής μειονό-
τητας στη Γιούτα. Αυτή τη διαφορετική Αμερική σας καλούμε να γνωρίσετε σ’ αυτό το
σπάνιο οδοιπορικό.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/6, 10/8, 21/9
διανυκτερεύσεις: Λος Άντζελες (2), Κοιλάδα Θανάτου (1), Λας Βέγκας (2), Φλάγκ-
σταφ (1), Γκραντ Κάνυον (1), Μόαμπ (1), Φαράγγι Μπράις (1), Σολτ Λέικ Σίτυ (1),
Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν (2), Σαν Φρανσίσκο (2)

Oι Μεγάλες Αντίλλες ήταν, είναι και θα είναι η καρδιά της Καραϊβικής. Κούβα, Τζα-
μάικα, Αϊτή, Δομινικανή Δημοκρατία και Πουέρτο Ρίκο μας περιμένουν για να μας
αποκαλύψουν τις ομορφιές τους μακριά από τα συνηθισμένα τουριστικά προγράμ-
ματα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/7, 14/10

διανυκτερεύσεις: Αβάνα (2), Καμαγουέι (1), Σαντιάγκο (1), Μπαρακόα (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)

Ταξιδεύοντας στην ενδοχώρα, στα μέρη που λίγοι ξένοι επισκέπτονται, ανακαλύπτει
κανείς την άλλη Κούβα, την αγροτική, την παραμελημένη, την Κούβα στην πραγμα-
τική της διάσταση. Ένα ταξίδι για όσους επιθυμούν  να γνωρίσουν το πραγματικό πρό-
σωπο της χώρας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/8, 1/11

διανυκτερεύσεις: Αβάνα (4), Σάντα Κλάρα (1), Τρινιδάδ (1), Καμαγουέι (1), Σαν-
τιάγκο Ντε Κούμπα (2), Βαραδέρο (3)

Πολιτιστικό Πανόραμα Κούβας                                                           14 μέρες, από €1990

Εθνικά Πάρκα ΗΠΑ - Βόρεια Καλιφόρνια - Λας Βέγκας                17 μέρες, από €4790

Πανόραμα ΗΠΑ - Γελοουστόουν - Ν. Ορλεάνη - Γκραν Κάνυον 21 μέρες, από €7490

Πανόραμα Νοτιοανατολικών ΗΠΑ - Μισισίπι - Νέα Ορλεάνη      15 μέρες, από €3990

Μεγάλες Αντίλλες (Κούβα, Τζαμάικα, Αϊτή, Πουέρτο Ρίκο, Σεν Μαρτέν, Δομινικανή Δημοκρατία)

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ amepikh ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚa ΠΛΟyΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚa ΤΑΞiΔΙΑ

20 μέρες, από €7090



Η Βραζιλία είναι μία χώρα πλούσια σε άγρια φύση, ιστορία, και πολιτιστική παρά-
δοση. Παρθένα δάση, φυλές, αποικιοκρατική αρχιτεκτονική, μοναδικές αμμώδεις πα-
ραλίες και φυσικά χορός. Ένα ταξίδι σε αυτή την τεράστια χώρα είναι μία εμπειρία
ζωής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/8, 11/10

διανυκτερεύσεις: Σάο Πάολο (1), Ιγκουαζού (2), Κουιάμπα (2), Μανάους (1), Αμαζό-
νιος (2), Μπελέμ (1), Σάο Λουίς (2), Εθνικό Πάρκο Λενκόις Μαρανιένσες (1), Ρεσίφε (1),
Σαλβαδόρ της Μπαϊα (2), Ούρο Πρέτο (1), Ρίο Ντε Τζανέιρο (4)

Γνωρίστε το διαφορετικό Μεξικό με τις αποικιακές πόλεις κόσμημα και τις φαντασμα-
γορικές γιορτές όπως η περίφημη μέρα των Νεκρών σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/6, 8/8, 17/9, 28/10*

*Ειδική αναχώρηση για τη «Μέρα των Νεκρών» 

διανυκτερεύσεις: Μέξικο Σίτυ (3), Γουαναχουάτο (1), Γουαδαλαχάρα (2),
Μορέλια (2)

Το πληρέστερο οδοιπορικό που επισκέπτεται όλα τα κορυφαία αξιοθέατα και τις υπέ-
ροχες αποικιακές πόλεις της γοητευτικής αυτής χώρας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 30/6, 20/10

διανυκτερεύσεις: Μέξικο Σίτυ (4), Γουαδαλαχάρα (1), Ζακατέκας (1), Γουα-
ναχουάτο (2), Μορέλια (2), Οαχάκα (2), Τούξτλα Γκουτιέρες (1), Σαν Κρι-
στόμπαλ (2), Παλένκε (1), Βιγιαερμόσα (1), Μέριδα (2), Κανκούν (1)

Το πληρέστερο πρόγραμμα που χτενίζει τα σημαντικότερα αξιοθέατα των χωρών
των Άνδεων και φυσικά το ονειρικό και πάντα συγκλονιστικό νησί του Πάσχα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 1/8, 10/10

διανυκτερεύσεις: Λίμα (2), Τρουχίγιο (1), Τσικλάγιο (1), Νάσκα (1), Αρεκίπα (1),
Κόλκα Κάνυον (1), Κούσκο (3), Ιερή κοιλάδα των Ίνκας (1), Πούνο (2), Λα Παζ (2),
Σούκρε (1), Ποτοσί (1), Ουγιούνι (1), Σαν Χουάν (1), Σαν Πέδρο ντε Ατακαμα (2), Σαν-
τιάγκο ντε Τσίλε (1)

Η εσχατιές της Νοτίου Αμερικής προσφέρουν αξέχαστες ταξιδιωτικές συγκινήσεις σε
όσους αποφασίσουν να τις επισκεφθούν. Επιστέγασμα του ταξιδιού η δυνατότητα μιας
κρουαζιέρας στην Ανταρκτική, τη χώρα των αιώνιων Πάγων!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 12/11 & 2/12

διανυκτερεύσεις: Σαντιάγκο (1), Πουέρτο Βάρας (1) Μπαριλάτσε (2),
Πουέρτο Μαντρίν (3), Πουέρτο Νατάλες (1), Τόρες ντελ Πάινε (1), Καλαφάτε
(3), Ουσουάια (2), Μπουένος Άιρες (1)

Παταγονία Γη του Πυρός (Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική)         18/27 μέρες, από €5890

Πολιτιστικό Πανόραμα Μεξικού                                                           22 μέρες, από €4990

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

Πανόραμα Βραζιλίας - Παντανάλ - Αμαζόνιος                                 22 μέρες, από €7290

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

57

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ amepikh ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚa ΠΛΟyΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚa ΤΑΞiΔΙΑ



Το Ταξιδι μας
1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - δελχί 
Αναχώρηση για το Δελχί μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  
2η μέρα: δελχί 
Άφιξη το πρωί στο Δελχί. Η γνωριμία μας με την πόλη θα ξε-
κινήσει από την ξενάγησή μας στο Νέο Δελχί, η οποία ιδρύ-
θηκε το 1911, αφού οι Βρετανοί αποφάσισαν να μεταφέρουν
την πρωτεύουσα της Ινδίας από την Καλκούτα στην καινούρια
πόλη. Θα δούμε την λεωφόρο Ραζπάθ με τα κυβερνητικά
κτίρια, τη περίφημη Πύλη της Ινδίας (μνημείο των πεσόντων
του Α’ παγκοσμίου πολέμου), το Κοινοβούλιο και φυσικά το
Ραζγκάτ το μέρος, όπου έγινε η καύση της σορού του Μα-
χάτμα Γκάντι. Συνεχίζουμε με την Παλαιά Πόλη την επιβλητική
Σαχτζαχανμπάντ, με το Κόκκινο Φρούριο, έδρα κάποτε των
Μουγκάλ Αυτοκρατόρων όπου κάθε χρόνο την 15η Αυγού-
στου, ημέρα της ανεξαρτησίας της Ινδίας υψώνεται η σημαία
από τον πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο
τζαμί της Ινδίας, το διάσημο Τζαμά Μασίντ (Τζαμί της Παρα-
σκευής) και φυσικά το υπέροχο Μαυσωλείο του Αυτοκρά-
τορα Χουμαγιούν. Ενδιάμεσα θα απολαύσουμε μία ωραία

βόλτα με παραδοσιακά τρίκυκλα ποδήλατα, τα φημισμένα
«ρίκσο» στην ιστορική και πάντα πολύβουη αγορά Chandni
Chowk για να πάρουμε μία γεύση της πολύχρωμης Ινδικής
καθημερινότητας. 
3η μέρα: δελχί - Τζαϊπούρ
Μετά το πρωινό μας μεταφερόμαστε οδικώς στην πόλη της
Τζαϊπούρ, αφού πρώτα κάνουμε μία στάση για να επισκε-
φτούμε το συγκρότημα Qutub Minar. Το συγκρότημα βρί-
σκεται νότια από το Ν. Δελχί και περιλαμβάνει μερικά από
τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, όπως ο πύργος Qutub
Minar, ο ψηλότερος μιναρές κατασκευασμένος από πλίν-
θους, και το αρχαιότερο τέμενος της πόλης, το Quwwat-ul-
Islam. Στις αρχές του 13ου αιώνα εισβολείς από την Κεντρική
Ασία κατέλαβαν την περιοχή και ίδρυσαν το Σουλτανάτο
του Δελχί. Ο ιδρυτής της δυναστείας Qutb-ud-din Aibak θέ-
λησε να φτιάξει ένα τελετουργικό και θρησκευτικό κέντρο
στο σημείο ακριβώς όπου προηγουμένως υπήρχαν ινδουι-
στικοί και τζαινιστικοί ναοί, τους οποίους διέλυσαν και χρη-
σιμοποίησαν τα υλικά τους, προκειμένου 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. Οι κατασκευές στον πύργο και στο τέμενος συ-
νεχίστηκαν μετά το θάνατο του πρώτου σουλτάνου από
τους διαδόχους του. Το συγκρότημα επίσης περιλαμβάνει
και διάφορα άλλα κτίσματα όπως μεντρέσες (ιεροδιδασκα-
λεία) και μαυσωλεία. Χαρακτηριστικό δείγμα ισλαμικού
μαυσωλείου της προ-Mughal εποχής, κι ένα από τα πρώτα
που χτίστηκαν στην Ινδία, αποτελεί ο τάφος του Iltutmish,
δεύτερου σουλτάνου του Δελχί. Πρόκειται για μία μικρή τε-
τράγωνη κατασκευή με θόλο, η οποία παρόλη την απλότητα
του σχεδίου είναι πλούσια και πολύπλοκα διακοσμημένη.
Άφιξη το απόγευμα στην Τζαϊπούρ και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο μας.
4η μέρα: Τζαϊπούρ
Η Τζαϊπούρ, η πρωτεύουσα του Ρατζαστάν, είναι μία πόλη
που βρίθει από μνημεία και παλάτια, παρακαταθήκη των
άξιων μαχαραγιάδων που έμειναν στην εξουσία συνάπτοντας
συμφωνίες φιλίας με το “British Raj”, την βρετανική αποικιακή
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ΒΟΡΕΙΑ ΙΝΔΙΑ (ΔΕΛΧΙ - ΑΓΚΡΑ - ΤΖΑΪΠΟΥΡ) 

AΠΟ

€470

8 MEΡΕΣ                                                                     ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 15/6, 14, 21 & 28/7, 04, 11/08 & 23/8, 14/9, 26/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 13.20 17.45
ΝΤΟΧΑ - ΔΕΛΧΙ 02.30 08.40
ΔΕΛΧΙ - ΝΤΟΧΑ 10.00 11.30
ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 14.15 19.20
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΝΤΟΧΑ 13.50 18.40
ΝΤΟΧΑ - ΔΕΛΧΙ 02.30 08.40
ΔΕΛΧΙ - ΝΤΟΧΑ 03.25 04.55
ΝΤΟΧΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 07.40 12.50

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 5* / Ημιδιατροφή καθημερινά (δείπνα)
στα ξενοδοχεία / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Εισόδους στα αξιοθέατα
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Βίζα εισόδου στη χώρα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός
φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά την διάρκεια των γευ-
μάτων/δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα. Απαραίτητη σκαναρισμέ-
νη έγχρωμη φωτοτυπία του διαβατήριου σας (μορφή PDF 10-300 KB) με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την
μέρα εξόδου από τη χώρα & μία σκαναρισμένη έγχρωμη φωτογραφία (μορφή JPEG 10 KB - 1 MB, διαστάσε-
ων 350 pixels μήκος Χ 350 pixels πλάτος) σε άσπρο φόντο.



κυβέρνηση. Η μέρα μας ξεκινάει με την επίσκεψη ενός από
τα επιβλητικότερα μνημεία της περιοχής. Το διάσημο κεχριμ-
παρένιο κάστρο «Αμπέρ Φορτ» έδρα του «γενάρχη» Τζάι
Σίνχ που έδωσε το όνομά του στην πόλη, δεσπόζει στην κο-
ρυφογραμμή της οροσειράς που γειτονεύει με την Τζαϊπούρ
και αποτέλεσε για αιώνες το σπίτι των περίφημων 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 κατόπτρων), όπου
ένα ενιαίο φως λαμπτήρα αντανακλάται σε πολλούς καθρέ-
φτες, φωτίζοντας το δωμάτιο. Στη συνέχεια μας περιμένει το
καινούριο Παλάτι της Πόλης «Σίτι Πάλας», το μεγαλύτερο
υπαίθριο αστεροσκοπείο στην Ασία, Ζαντάρ Μαντάρ και φυ-
σικά το πασίγνωστο και πολυφωτογραφημένο «Χαβά Μα-
χάλ» - γνωστό ως παλάτι των ανέμων- του οποίου η εξαιρε-
τική πρόσοψη αποτελεί στολίδι της πόλης. Στο παλάτι διέμεναν
οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας και είχαν την δυνατό-
τητα να παρατηρούν την κίνηση στην πόλη χωρίς να τις βλέ-
πουν από έξω. 
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
χτισμένη με την παραδοσιακή κλιμακωτή αρχιτεκτονική που
άνθισε στη Βόρεια Ινδία. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε 130
χλμ. ανατολικά, για να επισκεφτούμε το Φετεχπούρ Σικρί,
την περίφημη «πόλη-φάντασμα» με τα υπέροχα παλάτια που
έκτισε ο αυτοκράτορας Ακμπάρ, αλλά εγκαταλείφθηκε μόλις
14 χρόνια μετά την ίδρυσή της, λόγω έλλειψης ικανοποιητικής

υδροδότησης και σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικό-
τερα μνημεία της Ινδίας. Άφιξη το απόγευμα στην Άγκρα. 
6η μέρα: Άγκρα 
Ολοήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα της Άγκρα, με πιο εντυ-
πωσιακό 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 εξαι-
ρετικές παραστάσεις και εντυπωσιάζει με την απαράμιλλη
αρχιτεκτονική του αρτιότητα. Επόμενος σταθμός το Φρούριο
της Άγκρα, με τείχη ύψους 20 μέτρων, αποτελούμενο από
παλάτια με κορυφαίο κτίσμα το μαργαριταρένιο τζαμί. Στη
συνέχεια το Cosmorama θα σας ξεναγήσει στο μαυσωλείο
του Ιτιμάντ Ουντ Ντάουλα, που αποτέλεσε αρχιτεκτονικό πρό-
τυπο 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, γυ-
ναίκα του αυτοκράτορα Τζαχανγκίρ, για τον Πέρση πατέρα
της. Ο διάκοσμος από πολύτιμος λίθους και μάρμαρο από
το Ρατζαστάν σίγουρα θα σας μαγέψει.
7η μέρα: Άγκρα - ματούρα - μπαχαϊστικός Ναός
του Λωτού, ινδουιστικός Ναός Λαξμί, Ναός των ςίχ
- δελχί 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Δελχί. Καθο-
δόν θα επισκεφθούμε τη Ματούρα, γενέτειρα του Κρίσνα
και ιερή πόλη για τους Ινδουιστές. Εδώ μας περιμένει η επί-
σκεψη στον ιερό ομώνυμο ναό και φυσικά η πρώτη μας
«μύηση» στην θρησκεία που εδώ και χιλιετηρίδες κυριαρχεί
στη χώρα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε για το Δελχί. Καθο-
δόν θα επισκεφθούμε το ναό του λωτού Μπαχάι, το ναό
Ναραγιάν Λαξμί αφιερωμένο στη θεά του πλούτου και τον
ναό των Σιχ για να θαυμάσουμε από κοντά τις δοξασίες τους. 
8η μέρα: δελχί - αθήνα / Θεσσαλονίκη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την
Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
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Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα / Θεσ/νίκη - Τεχεράνη - Κερμάν
Απευθείας αναχώρηση για την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα
του Ιράν, έκδοση βίζας και άμεση πτήση για το Κερμάν.
2η μέρα: Κερμάν
Άφιξη στο Κερμάν, το προπύργιο των Σασσανιδών κατά τον
3ο μ.Χ αιώνα. Επισκεπτόμαστε την Ραγιέν, μια πόλη φτιαγμένη
εξολοκλήρου από πηλό, με δαντελωτές πολεμίστρες, στενά
καλντερίμια και καραβαν σεράι. Θα συνεχίσουμε για το Μα-
χάν όπου αναπαύεται ο Σούφι Σαχ Νεμάτ κι ο ποιητής Σαχ
Νουρεντίν. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο Κερμάν όπου θα
μας φιλοξενήσει για απόψε.
3η μέρα: Κερμάν - Γιάζντ
Μετά το πρωινό αφήνουμε το Κερμάν και ξεκινάμε για το
Γιάζντ, την πόλη των Ζωροαστρών. Κατά τη διάρκεια της πε-
ριήγησής μας στο Ισλαμικό Γιαζντ θα έχουμε την ευκαιρία
να δούμε το συγκρότημα του Εμίρη Τσαγκ Μαγκ, το τζαμί
της Παρασκευής με τους πανύψηλους μιναρέδες και το γει-
τονικό κομψοτέχνημα Ροχνόντιν, που στολίζεται με τον δεύ-
τερο πιο όμορφο τρούλο της Περσίας.
4η μέρα: Γιάζντ - ςιράζ
Το πρωί θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη στο ναό των Ζωροα-
στρών. Βγαίνοντας από την πόλη θα σταθούμε να ατενίσουμε
τους Πύργους της Σιωπής, τον χώρο όπου μέχρι το 1950 το-
ποθετούνταν οι νεκροί των Ζωροαστρών προκειμένου να
φαγωθούν από τα όρνια, όπως επέβαλλε η παράδοση. Συ-
νεχίζουμε για τις εντυπωσιακές Πασαργάδες με το βασιλικό
ανάκτορο και τον τάφο του Κύρου. Πρόκειται για την πρώτη
πρωτεύουσα του περσικού κράτους μέχρι που ο Δαρείος ο
Α’ αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα της αυτοκρατορίας
στην Περσέπολη. Τελικός προορισμός μας η γοητευτική πόλη

της ποίησης, της φιλοσοφίας και των αηδονιών, το γοητευτικό
Σιράζ, γενέτειρα των εθνικών ποιητών Σααντί και Χαφέζ.
5η μέρα: ςιράζ
Πρωινή αναχώρηση για την θρυλική Περσέπολη. Την ίδρυσε
το 512 π.Χ. ο Δαρείος ο Α΄, για να χρησιμεύει ως τόπος των
λαμπρών επίσημων τελετών για το περσικό Νέο Έτος (Νο-
ουρούζ), κατά την εαρινή ισημερία. Στη συνέχεια, επίσκεψη
στο Νακς-ε- Ροστάμ στη κάθετη βραχώδη πλαγιά του οποίου,
υπάρχουν, 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. 
6η μέρα: ςιράζ - ισφαχάν
Η σημερινή διαδρομή θα μας φέρει νωρίς το απόγευμα στο
μυθικό Ισφαχάν! Το Ισφαχάν είναι το «άλλο» Ιράν. Πρόκειται
για την πιο όμορφη και πιο κοσμοπολίτικη πόλη της χώρας.
Η ρήση ότι “το Ισφαχάν είναι ο μισός κόσμος” ειπώθηκε από
τον ίδιο τον Σαχ Αμπάς τον 16ο αιώνα, υπονοώντας το μεγα-
λείο του. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με επίσκεψη
στη μεγάλη σκεπαστή αγορά που μάλλον κρίνεται ως η αξιο-
λογότερη του Ιράν με πληθώρα από σουβενίρ ενώ για το
βράδυ μια βόλτα στις φωτισμένες γέφυρες του ποταμού Ζα-
γιαντί απολαμβάνοντας παγωτό από σαφράν θα μας απο-
καλύψει το νυκτερινό ρομαντικό πρόσωπο της χιλιοτραγου-
δισμένης πόλης.
7η μέρα: ισφαχάν
Ολόκληρη η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη ξενάγηση
του Ισφαχάν. Θα ξεκινήσουμε με την Αρμένικη συνοικία και
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό και το Αρμένικο Μου-
σείο. Συνεχίζουμε με το αρχιτεκτονικό θαύμα της μοναδικής
πλατείας Μεϊντάν και το επιβλητικό Τζαμί του Ιμάμη με τα
τέσσερα πολύχρωμα ειβάν του, το αιθέριο τζαμί Λοφτολάχ
και το θαυμαστό παλάτι Αλί Καπού, από το μπαλκόνι του

οποίου θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα της πλατείας. Επό-
μενος σταθμός το λαμπρό Παλάτι των 40 Κιόνων που στην
πραγματικότητα είναι 20! Ο αντικατοπτρισμός όμως στα νερά
της λίμνης που το περιβάλλει προσθέτει άλλες 20. Χρόνος
ελεύθερος για να περιηγηθείτε στις πολύχρωμες αγορές στις
στοές της πλατείας και στο θολωτό μεγάλο Παζάρι.
8η μέρα: ισφαχάν - αμπιανέ - Κασάν - Τεχεράνη 
Η μέρα μας ξεκινάει με τα φαράγγια του όρους Κάρκας
όπου ξεπετάγεται μπροστά μας το κοκκινωπό περίγραμμα
του χωριού Αμπιανέ, σαν να βγήκε κατευθείαν απ’ την έρημο
του Μεξικού. Στη συνέχεια θα σταθούμε στο Κασάν στις πα-
ρυφές της Βόρειας ερήμου και θα επισκεφθούμε τους περί-
τεχνους κήπους του Φιν και το αρχοντικό Μουζαφαριάν,
εξαίρετο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Άφιξη αργά
το απόγευμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. 
9η μέρα: Τεχεράνη 
Σήμερα θα επισκεφθούμε τέσσερα από τα κορυφαία μουσεία
του κόσμου στο είδος τους. Το Μουσείο του Χαλιού, που
όπως ταιριάζει στη χώρα που παράγει τα ωραιότερα χαλιά,
φιλοξενεί μερικά απ’ τα κορυφαία δημιουργήματα των τε-
λευταίων 500 χρόνων και το Αρχαιολογικό Μουσείο στο
οποίο εκτίθενται αντικείμενα περίλαμπρης Περσικής καλλι-
τεχνίας με ιδιαίτερη έμφαση στην εποχή των Αχαιμενιδών.
Συνεχίζουμε με το Μουσείο Γυαλιού το οποίο στεγάζεται σε
ένα κτίριο-κόσμημα του 18ου αιώνα. Το μεσημέρι μας περι-
μένει το  Μουσείο των Κοσμημάτων του Περσικού
θρόνου, που λειτουργεί στα υπόγεια της Κρατικής Κεντρικής
Τράπεζας. Στην συνέχεια θα διατρέξουμε τους κεντρικούς
οδικούς άξονες της πόλης και θα φωτογραφηθούμε στην
περίφημη Πύλη Αζάντι, η οποία αποτελεί το σύμβολο της
Νέας Τεχεράνης. 
10η μέρα: Τεχεράνη - αθήνα / Θεσσαλονίκη 
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επι-
στροφής για την Αθήνα/ Θεσσαλονίκη. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΡΣΙΑΣ - ΚΕΡΜΑΝ - ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΡΑΓΙΕΝ

AΠΟ

€890

10 MEΡΕΣ                                                                                          ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 21/05, 25/06, 23/07, 06/08, 10/09

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* / Πρωινό μπουφέ καθημερινά
/ Ημιδιατροφή (δείπνα) στα ξενοδοχεία και τοπικά εστιατόρια / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα / Εισόδους στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Βίζα εισόδου στη χώρα / Έμ-
πειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων/δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμε-
νο / Αχθοφορικά ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Σκαναρισμένη φωτοτυπία διαβατηρίου, με τουλάχι-
στον 6μηνη ισχύ από την μέρα εξόδου από τη χώρα, χωρίς σφραγίδα Ισραήλ, 25 μέρες πριν την αναχώρηση
και 1 έγχρωμη φωτογραφία, διαβατηρίου σε άσπρο φόντο.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΤΕΧΕΡΑΝΗ 22.30 03.25*
ΤΕΧΕΡΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ 04.25 06.50
* Άφιξη την επόμενη μέρα



Το Ταξιδι μας
1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Τασκένδη
Αναχώρηση αεροπορικώς για την Τασκένδη, μέσω ενδιάμε-
σου σταθμού.
2η μέρα: Tασκένδη
Άφιξη νωρίς τα ξημερώματα στην Τασκένδη. Μετά το πρό-
γευμα ξεκινάμε τη ξενάγησή μας  στην Τασκένδη, όπου θα
επισκεφθούμε το αρχιτεκτονικό συγκρότημα Χαζράτ Ιμαμ στου
οποίου τη μικρή μεντρέσα Barak Khan φυλάσσεται το τερα-
στίων διαστάσεων κοράνι του Osman, ένα από τα πρώτα χει-
ρόγραφα, γραμμένο αμέσως μετά το θάνατο του προφήτη
Μωάμεθ. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στο Τσορσού Βazaar,
που βρίσκεται στην ίδια θέση από τον 9ο αιώνα, διατηρώντας
τα στοιχεία της αρχικής ανατολίτικης αρχιτεκτονικής. Στη συνέ-
χεια θα κλείσουμε  την μέρα μας  με την επίσκεψη στο Λαο-
γραφικό μουσείο για να πάρουμε μια γεύση από την πολιτι-
στική πολυμορφία της ευρύτερης περιοχής της Κ. Ασίας.
3η μέρα: Τασκένδη - ςαμαρκάνδη
Σήμερα θα επισκεφθούμε το καινούργιο κομμάτι της πόλης
με την Πλατεία Ανεξαρτησίας, την Πλατεία Θεάτρου, την
πλατεία του Ταμερλάνου, το Μουσείο Καλών Τεχνών με
απρόσμενα έργα τέχνης κορυφαίων καλλιτεχνών και το με-
τρό. Συνεχίζουμε το ταξίδι στην Κ. Ασία αφήνοντας την Τα-
σκένδη για να μεταφερθούμε στην Σαμαρκάνδη, που από
το 2001 ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της  UNESCO. 
4η μέρα: ςαμαρκάνδη
Στο φως της ημέρας αποκαλύπτεται η περίφημη πλατεία Ρεγ-
κιστάν στολισμένη με τα ιδιαίτερης ομορφιάς μνημεία της, τις
μεντρέσες της Ulug Beg, Sher Dor και την  Tilla Kari «την στο-
λισμένη με χρυσό». Η ξενάγηση συνεχίζεται με στάσεις στα
ατέλειωτα μνημεία ανάμεσα στα οποία κυριαρχούν το αρχι-
τεκτονικό συγκρότημα Gur Emir όπου βρίσκονται  οι τάφοι
των δύο γιων και δύο εγγονών του Ταμερλάνου καθώς και
το κενοτάφιο του ιδίου. Στο τέμενος της πρώτης συζύγου του
Ταμερλάνου της όμορφης Μπιμπί - Χανούμ θα μας φέρει η
περιήγησή μας, περνώντας και  από το Siab Βazaar όπου
και  θα δοκιμάσουμε κάποιο από τα 17 φημισμένα είδη ψω-
μιού της Σαμαρκάνδης. Το φως του δειλινού φωτίζει μαγικά
το σύμπλεγμα των είκοσι  μαυσωλείων, έργα τέχνης, στην
νεκρόπολη Σαζι-Σίντα  και λίγο πριν επισκεφθούμε τον λόφο
της Αφροσιάμπ όπου γεννήθηκε η Σαμαρκάνδη. 
5η μέρα: ςαμαρκάνδη - ςαχριζάμπ - μπουχάρα
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για την Μπουχάρα. Η στάση
μας όμως στην Σαχριζάμπ, την γενέτειρα του Ταμερλάνου
χρωματίζει την ημέρα μας. Όταν σταθούμε ανάμεσα στους
δύο μεγαλοπρεπείς και ύψους 36μ πύργους της πύλης του
Λευκού Παλατιού- Ακ Σαράι, που χτιζόταν επί 20 χρόνια, θα
συμφωνήσουμε ότι σωστά επέλεξε για οικόσημό του, πρώτος
αυτός στην ιστορία, τους τρείς  «ολυμπιακούς» κύκλους να
συμβολίζουν την εξουσία του πάνω στις τρεις ηπείρους του
τότε γνωστού κόσμου. Το συγκρότημα Dor - ut Τiovall με το
μαυσωλείο του Σούφι πνευματικού πατέρα του Ταμερλάνου
και το τζαμί με τον Μπλε Θόλο Kok Gumbaz κλείνουν τη
ξενάγηση στη Σαχριζάμπ. Άφιξη στη Μπουχάρα. 
6η μέρα: μπουχάρα 
Η μεστή ολοήμερη ξενάγηση θα μας χαρίσει την απόλαυση
των σημαντικότερων μνημείων της. Η Χαγάκα Ντιβάν Μπέγκι
- καραβάν σεράι του 17ου αιώνα, το τζαμί Μπολό Χάουζ
που είναι μια σκέτη ζωγραφιά, το Μαυσωλείο των Σαμανι-
δών 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 σκεπαστή αγορά της
πόλης, όπου κάτω από αλλεπάλληλες «κουπόλες» βρίσκον-
ταν τα ανατολίτικα παζάρια των συντεχνιών. Το απόγευμα
θα απολαύσουμε μια παράσταση με μουσική, χορό κι επί-
δειξη εθνικών τοπικών ενδυμασιών 
7η μέρα: μπουχάρα - Χίβα 
Αναχώρηση οδικώς για την Χίβα. Μια μοναδική ευκαιρία
να ζήσουμε αυθεντικές εικόνες της Κεντρασιατικής υπαίθρου,
όπως τα γυμνά τοπία που «κοσμούνται» από νομαδικές σκη-
νές Τουρκομάνων, κοπάδια συμβατικής κτηνοτροφίας και
καμηλών, διάσπαρτα κοντά στο ρου του Αμού Νταρία, του
ποταμού Όξου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχίζουμε δια-
μέσου των ερήμων Κιζίλ Κουμ, που σημαίνει Κόκκινη Άμμος,
και Καρά Κουμ, Μαύρη ‘Άμμος. Άφιξη στην Χίβα.
8η μέρα: Χίβα 
Η σημερινή μας περιήγηση στα καλντερίμια της πόλης μας
αποκαλύπτει την αύρα της εξωτικής Ανατολής, στην περσο-
σαρακηνή της φυσιογνωμία. Οικίες με βαριές, σκαλιστές
πορτοσιές, στριμωγμένες ανάμεσα σε τζαμιά, μεντρέσες, χά-
νια, χαμάμ, καραβάν σεράι, σκεπαστά παζάρια και παλάτια
δερβίσηδων με υπέροχους μιναρέδες με λείες επιφάνειες,
καθαρή οβάλ γραμμή, διακοσμητικούς δακτύλους και εμαγιέ
επενδύσεις σε αποχρώσεις τιρκουάζ, λαδί, γκρι, μπλε και
σμαραγδί. Ανάμεσά τους και ο περίφημος Ημιτελής Μιναρές.
Το ενδιαφέρον μας απογειώνεται καθώς μια-μια ξεδιπλώ-
νονται μπροστά στα μάτια μας οι ομορφιές της πόλης: το συγ-
κρότημα Παχλεβί Μαχμούντ, με τις στρογγυλές κουπόλες

του, η ιδιαίτερη πρόσοψη του φρουρίου Κούνια Αρκ, ο Μι-
ναρές και η Μεντρέσα του Ισλάμ Χότζα, τα χαμάμ του
Ανουσα Χαν, το Καραβάν Σεράι του Αλα Κούλι Χαν, τι να
πρωτοθαυμάσουμε! Το βράδυ θα απολαύσουμε ένα παρα-
δοσιακό 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, το
κέντρο του νομαδικού λαού των Καρακαλπάκ. Καθ’ οδόν
και  περνώντας στις παρυφές της ερήμου Kkyzylkum με τους
κόκκινους αμμόλοφους, θα  φωτογραφηθούμε στον ποταμό
Αμού Ντάρια, τον Ωξό ποταμό που πέρασε ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος φθάνοντας στην Υπερωξιανή χώρα. Η σημερινή δια-
δρομή, μας αποζημιώνει με το «Λούβρο της Ερήμου», το εκ-
πληκτικό μουσείο Καλών Τεχνών Του Καρακαλπακστάν και
τη ασύλληπτη συλλογή του έργων Αβαν Γκαρντ. Θα επισκε-
φθούμε τη Νέα πτέρυγα αμέσως μόλις φτάσουμε στην πόλη. 
10η μέρα: Νουκούς-Τασκένδη
Σήμερα θα μεταφερθούμε αεροπορικώς πίσω στην Τα-
σκένδη. 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. 

61

AΠΟ€990

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α  Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Α Σ Ι Α

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά ει-
σιτήρια / Ξενοδοχεία 3*S & 4* / Πρωινό μπουφέ
καθημερινά / Ημιδιατροφή (δείπνα) στα ξενοδο-
χεία, σε τοπικά εστιατόρια & οικογένειες Ουζμπέ-
κων / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρον-
ται στο πρόγραμμα / Εισόδους στα αξιοθέατα
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Βίζα εισόδου
στη χώρα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιω-
τικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑ-
ΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά την
διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων / Ό,τι αναφέρε-
ται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο
με 6μηνη ισχύ από την μέρα εξόδου από τη χώρα
και 1 έγχρωμη φωτογραφία, 20 μέρες πριν την
αναχώρηση του ταξιδιού.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ - ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΣΤΑΝ
11 MEΡΕΣ                                                                                                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 21/6, 19/7, 09/8, 03/9, 25/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15.30 17.00
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ 23.55 06.20
ΤΑΣΚΕΝΔΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 02.40 05.45
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 07.15 08.40
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21.25 22.45
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ 23.55 06.20
ΤΑΣΚΕΝΔΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 02.40 05.45
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 07.25 08.45



AΠΟ

€1190

Το Ταξιδι μας
1η μέρα: αθήνα - ανόι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Ντόχα για
το Ανόι, την παραδοσιακή πρωτεύουσα του Βιετνάμ.
2η μέρα: ανόι
Άφιξη το απόγευμα στο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο της πόλης
και έπειτα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισόδου
στην χώρα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το Ανόι είναι μία
γοητευτική καταπράσινη μεγαλούπολη με έντονα τα σημάδια
της Γαλλικής αποικιοκρατίας που απλώνεται ανάμεσα σε δύο
μεγάλες λίμνες και αποτελεί το οικονομικό και πολιτιστικό κέν-
τρο 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 δε-
σπόζουν εκατοντάδες υπαίθρια εστιατόρια ενώ η βόλτα που
θα ακολουθήσει κατά μήκος της όχθης της κεντρικής λίμνης
θα μας βοηθήσει στον καλύτερο προσανατολισμό μας. 
3η μέρα: ανόι - ολοήμερη εκδρομή στο Χα Λόνγκ
Η σημερινή ημέρα θα μας αποκαλύψει την σπάνια ομορφιά
των ορεινών αυλακώσεων του Βόρειου Βιετνάμ, μιας και
θα κατευθυνθούμε οδικώς στον παγκοσμίως διάσημο κόλπο
του Χα Λόνγκ, όπου η κρουαζιέρα με παραδοσιακό πλοιάριο
αποτελεί μία μοναδική εμπειρία. Εκατοντάδες καταπράσινοι
ασβεστολιθικοί βράχοι, ριγμένοι στην θάλασσα, αποτέλεσμα
διάβρωσης εκατομμυρίων ετών συνθέτουν ένα ονειρικό το-
πίο που γέννησε μύθους και σχεδόν θεοποιήθηκε και που
ικανοποιεί πλήρως όλες τις αισθήσεις. Η κρουαζιέρα μας συ-
νοδεύεται από μια επίσκεψη σε ένα εντυπωσιακό σπήλαιο
σταλακτιτών και σταλαγμιτών ηλικίας 7000 ετών και από
ένα γευστικότατο γεύμα με θαλασσινά και άλλα βιετναμέζικα
παραδοσιακά πιάτα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο μας στο Ανόι.
4η μέρα: ανόι - ολοήμερη εκδρομή στο Ταμ Κοκ
Πρωινό και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε οδικώς στο μα-
γευτικό τοπίο του Ταμ Κοκ, που οι ντόπιοι ονομάζουν Χα

Λογκ της ξηράς, όπου θα κάνουμε μια απολαυστική βαρκάδα
με παραδοσιακές πιρόγες (σαμπάνς) στο ποτάμι απολαμβά-
νοντας το θέαμα των καταπράσινων ορυζώνων. Θα περά-
σουμε από σπήλαια και κατά μήκος του ποταμού θα θαυμά-
σουμε τους γιγαντιαίους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Η
γαλήνη του τοπίου, τα ψηλά επιβλητικά βράχια και τα ιερά
τέμπλα των δυναστειών του Βορά που θα επισκεφθούμε θα
μας σαγηνεύσουν. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Ανόι. 
5η μέρα: ανόι
Η ξενάγηση στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ είναι συγκλονι-
στική. Τα υπέροχα λευκά γαλλικά αποικιακά κτίρια του κέν-
τρου γοητεύουν με τη κομψότητά τους, το σπίτι του Χο Τσι
Μινχ, ηγέτη του νέου Βιετνάμ εντυπωσιάζει με τη λιτότητά
του ενώ το μαυσωλείο του είναι ενδεικτικό του σεβασμού
που θρέφουν οι κάτοικοι της χώρας στο πρόσωπο του πολι-
τικού που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Μνημεία όπως ο Ναός
της Λογοτεχνίας, η Μονόστηλη Παγόδα και η όμορφη λίμνη
Χοα Κιεμ αποτελούν τη συνέχεια της ξενάγησής μας η οποία
ολοκληρώνεται στο Εθνολογικό Μουσείο με τα πλούσια
εκθέματα που θα μας μυήσουν στην πλούσια παράδοση
των διαφόρων μειονοτικών φυλών του Βιετνάμ. Η μέρα μας
θα κλείσει με παρακολούθηση, στο ειδικά διαμορφωμένο
θέατρο, του μοναδικού θεάματος των μαριονεττών του νερού
που εδώ και 10 αιώνες αποτελούσε τον κύριο τρόπο δια-
σκέδασης των εργατών των ορυζώνων. 
6η μέρα: ανόι - Ντανάνγκ - Χόι αν
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το
μοντέρνο Ντανάγκ, το μεγαλύτερο λιμάνι του κεντρικού Βιετ-
νάμ και 4η μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Με την άφιξη επι-
σκεπτόμαστε το σπουδαίο μουσείο της πόλης με τα Ινδουι-
στικά ευρήματα του θεοκρατικού πολιτισμού των Τσαμ που
άνθησε στη περιοχή εκατοντάδες χρόνια πριν και στη συνέ-
χεια, αφού σταματήσουμε για φωτογραφίες στην γνωστή
China Beach όπου αποβιβάστηκαν οι Αμερικανοί πεζοναύτες
κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, κατευθυνόμαστε
στο διάσημο και γραφικό Χόι Αν. Απογευματινή ξενάγηση

στο παλιό πορτογαλικό λιμάνι με τις τοξοτές γέφυρες και τις
Κινεζικής επιρροής παγόδες που διατηρεί άθικτα τα κτίρια
των προηγούμενων αιώνων και γι΄ αυτό περιλαμβάνεται
στη λίστα των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της UNESCO.
7η μέρα: Χόι αν - Χουέ
Σήμερα ξεκινάμε, μέσω μιας πανέμορφης ορεινής διαδρομής,
για την αυτοκρατορική πόλη του Χουέ που αποτέλεσε για αι-
ώνες πρωτεύουσα της χώρας και είναι γεμάτη από τις μνήμες
εκείνης της εποχής. Απογευματινή περιήγηση στην επιβλητική
ακρόπολη του Χουέ στην οποία εξέχουσα θέση έχει και η
περίφημη Απαγορευμένη Πόλη, η οποία υπέστη σοβαρές
ζημιές από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά κατά τη διάρκεια
του πολέμου στου Βιετνάμ, αλλά σήμερα έχει αναπαλαιωθεί
και φυσικά διατηρεί την αρχοντιά της. 
8η μέρα: Χουέ - ςαϊγκόν 
Η ξενάγηση στο ιστορικό Χουέ συνεχίζεται με επίσκεψη στους
τάφους των αυτοκρατόρων της δυναστείας Νγκιέν, οι οποίοι
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ (ΒΙΕΤΝΑΜ - ΚΑΜΠΟΤΖΗ - ΛΑΟΣ)
11/14/17 MEΡΕΣ                                                                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 17/6, 12/7, 13/08, 21/8, 20/9, 25/10, 17/11

Αναχ. Άφιξη
(11ήμερο ταξίδι)
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 13.20 17.45
ΝΤΟΧΑ - ΑΝΟΪ 20.25 07.25*
ΣΑΪΓΚΟΝ - ΝΤΟΧΑ 19.15 23.05
ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07.10 12.10
(14ήμερο ταξίδι)
ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ - ΝΤΟΧΑ 17.15 23.20
ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ - ΑΘΗΝΑ 07.10 12.10
(17ήμερο ταξίδι)
ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΝΤΟΧΑ 02.35 05.30
ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΑΘΗΝΑ 07.10 12.10
* Άφιξη την επόμενη μέρα



εντυπωσιάζουν με το μέγεθος και την ομορφιά τους ενώ στη
συνέχεια μας περιμένει η υπέροχη εμπειρία μιας μίνι βαρκά-
δας στον ποταμό των Αρωμάτων που ολοκληρώνεται με
επίσκεψη της παγόδας Τιεν Μουν, θρησκευτικό Βουδιστικό
σύμβολο της πόλης. Το απόγευμα πετάμε για την μαρτυρική
Σαϊγκόν, που πλέον ονομάζεται επίσημα Χο Τσι Μινχ και έχει
μετατραπεί σε μία υπερσύγχρονη μεγαλούπολη που σύρει
το άρμα της οικονομικής ανάπτυξης του Βιετνάμ. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας.
9η μέρα: ςαϊγκόν - ςπήλαια Κου Τσι - ςαϊγκόν
Η μεστή πρωινή ξενάγηση στην περήφανη αυτή πόλη ξυπνά
μνήμες από τις ζοφερές ημέρες του πολέμου, ωστόσο συνο-
δεύεται και από εικόνες ανάπτυξης και προόδου που εντυ-
πωσιάζουν τον ταξιδιώτη. Το παλιό προεδρικό μέγαρο του
Νοτίου Βιετνάμ και σήμερα Μουσείο της Επανένωσης, το
Μουσείο του Πολέμου αλλά και το υπέροχο Γαλλικής φινέ-
τσας ιστορικό κέντρο με κύρια σημεία αναφοράς το Δημαρ-
χείο, τον καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ και φυσικά το περί-
φημο Ταχυδρομείο, έργο του Άιφελ, κυριαρχούν στην
ξενάγησή μας. Τέλος, αφού περάσουμε από το Τσολόν, την
πολύβουη Κινεζική Συνοικία της πόλης, κατευθυνόμαστε στις
σήραγγες του Κου Τσι, γνωστές από το πόλεμο του Βιετνάμ
και τρανή απόδειξη της ευρηματικότητας, του θάρρους και
της αυτοθυσίας που επέδειξαν οι Βιετκόνγκ κατά 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 ξε-
κινήσουμε από την αποβάθρα του Κάι Μπει, θα επιβιβα-
στούμε στο ιδιωτικό μας πλοιάριο και θα μεταφερθούμε στην
ομώνυμη πλωτή αγορά έχοντας έτσι την ευκαιρία να ζήσουμε
τη μοναδικότητα του χώρου, καθώς οι αγοραπωλησίες και
οι ανταλλαγές των προϊόντων γίνονται από πλοιάριο σε πλοι-
άριο. Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό σπίτι
και θα μελετήσουμε τις κηπευτικές καλλιέργειες ενώ θα κλεί-
σουμε την γνωριμία μας με τον ζωοδόχο ποταμό περιπλέοντας
με ειδικές βάρκες τα στενά κανάλια που σχηματίζει λίγο πριν
την έξοδό του στα νερά της Νότιας Θάλασσας. Τέλος στο Βιν
Λονγκ θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε σε μία αυ-
θεντικά «χωριάτικη» αγορά. ** Το απόγευμα μεταφερόμαστε
στο αεροδρόμιο για την πτήση προς το Σιεμ Ριεπ της Καμπότζη.
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Θα απολαύσουμε το
παραδοσιακό δείπνο μας με την συνοδεία μουσικής και χο-
ρών Αψάρα των θρυλικών Χμερ. 

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

11η μέρα: ςιεμ Ριεπ
Η μέρα μας ξεκινάει με την επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο του Ανγκόρ Τομ. Είναι μία ανεπανάληπτη εμπειρία
αφού τα υπέροχα μνημεία που άφησαν παρακαταθήκη για
τις επόμενες γενιές οι πολυμήχανοι Χμερ, είναι σίγουρα τα
πλέον μεγαλειώδη της Ασιατικής Ηπείρου. Πρώτα η Νότια
Πύλη και το υπέροχο Μπαγιόν και μετά τα ερείπια του πρώην
παλατιού και φυσικά οι διάσημες εξέδρες των Ελεφάντων
και του Λεπρού Βασιλέως μας δίνουν μία πολύ χορταστική
γεύση του μεγαλείου της αρχιτεκτονικής των Χμερ. Στη συνέ-
χεια επισκεπτόμαστε τον πιο διάσημο ναό Ταμ Προμ, με τους
τεράστιους κορμούς δένδρων να ξεπηδούν απειλητικοί μέσα
από τα κτίρια του πρώην μοναστηριού-παλατιού, που έγινε

γνωστός από τις ταινίες του Χόλυγουντ. Συνεχίζουμε για το
διάσημο 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 θρησκειών,
τόσο του Ινδουισμού όσο και του Βουδισμού. Ο ναός απο-
τελεί σύμβολο για την Καμπότζη, αφού εμφανίζεται στη ση-
μαία της χώρας από το 1863 καθώς αποτελεί και το κύριο
τουριστικό αξιοθέατο της χώρας. 
12η μέρα: ςιεμ Ριέπ - Πνομ Πενχ
Το πρωί επισκεπτόμαστε τον εντυπωσιακό από τα σκαλίσματα
ναό Μπάντει Σρει, αφιερωμένο στον θεό Σίβα και αμέσως
μετά θα απολαύσουμε μία βαρκάδα στην όμορφη λίμνη
Τόνλε Σαπ, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη εσωτερική λίμνη
της Ασίας, όπου θα παρατηρήσουμε πλωτά χωριά και την
ζωή των ανθρώπων που ζουν πάνω στο νερό, θα κάνουμε
μια στάση στο σχολείο και στη συνέχεια θα ενημερωθούμε
για τη σχολή της γλυπτικής τέχνης που ανθεί στην Καμπότζη.
Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την
μαρτυρική πρωτεύουσα Πνομ Πενχ. 
13η μέρα: Πνομ Πενχ - Βιενσιάν
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για τη γνωριμία της πόλης με
επισκέψεις στο Λόφο της κυρίας Πενχ από όπου πήρε το
όνομα της η πόλη, στο μεγαλόπρεπο Βασιλικό Παλάτι με
την εμφανώς Ταϊλανδέζικη επιρροή και την περίφημη Αση-
μένια Παγόδα, στο τραγικό Μουσείο Γενοκτονίας που στε-
γάζεται στη διάσημη πρώην φυλακή Τουλ Σλένγκ όπου δια-
πράχθηκαν τα εγκλήματα των κόκκινων Χμερ και φυσικά
στην προμενάδα του ποταμού Μεκόνγκ. Θα επισκεφθούμε
το μνημείο της Ανεξαρτησίας και θα τελειώσουμε με το πολύ
ενδιαφέρον Εθνικό μουσείο. *** Αργότερα μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για την Βιενσιάν του Λάος. Εγκατά-
σταση στο ξενοδοχείο μας.

***Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πνομ Πενχ για τους συμ-
μετέχοντες 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 προ-
γράμματα δεν θα μπορούσαμε για λόγους κόστους να πα-
ραλείψουμε την πρωτεύουσα του Λάος, την πάντα ενδιαφέ-
ρουσα Βιενσιάν. Στην σημερινή ξενάγηση που ακολουθεί
θα δούμε την περίφημη Αψίδα του Θριάμβου, τους ιερούς
ναούς Βατ Σι Σάκετ και Βατ Πρα Κέο,την Τατ Λουάνγκ,την
χρυσοποίκιλτη στούπα που αποτελεί το σύμβολο της πόλης
και την αγορά, που είναι βέβαιο ότι θα μας συναρπάσουν.
Τέλος αφού απολαύσουμε για τελευταία φορά την θέα του
ποταμού Μεκόνγκ θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο απ’
όπου θα πάρουμε την σύντομη πτήση μας για την Λουάνγκ
Πραμπάνγκ, την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα του
Λάος. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
15η μέρα: Λουάνγκ Πράμπανγκ
Η πιο απομονωμένη χώρα της Ινδοκίνας συνεχίζει να κινείται
με τους ίδιους αργούς και νωχελικούς ρυθμούς εδώ και αι-
ώνες. Το πρωί επιβιβαζόμαστε σε πλοιάριο όπου διασχίζοντας
τον Μεκόνγκ και απολαμβάνοντας τη τροπική φύση θα φθά-
σουμε στα σπήλαια Πακ Ου, με τα χιλιάδες βουδιστικά αγάλ-
ματα, τάματα των πιστών ανά τους αιώνες. Η επιστροφή μας
στη πόλη διανθίζεται από επίσκεψη σε τυπικό χωριό για να
μυηθούμε στα Λαοτιανά ήθη και έθιμα. Απογευματινή επί-
σκεψη στο Παλαιό Παλάτι με την ιδιότυπη αρχιτεκτονική του,
μίγμα λαοτινού και γαλλικού αρχιτεκτονικού ρυθμού. Η γνω-
ριμία 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 αιώνων, σπου-
δαία αρχιτεκτονική κι εκπληκτικά έργα τέχνης, όλα συγκεν-
τρωμένα σε λίγα οικοδομικά τετράγωνα που κάνουν φανερό
το λόγο που η πόλη προστατεύεται από την Ουνέσκο. Η
μέρα μας κλείνει στο λόφο Που Σι που η δυσκολία ανάβασης
ανταμείβει με την παρακολούθηση ενός υπέροχου ρομαντι-
κού ηλιοβασιλέματος. 
16η μέρα: Λουάνγκ Πράμπανγκ - αθήνα
Κλείνουμε την γνωριμία μας με την πρώτη πρωτεύουσα της
χώρας με μια επίσκεψη στο καταπράσινο εθνικό πάρκο του
Γκουαγκξι με τους ομώνυμους καταρράκτες που αποτελούν
ένα δροσερό καταφύγιο κατά την διάρκεια των καυτών ημε-
ρών του καλοκαιριού. Αργότερα μεταφερόμαστε στο αερο-
δρόμιο από όπου πετάμε μέσω Ντόχα για την Αθήνα.
17η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη
Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* / Πρωινό μπουφέ καθημερινά
/ Ημιδιατροφή (γεύματα και δείπνα) στα ξενοδοχεία και τοπικά εστιατόρια / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα / Εισόδους στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Βίζα εισόδου
στη χώρα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων / Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο / Αχθοφορικά ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:Σκαναρισμένη φωτοτυπία του διαβατη-
ρίου σας, με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την μέρα εξόδου από τη χώρα, 15 μέρες πριν την αναχώρηση. 
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Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Γιανγκόν
Πτήση για την Γιανγκόν μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
2η μέρα: Γιανγκόν
Άφιξη νωρίς το πρωί στην Γιανγκόv, γνωστή ως ‘’ο Κήπος
της Ανατολής’’. Ολοήμερη ξενάγηση της πόλης όπου μεταξύ
των άλλων θα επισκεφθούμε την Παγόδα Μποταούνγκ
κοντά στον ποταμό Γιανγκόν, την Παγόδα Σούλε και την
περίφημη τοπική αγορά Σκοτ. Στην συνέχεια μας περιμένει η
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 αφιερωμένη στους ναούς του Μπαγκάν, τον
δεύτερο σπουδαιότερο αρχαιολογικό χώρο της Ασίας μετά
το Ανγκόρ στη Καμπότζη. Η επίσκεψή μας περιλαμβάνει την
χρυσή παγόδα Σβεζιγκόν, την παγόδα Νταμαγιάνγκ (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)
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τη πολύχρωμη αγορά
Νιούνγκ Ου για να θαυμάσουμε τα τοπικά προϊόντα που
πουλούν οι ντόπιοι κάτοικοι και στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για το όρος Πόπα, ένα ανενεργό ηφαίστειο
1518 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Για αυτό που
είναι όμως περισσότερο γνωστό το όρος Πόπα είναι το
εντυπωσιακό μοναστήρι Πόπα Τανγκαλά που βρίσκεται
σκαρφαλωμένο στην κορυφή και είναι 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 την
περιοχή του Πιν Ου Λουίν, της πόλης των λουλουδιών σε
υψόμετρο 1070μ. Τα αποικιακού ρυθμού σπίτια δίνουν μια
μοναδική εικόνα την οποία θα απολαύσουμε γυρνώντας την
πόλη με άμαξες! Η επίσκεψή 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
Αμέσως μετά το πρωινό αναχωρούμε για τον σιδηροδρομικό
σταθμό της πόλης και επιβιβαζόμαστε στο τραίνο για μια
μοναδική διαδρομή κατά μήκος της πιο διάσημης γέφυρας
της χώρας, της Viaduct Gokhteik. Στην συνέχεια θα
μεταφερθούμε στο Μανταλέι. 
7η μέρα: μανταλέι
Η σημερινή μας μέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στην
Αμαραπούρα, την αρχαία πρωτεύουσα της Βιρμανίας. Θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε πάνω στη γραφική
γέφυρα Ου Μπειν και μετά θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο
Βουδιστικό Μοναστήρι της χώρας, το Μαχακανταγιόν.
Επιστροφή στο Μανταλέι και ξενάγηση στην πιο ιερή Παγόδα
της περιοχής, Μαχαμούνι. Επιστρέφοντας στο Μανταλέι 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 - Πιντάγια
Το πρωί θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο και πλέοντας κατά
μήκος του ποταμού Αγιαρβάντι θα επισκεφθούμε την παγόδα
Μινγκούν. Πτήση για το Χέχο. Η γραφική διαδρομή μέσα
από τους καταπράσινους λόφους και τους ορυζώνες θα μας

φέρει στην Πιντάγια. Θα επισκεφθούμε το ομώνυμο σπήλαιο
το οποίο είναι γεμάτο με ιερά αγάλματα του Βούδα σε μια
εκπληκτική ποικιλία σχημάτων.
9η μέρα: Πιντάγια - Λίμνη Ίνλε
Αναχώρηση οδικώς για την Λίμνη Ίνλε. Στην διαδρομή μας
βρίσκεται και το Μοναστήρι Σβε Γιαν Πι. Το ίδιο απόγευμα
θα εξερευνήσουμε με πλοιάριο κρυμμένες γωνιές της
υδάτινης πολιτείας όπου συνυπάρχει η λατρεία του Βούδα
με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των κατοίκων 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 μυστικιστική ατμόσφαιρα που δημιουργούν
οι παγόδες στην κορυφή του λόφου του Ιν Ντείν και θα
περιηγηθούμε στο χωριό των Πάο.
11η μέρα: Λίμνη Ίνλε - Γιανγκόν - Κιαικτίγιο (Χρυσός
Βράχος)
Πρωινή πτήση για τη γνώριμη Γιανγκόν. Άφιξη και
αναχώρηση για την Νοτιανατολική Βιρμανία και την περιοχή
των Μον. Το απόγευμα θα φθάσουμε στο χωριό Κιαικτίγιο
στο οποίο βρίσκεται η περίφημη 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. και που στην κορυφή
του βρίσκεται η μικρή παγόδα που του έδωσε και το όνομα
του. Επιστρέφοντας οδικώς στην Γιανγκόν θα επισκεφθούμε
την Παγόδα Σουεμαντάου και την Παγόδα Σουεθαρουνγκ.
Άφιξη αργά το απόγευμα στη Γιανγκόν, μεταφορά στο
ξενοδοχείο για ένα πλούσιο δείπνο μπουφέ. 
13η μέρα: Γιανγκόν.- αθήνα / Θεσσαλονίκη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την Αθήνα / Θεσσαλονίκη. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΡΜΑΝΙΑΣ - ΧΡΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ

AΠΟ

€1630

13 MEΡΕΣ                                                                                                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 17/6, 18/7, 8/8, 16/9, 25/10

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* / Πρωινό μπουφέ καθημερινά
/ Ημιδιατροφή (γεύματα και δείπνα) στα ξενοδοχεία και τοπικά εστιατόρια / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα / Εισόδους στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Βίζα εισόδου
στη χώρα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο / Αχθοφορικά ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Σκαναρισμένη φωτοτυπία του διαβατη-
ρίου σας, με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την μέρα εξόδου από τη χώρα & μία έγχρωμη φωτογραφία διαστά-
σεων 4,6 μήκος Χ 3,8 πλάτος 20 μέρες πριν την αναχώρηση. 

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 13.20 17.45
ΝΤΟΧΑ - ΓΙΑΝΓΚΟΝ 19.55 06.00*
ΓΙΑΝΓΚΟΝ - ΝΤΟΧΑ 07.00 12.50
ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 14.15 19.20
* Άφιξη την επόμενη μέρα
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

Ένα θαυμάσιο πρόγραμμα που επισκέπτεται τα μοναδικά αξιοθέατα της Ιάβα και
χτενίζει κυριολεκτικά το Μπαλί. Δύο υπέροχα νησιά της Νοτιοανατολικής Ασίας
με φυσικές ομορφιές, νυχτερινή διασκέδαση και εξαιρετική φιλοξενία!  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 18/6, 20/7, 10/8, 7/9, 25/10

Πτήσεις με QATAR AiRWAYS / EMiRATES

Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή

Η ποικιλομορφία  του ταξιδιού  Μαλαισίας, Σιγκαπούρης, Βόρνεο και Μπρουνέι,
σίγουρα θα σας «προκαλέσει». H σύγχρονη μεγαλούπολη Κουάλα Λουμπούρ, η
άγρια φύση και οι ποτάμιες πολιτείες του Σαραβάκ στο Βόρνεο και τέλος, το
Μπρουνέι,με τα πλωτά σπίτια και τα περίτεχνα τζαμιά συμπληρώνει ένα πανόρα-
μα εντυπώσεων που θα σας γοητεύσει!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/6, 18/7, 8/8, 15/9, 25/10
Πτήσεις με QATAR AiRWAYS / EMiRATES

Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή

Το Μπαγκλαντές, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες του πλανήτη, είναι
μια χώρα με απίστευτη ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον, το
πλούσιο ανθρωπολογικό ενδιαφέρον και σημαντικά Βουδιστικά και Ινδουιστι-
κά μνημεία, παρά τον μουσουλμανικό της πληθυσμό. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/6, 17/7, 8/8, 16/9, 25/10

Πτήσεις με QATAR AiRWAYS / EMiRATES

Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή

Ένα διαφορετικό οδοιπορικό που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο στοιχεία, όπως
ο Καθολικισμός και το έντονο αποικιακό παρελθόν, τους παγκοσμίως διάση-
μους κλιμακωτούς ορυζώνες του Ιφουγκάο, την εκπληκτική φύση στους λόφους
της σοκολάτας στο Μποχόλ και την μοναδική Μανίλα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 14/6, 17/7, 8/8, 16/9, 25/10

Πτήσεις με QATAR AiRWAYS / EMiRATES

Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή

Χώρα τροπική, γεμάτη χρώματα κι αρώματα, γεύσεις και αισθησιασμό. Είναι η
χώρα με την οργιώδη βλάστηση, τους χρυσούς βούδες και τις ειδυλλιακές πα-
ραλίες. Η χώρα των καναλιών, της έντονης νυχτερινής ζωής και των πλούσιων
αγορών. Ένα εκρηκτικό μείγμα από πολιτισμούς, αρχιτεκτονικές, γλώσσες και
τρόπους ζωής που σίγουρα εντυπωσιάζουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 14/6, 17/7, 8/8, 16/9, 25/10
Πτήσεις με QATAR AiRWAYS / EMiRATES

Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή

Πανόραμα Ταϊλάνδης - Ορεσίβιες Φυλές                                   12 μέρες, από €1190

Πανόραμα Μπαγκλαντές                                                                            12 μέρες, από €1590

Πανόραμα Μαλαισίας - Σιγκαπούρη - Βόρνεο - Μπρουνέι                        13 μέρες, από €2390

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

Πολιτιστικό Πανόραμα Φιλιππίνων                                                                    13 μέρες, από €2250



Το Ταξιδι μας
1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - ςαγκάη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Σαγκάη,
μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
2η μέρα: ςαγκάη 
Άφιξη στην Σαγκάη. Τόνοι μελανιού έχουν χυθεί για να περι-
γράψουν την διασημότερη πόλη 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. Θα έχουμε την πρώτη
γνωριμία μας με την φουτουριστική μεγαλούπολη ξεκινώντας
από τον πύργο Jinmao, ένα γυάλινο μαργαριτάρι αρχιτεκτο-
νικής με λαμπερά χρώματα και φουτουριστικό σχεδιασμό,
ύψους 468 μέτρων το οποίο και θα αποτελέσει το σημείο
από όπου θα απολαύσουμε το συγκλονιστικό πανόραμα της
πόλης ενώ στους εκθεσιακούς χώρους του Εθνικού Μου-
σείου, θα γνωρίσουμε τις ρίζες του Κινεζικού πολιτισμού,
μέσα από εκθέματα αγγειοπλαστικής, γλυπτικής, ζωγραφικής
καλλιγραφίας και σκευών μαγειρικής, που χρονολογούνται
από το 3.000 π.Χ. 
3η μέρα: ςαγκάη 
Η αίσθηση του επισκέπτη που αντικρύζει για πρώτη φορά την
χαώδη μεγαλούπολη, είναι σοκαριστική. Η Σαγκάη δεν είναι
παλαιά πόλη. Χτίστηκε μόλις τον 11ο αιώνα, χωρίς να δια-
δραματίσει ποτέ κανέναν ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Κίνας.
Για αιώνες παρέμεινε μία ασήμαντη επαρχιακή πόλη, γνωστή
σαν εμπορική ζώνη και λιμάνι στις ακτές του Ειρηνικού, με
εξαιρετικά περιορισμένη σημασία. Από τις αρχές όμως του
19ου αιώνα, λόγω στρατηγικής θέσης, αποκτά εξέχουσα
θέση στον τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου με τα γει-
τονικά κράτη και ο μικρός οικισμός άρχισε να αναπτύσσεται
ραγδαία. Έναν αιώνα μόλις αργότερα, παρατηρώντας προ-
σεκτικά την Σαγκάη, αντιλαμβανόμαστε πώς θα είναι οι μετα-
μοντέρνες πόλεις τους μέλλοντος. Στα 6440 τ.χλμ. της γεω-
γραφικής επιφάνειας που καλύπτει, συντελείται ένα θαύμα το
οποίο θα γνωρίσουμε σε βάθος στην σημερινή ξενάγηση. Η
γραφική China Town με τους δαιδαλώδεις δρόμους και οι
σκιεροί κήποι Γιού θα μας καλύψουν το ξεχασμένο πρόσωπο

της σύγχρονης μεγαλούπολης. Ο ποταμός Χουάνγκ, που χω-
ρίζει την Ανατολική από την Δυτική Σαγκάη και στις όχθες του
εγείρεται μία πληθώρα εντυπωσιακών δημοσίων κτιρίων και
μνημείων. Το Bund, η λεωφόρος-σύμβολο της ευημερίας της
πόλης, έχει μήκος μόνο 1,5 χλμ. αλλά κοσμείται από ένα αρ-
μονικό σύνολο οικοδομημάτων εξαιρετικής αρχιτεκτονικής,
που αντιπροσωπεύουν όλες τις Ευρωπαϊκές τάσεις, όπως Μπα-
ρόκ, Αρχαιοελληνικό, Νεοκλασικό και Αναγεννησιακό. Ένας
ευχάριστος περίπατος κατά μήκος του ποταμού, με θέα το εν-
τυπωσιακό Pudong, με τους γιγαντιαίους ουρανοξύστες, θα
μας φέρει σε επαφή με το άκρατο μεταμοντέρνο ύφος της πό-
λης. Σειρά έχει η διάσημη λεωφόρος Ναντζίνγκ. Πρόκειται
για την κύρια εμπορική αρτηρία της Σαγκάης, μήκους 5,5 χι-
λιομέτρων, με περισσότερα από 600 πολυτελή καταστήματα,
που ικανοποιούν καθημερινά την καταναλωτική μανία Κινέ-
ζων και επισκεπτών. Εδώ η επικρατούσα νοοτροπία «Κινέζικο,
άρα χαμηλότερης ποιότητας» μάλλον θα αναθεωρηθεί. Το
απόγευμα θα κάνουμε μία ονειρική κρουαζιέρα στον ποταμό
Χουάγκ Που, την ώρα, που το φως της μέρας θα χάνεται και
οι ακτίνες “νέον” θα προσδίδουν μία εξωπραγματική γοητεία
στον ορίζοντα της πόλης.
4η μέρα: ςαγκάη - Τζουτζουάνγκ - ςαγκάη
Εδώ και δυόμιση χιλιάδες χρόνια η καρδιά της Κίνας χτυπάει
στις κοιλάδες του ποταμού Γιανγκτσέ και των αναρίθμητων
παραποτάμων του. Τότε μικρά ευκίνητα πλεούμενα μεταφέ-
ραν τα αγροτικά προϊόντα, από τα βαλτώδη κανάλια στο
Grand Canal και οι εμπορικές συμφωνίες κλείνονταν στις
λασπώδεις όχθες των ποταμών. Σήμερα οι οικονομικές δια-
πραγματεύσεις υπογράφονται στους ατσάλινους ουρανοξύ-
στες, που απειλούν να καταπιούν τις κινεζικές μεγαλουπόλεις.
Αφήνοντας για λίγο την φρενίτιδα της Σαγκάης θα εκδρά-
μουμε στο «Κρυμμένο μαργαριτάρι» των υδάτινων συμπλεγ-
μάτων της Ανατολικής Κίνας, που ακούει στο εξωτικό όνομα
Τζουτζουάνγκ και που πρώτο το Cosmorama ανακάλυψε
και περιέλαβε στα ταξιδιωτικά του οδοιπορικά. Στενά δρο-
μάκια, αβαθή κανάλια, πέτρινες καμπυλωτές γέφυρες, πο-
λύχρωμοι ναοί και ομοιώματα χάρτινων δράκων αποτελούν
το σχεδόν θεατρικό σκηνικό της μικρής πόλης, που μοιάζει
να στέκεται ακίνητη στον χρόνο και αρνείται πεισματικά να
εκμοντερνιστεί. Η ρομαντική βαρκάδα με παραδοσιακά πλε-

ούμενα θα είναι η απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία, που θα μας
μεταφέρει στην εποχή του Μάρκο Πόλο, που έμεινε άφωνος
με την σαγηνευτική ομορφιά των υδάτινων πολιτειών της
Ανατολικής Κίνας. Το απόγευμα επιστρέφουμε στην λάμψη
της Σαγκάης. Αργότερα θα παρακολουθήσουμε μία εκπλη-
κτική παράσταση των περίφημων ακροβατικών της Σαγκάης.
5η μέρα: ςαγκάη - ςουτσόου
Πρωινή οδική αναχώρηση για την Σουτσόου, στην περιφέ-
ρεια Τσιανγκσού. Σήμερα η μορφή του Πρωθυπουργού είναι
σκαλισμένη σε πέτρα στην αποβάθρα, για να θυμίζει στους
επισκέπτες που φτάνουν εδώ σοκαρισμένοι από τα δάση ου-
ρανοξυστών που έχουν δει, ότι η ομορφιά αντέχει στο χρόνο,
τα κανάλια, που σχεδίασαν οι πολεοδόμοι του Zixu είναι
ακόμα εδώ και τα σπίτια όπου έζησαν γενιές εμπόρων μετα-
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ - ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
10 MEΡΕΣ                                                                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 23/5, 21/06, 05 & 17/07, 09 & 30/08, 20/09, 25/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 20.20 00.55*
ΝΤΟΧΑ - ΣΑΓΚΑΗ 02.25 16.20
ΠΕΚΙΝΟ - ΝΤΟΧΑ 01.50 05.35
ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07.10 12.10
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 20.20 00.55*
ΝΤΟΧΑ - ΣΑΓΚΑΗ 02.25 16.20
ΠΕΚΙΝΟ - ΝΤΟΧΑ 01.50 05.35
ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07.10 12.10
* Άφιξη την επόμενη μέρα

Αναχ. Άφιξη
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18.05 23.35
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΣΑΓΚΑΗ 02.50 15.30
ΠΕΚΙΝΟ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 07.25 11.35
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 16.20 20.25

AΠΟ

€690
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ξιού, υπάρχουν ακόμα. Οι καιροί έχουν αλλάξει αλλά το
ύφος και ο χαρακτήρας του Σουτσόου παραμένουν αναλ-
λοίωτα. Τα κανάλια χρησιμοποιούνται ακόμα και στην παλιά
πόλη το ρολόι του χρόνου έχει ακινητοποιηθεί. Ο Κήπος του
«Ταπεινού Αξιωματούχου» και ο βραχόκηπος του «Δεξιοτέχνη
των Διχτυών» που χρονολογείται από την δυναστεία των
Μινγκ και, ως εκ θαύματος, σώθηκε από την καταστροφική
μανία της επανάστασης των Τάιπινγκ είναι τα κύρια σημεία
της ξενάγησης μας. Την γνωριμία μας με την πόλη θα κλείσει
η επίσκεψη στο ιστορικό τέμπλο Baosheng, στον Λόφο της
Τίγρης, που κατασκευάσθηκε προς τιμήν του αγαπημένου
αυτοκράτορα Jingming, της δυναστείας Wei.
6η μέρα: ςουτσόου - Χαντσόου
Το πρωί θα μεταφερθούμε οδικώς στο Χαντσόου. Το γοητευ-
τικό Χαντσόου ιδρύθηκε επί της δυναστείας των Τσιν με το
όνομα Τσιαντάνγκ και αναφέρεται, σαν μία από τις επτά αρ-
χαιότερες πρωτεύουσες της Κίνας. Η άφιξή μας στην ονομαστή
“υγρή πόλη” θα συνοδευτεί από επίσκεψη στην περίφημη
Βουδιστική παγόδα των «Έξι Αρμονιών» και αμέσως μετά
από μία βαρκάδα στο ειδυλλιακό τοπίο της Δυτικής λίμνης,
το κορυφαίο φυσικό αξιοθέατο της περιοχής, που αποτελεί
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ολοκλη-
ρώνουμε την ξενάγησή μας με επίσκεψη σε φυτεία τσαγιού. 
7η μέρα: Χαντσόου - Πεκίνο
Σήμερα μας περιμένει μία ακόμα έκπληξη που αποδεικνύει
με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την τρομακτική πρόοδο
που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Κίνα. Η μετα-
φορά μας από το Χαντσόου στο Πεκίνο, 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 πρώτη γνωριμία με την μεγαλούπολη είναι
τα περίφημα Θερινά Ανάκτορα, ένα σύμπλεγμα παλατιών,
κήπων εσωτερικών αυλών και αιθουσών που απηχούν την
ιστορία δυναστειών που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δια-
μόρφωση της μεγάλης αυτοκρατορίας. Η γαλήνια λίμνη Κου-
μίνγκ διευκολύνει τον ναρκισσιστικό αντικατοπτρισμό του
παλατιού στην αχλή του οποίου ακόμα και σήμερα ο επι-
σκέπτης μπορεί να «ακούσει» ψιθύρους και κραυγές από την
ταραγμένη εποχή της επανάστασης των Μπόξερ. 
8η μέρα: Πεκίνο
Μετά το πλούσιο πρωινό θα ξεκινήσουμε μία περιεκτική ξε-
νάγηση στο κορυφαίο αξιοθέατο της Κίνας, το Σινικό Τείχος.
Πρόκειται για το απόλυτο πανανθρώπινο μεγαλούργημα,
ορατό από την Σελήνη, μήκους 8.800 χλμ., που ξεκίνησε να
υλοποιείται τον 3ο π.Χ. αιώνα. Η κατασκευή του προσαρμό-
στηκε στην διαθεσιμότητα των υλικών τής κάθε περιοχής που
διέσχιζε, ωστόσο η σύλληψη και η οχυρωματική αρχιτεκτο-
νική του το κατατάσσουν στα κορυφαία αμυντικά έργα του
ανθρώπου. Το τείχος, αρκετά φαρδύ για να παρέχει άνεση
στον καλπασμό επτά έφιππων στρατιωτών, συμπληρώνεται
από κωνοειδείς πύργους και παρατηρητήρια. Κάθε πύργος
διαθέτει σκάλες και εισόδους, ειδικά σχεδιασμένες, έτσι ώστε
να προκαλείται σύγχυση στους επιτιθέμενους. Εμείς θα το
προσεγγίσουμε στο πέρασμα του Τζινγιονγουάν και θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε πάνω του, να φωτο-
γραφήσουμε τις πολεμίστρες και τους αμυντικούς πύργους
και να φανταστούμε δυνατούς στρατούς να το διατρέχουν
με αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση. Μαγεμένοι από την

αισθητική αρμονία της μεγαλειώδους κατασκευής θα συνε-
χίσουμε για την ιερή περιοχή του Changling, όπου βρίσκεται
η πλειοψηφία των αυτοκρατορικών τάφων της περίφημης
δυναστείας των Μινγκ, η οποία έθεσε τις βάσεις της πολιτι-
στικής και πνευματικής αναμόρφωσης της Κίνας. Γεμάτοι από
πρωτόγνωρες εικόνες και ανατολίτικους ήχους, θα κλείσουμε
την μέρα μας με ένα παραδοσιακό δείπνο «Πάπιας Πεκίνου»,
σε ειδικευμένο τοπικό εστιατόριο. Δεν είναι μόνο ο έρωτας,
που περνάει από το στομάχι, βλέπετε. Αν θέλει κανείς να δι-
εισδύσει στην κουλτούρα ενός λαού θα πρέπει πρώτα να
δοκιμάσει την κουζίνα του.
9η μέρα: Πεκίνο - αθήνα / Θεσσαλονίκη
Το Πεκίνο είναι μια πόλη ανεξάντλητη σε αξιοθέατα. Σίγουρα
λοιπόν δεν μπορεί να πει κανείς ότι τα είδε όλα. Όμως υπάρ-
χουν κάποια μνημεία που σηματοδοτούν την ιστορία της χώ-
ρας και ξεχωρίζουν σαν διαμάντια στο στέμμα της πολιτιστικής
της κληρονομιάς. Ένα τέτοιο «διαμάντι» είναι κι ο Ναός του
Ουρανού που θα επισκεφθούμε σήμερα το πρωί. Κατα-
σκευασμένος τον 15ο αιώνα μ.Χ σχεδόν σύγχρονο έργο με
την Απαγορευμένη πόλη, αποτέλεσε τον λατρευτικό χώρο
των αυτοκρατόρων που μια φορά το χρόνο έρχονταν ως
εδώ στα νοτιοανατολικά της πόλης για την ετήσια δέηση Κα-
λής Σοδιάς. Το συγκρότημα αποτελείται από το κεντρικό κυ-
κλικό Οικοδόμημα με τριπλή κωνική σκεπή. Εσωτερικά η
γεωμετρική διακόσμηση δημιουργεί μία «ζάλη» που επιτεί-
νεται ακόμα περισσότερο από τη ορμή του ζωηρού κόκκινου
που κυριαρχεί στο χώρο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την
Κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, Τιεν αν Μεν, ακριβώς
μπροστά από την είσοδο της Απαγορευμένης Πόλης. Η ιστο-
ρική τεραστίων διαστάσεων πλατεία αποτελεί εδώ και αιώνες
την καρδιά της αχανούς χώρας. Κτίρια ορόσημα όπως το

Εθνικό Μουσείο, το κτίριο της Γραμματείας του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος, το Μαυσωλείο του Μαό Τσε Τούνκ και φυ-
σικά το μπαλκόνι από όπου ο κορυφαίος ηγέτης του 20ου
αιώνα διακήρυξε την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κί-
νας την 01/10/1949 βρίσκονται γύρω από αυτή. Στη συνέχεια
μας περιμένει το κορυφαίο μνημείο της πόλης, η Απαγορευ-
μένη Πόλη του Πεκίνου. Τα περίφημα Ανάκτορα του Αυτο-
κράτορα αποτελούν σήμερα ένα τεράστιο μουσείο το οποίο
μαρτυρεί με τον πιο εύγλωττο τρόπο την δόξα και το μεγαλείο
των προηγούμενων αιώνων της Κινεζικής Αυτοκρατορίας. Η
μέρα μας θα κλείσει με το «άλλο» Πεκίνο αυτό που συνεχίζει
και κινείται με τους παραδοσιακούς ρυθμούς μακριά από τη
λάμψη της σύγχρονης μεγαλούπολης. Η βόλτα μας με πα-
ραδοσιακά δίκυκλα στα Χουτόνγκ, τις φτωχογειτονιές του
Πεκίνου, θα συμπληρώσει την εικόνα μας για την πόλη.
Πλημμυρισμένοι από εξωτικές εικόνες, μελωδικούς ήχους,
μυρωδιές Ανατολής και κατά πολύ σοφότεροι, μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Το ταξίδι μας έλαβε
τέλος. “Νι χαο” λοιπόν...
10η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη
Άφιξη στην Αθήνα/ Θεσσαλονίκη.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5*, Northern Hotel Σαγκάη, Con-
ference Center Σουτσόου, Zhejiang International Χαντσόου, Hunan Hotel Πεκίνο / Ημιδιατροφή καθημερινά
(δείπνα) στα ξενοδοχεία και σε τοπικά εστιατόρια / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα / Εισόδους στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Βίζα εισόδου στη χώρα / Έμπειρος
αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων/δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου
από τη χώρα και μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο, ειδικών διαστάσεων (για λεπτομέ-
ρειες ρωτήστε μας).



AΠΟ

€2790

Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - Τόκυο
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Τόκυο, τη
λαμπερή πρωτεύουσα της «Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου»
των χρυσανθέμων και της τεχνολογίας που όχι μόνο είναι
μια υπερσύγχρονη μεγαλούπολη αλλά που ανάμεσα στα
εντυπωσιακά μεταμοντέρνα αρχιτεκτονήματα διατηρεί ακόμα
«γωνιές» που παραπέμπουν σε παλαιότερες, πιο ρομαντικές
εποχές.
2η μέρα: Τόκυο
Άφιξη στο αεροδρόμιο Ναρίτα, το εντυπωσιακό διεθνές αε-
ροδρόμιο του Τόκυο, που βρίσκεται 65χλμ. από το κέντρο
της πόλης και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Μια πρώτη
εξερευνητική ματιά στο νυχτερινό Τόκυο θα αποτελέσει η
βόλτα μας με το μετρό στην φωταγωγημένη με «νέον» πε-
ριοχή του Σιντζούκο εκεί όπου χτυπά η καρδιά της ξέφρενης
διασκέδασης της ζωντανής μητρόπολης. 
3η μέρα: Τόκυο
Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από τον απλοϊκό Σιντοϊστικό Ναό
Μειτζί Τζεγκού αφιερωμένο στον αυτοκράτορα Μέιτζι, ο
οποίος στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μετέτρεψε την Ια-
πωνία από ένα παρακμιακό φεουδαρχικό έθνος σε παγκό-
σμια δύναμη. Αμέσως μετά οι χαρακτηριστικοί, ιαπωνικής
τεχνοτροπίας, κήποι του Αυτοκρατορικού Παλατιού, με την
απέριττη κομψότητά τους, θα μας μυήσουν στη ιδιαίτερη ψυ-
χοσύνθεση ενός έθνους όπου το λειτουργικό θριαμβεύει του
φανταχτερού. Ακολουθεί η παραδοσιακή συνοικία της Ασα-
κούσα με τον ιερό Ναό αφιερωμένο στη αγαπημένη θεότητα
του ελέους Κάνον. Τέλος, διατρέχουμε τους εμπορικούς δρό-
μους της Γκίνζα με τα ακριβά καταστήματα και τα κομψά
καφέ, που θεωρούνται οι ακριβότερες εμπορικές αρτηρίες
του κόσμου. Για το βράδυ προτείνουμε μία βόλτα μέχρι την
αριστοκρατική συνοικία της Ακασάκα ή μέχρι το νεανικό Ρο-
πόντζι με τα δεκάδες κέντρα διασκέδασης που κατακλύζονται
από Ιάπωνες κάθε ηλικίας, αποδεικνύοντας ότι οι «εργασιο-
μανείς» 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 προσκυνήματος της με-
σαιωνικής Ιαπωνίας και διάσημο τουριστικό θέρετρο σήμερα.
Αφού φωτογραφηθούμε με φόντο την ιερή τοξοτή γέφυρα
Σινκίο, μας περιμένει ανάβαση στον Ναό Τοσόγκου με τα
υπερβολικά διακοσμημένα συμπλέγματα ναών, που έρχονται
σε αντίθεση με τον Ιαπωνικό μινιμαλισμό και το μαυσωλείο
του Σογκούν της περιοχής, Τοκουγκάουα Ιεγιάσου, που χτί-
στηκε το 1634 από τον εγγονό του. Στη συνέχεια η λίμνη
Τσουτζέντζι, με το υπέροχο ορεινό τοπίο που την περιβάλλει
και ο ορμητικός καταρράκτης Κέγκον, που η υδατόπτωσή
του αγγίζει τα 97 μέτρα, θα μας γεμίσουν με συναισθήματα
γαλήνης, όπως χιλιάδες άλλους επισκέπτες της περιοχής ανά
τους αιώνες. Επιστροφή στο Τόκυο αργά το απόγευμα. Μία
βόλτα στη νυκτερινή Γκίνζα, όπου κυριαρχούν τα προκλητικά
φωτισμένα κτίρια και οι πύργοι των πολυεθνικών εταιρειών
είναι μία σπάνια φουτουριστικής χροιάς εμπειρία που μόνο
η Ιαπωνική πρωτεύουσα μπορεί να προσφέρει.
5η μέρα: Τόκυο - Eπίσκεψη στην Καμακούρα - Τόκυο 
Σήμερα θα έχουμε ολοήμερη εκδρομή, με τρένο, στην πα-
νέμορφη παραθαλάσσια μεσαιωνική Καμακούρα, μία από
τις ομορφότερες εικόνες της Ιαπωνίας. Το σογκουνάτο της
Καμακούρα (1185 - 1333) με ιδρυτή τον Γιοριτόμο, αρχηγό
της φατρίας Μιναμότο, είχε αποκτήσει μεγάλη εξουσία και
ήταν ένα από τα πιο ισχυρά κατά τους ταραγμένους μεσαι-
ωνικούς χρόνους. Αποφασίστηκε η νέα πρωτεύουσα να εγ-
κατασταθεί εδώ και έτσι η μέχρι πρότινος ασήμαντη μικρή
πόλη γνώρισε μια περίοδο αίγλης και μεγαλοπρέπειας. Από-
δειξη ότι το μεγαλύτερο μπρούτζινο υπαίθριο άγαλμα του
Αμίδα Βούδα (Κοτόκου ιν) του 13ου αιώνα και ύψους 13,35
μέτρων βρίσκεται στο έδαφός της και είναι το πρώτο αξιοθέ-
ατο στο οποίο θα μας οδηγήσουν τα βήματά μας. Η περιπα-
τητική μας ξενάγηση θα συνεχισθεί στον “Τσουρουγκαόκα
Χατσιμάνγκου” (Tsurugaoka Hachimangu) με τα χιλιάδες
αφιερωματικά φαναράκια και τα πολύχρωμα αγαλματίδια
της αγαπημένης θεότητας “Τζίτζο”, έναν από τους ωραιότερους
ναούς του Σίντο και το σημαντικότερο 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 εμπορικό

πεζόδρομο “Κομάτσι-Ντόρι” με τα ξύλινα σπίτια, τα γραφικά
καταστήματα και τα παραδοσιακά εστιατόρια αποκαλύπτει
την πλούσια σε παραδοσιακά προϊόντα αγορά της πολύ εν-
διαφέρουσας ιστορικής πόλης.
6η μέρα: Τόκυο - Φούτζι - Χακόνε (Λίμνη Άσι) -
Κιότο
«Πότε μην πεις ωραίο, αν δεν δεις πρώτα το Φούτζι» λέει
ένα αρχαίο Ιαπωνικό γνωμικό και σίγουρα δεν απέχει από
την πραγματικότητα. Το όρος-ηφαίστειο, σύμβολο της Ιαπω-
νίας, 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 Χα-
κόνε, στα 2300 μ. ύψος,είναι μαγευτική. Με μία μικρή κρουα-
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΙΑΠΩΝΙΑ - ΧΙΡΟΣΙΜΑ
11 MEΡΕΣ                                                                                  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 25/5, 16/6, 14/7, 07 & 09/8, 14/9, 21/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22.25 23.55
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΤΟΚΥΟ 01.40 19.10
ΤΟΚΥΟ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22.30 04.40*
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 07.15 08.40
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21.25 22.45
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΤΟΚΥΟ 01.40 19.10
ΤΟΚΥΟ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22.30 04.40*
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 07.25 08.45
* Άφιξη την επόμενη μέρα

Αναχ. Άφιξη
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 13.45 18.00
ΝΤΟΧΑ - ΤΟΚΥΟ 02.20 18.40
ΤΟΚΥΟ - ΝΤΟΧΑ 22.20 04.10*
ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07.15 08.40
* Άφιξη την επόμενη μέρα



ζιέρα στην καταγάλανη λίμνη Άσι με θέα την οροσειρά των
κεντρικών Άλπεων θα κλείσει με «ονειρικό» τρόπο η μέρα
μας. Μεταφορά στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπου θα επιβι-
βαστούμε στο φουτουριστικό τρένο-βολίδα με κατεύθυνση
το Κιότο, την πρώτη πρωτεύουσα του Ιαπωνικού έθνους.
7η μέρα: Κιότο - Νάρα - Κιότο
Η Νάρα, πρώτη πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, είναι σήμερα μία
μικρή, γραφική αλλά καθόλου ασήμαντη πόλη με έντονη
την αύρα του ένδοξου παρελθόντος. Η πρωινή μας επίσκεψη
με το τοπικό τρένο θα συνοδευτεί από επίσκεψη στο Ναό
Κασούγκα Τάισα, που είναι χτισμένος τον 10ο αιώνα σε κι-
νεζικό ρυθμό και στο Τοντατσί που φιλοξενεί το πελώριο
χάλκινο άγαλμα του Νταιμπούτσου (Μεγάλος Βούδας)
ύψους 16 μέτρων. Μια βόλτα στο περίφημο πάρκο των ελα-
φιών, των αγγελιοφόρων των θεών, θα ολοκληρώσει την
γνωριμία μας με την πόλη. Για το ελεύθερο απόγευμα στο
Κιότο η πρότασή 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 αρ-
χοντική πόλη.
8η μέρα: Κιότο - Χιροσίμα - οσάκα
Μετά το πρωινό μας, θα επιβιβαστούμε και πάλι στο τρένο-
βολίδα. Άφιξη στη Χιροσίμα, που το όνομά της ξυπνά μνήμες
από τις ζοφερές τελευταίες μέρες του δευτέρου παγκοσμίου
πολέμου, αλλά που σήμερα το Ιαπωνικό πείσμα μεταμόρ-
φωσε σε μία μοντέρνα πόλη-πρότυπο, που δείχνει να έχει ξε-
περάσει το τραύμα της ατομικής βόμβας. Η μέρα μας θα ξε-
κινήσει με την πολυφωτογραφημένη πύλη «Ιτσουκουσίμα»
στο νησάκι της Mιγιαζίμα λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Χι-
ροσίμα. Πρόκειται για το πιο χαρακτηριστικό θαλάσσιο Τορίι,
το απόλυτο σύμβολο της Ιαπωνικής κουλτούρας. Στη συνέ-
χεια η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στο Πάρκο της Ειρήνης,
με το μοναδικό κτίριο που έμεινε όρθιο ακριβώς δίπλα στο
σημείο που εξερράγη η ατομική βόμβα την 6η Αυγούστου
του 1945, το κενοτάφιο προς τιμήν των χιλιάδων θυμάτων,
την Αιώνια Φλόγα και την καμπάνα της Ειρήνης και το μου-
σείο με τα εκθέματα από τις τραγικές εκείνες ημέρες. Όλα
αυτά όχι μόνο προκαλούν συγκίνηση και θλίψη αλλά αφή-
νουν τον επισκέπτη βαθιά προβληματισμένο από τις επιπτώ-
σεις της χρήσης των πυρηνικών όπλων. Μεταφορά στο σι-
δηροδρομικό σταθμό, όπου θα επιβιβαστούμε σε επόμενο
τρένο-βολίδα. Άφιξη το βράδυ στην Οσάκα.
9η μέρα: οσάκα - Κιότο
Σήμερα θα απολαύσουμε την Οσάκα, την 3η μεγαλύτερη
πόλη της Ιαπωνίας και τον ισχυρότερο οικονομικό και εμπο-
ρικό κολοσσό του κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι η πόλη περι-
λαμβάνεται εδώ και χρόνια στη λίστα με τις πέντε πιο ακριβές
πόλεις του κόσμου, απόρροια της συνάθροισης χρήματος
και της φρενήρους οικονομικής δραστηριότητας. Το κάστρο
της Οσάκα, πιστό αντίγραφο του παλιού κάστρου που κατα-
στράφηκε στο πόλεμο, η περιοχή της Ουμέντα με τα φου-
τουριστικά κτίρια και ο Ναός Σουμιγιόσι θα μονοπωλήσουν
το ενδιαφέρον της σημερινής μας ξενάγησης. Το απόγευμα,
θα μεταφερθούμε στο σιδηροδρομικό σταθμό για να πά-
ρουμε το τρένο-βολίδα για το Κιότο. 
10η μέρα: Κιότο - Τόκιο - αθήνα / Θεσσαλονίκη
Το Κιότο είναι η πιο ιστορική και φινετσάτη πόλη της Ιαπωνίας,
με έντονο αυτοκρατορικό παρελθόν, αφού υπήρξε πρω-
τεύουσα από το 794 έως τα μέσα του 17ου αιώνα. Εκατον-

τάδες ναοί και δεκάδες ιστορικά κτίρια απαρτίζουν την πολι-
τιστική 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 κή-
πους, το Σανζουσαντζέντο με τα 1000 και πλέον αγάλματα
της θεάς Κάνον και φυσικά το ανυπέρβλητο «Χρυσό Περί-
πτερο», το διασημότερο αξιοθέατο της Ιαπωνίας, είναι τα κυ-
ριότερα σημεία της σημερινής μας περιήγησης. Αργότερα θα
μεταφερθούμε στον σιδηροδρομικό σταθμό απ’ όπου θα
πάρουμε το τρένο - βολίδα για το αεροδρόμιο του Τόκυο.
Αναχώρηση το βράδυ για την πτήση της επιστροφής μας.
11η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη
Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* / Ημιδιατροφή καθημερινά
(γεύματα ή δείπνα) στα ξενοδοχεία και σε τοπικά εστιατόρια / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα / Εισόδους στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός
/ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά κατά την
διάρκεια των γευμάτων/δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩ-
ΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα.
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Το Ρατζαστάν, είναι σχετικά αραιοκατοικημένη περιοχή. Ωστόσο τα μνημεία της, κάστρα,
αρχοντικά, περίτεχνοι ναοί και κενοτάφια, σαγηνεύουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό ταξι-
διώτη. Το πανηγύρι του Πουσκάρ στην Πανσέληνο του Νοεμβρίου αποτελεί μια μοναδική
εμπειρία που απογειώνει κυριολεκτικά τις αισθήσεις. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/6, 4/8, 9/9, 10/10
Ειδική αναχώρηση για τις Γιορτές του Πουσκάρ 17μ. 18/11 

διανυκτερεύσεις: Μαντάβα (1), Μπικανέρ (1), Τζαϊσαλμέρ (2), Τζοντπούρ (1), Μά-
ουντ Αμπού (1), Ουνταϊπούρ (2), Πουσκάρ (1), Τζαϊπούρ (2), Άγκρα (1), Δελχί (2)

Στο ταξίδι αυτό περιλάβαμε και τα τρία μεγάλα ιερά του Ινδικού Νότου. Το Μπριχαντε-
σβάρα στο Ταντζόρ, το κολοσιαίο Ραγκανάθα-σουάμι στο Τιρουτσιράπαλι και το φαραω-
νικών διαστάσεων Μενακσί στο Μαντουράϊ. Μαζί τους έρχονται τα κομψοτεχνήματα του
Μπελούρ και του Χαλεμπίντ στο Χασάν και τα αρχαία μονολιθικά συγκροτήματα του Μα-
μαλαπουράμ στις ακτές του Ινδικού.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/6, 15/7, 11/8, 18/9, 22/10, 07/11

διανυκτερεύσεις: Μαντράς (2), Ποντισερί (1), Ταντζόρ (1), Μαντουράι (2), Περιγιάρ
(1), Αλεπέι (1), Κοτσίν (1), Κοϊμπατόρ (1), Μαϊσόρ (2), Χασάν (1), Μπανγκαλόρ (1)

Το μόνο ταξίδι στην Ινδία που σε ένα και μόνο δρομολόγιο αποκαλύπτει όλο το μεγαλείο
της ινδικής τέχνης και πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ συναντάται ο μεγαλύτερος
αριθμός μνημείων που προστατεύει η UNESCO στην Ινδία. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17/6, 5/8, 16/9, 20/10, 12/11

διανυκτερεύσεις: Δελχί (2), Μποπάλ (1), Μαχεσβάρ (1), Αουρανγκαμπάντ (3),
Μπιζαπούρ (1), Μπαντάμι (1), Χαμπί (2), Γκόα (2), Τσιπλούν (1), Βομβάη (2)

Tο ταξίδι τραχύ, κάποιες μέρες οι ανέσεις λιγοστές, όμως το θέαμα αποζημιώνει όσους τολ-
μήσουν να ξεκινήσουν για αυτή την σχεδόν «αχαρτογράφητη» από τουριστικής τουλάχι-
στον άποψης Ινδία. Όλα αυτά φυσικά συνοδεύονται από τις κοσμοπολίτικες μητροπόλεις
της Καλκούτα και του Χαϊντεραμπάντ, τους περίφημους ναούς στο Πούρι και στο Κόναρκ,
και φυσικά το «άγνωστο» αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον Μπανγκλαντές.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/7, 5/8, 7/11

διανυκτερεύσεις: Καλκούτα (2), Μπουμπανέσβαρ (1), Πούρι (2), Γκαπαλπούρ
(1), Ραγιαγκάντα (1)

Χαϊντεραμπάντ - Ανατολική Ινδία - Φυλές Ορίσα - Μπαγκλαντές 18 μέρες, από €3290

Ετοιμάσαμε για σας ένα μεστό πρόγραμμα στην πανέμορφη Σρι Λάνκα που επιτρέπει στον
ταξιδιώτη όχι απλώς να δει κινηματογραφικά τα «βασικά» αξιοθέατα του νησιού αλλά να
απολαύσει περιεκτικές ξεναγήσεις σε ένα μέρος που ο πολιτισμός άνθισε ήδη από τον
3ο π.Χ αιώνα. Το μοναδικό πρόγραμμα με Νότιες παραλίες και το αποικιακό Γκάλε.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 14/7, 28/7, 4/8, 13/8, 1/9, 22/9, 6/10, 
20/10, 10/11
Ειδική αναχώρηση για τη μεγάλη Βουδιστική Γιορτή της Περαχέρα 13/8

διανυκτερεύσεις: Κολόμπο (3), Νουβάρα Ελίγια (1), Κάντυ (2), Ντάμπουλα (3)

Πανόραμα Σρι Λάνκα Νότιες Παραλίες Γκάλε 10/11 μέρες, από €995

Πανόραμα Νότιας Ινδίας - Κεράλα - Κοϊμπατόρ 15 μέρες, από €1490

Δυτική Ινδία - Ρατζαστάν 16 μέρες, από €1290

Πανόραμα Κεντρικής Ινδίας - Γκόα                                                            18 μέρες, από €3450
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Χώρα των αντιθέσεων, απλώνεται από τις άγονες σχεδόν ερημικές περιοχές του Θιβετιανού
οροπεδίου ως τους καταπράσινους λειμώνες της Ινδικής λεκάνης. Πέρα όμως από τους
ναούς και τα παλάτια, αυτό που κάνει το Νεπάλ να ξεχωρίζει είναι τα βουνά του, και η πο-
λιτιστική του κληρονομιά.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28/6, 19/7, 14 & 23/8, 6 & 20/9, 25/10, 15/11

διανυκτερεύσεις: Κατμαντού (3), Τσιτουάν (2), Ποκάρα (2)

Σκαρφαλωμένα σε απόκρημνες πλαγιές, τα τέσσερα αυτά βασίλεια, κρύβουν ένα τεράστιο
πλούτο βουδιστικής παράδοσης. Το επιβλητικό τοπίο σε συνδυασμό με τις ασκητικές μορ-
φές των μοναχών, κάνουν τα μοναστήρια της περιοχής να μοιάζουν με ησυχαστήρια μιας
άλλης εποχής, ξεκομμένα από οτιδήποτε υλικό και κοσμικό. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/6, 4/8, 21/9

διανυκτερεύσεις: Καλκούτα (2), Τσάλσα (1), Νταρτζιλίγκ (1), Δελχί (2), Πάρο (2),
Τιμπού (3), Γκανγκτόκ (2), Λεχ (3), Καργκίλ (1), Σριναγκάρ (1)

Το ταξίδι στο Θιβέτ, ακόμα και για τους μη βουδιστές, αποτελεί ένα προσκύνημα. Η διεισ-
δυτική αυτή αποστολή θα σας αποκαλύψει πανέμορφα τοπία, ζωντανές παραδόσεις, αρ-
χέγονες θρησκείες, απίστευτη αρχιτεκτονική, πολύχρωμες φορεσιές και γαλήνια πρόσωπα
που συνθέτουν ένα πανόραμα σε αυτό το συγκλονιστικό ταξίδι.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/6, 5/8, 7/9

διανυκτερεύσεις: Κουμίνγκ (2), Νταλί (1), Λιτζιάνγκ (2), Τζονγκντιάν (2), Λάσα (3),
Γκιαντσέ (1), Σιγκάτσε (1), Τσενγκτού (1), Λεσάν (1)

Το ταξίδι αυτό φιλοδοξεί να σας ταξιδέψει στις αχανείς εκτάσεις της Μογγολίας, στη
Mαντζουρία, επαρχία της Κίνας με ανάκτορα και πόλεις θαυμαστά αντίγραφα των καλύ-
τερων αρχιτεκτονημάτων του Πεκίνου. Η αποκάλυψη του ταξιδιού είναι σίγουρα η Βόρεια
Κορέα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/6, 14/7, 4/8, 8/9, 6/10

διανυκτερεύσεις: Ουλάν Μπατόρ (3), Ερντένε Ζου (1), Μπαγιανγκόνμπι (1), Ντα-
τόνγκ (2), Πεκίνο (1), Σανχαϊγκουάν (1), Σενιάνγκ (1), Νταν Ντονγκ (1), Πιονγκγιάνγκ
(3), Σεούλ (2), Κυονγκσού (1), Πουσάν (1)

Θα επισκεφθούμε τα καλοσχεδιασμένα μουσεία των νεόκοπων πρωτευουσών αυτών των
χωρών, καθώς και τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους τους, θα γευτούμε την πλού-
σια παραδοσιακή κουζίνα τους και θα ανακατευτούμε με τους ντόπιους που ακόμα και
σήμερα αγωνίζονται να ξεφύγουν από το νομαδικό παρελθόν τους.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/6, 10/8, 21/9

διανυκτερεύσεις: Τασκένδη (1), Σαμαρκάνδη (2), Μπουχάρα (2), Χίβα (2), Ασγ-
καμπάτ (3), Μαρί (1), Μπισκέκ (1), Αλμάτυ (2)

Πολιτιστικό Πανόραμα Κεντρικής Ασίας 15 μέρες, από €2690

Γιουνάν - Σιτσουάν - Θιβέτ - Μειονότητες Νοτιοδυτικής Κίνας 17 μέρες, από €2990

Βασίλεια των Ιμαλαΐων (Μπουτάν - Σικκίμ - Λαντάκ - Κασμίρ) 21 μέρες, από €3890

Πανόραμα Νεπάλ Σαφάρι στο Τσιτουάν 9 μέρες, από €850

Μογγολία - Μαντζουρία - Βόρεια & Νότια Κορέα 14/21 μέρες, από €3490



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα - Κέιπ Τάουν
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.
2η μέρα: Κέιπ Τάουν
Άφιξη στο παραθαλάσσιο και πανέμορφο Κέιπ Τάουν. Μια
πόλη με έντονη αποικιοκρατική αρχιτεκτονική, κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα και πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Έμβλημα
της πόλης είναι το Table Mountain (επίπεδο βουνό) που δε-
σπόζει στο τοπίο και χαρίζει στον επισκέπτη μαγευτική θέα
προς την πόλη και το λιμάνι της. Η επίσκεψη γίνεται με τελε-
φερίκ και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Με-
ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα
γνωρίσουμε το παλαιό λιμάνι της πόλης, γνωστό ως Water
Front, που σήμερα κυριαρχείται από πολυτελέστατα κατα-
στήματα, εστιατόρια, μουσεία, καφέ και μπαρ.
3η μέρα: Κέιπ Τάουν (hout Bay, ακρωτήριο Καλής
Ελπίδας)
Σήμερα η μέρα μας προβλέπεται συγκλονιστική καθώς περι-
λαμβάνει ένα από τα πιο διάσημα γεωγραφικά ορόσημα
στον πλανήτη, το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Αν και δεν
είναι τελικά το νοτιότερο άκρο της Αφρικανικής Ηπείρου,
ιστορικά εντούτοις σημάδεψε την εποχή των μεγάλων εξε-
ρευνητών μια που τα καράβια τους είτε αγκυροβόλησαν εκεί,
είτε το παρέπλευσαν αλλάζοντας ακριβώς σε αυτό το σημείο
πορεία προς Δυτικά. Αφήνοντας πίσω μας λοιπόν το Κέιπ Τά-
ουν, θα ακολουθήσουμε κι εμείς τον δυτικό αρμό της χερ-
σονήσου. Πρώτος σταθμός το ψαροχώρι στο Hout Bay, από
τον κόλπο του οποίου θα σαλπάρουμε για μια κρουαζιέρα
στο νησί με τις Φώκιες. Το σκάφος παραπλέοντας τις βραχώ-
δεις ακτές θα μας δώσει την ευκαιρία να παρατηρήσουμε
αυτά τα “χαριτωμένα” ζώα και να τα φωτογραφήσουμε την
ώρα που ξαπλωμένα στα βράχια απολαμβάνουν ανέμελα
τον ήλιο. Στη συνέχεια θα διατρέξουμε την περιοχή του Εθνι-
κού Πάρκου του Ακρωτηρίου σε μία πορεία νότια μέχρι την
μύτη της χερσονήσου όπου θα επισκεφθούμε τον παλιό
φάρο. Το μεσημέρι το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει μεση-
μεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο της περιοχής. Μετά το
φαγητό θα σταθούμε στην Ακτή Μπούλντερς για να απο-

λαύσουμε μία αποικία πιγκουίνων που τσαλαβουτούν στα
νερά και “φλυαρούν” ακατάσχετα μεταξύ τους. Η μέρα μας
θα κλείσει με επίσκεψη στον Βοτανικό κήπο του Κιστερνμπος.
Ο φημισμένος κήπος καλύπτει έκταση 5,3 τ.Χλμ., από τα
οποία το 7% καλλιεργείται και το 90% καλύπτεται από φυ-
σικό «φάινμπος» (θάμνοι με λεπτά φύλλα) και δάση.
4η μέρα: Κέιπ Τάουν - Τζωρτζ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το ιστορικό
κέντρο του Κέιπ Τάουν. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην παραδοσιακή
γειτονιά των μουσουλμάνων, το Βο Κaap, με τα σπίτια με τις
στενές προσόψεις σε παστέλ χρωματισμούς. Αμέσως μετά
ξεκινά το οδοιπορικό μας στη Διαδρομή των Κήπων. Πρό-
κειται για μία όμορφη διαδρομή διαμέσου του ημι-ερημικού
τοπίου της Little Karoo. Τελικός προορισμός για σήμερα η
πόλη Τζώρτζ. Ενδιάμεσα βορείως του Ούτσχορν θα επισκε-
φθούμε τα περίφημα σπήλαια Κανγκού. Πρόκειται για ένα
υπόγειο δίκτυο από αίθουσες, περάσματα και εντυπωσιακούς
σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η με-
γάλη ζήτηση για φτερά στρουθοκαμήλων, που ήταν της μό-
δας κατά τη βικτωριανή εποχή, οδήγησε σε άνθιση τη βιο-
μηχανία εκτροφής τους. Μια τέτοια φάρμα εκτροφής θα
επισκεφθούμε κι εμείς σήμερα. Εκεί θα μάθουμε για τα διά-
φορα στάδια της ανάπτυξης των συμπαθών αυτών πτηνών,
θα εντρυφήσουμε στις “ασυνήθιστες” διατροφικές τους συ-
νήθειες και θα τα φωτογραφήσουμε. Φυσικά ο λόγος εκτρο-
φής τους δεν είναι μόνο το πτέρωμά τους αλλά και το νόστιμο
και υγιεινό κρέας τους.
5η μέρα: Τζωρτζ - Garden Route - Νάισνα
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε τον κόλπο Mossel,
εκεί ακριβώς που το 1488 αποβιβάστηκε ο Βαρθολομαίος
Ντιάζ. Το ομώνυμο μουσείο θα μας δώσει το έναυσμα να μι-
λήσουμε για την εποχή των μεγάλων θαλασσοπόρων, για
τον εξοπλισμό τους, τις δυσκολίες τους αλλά και τα σημαντικά
επιτεύγματά τους. Τέλος μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής
θα καταλήξουμε στη πανέμορφη Νάισνα όπου και θα δια-
νυκτερεύσουμε.
6η μέρα: Νάισνα (Κρουαζιέρα & επίσκεψη στο
Πάρκο Featherbed)
Αν κάτι ξεχωρίζει αυτή την περιοχή του πλανήτη είναι η υπέ-

ροχη φύση της. Σήμερα λοιπόν θα διασχίσουμε με σκάφος
την Λαγκούνα της Νάισνα που προστατεύεται από δύο ασβε-
στολιθικούς βράχους, τους Νάισνα Χεντς και ενώνεται με τον
Ινδικό Ωκεανό. Στη συνέχεια με ειδικά οχήματα θα φτάσουμε
στη δυτική άκρη και θα απολαύσουμε μια πεζοπορική βόλτα
με συνοδεία φυσιοδίφη για να μάθουμε για την πανίδα, τη
χλωρίδα αλλά και τη γεωλογική ιστορία της περιοχής. Εσείς
βάλτε άνετα παπούτσια κι ετοιμαστείτε να αποθανατίσετε την
απεριόριστη ομορφιά φημισμένων τοπίων και διαδρομών
της Νότιας Αφρικής.
7η μέρα: Νάισνα - Πορτ Ελίζαμπεθ- Ντέρμπαν
Μετά το πρωινό ξεκινάμε με προορισμό το Πορτ Ελίζαμπεθ,
το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι και 5η σε μέγεθος πόλη της χώρας
χτισμένη στην είσοδο του κόλπου Αλγκόα. Το Παγκόσμιο
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 2010 ήταν η αφορμή για
να γίνουν έργα ανάπλασης - κυρίως στην περιοχή της προ-
κυμαίας - κι έτσι η γνωριμία μας με την πόλη θα είναι σίγουρα
όμορφη και ευχάριστη. Στη συνέχεια με σύντομη πτήση θα
φτάσουμε στο Ντέρμπαν, στο μεγαλύτερο λιμάνι της Αφρικής
και αγαπημένη πόλη των ναυτικών.
8η μέρα: Ντέρμπαν - Ζουλουλαντ - Χλουχλούε
Η πρωινή πανοραμική γνωριμία μας με τη πόλη του Ντέρμπαν,
που βρίσκεται στο κέντρο της δημοφιλέστερης παραθεριστικής
ακτογραμμής της Νότιας Αφρικής, περιλαμβάνει τους περίφημους
Βοτανικούς Κήπους, το Χρυσό Μίλι, τουριστική περιοχή μήκους
περίπου 6χλμ.που είναι γεμάτη ξενοδοχεία, πάμπ,προβλήτες,αμ-
μουδιές και πάγκους με χειροτεχνήματα, το Διοικητικό κέντρο και
τοπαγκόσμια γνωστό λιμάνι της πόλης. Αμέσως μετά αναχώρηση
για την περιοχή των Χιλίων Λόφων όπου και θα επισκεφθούμε
μια εγκατάσταση των Ζουλού, θα μάθουμε ενδιαφέροντα στοι-
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χεία για τη ζωή και τον πολιτισμό τους και θα παρακολουθήσουμε
παραδοσιακούς χορούς τους. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη
περιοχή του Χλουχλούε σαφάρι. Ακολουθώντας τα ίχνη των
Ζουλού που εδώ και αιώνας αναζητούσαν ακριβώς εδώ τα θη-
ράματά τους, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε στη απλωσιά
της σαβάνας ελέφαντες, βούβαλους και γιατί όχι - αν είμαστε τυ-
χεροί - και ρινόκερους, λιοντάρια και λεοπαρδάλεις. Επιστρατεύ-
σετε κιάλια, φωτογραφικές μηχανές και πολλή θετική ενέργεια.
9η μέρα: Χλουχλούε - ςουαζιλάνδη - Κρούγκερ
Παρκ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για το βασίλειο της Σουαζιλάν-
δης, που από το 1968 αποτελεί ανεξάρτητο κράτος και πήρε
το όνομά της από τους Ζουάζι, την πρώτη φυλή που εγκατα-
στάθηκε εκεί. Σφηνωμένο στη νοτιοδυτική πλευρά της Νοτίου
Αφρικής, «ακουμπά» στη Μοζαμβίκη και ασφυκτικά περίκλει-
στο όχι μόνο λόγω του ότι αποτελεί έναν ξεχωριστό θύλακα
μέσα στο έδαφος μιας άλλης χώρας, αλλά και λόγω της πο-
λιτικής κατάστασης η οποία χαρακτηρίζεται από τον αυταρχι-
σμό και την διαφθορά των ηγετών του. Η χώρα - εξαιρετικά
φτωχή - θα μας δώσει αφορμές να μιλήσουμε αναλυτικά για
την ιστορία αλλά και το σύγχρονο προφίλ της και θα μας χα-
ρίσει όμορφα φωτογραφικά ενσταντανέ από την καθημερι-
νότητα των ανθρώπων της στη πρωτεύουσα Μπαμπάνε. Λίγο
μετά και αφού περάσουμε ξανά τα σύνορα και ξαναμπούμε
στο έδαφος της Νοτίου Αφρικής φτάνουμε στο διάσημο
Κρούγκερ Πάρκ. Η ιστορία λέει πως στα μέσα του 19ου
αιώνα οι κυνηγοί είχαν αποδεκατίσει τα μεγάλα θηράματα
της περιοχής. Έτσι το 1894 μια στενή ζώνη μεταξύ της περιοχής
Κουαζούλου-Νατάλ και της Σουαζιλάνδης έγινε η πρώτη προ-
στατευόμενη περιοχή, το Καταφύγιο Θηραμάτων Πονγκόλα.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Πολ Κρούγκερ υπέ-
γραψε την απόφαση για την ίδρυση του ομώνυμου εθνικού
πάρκου. Η άγρια φύση καλύπτει 19.633 τετ, χλμ., αντίστοιχη
με το μέγεθος του Ισραήλ. Το πάρκο Κρούγκερ είναι το μεγα-
λύτερο εθνικό πάρκο της Νότιας Αφρικής και αναμφισβήτητα,
ένα από τα καλύτερα καταφύγια άγριων ζώων του κόσμου.
Το απογευματινό μας πρώτο σαφάρι θα μας φέρει σε μία
πρώτη επαφή με τη πλούσια πανίδα που έχει κάνει το πάρκο
ευρέως γνωστό. Μετά το σαφάρι συνεχίζουμε για το ξενο-
δοχείο μας στις νοτιοδυτικές παρυφές του πάρκου.
10η μέρα: Κρούγκερ Παρκ - Γιοχάνεσμπουργκ
Νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα είναι οι καλύτερες
ώρες για να επισκεφθεί κανείς ένα εθνικό Πάρκο στην Αφρική.
Είναι η ώρα που τα ζώα κινούνται, αναζητούν την τροφή τους
και μπορούν να χαρίσουν στους επισκέπτες μοναδικές εμπει-
ρίες. Πολύ νωρίς λοιπόν κι εμείς ξεκινάμε για αναζήτηση της
άγριας πανίδας: Ελέφαντες, Καμηλοπαρδάλεις, Λιοντάρια, Ρι-
νόκεροι, Αντιλόπες και Ζέβρες. Στιγμές όμορφες σε επαφή με
τη φύση, στιγμές γοητευτικές που θα κορυφώσουν κυριολε-
κτικά την ταξιδιωτική μας εμπειρία. Αμέσως μετά αναχωρούμε
οδικώς για το Γιοχάνεσμπουργκ το οικονομικό και εμπορικό
κέντρο της χώρας. Η πόλη έχει πολλά ονόματα και τα περισ-
σότερα από αυτά, όπως το Εγκόλι και Γκάουτενγκ, σημαίνουν
“τόπος του χρυσού”. Πράγματι, ο χρυσός και φυσικά η
«λάμψη», έχουν σηματοδοτήσει αυτό το μέρος που εξελίχθηκε
από πρωτόγονο οικισμό χρυσωρύχων, σε μητρόπολη μέσα
σε διάστημα ενός περίπου αιώνα. Άφιξη και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
11η ημέρα: Γιοχάνεσμπουργκ - ορυχεία - ςοβέτο
Πρωινή αναχώρηση για το Gold Reef City, μια ευφάνταστη

ανάπλαση του Γιοχάνεσμπουργκ της δεκαετίας του 1890, 8
χλμ. νότια της πόλης, όπου θα επισκεφθούμε ένα παλαιό
ορυχείο. Το θεματικό και ψυχαγωγικό αυτό πάρκο δημιουρ-
γήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει στους επισκέπτες τη μετα-
μόρφωση της περιοχής από «οικισμό χρυσωρύχων» σε μία
μοντέρνα και ζωντανή πόλη. Αμέσως μετά επιστρέφουμε στο
Γιοχάνεσμπουργκ για να επισκεφθούμε το εκπληκτικό μου-
σείο του «Απαρχάιντ» καθώς και τη συνοικία Σοβέτο όπου
βρίσκεται και το σπίτι του σπουδαίου πολιτικού Νέλσον Μαν-
τέλα. Η πρόσφατη ιστορία της πόλης βαμμένη με πολύ αίμα,
αγώνες και πολιτικές αντιπαραθέσεις θα είναι το βασικό αν-
τικείμενο της ξενάγησης μας.
12η ημέρα: Γιοχάνεσμπουργκ - Πραιτόρια
Αναχώρηση για την πρωτεύουσα Πραιτόρια. Η νοτιοαφρι-
κανική κυβέρνηση εξετάζει την πρόταση μετονομασίας της
πόλης σε Τσουάνε, που σημαίνει “είμαστε ίδιοι”. Γνωριμία με
το ωραιότερο τμήμα της καταπράσινης και στολισμένης με
Τζακαράντες πόλης. Επισκεπτόμαστε το Μνημείο Βουρτρέ-
κερς, που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της
χώρας και μνημονεύει τους Αφρικάνερ που έφυγαν από το
Ακρωτήριο τη δεκαετία του 1830 για να γλυτώσουν από τη
βρετανική κυριαρχία καθώς και τα κυβερνητικά κτίρια της
Νοτίου Αφρικής.
13η ημέρα: Γιοχάνεσμπουργκ - Καταρράκτες Βικτώ-
ριας (Ζιμπάμπουε)
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και
πτήση για την πόλη των Καταρρακτών της Βικτωρίας της Ζιμ-
πάμπουε. Την εποχή της αποικιοκρατίας ήταν βρετανική αποι-
κία και ονομαζόταν Νότια Ροδεσία. Έγινε ανεξάρτητη το
1965 ως Ροδεσία και μετονομάστηκε σε Ζιμπάμπουε το
1980. Το όνομα Ζιμπάμπουε σημαίνει “πέτρινο σπίτι” και προ-

έρχεται από τα τεράστια πέτρινα οικοδομήματα, ερείπια της
αρχαίας πόλης της Μεγάλης Ζιμπάμπουε, που βρίσκονται
διάσπαρτα σε μια έκταση 7.200 στρεμμάτων, νότια της πε-
ριοχής Μασβίγκο. Μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδο-
χείο μας. Αμέσως μετά επισκεπτόμαστε τους φημισμένους
Καταρράκτες της Βικτωρίας. Βρίσκονται μεταξύ της Ζάμπια
και της Ζιμπάμπουε, δημιουργούνται από τον ποταμό Ζαμβέζη
και αποτελούν κάποιους από τους μεγαλύτερους καταρράκτες
του κόσμου. Το όνομα “Βικτωρίας”, δόθηκε από τον Ντέιβιντ
Λίβινγκστον (1813- 1873, Σκωτσέζος ιεραπόστολος, γιατρός
και εξερευνητής της Αφρικής) προς τιμή της βασίλισσας Βι-
κτωρίας και είναι το όνομα το οποίο χρησιμοποιεί επίσημα η
Ζιμπάμπουε για τους καταρράκτες. Αντίθετα, η Ζάμπια χρησι-
μοποιεί ως επίσημο το όνομα Mosi-oa-Tunya “ Ο καπνός
που βροντά”. Όποια περιγραφή και να κάνουμε το θέαμα
αυτών των καταρρακτών θα σας κόψει την ανάσα!!!
14η ημέρα: Καταρράκτες Βικτώριας - Εκδρομή
δΩΡο στο Εθνικό πάρκο ChOBE (μποτσουάνα /
Κρουαζιέρα και ςαφάρι)
Πρωινή αναχώρηση για το κράτος της Μποτσουάνα, όπου
και φθάνουμε σε μιάμιση περίπου ώρα. Η χώρα έχει έκταση
600.370 τ. χλμ. και είναι σε μεγάλο βαθμό επίπεδη και μέχρι
το 70% καλύπτεται από την έρημο Καλαχάρι. Η οικονομία
της χώρας είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομία της
Νότιας Αφρικής και σε αυτήν κυριαρχούν τα ορυκτά (κυρίως
διαμάντια), ο τουρισμός και η κτηνοτροφία. Έλεγχος διαβα-
τηρίων και αναχώρηση για το εθνικό πάρκο Chobe. Ακο-
λουθεί μια υπέροχη κρουαζιέρα στον ποταμό Chobe όπου
θα απολαύσουμε ιπποπόταμους και άλλα ζώα. Γεύμα σε το-
πικό εστιατόριο. Συνεχίζουμε την εξαίσια μέρα μας με απο-
γευματινό σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Chobe που φημίζεται
για τους πολλούς ελέφαντες. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας στους Καταρράκτες Βικτωρίας.
15η ημέρα: Καταρράκτες Βικτώριας - Γιοχάνε-
σμπουργκ - αθήνα
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για Γιοχάνε-
σμπουργκ. Αλλαγή πτήσης και αναχώρηση μέσου ενδιάμε-
σου σταθμού για την Ελλάδα.
16η ημέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη
Άφιξη στην Αθήνα/ Θεσσαλονίκη.

73

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή καθημερινά /
Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματού-
χους ξεναγούς / Εισόδους στους επισκεπτόμενους χώρους / Αχθοφορικά / φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχη-
γός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φό-
ροι αεροδρομίων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο δια-
βατήριο με εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα.



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα - Ναϊρόμπι. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για Ναϊρόμπι.
2η μέρα: Ναϊρόμπι. 
Άφιξη στην Κενυάτικη πρωτεύουσα, και ξενάγηση της πόλης.
Κτισμένο πάνω στον Ισημερινό το Ναϊρόμπι έχει ένα πολύ
ευχάριστο κλίμα και πολλά ενδιαφέροντα μέρη. Το επίκεντρο
του ενδιαφέροντός μας είναι το Μουσείο της Κάρεν Μπλίξεν
που αποτέλεσε και το σπίτι της Δανής συγγραφέας από το
1914 έως το 1931. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα κέντρο
με τις αγαπημένες μας καμηλοπαρδάλεις για να γνωρίσουμε
από κοντά τα γοητευτικά αυτά ζώα, να τα ταΐσουμε και να τα
φωτογραφήσουμε, μοναδική εμπειρία. Το πρώτο μας βράδυ
στην Κένυα θα απολαύσουμε μια μεγάλη ποικιλία κρεατικών
στο διεθνούς φήμης εστιατόριο Carnivore.
3η μέρα: Ναϊρόμπι - Λίμνη Ναιβάσα. 
Αποχαιρετούμε την πρωτεύουσα σήμερα με κατεύθυνση τη
λίμνη Ναϊβάσα, στους πρόποδες της κοιλάδας Ριφτ με ένα
θαυμάσιο οικοσύστημα. Το καταπράσινο τοπίο γύρω από
τη λίμνη θα μας ενθουσιάσει ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν
να κάνουν μια υπέροχη βαρκάδα.
4η μέρα: Λίμνη Ναιβάσα - μασάι μάρα.
Μετά το πλούσιο πρωινό μας αναχωρούμε για την επικράτεια
της φυλής των Μασάι, το γνωστό εθνικό πάρκο Μάρα. Στη
διαδρομή μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την

αφρικανική σαβάνα και να αντικρύσουμε την καταπληκτική
θέα του Μεγάλου Ρήγματος που καταλαμβάνει ένα πολύ
μεγάλο μέρος της Αφρικανικής Ηπείρου. Εγκατάσταση σε πο-
λυτελές λοτζ στην καρδιά του Πάρκου. Στη συνέχεια ήρθε η
στιγμή που όλοι περιμέναμε: το πρώτο μας σαφάρι μέσα στο
μεγαλύτερο καταφύγιο της άγριας ζωής σε όλη την Αφρική
για να θαυμάσουμε από κοντά λιοντάρια, ζέβρες, γαζέλες,
ελέφαντες και πολλά είδη πουλιών, μοναδική εμπειρία! 
5η μέρα: μασάι μάρα. 
Πρωινό φωτογραφικό σαφάρι για να γνωρίσουμε από κοντά
την άγρια ζωή και τους σκληρούς αγώνες που διέπουν την
συνύπαρξη των ζώων. Αντιλόπες, βούβαλοι, λιοντάρια, ύαι-
νες, ζέβρες, ρινόκεροι, λεοπαρδάλεις σε απόσταση αναπνοής
θα μας καθηλώσουν με τις εντυπωσιακές τους παρουσίες
και την κυριαρχία τους στον αφρικάνικο χώρο. Το απόγευμα
επισκεπτόμαστε ένα τυπικό χωριό της φυλής των Μασάι
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά των πρω-
τόγονο τρόπο ζωής τους, να ενημερωθούμε για τις καθημε-
ρινές δραστηριότητές τους και να αγοράσουμε χειροποίητα
αναμνηστικά μικροαντικείμενα. Επιστροφή το απόγευμα στην
άνεση των λοτζ μας και πλούσιο δείπνο με τοπικές σπεσιαλιτέ. 
6η μέρα: μασάι μάρα - μομπάσα. 
Σήμερα επιστρέφουμε οδικώς στο Ναιρόμπι και το απόγευμα
αναχωρούμε αεροπορικώς για τη «θερμή» πρωτεύουσα της
Κένυας την τροπική Μομπάσα. Εγκατάσταση στο πολυτελές
παραθαλάσσιο ξενοδοχείο μας. Πριν το δείπνο ενδέχεται
χρόνος ελεύθερος για ένα πρώτο μπάνιο στα ζεστά νερά

του Ειρηνικού. 
7η - 8η μέρα: μομπάσα. 
Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσετε τον ήλιο, την θάλασσα
και την εξωτική παραλία του ξενοδοχείου μας! Προτείνουμε
ακόμη να κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδρομή μέχρι το
Μαλίντι όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ωκεάνιο πάρκο της
Ανατολικής Αφρικής. Η γνωριμία σας με τον κοραλλιογενή
βυθό και το κοσμοπολίτικο ύφος της περιοχής θα σας μείνει
αξέχαστη. Ακόμη περπατήστε στη πολύχρωμη πόλη για να
δείτε το παλιό λιμάνι, έδρα δουλεμπορίου μέχρι τις αρχές
του 19ου αιώνα, στη παλιά αραβική γειτονιά με τις εκκλη-
σιαστικές σκαλιστές πόρτες ή επισκεφθείτε ένα από τα πολλά
κέντρα ξυλογλυπτικής που διαθέτει η πόλη.
9η - 10η μέρα: μομπάσα - Ναϊρόμπι - αθήνα. 
Λίγες ώρες ελεύθερες να χαρούμε τη πόλη πριν αναχωρή-
σουμε για το αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής μας.
Ενδιάμεσα όμως θα έχουμε την ευκαιρία επισκεφθούμε το
πορτογαλικό φρούριο που χρονολογείται από τον 16ο αι-
ώνα, από τα βασικά αξιοθέατα της Μομπάσα. Γεμάτοι πλού-
σιες εντυπώσεις από τη γνωριμία μας με την Αφρικανική
χώρα της Κένυας φθάνουμε στην Αθήνα αργά το μεσημέρι
της 10ης μέρας. 

ςημείωση: Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων ενδέχεται
να τροποποιηθεί χωρίς να παραλείπεται τίποτα. 
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ΚΕΝΥΑ - ΣΑΦΑΡΙ - ΜΑΣΑΪ ΜΑΡΑ - ΜΟΜΠΑΣΑ

AΠΟ

€1690

10 MEΡΕΣ                                                                                               ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 19/7, 09/8, 06/9, 18/10, 15/11

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* / Πλήρης διατροφή στο σαφάρι
και ημιδιατροφή στη Μομπάσα και το Ναϊρόμπι / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμ-
μα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς / Εισόδους στους επισκεπτόμενους χώρους / Φι-
λοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αχθοφορικά και βίζα εισόδου 50 USD που πληρώνεται και εκδίδεται επί τόπου με
την είσοδο στη χώρα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ από
την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα. 

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23.10 04.45*
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΝΑΪΡΟΜΠΙ 10.15 14.15
ΝΑΪΡΟΜΠΙ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 22.45 04.50*
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10.50 15.00
* Άφιξη την επόμενη μέρα



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη - ανταναναρίβο. 
Πτήση από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με Turkish Airlines μέσω
Κων/πολης για το Ανταναναρίβο, την πρωτεύουσα της μυ-
στηριακής Μαδαγασκάρης και μεγαλύτερου αστικού κέντρου
του νησιού των 22 εκ. κατοίκων.
2η μέρα: ανταναναρίβο.
Άφιξη το μεσημέρι και μεταφορά στο πολυτελές ξενοδοχείο
Carlton 5* (πρώην Hilton) στην καρδιά της πόλης για δείπνο
και διανυκτέρευση.
3η μέρα: ανταταναρίβο - αντασίμπε (Περινέ). 
Η σημερινή μας πρωινή ξενάγηση θα μας αποκαλύψει τα
διαφορετικά πρόσωπα της μητρόπολης, που είναι χτισμένη
αμφιθεατρικά σε διαφορετικά επίπεδα και περιβάλλεται από
καταπράσινους λόφους. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το
Αντασίμπε, όπως ονομάζεται πλέον το Εθνικό Πάρκο του Πε-
ρινέ. 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 μυη-
θούμε στον τρόπο ζωής των συμπαθέστατων ζώων και θα
γνωρίσουμε σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επί-
σης, η ιδιαίτερη, χαρακτηριστική χλωρίδα της περιοχής θα
κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μας σε όλη τη διάρκεια της
πρωινής μας περιπατητικής ξενάγησης. Το απόγευμα επι-
στροφή στο γνώριμο Ανταταναρίβο.
5η μέρα: ανταταναρίβο - αντσιράμπε. 
Πρωινή αναχώρηση για την ενδοχώρα του νησιού. Η δια-
δρομή 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 ιαματικές
πηγές αποτέλεσε θέρετρο την εποχή της αποικιοκρατίας. Η
απογευματινή μας περιήγηση θα μας αποκαλύψει τον αποι-
κιακό 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 “πνιγμένοι”
στην πυκνή τροπική βλάστηση. Πρώτα σταματάμε στη
γραφική Αμποσίτρα που είναι γνωστή για τα περίτεχνα ξυλό-
γλυπτά της. Στη συνέχεια το απόγευμα προσεγγίζουμε τη
Φιαναρατσόα ή «Φιάνα», όπως για λόγους ευκολίας την
αποκαλούν οι κάτοικοί της. Η ξενάγησή μας θα μας αποκα-
λύψει μία πόλη με έντονη πνευματική ζωή και καλλιτεχνικό
χαρακτήρα, που δικαίως την καθιστά την πολιτιστική πρω-
τεύουσα του νησιού.
7η μέρα: Φιαναραντσόα - Ρανοχίρα (Εθνικό Πάρκο
Ίσαλο).
Η διαδρομή μας σήμερα είναι γεμάτη εναλλαγές κι εκπλήξεις.

Αρχικά γνωριζόμαστε με τη πολυγαμική φυλή Μπαρά, που
διατηρεί ακόμη και σήμερα παράξενα ταφικά έθιμα. Στη συ-
νέχεια, μας περιμένει η γραφική πόλη του Αμπαβαλάο, όπου
φτιάχνεται το περίφημο χειροποίητο χαρτί Αντεμόρο. Αφού
επισκεφθούμε κάποια βιοτεχνία παραγωγής του εν λόγω
χαρτιού, συνεχίζουμε για το παγκοσμίως διάσημο εθνικό
Πάρκο του Ίσαλο, όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα.
8η μέρα: Ρανοχίρα (Εθνικό Πάρκο Ίσαλο). 
Η επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Ίσαλο είναι μία σπάνια
εμπειρία. Ιδιότυποι βραχώδεις σχηματισμοί όπως αυλακώ-

θηκαν 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 Μαδαγα-
σκάρη. 
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 μαλαγα-
σιανών 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 Μα-
δαγασκάρης και το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για την πρωτεύουσα. Η άφιξή 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 ενδιάμεσου σταθμού για Αθήνα ή Θεσσα-
λονίκη για όσους έχουν επιλέξει το 12μερο πρόγραμμα ή

πτήση για το Μαυρίκιο για όσους συνεχίζουν. Άφιξη και με-
ταφορά στο πολυτελές θέρετρο 5*, το οποίο ανήκει στη διά-
σημη αλυσίδα Beachcomber.
12η μέρα: Άφιξη σε αθήνα / Θεσσαλονίκη 
ή μαυρίκιος. 
Η σημερινή ολοήμερη εκδρομή μας θα μας φέρει σε επαφή
με μία αμόλυντη τροπική φύση διανθισμένη από ηφαιστει-
ακούς κρατήρες, καταπράσινα άγρια βουνά, όμορφες λίμνες
και υπέροχες άγριες παραλίες, εικόνες μοναδικές μακριά από
τα τουριστικά στερεότυπα του μαζικού τουρισμού. Στη συνέ-
χεια το ίδιο το Πορτ Λουί, η πρωτεύουσα του νησιού με το
πολυεθνικό χαρακτήρα και η επίσκεψη των περίφημων βο-
τανικων κήπων Παμπλμούς διάσημους για τα υπερμεγέθη
νούφαρα τους κλείνουν ιδανικά τη μέρα μας 
13η μέρα: μαυρίκιος. 
Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε την υπέροχη αμμουδερή
παραλία του ξενοδοχείου.
14η μέρα: μαυρίκιος - αθήνα / Θεσσαλονίκη. 
Σήμερα θα απολαύσουμε λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς ακόμα
και φυσικά μερικές τελευταίες βουτιές. Νωρίς το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω
Κων/πολης για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, όπου και θα
φθάσουμε το πρωί της 15ης μέρας. 
15η μέρα: αθήνα / Θεσσαλονίκη. 
Άφιξη σε Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
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για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ξενοδοχεία
3*,4*,5* / Ημιδιατροφή καθημερινά / Ξεναγήσεις,
μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα / Είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα / Αχθο-
φορικά / Φιλοδωρήματα / Έμπειρος Συνοδός / Τα-
ξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες ΤΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ό,τι δεν ανα-
γράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙ-
ΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο με
6μηνη ισχύ. Φωτοτυπία διαβατηρίου 15 μέρες
πριν την αναχώρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται
Αγωγή κατά της Μαλάριας.

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22.25 23.55
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 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 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 07.25 08.45

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΑΥΡΙΚΙΟ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 20.05 04.45
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 07.15 08.40
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 07.25 08.45

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ
12/15 MEΡΕΣ                                                                                                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 22/6, 20/7, 10/8, 26/10
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ & ΩΚΕΑΝΙΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚa ΠΛΟyΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚa ΤΑΞiΔΙΑ

Σε αυτό το ταξίδι θα εξερευνήσουμε οάσεις και ιστορικές πόλεις, θα συναντήσουμε καρα-
βάνια να διασχίζουν ακόμα την έρημο σε τόπους με παράξενα ονόματα, θα ανεβούμε
στα ηφαίστεια του Σάντο Αντάο και θα περπατήσουμε σε γειτονιές της Πράια με έντονο
πορτογαλικό χρώμα. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/10, 11/11

διανυκτερεύσεις: Νουακσότ (2), Ατάρ (2), Ντακάρ (1), Πράια (3), Σάντο Αντάο (2),
Σάο Βισέντε (1)

Ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο Σουδάν και αφήστε το Νείλο να σας παρασύρει
στο αρχέγονο ταξίδι του στο χώρο και τον χρόνο. Απτά δείγματα αυτής της ιστορικής δια-
δρομής είναι οι μικροσκοπικές πυραμίδες-τάφοι, οι κουσιτικές επιγραφές σε ιερογλυφική
γραφή, αλλά και οι ιδιαίτερης κομψότητας ναοί που κοσμούν σήμερα μία από τις σημαν-
τικότερες αρχαιολογικές περιοχές της σουδανικής ερήμου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/10, 19/11

διανυκτερεύσεις: Χαρτούμ (3), Ντόνγκολα (1), Καρίμα (2), Μερόη (1)

Η Αλγερία είναι μια χώρα δύσκολη. Με μια πρώτη ματιά μοιάζει ίσως κι απροσπέλαστη,
ασυνήθιστη για τον ταξιδιώτη. Όσο όμως την γνωρίζει κανείς τόσο περισσότερο ζυμώνεται
με τον παλμό της που σε παρασύρει σ’ έναν κόσμο τόσο μαγικό που δύσκολα μπορεί να
ξεφύγει κανείς από την γοητεία του.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/10, 18/11

διανυκτερεύσεις: Αλγέρι (3), Κωνσταντίνη (1), Μπίσκρα (1), Ελ Ουέντ (1), Γκαρν-
τάια (2), Μπου Σαάντα (1)

Μια περιοχή του πλανήτη με τουλάχιστον 3000 χρόνια ιστορία. Πολιτισμοί που άκμασαν
και άφησαν υπέροχα μνημεία. Όποια περιγραφή κι αν επιχειρήσει κανείς γι’ αυτή τη χώρα
σίγουρα δεν μπορεί να φθάσει την ομορφιά του τοπίου, την αθωότητα των ματιών των
παιδιών της και την ένταση των συναισθημάτων που προκαλούν στον επισκέπτη.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/8, 15/10, 19/11

διανυκτερεύσεις: Αντίς Αμπέμπα (4), Αξούμ (1), Λαλιμπέλα (2), Γκοντάρ (2), Μπα-
χάρ νταρ (2), Άρμπα Μιντς (2), Τζίνκα (1), Τούρμι (2)

Στη χώρα που δεσπόζει ο επιβλητικός κώνος του Κιλιμάντζαρου (5895 μ.) με τις χιονοσκέπα-
στες κορφές, ζουν πάνω από 120 φυλές, οι οποίες διατηρούν ανέπαφες τις συνήθειές τους
και ζουν ασκώντας τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες. Το μεγαλύτερο, όμως, θέλγητρο
του ταξιδιού είναι η Ζανζιβάρη με τις παραλίες της, τα γραφικά ψαροχώρια, τα παλιά αραβικά
κτίρια της πόλης και τις καταπράσινες εξοχές με φυτείες από φοινικόδεντρα και γαρίφαλα. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/6, 20/7,  3/8, 19/10, 16/11

διανυκτερεύσεις: Ζανζιβάρη (4), Λίμνη Μανιάρα (1), Σερενγκέτι (2), Νγκόρο
Νγκόρο (1)

Πανόραμα Τανζανίας Ζανζιβάρη                                                10 μέρες, από €2950

Πανόραμα Αλγερίας - Οάσεις της Σαχάρας 10 μέρες, από €1890

Σουδάν - Άνω Νουβία - Βασίλειο της Μερόης 8 μέρες, από €1790

Πανόραμα Μαυριτανίας - Νησιά Πράσινου Ακρωτηρίου 8/14 μέρες, από €1290

Πανόραμα Αιθιοπίας Φυλές του Όμο 11/18 μέρες, από €2290
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ & ΩΚΕΑΝΙΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚa ΠΛΟyΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚa ΤΑΞiΔΙΑ

Μοναδικό ταξίδι από την Ανατολική ακτή της «πορτογαλικής» Μοζαμβίκης ως τις δυτικές
ακτές του Σκέλετον Κοστ στη Ναμίμπια. Κορυφαία αξιοθέτα το εκπληκτικό Δέλτα του Πο-
ταμού Οκαβάνγκο και οι πρωτόγονες φυλές των Χίμπα στα βόρεια της Ναμίμπιας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/8, 13/10

διανυκτερεύσεις: Μαπούτο (3), Μοσαμπίκ (2), Μανζίνι (1), Μασέρου (2),
Πραιτόρια (1), Γκαμπορόνε (1), Φράνσιστάουν (1), Μάουν (1), Μορέμι (2),
Καλαχάρι (1), Βίντχεκ (4), Σβάκοπμουντ (2)

Ετοιμάσαμε για σας ένα μοναδικό ταξίδι που ξεκινάει από την άγνωστη και πολυσυζητημένη
Νιγηρία, επισκέπτεται τους βασιλείς των υποσαχάριων βασιλείων της Δαχομέης και του Τόγκο,
παίρνει μέρος σε τελετές βουντού, έρχεται σε επαφή με τους πληθυσμούς των πολυεθνοτικών
κρατών της Ρουάντας και του Μπουρούντι και καταλήγει στα αδιαπέραστα δάση της Δυτικής
Ουγκάντα για μια επαφή εκ του σύνεγγυς με τους Ασημότριχους Γορίλες της Ουγκάντα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17/10, 21/11
διανυκτερεύσεις: Λάγκος (1), Αμπεοκούτα (1), Λομέ (2), Πόρτο Νόβο (2), Κοτονού
(1), Κιγκάλι (1), Μπουτάρε (1), Μπουζουμπούρα (1), Λίμνη Μπουνιόνι (1), Εθνικό
Πάρκο Μπουίντι (2), Εθνικό πάρκο Κουίν Ελίζαμπεθ (2), Εντέμπε (1)

Σήμερα η Αυστραλία καθώς και τα νησιά Νέα Ζηλανδία και Τασμανία απολαμβάνουν
ένα αρκετά υψηλό βιοτικό επίπεδο. Οι μοντέρνες πόλεις σε συνδυασμό με τη μοναδική
φύση και την σπανιότατη πανίδα και χλωρίδα αποτελούν πόλο έλξης για τον επισκέπτη
που ταξιδεύει ως την άκρη της γης για να την απολαύσει.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 14/6, 14/7, 4/8, 20/10

διανυκτερεύσεις: Μελβούρνη (2), Σίδνεϋ (3), Άγιερς Ροκ (1), Άλις Σπρινγς (1),
Κέρνς (2), Μπρισμπέιν (1), Χόμπαρτ (1), Λόντσεστον (1), Ώκλαντ (2), Ροτορούα (1),
Κουίνσταουν (2), Μάουντ Κουκ (1), Κράιστσερτς (1)

Το απόλυτο ταξίδι! Ένας μαγικός γύρος της γης που περιλαμβάνει τα ωραιότερα νησιά του
Νοτίου Ειρηνικού. Υπέροχη θάλασσα, πλούσια υποθαλάσσια πανίδα, εξαιρετικά ξενοδο-
χεία  και εξωτική ατμόσφαιρα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 7/8, 26/10

διανυκτερεύσεις: Σίδνευ (1), Νουμέα (2),  Ώκλαντ (1), Παπέετε (4), Μοορέα
(2), Μπόρα Μπόρα (2), Χούα Χίν (2),  Νούκου Χίβα (2), Νησί Πάσχα (2),
Σαντιάγκο (2)

Για πρώτη φορά μία συγκλονιστική αποστολή στα πιο απομονωμένα και δυσπρόσιτα νη-
σιωτικά συμπλέγματα της Ανατολικής Ινδονησίας. Κορυφαίο αξιοθέατο του ταξιδιού οι μο-
ναδικές φυλές της Ιριαν Τζαγια. Μην το χάσετε! 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣH: 21/10

ςΥΝοδος: μαΡια ΚαΒΒαδια

Ανατoλική Ινδονησία - Δυτική Παπούα - Ανατολικό Τιμόρ - Φλόρες - Νησιά Μολούκες  
18/27 μέρες, από €5890

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

Αρχέγονη Αφρική - Γορίλες της Ουγκάντα 19 μέρες, από €7980

Πανόραμα Ναμίμπια - Μποτσουάνα - Μοζαμβίκη 22 μέρες, από €7900

Γύρος του Κόσμου - Ν. Ειρηνικός - Γαλλική Πολυνησία 23 μέρες, από €11990



Το Ταξιδι μας

1η μέρα: αθήνα - μανίλα
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Μανίλα.
2η μέρα: μανίλα
Άφιξη αργά το απόγευμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας
για δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: μανίλα - Γουάμ
Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την Μανίλα.
Η περιήγησή μας θα μας φέρει σε επαφή με το πολύβουο
αστικό κέντρο των 12 εκατομμυρίων κατοίκων και με αξιο-
θέατα όπως το πάρκο Ριζάλ, την παλιά αποικιακή πόλη στη
περιοχή Ιντραμούρος με τα θαυμάσια κτίρια που της είχαν
προσδώσει το παρατσούκλι: Το Μαργαριτάρι της Ανατολής,
την Κινεζική Συνοικία με το περίφημο Κινέζικο Νεκροταφείο
και φυσικά την περιοχή του Μακάτι Σίτυ με τις πρεσβείες και
τα πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα.
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Αργά το απόγευμα πετάμε για
το Γουάμ.
4η μέρα: Γουάμ - Γιαπ
Νωρίς το πρωί άφιξη στο κοσμοπολίτικο Γουάμ το οποίο θα
γνωρίσουμε εκτενώς στην μετέπειτα παραμονή μας εδώ. Με-
ταφορά στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το μεσημέρι
θα έχουμε μία πρώτη γνωριμία με το νησί θέρετρο. Αργά το
απόγευμα πτήση για το εξωτικό Γιαπ, στα νησιά Καρολίνες.
5η μέρα: Γιαπ
Ολοήμερη ξενάγηση του νησιού όπου θα έχουμε την ευκαι-
ρία να θαυμάσουμε τα μοναδικά τεράστια πέτρινα νομίσματα,
τα οποία εκτίθενται μπροστά από την είσοδο των «αρχοντικών
σπιτιών» του νησιού σαν σύμβολο πλούτου και πολιτικής
δύναμης. Το νησί είναι κατάφυτο από μανγκρόβια φυτά και
οι ντροπαλοί του κάτοικοι είναι πάντα πρόθυμοι να καλω-
σορίσουν τους λιγοστούς «τολμηρούς» επισκέπτες.
6η μέρα: Γιαπ
Είναι βέβαιο ότι το Γιαπ διαθέτει την πιο πλούσια υποθαλάσ-
σια φύση του Ειρηνικού. Έτσι λοιπόν σήμερα θα σας προ-
σφέρουμε την ευκαιρία να απολαύσετε το μπάνιο σας συνο-
δευμένο από την δυνατότητα snorkeling στην καταπληκτική
λαγκούνα του Μάντα Ρέι και του εσωτερικού ριφ για να

θαυμάσετε από κοντά απίστευτους σχηματισμούς κοραλλιών
και σπάνια πολύχρωμα τροπικά ψάρια. Το σίγουρο είναι ότι
η Μαγεία του Ειρηνικού θα ξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια
σας σε ένα απίστευτο καμβά χρωμάτων και αισθήσεων.
7η μέρα: Γιαπ
Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς στον Ειρηνικό, παρά να απο-
λαύσει τα μοναδικά νερά αυτής της «ειρηνικής» θάλασσας
που φιλοξενεί την πιο πλούσια ποικιλία ψαριών; Λοιπόν σή-
μερα αυτό θα κάνουμε κι εμείς!
8η μέρα: Γιαπ - Γκουάμ
Νωρίς τα ξημερώματα πετάμε για το Γκουάμ, το πιο ιστορικό
νησί της Μικρονησίας που σήμερα αποτελεί έδαφος των
Η.Π.Α. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για ξεκού-
ραση. Το μεσημέρι θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας με την
πλούσια ιστορία της περιοχής ξεκινώντας από τα αποικιακά
μνημεία της Ισπανικής Κυριαρχίας όπως ο Καθεδρικός Ναός
της Παναγίας, το φρούριο Σάντα Aγουέδα, δίπλα στην κατοι-
κία του κυβερνήτη του νησιού, τη γέφυρα του Αγ. Αντωνίου
καθώς και το βασιλικό μονοπάτι των Ισπανών. Η γνωριμία
μας με το Γουάμ θα συνεχιστεί με το Πάρκο Λάτε όπου εκτί-
θενται οι περίφημοι πέτρινοι κίονες που χρησιμοποιούσαν οι
ιθαγενείς Τσαμόρο για την θεμελίωση των σπιτιών τους. Τέλος
θα επισκεφθούμε το ιστορικό πάρκο του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου που ξυπνά τις μνήμες ενός εφιαλτικού παρελθόντος
της περιοχής.
9η μέρα: Γουάμ (ςαϊπάν)
Ολοήμερη αεροπορική εκδρομή στο Σαϊπάν, που ενώ απο-
τελεί αμερικανικό έδαφος, βρίσκεται στο αρχιπέλαγος των
Νησιών Βόρειες Μαριάνες. Η ολοήμερη περιήγησή μας θα
μας αποκαλύψει πλούσια τροπική βλάστηση, παραδοσια-
κούς οικισμούς των Μικρονήσιων κατοίκων διανθισμένα
από μνημεία της πρόσφατης παγκόσμιας Ιστορίας και όσων
διαδραματιστήκαν εκεί κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Γουάμ.
10η μέρα: Γουάμ - Κορόρ
Αφιερώστε το πρωινό σας στα υπερπολυτελή εμπορικά κέν-
τρα της Τούμον Μπέι - του Ουακίκι του δυτικού Ειρηνικού -
για να απολαύστε τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του νησιού
ή κολυμπήστε στα καταγάλανα νερά της παραλίας μπροστά

από το ξενοδοχείο μας. Αργά το απόγευμα πετάμε για το μο-
ναδικό Κορόρ στο νησί Παλάου. Άφιξη στο λιλιπούτειο πα-
ράδεισο της νοτιοδυτικής Μικρονησίας και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας.
11η μέρα: Kορόρ
Η ολοήμερη ξενάγησή μας σε έναν από τους τελευταίους
επίγειους παραδείσους ξεκινάει με την ίδια την πρωτεύουσα
και μεγαλύτερη πόλη με 11.000 κατοίκους, Kορόρ και
φυσικά το περίφημο Εθνικό Μουσείο, το παλαιότερο στη
Μικρονησία με σπουδαία εκθέματα από τους γηγενείς πο-
λιτισμούς. Στη συνέχεια στο εσωτερικό του νησιού με τα
τυπικά χωριουδάκια όπου κυριαρχούν τα Μπάι, δηλαδή τα
σπίτια συνάθροισης των ανδρών του χωριού, θα έχουμε
την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που
ακόμα και σήμερα διατηρούν τον παραδοσιακό τρόπο
ζωής τους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις υπέροχες
παραλίες του νησιού θα μας μυήσουν στον πολιτισμό του
Βορείου Ειρηνικού.
12η μέρα: Kορόρ
Σήμερα ετοιμαστείτε για κάτι μοναδικό. Η απίστευτα όμορφη
φύση του νησιού ξετυλίγεται μπροστά μας και μας αποκαλύ-
πτει πλούσια τροπική βλάστηση, καταρράκτες και… μια λίμνη
γεμάτη τσούχτρες!!!! Λοιπόν εκεί θα κολυμπήσουμε σήμερα
πνιγμένοι κυριολεκτικά στα «άκακα» αυτά όντα που στροβι-
λίζουν το διάφανο κορμί τους με σχεδόν χορευτικές κινήσεις
γύρω από τα σώματα των γενναίων κολυμβητών. Μην ανη-
συχείτε όμως η απομόνωσή τους για αιώνες σε ένα απόλυτα
προστατευμένο περιβάλλον χωρίς εχθρούς τις έκανε απολύ-
τως φιλικές. Έτσι ούτε τσιμπήματα ούτε τίποτα, μόνο μαγικές
στιγμές σε ένα περιβάλλον κυριολεκτικά ονειρικό.
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ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
24 MEΡΕΣ                                                                                                                                      ΑΝΑΧΩΡΗΣH 08/8

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23.10 04.45*
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΜΑΝΙΛΑ 07.35 20.25
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23.55 16.05
* Άφιξη την επόμενη μέρα

AΠΟ

€12500



13η μέρα: Κορόρ - Πονπέι
Πρωινή πτήση για το Πονπέι στα νησιά Kαρολίνες. Το από-
γευμα θα απολαύσουμε μια βόλτα γνωριμίας με την πρω-
τεύουσα του νησιού Κολόνια. Δείπνο και διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο.
14η μέρα: Πονπέι
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο κορυφαίο αξιοθέατο
της περιοχής το περίφημο Nαν Mαντόλ. Η πλωτή μας ξενά-
γηση θα μας αποκαλύψει 92 τεχνητές νησίδες που δημιουρ-
γήθηκαν πάνω στα ρηχά νερά του τραπεζοειδούς υφάλου
που κυριαρχεί στην περιοχή, στις οποίες αναπτύχθηκε ένας
μυστηριώδης πολιτισμός που έφτασε στην ακμή του 800 πε-
ρίπου χρόνια πριν και που εγκαταλειφθήκαν αργότερα από
άγνωστη αιτία.
15η μέρα: Πονπέι - ματζούρο
Πτήση για το Mατζούρο στο σύμπλεγμα των νησιών Mάρ-
σαλ που κινδυνεύει να εξαφανιστεί κάτω από τα νερά του
ωκεανού αν συνεχιστεί η υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας
και το λιώσιμο των πάγων στον πλανήτη. Άφιξη αργά το
απόγευμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
16η μέρα: Mατζούρο
Η ξενάγησή μας θα μας αποκαλύψει ένα από τα πιο ιδιότυπα
νησιά στον πλανήτη αφού το Ματζούρο είναι μία στενόμακρη
ατόλη της οποίας το πλάτος κυμαίνεται από 10 - 80 μέτρα!!!
Η λιλιπούτεια πρωτεύουσα Ουλίγκα όπου είναι συγκεντρω-
μένος σχεδόν όλος ο πληθυσμός του νησιού με τα γραφικά
δημόσια κτίριά της, το ενδιαφέρον μουσείο Αλέλε όπου θα
μυηθούμε στα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων του νησιού
καθώς και η φάρμα μαργαριταριών θα εμπλουτίσουν το ση-
μερινό μας πρόγραμμα.
17ημέρα: Mατζούρο - Χονολούλου
Πόσες φορές αλήθεια έχει κανείς την ευκαιρία να περάσει
μια μέρα της ζωής του σε ένα τόσο μικρό επίγειο παράδεισο;
Να χαρεί τη θάλασσα, να αισθανθεί την μοναδικότητα να
βρεθεί σε μια τόσο στενή λωρίδα στεριάς στη μέση του
ωκεανού και να αναλογιστεί πως είναι από τους λίγους αν-
θρώπους που είχαν την ευκαιρία να το κάνουν κι ίσως από
τους τελευταίους μια που το νησί σύντομα θα χαθεί από τον
χάρτη! Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για τη Χονολούλου στη Χαβάη στην οποία θα φτά-
σουμε τα ξημερώματα της ίδιας μέρας 24/8 αφού θα δια-
σχίσουμε τη Διεθνή Γραμμή Αλλαγής Ημ/νίας (INTERNATIO-
NAL DATE LINE) και ουσιαστικά θα ξαναζήσουμε για 2η
φορά την 24/8. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για ύπνο
και το μεσημέρι ξεκινάμε τη μέρα μας που είναι αφιερωμένη
στην επίσκεψη του διάσημου Πολυνησιακού κέντρου του
νησιού όπου θα μυηθούμε στα ήθη και έθιμα της ζωής στον
Ειρηνικό και θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε
τοπικούς χορούς και να γευτούμε παραδοσιακά πολυνησιακά
εδέσματα.
18η μέρα: Χονολουλού
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παγκοσμίως διάσημο νησί ξεκι-
νώντας από την ίδια την Χονολουλού με το εντυπωσιακό πα-
ραδοσιακού αρχιτεκτονικού ρυθμού τοπικό κοινοβούλιο και
στη συνέχεια σειρά έχουν οι παραλίες του ανατολικού τμή-
ματος του νησιού με την πλούσια βλάστηση και το ηφαιστει-
ακό πέτρωμα. Στη συνέχεια θα περάσουμε από την περιοχή
με τις βίλες των σταρ του Χόλυγουντ ενώ η εντυπωσιακή εκ-
κλησία των Μορμόνων θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. Η

μέρα μας θα κλείσει με επίσκεψη στο Περλ Χάρμπoρ για να
βιώσουμε τα όσα συγκλονιστικά διαδραματίστηκαν τη μέρα
της ιστορικής επίθεσης των Ιαπώνων το Δεκέμβριο του 1941.
19η μέρα: Χονολουλού - μάουι
Πρωινή πτήση για το Μάουι στο σύμπλεγμα των Νησιών
της Χαβάης. Αμέσως μετά την άφιξή μας ξεκινάμε τη γνωριμία
μας με το Μάουι που διατηρεί ακόμα και σήμερα τον αυ-
θεντικό πολυνησιακό χαρακτήρα της Χαβάης. Θαυμάσια
τροπική φύση με πυκνή βλάστηση στη μία πλευρά του νη-
σιού, υπέροχα τοπία με απόκρημνους βράχους προϊόν των
γεωλογικών ανακατατάξεων, κρατήρες σβησμένων ηφαι-
στείων με πολλά διαφορετικά χρώματα λόγω της διαφορε-
τικής περιεκτικότητας σε μέταλλα, εντυπωσιακές παραλίες με
θαυμάσιες αμμουδιές και φυσικά η γραφική Λαχάινα με το
υπέροχο ηλιοβασίλεμα υπόσχονται μια αξέχαστη μέρα.
20η μέρα: μάουι - Νησί Χαβάης
Η εμπειρία της Χαβάης είναι σίγουρα ελλιπής αν δεν διανθι-
στεί με πτήση με ελικόπτερο πάνω από τα ενεργά ηφαίστεια
του Χαβάι Άιλαντ. Αμέσως λοιπόν μετά την πρωινή μας σύν-
τομη πτήση από το Μάουι στο Χίλο, μεταφερόμαστε στο ελι-
κοδρόμιο για να βιώσουμε την μοναδική εμπειρία της 45λε-
πτης πτήσης πάνω από τα ηφαίστεια. Κρατήρες που ακόμη
και σήμερα κοχλάζουν και εκτοξεύουν αέρια με πίεση προς
τον ουρανό καθώς και σεληνιακά τοπία σμιλευμένα από τη
λάβα των ηφαιστείων θα κάνουν την μέρα μας κυριολεκτικά
μοναδική.
21η μέρα: Νησί Χαβάης
Σήμερα μας περιμένει ένα ολοήμερος γύρος του μεγαλύτε-
ρου νησιού του συμπλέγματος της Χαβάης. Τροπικά δάση,
δροσιστικοί καταρράκτες, αλλά και οι ίδιες οι πόλεις με τον

πολυνησιακό χαρακτήρα, όπως το Χίλο και η Κόνα θα μας
εντυπωσιάσουν.
22η μέρα: Νησί Χαβάης - Λος Άντζελες
Λίγος χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε τις τελευταίες
μας βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ειρηνικού. Αργότερα
πετάμε για το Λος Άντζελες.
23η μέρα: Λος αντζελες - αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την
Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
24η μέρα: Άφιξη στην αθήνα / Θεσσαλονίκη
Αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.

για να ειναι ολα ξεκαθαρα μεταξυ μασ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή καθημερινά
εκτός από τα Νησιά της Χαβάης και το Λος Άντζελες / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους τοπικούς ξεναγούς / Εισόδους στους επισκεπτόμενους χώρους / Βίζα
ΕΣΤΑ / φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται στα περιλαμβανό-
μενα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία
εξόδου από τη χώρα.
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αίγινα, η γιορτή φιστικιού
2 μέρες, 15/9 από €110

Η Αίγινα γιορτάζει τον Σεπτέμβριο με σημαία της το
προϊόν που δίκαια το όνομά του ταυτίστηκε μ’ αυτήν,
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, 15/7 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 πιο 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, 1/9 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 εστιατόριά 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, 8/12 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 
5 μέρες 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
5 μέρες, 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)

6 μέρες, 9/6, 8/9 από €495
Ταξίδι κατάνυξη στη θρησκευτική ιστορία του τόπου
μας, μαγικές παραλίες, επιβλητικά κτίρια και φυσικά
το σπήλαιο της «αποκάλυψης».

ανατολική μακεδονία Θάσος
5 μέρες, 4/7, 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» 3 μέρες, από €280

Ένα 3ημερο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων με
πρωταγωνιστές τα τοπικά προϊόντα, τις διατροφικές
συνήθειες και τον πολιτισμό της.
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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 & 8ήμερες κρουαζιέρες από €329 αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή & δευτέρα 
Επισκέψεις στη μύκονο, Κουσάντασι, ςάμο, μήλο, ςύρο, Τσεσμέ, Κω, Ίο, ςαντορίνη,
Κρήτη, Ρόδο, Πάτμο

Με το πλοίο MSC MUSiCA & POESiA πραγματο-
ποιείστε το ταξίδι των ονείρων σας. Χαλαρώστε &
εκμεταλλευτείτε 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.

8ημερες κρουαζιέρες από €619 αναχωρήσεις κάθε Τετάρτη & Πέμπτη 
Επισκέψεις στην Κέρκυρα, Κότορ, Βενετία, μπάρι, Κατάκολο, ςαντορίνη, Mύκονο

Καλοκαιρινοί & Φθινοπωρινοί προορισμοί 
15ήμερη κρουαζιέρα στη μαύρη Θάλασσα με αναχώρηση από Πειραιά από €1862
15ήμερη κρουαζιέρα στους αγίους Τόπους με αναχώρηση από Πειραιά από €1899
8ήμερη κρουαζιέρα στα Νορβηγικά Φιορδ από €503
13/15ήμερη κρουαζιέρα στη Βαλτική από €658
8ήμερη κρουαζιέρα στην αλάσκα από €520
8ήμερη κρουαζιέρα στον Καναδά & Νέα αγγλία από €814

Ζήστε 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 €1190
αναχωρήσεις από μόσχα 11 μέρες
15/6, 4/7, 21/7, 11 & 30/8
αναχωρήσεις από αγία Πετρούπολη 10 μέρες
18/5, 6 & 25/6, 14/7, 2 & 21/8, 9/9 

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. 

Ταξιδέψτε με τα πλοία της εταιρείας που έχει ψηφιστεί η Νο 1
Boutique Cruise Line από τη USA TODAY & η καλύτερη  small
ship cruise line στην Ελλάδα από το CONDE NAST!
Διαθέτουν 25 - 35 υπέροχες καμπίνες και προσωπικό με
ιδιαίτερη φιλική διάθεση και εξυπηρέτηση. Απολαύστε κρουα-
ζιέρες στη Κούβα, στη Κόστα Ρίκα και τον Παναμά, στο Μπαλί
και στα νησιά της Ινδονησίας, στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία,

στην Ισλανδία, στο μαγευτικό Πράσινο Ακρωτήρι αλλά και στα ποτάμια της Δυτικής Αφρικής!
Δρομολόγια και υπηρεσίες για ψαγμένους ταξιδιώτες που δεν συμβιβάζονται με ημίμετρα.



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



Η μεγαλύτερη 
ταξιδιωτική οικογένεια

ΑΘΗΝΑ
Σίνα 14, 106 72, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 3642707
Φαξ: +30 210 3648252-3
Email: info@cosmorama.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αγίας Σοφίας 10, 54 622, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: +30 2310 230555
Φαξ: +30 2310 230556

Email: alexandridou@cosmorama.gr

ΚΥΠΡΟΣ
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος για την Κύπρο

HOLIDAY TOURS
Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 4, Άγιος Δομέτιος, 2360 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22 66 68 88
Email: elina@holidaytours.com.cy

www.cosmorama-travel.gr


