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Editorial
Αυτό το καλοκαίρι απολαύστε το ταξίδι που πάντα ονειρευό-
σασταν! 
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία
ταξιδιών στην Ελληνική Αγορά. Και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό!
Περήφανοι που δίνουμε την ευκαιρία στο Ελληνικό Κοινό να
συμμετέχει σε ταξίδια τόσο ξεχωριστά όσο και οι άνθρωποι που
τα συνοδεύουν. 
Ταξίδια πραγματικά …ως την άκρη της γης που με τη δική σας
συμμετοχή πραγματοποιούνται με τεράστια επιτυχία.
Ναι, εμείς τολμάμε και σας ταξιδεύουμε σε γνωστές και άγνω-
στες γωνιές του πλανήτη με απόλυτη συνέπεια, αξιοπιστία και
εξαιρετικές υπηρεσίες.
Οι αρχηγοί μας είναι άνθρωποι μορφωμένοι, με τεράστια εμ-
πειρία και γνώση των προορισμών που με κέφι και ακούραστη
διάθεση σας συντροφεύουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.
Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν ελάτε #ταξίδι_μαζί μας,
#ως_την_άκρη_της_γης γιατί οι ταξιδιώτες μας λένε πως
#στα_καλύτερα_σας_πάμε
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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 15ετίας και
τα στοιχεία να αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες. Σε κάθε περί-
πτωση 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 - Πράγα.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πράγα,

την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Άφιξη και συνάντηση με τον
τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό μας. Μεταφορά στο κέντρο
της πόλης και απευθείας περιπατητική ξενάγηση στο ιστο-
ρικό 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 (Παρίσι) που είναι ο πιο
ακριβός δρόμος της πόλης, την Εβραϊκή Συναγωγή, το
Μέγαρο Μουσικής, τον Πύργο της Πυρίτιδας, το Εθνικό
μουσείο στην κορυφή της πλατείας Βεντσεσλάς από όπου
ξεκίνησε η βελούδινη επανάσταση. Γεύμα σε τοπικό εστια-
τόριο και μεταφορά στα επιλεγμένα ξενοδοχεία.
2η μέρα: Πράγα. 
Πρωινό αφιερωμένο στην περιπατητική ξενάγηση της Κα-
στρούπολης, το Χρατσάνι, με τα εντυπωσιακά κτίρια. Το Λο-
ρέττο, 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 αυτά. Ωστόσο εί-
ναι σίγουρο ότι την παράσταση θα κλέψουν ο Καθεδρικός
Ναός του Αγίου Βίτου με τα υπέροχα βιτρό και η εντυπωσια-
κή γέφυρα του Καρόλου με τα δεκάδες αγάλματα, που συν-
δέει την Καστρούπολη με το ιστορικό κέντρο της Πράγας. Συ-
νεχίζοντας θα απολαύσουμε γεύμα στην κρουαζιέρα που
ακολουθεί στα παγωμένα νερά του Μολδάβα. Για το από-
γευμα προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση
μαύρου Θεάτρου στον τόπο όπου γεννήθηκε αυτό το είδος
τέχνης.
3η 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 προτείνου-
με ολοήμερη εκδρομή στο μεσαιωνικό Τσέσκυ Κρούμ-λοβ,
κοντά στα σύνορα της Αυστρίας, όπου θα μπορούσε κανείς
να πει ότι πρό κειται για μια ψεύτικη πόλη που αποτελεί σκηνι-
κό κινηματογρα φικής ταινίας εποχής του μεσαίωνα. Το Τσέ-
σκυ Κρούμλοβ έ χει κριθεί διατηρητέο και περιλαμβάνεται
στον κατάλογο πα γκόσμιας πολιτιστι κής κληρονομιάς της
Unesco. Επιστροφή στην Πράγα το από γευμα.
4η μέρα: Πράγα (Κάρλοβι Βάρι).
Σήμερα θα απολαύσουμε την ολοήμερη εκδρομή μας σε
μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει κανείς ότι

βρίσκεται σε παραμύθι. Η λουτρόπολη του Καρόλου, το
Κάρλοβι Βάρι, που υπήρξε στο παρελθόν τόπος συνάντησης
επιφανών προσώπων, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιά-
σει. Γνωστό για τις ιαματικές πηγές του, έχει καθιερωθεί από
τον 14ο αι. ως θεραπευτικό κέντρο. Γεύμα σε τοπικό εστιατό-
ριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα.
Μετά το πρωινό μας και έχοντας τις καλύτερες εντυπώσεις θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Πράγας και πτήση για
την Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ

(ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ)

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - ΠΡΑΓΑ 08.20 10.00
ΠΡΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ 15.45 19.15
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20.55 21.50

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*, 4*sup & 5*
(κατόπιν επιλογή σας) / Πρωινό μπουφέ καθημερι-
νά / 2 γεύματα σε τοπικό εστιατόριο / 1 γεύμα
στην κρουαζιέρα / Μεταφορές και ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Έμπειρος το-
πικός Ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός / Ταξι-
διωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Είσοδοι στα επισκεπτόμενα αξιοθέατα / Ποτά κα-
τά την διάρκεια των γευμάτων/δείπνων / Ό,τι ανα-
φέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με
λατινικούς χαρακτήρες.

ΠΡΑΓΑ
ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
ΤΑΞΙΔΙ 5 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€595



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Φρανκφούρτη 
- Χαιδελβέργη - Στρασβούργο
Άφιξη με απευθείας πτήση της Aegean στo αεροδρόμιο της
Φρανκφούρτης και άμεση αναχώρηση για την αρχαιότερη
πανεπιστημιούπολη της χώρας, 80km νοτιότερα,  την ιστορική
Χαϊδελβέργη. Η παλιά Χαϊλδερβέργη, μια ονειρεμένη πόλη
και κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού, θα μας μαγέψει
στην περιπατητική περιήγηση μας. Δεσπόζει η μεσαιωνική πέ-
τρινη γέφυρα (Alte Brucke)  του ποταμού Νέκαρ χτισμένη το
1788 στη βόρεια άκρη της με την εμβληματικό μπρούτζινο
γλυπτό του «Πιθήκου της Χαϊδελβέργης», που κρατά έναν κα-
θρέπτη για να θυμίζει στους περαστικούς  να μη θεωρούν
πως είναι καλύτεροι από τους συνανθρώπους τους. Διασχί-
ζοντας τη γέφυρα θα  φωτογραφηθούμε με θέα την μεσαι-
ωνική πόλη που στεφανώνεται από το αμφιθεατρικό κάστρο
στο όρος Königstuhl, που μνημονεύεται και ως «Ανάκτορο»:
Για πέντε αιώνες  το κάστρο φιλοξενούσε τους εκλέκτορες
του Παλατινάτου  της δυναστείας των Wittelsbach.  Η θέα
από το κάστρο, εβδομήντα μέτρα πάνω από την πόλη με τα
στενά δρομάκια της και τις γραφικές σειρές από στέγες θα σας
γυρίσει πίσω στο χρόνο. Το ιστορικό κέντρο της  πόλης στο
οποίο θα περιηγηθούμε με τα πόδια έχει πολλά να μας δείξει.

Θα δούμε το κεντρικότερο σημείο της πόλης, την Πλατεία
Αγοράς (Marktplatz) με το σιντριβάνι του Ηρακλή και το ση-
μείο που αλυσοδένονταν οι εγκληματίες για να αντιμετωπί-
σουν το λαό. Πιο πίσω το παλαιό κτήριο του Δημαρχείου και
απέναντί του ο περίφημος  Γοτθικός Ναός του Αγίου Πνεύμα-
τος χτισμένος  μεταξύ του 1398 και 1441. Συνεχίζουμε στην
Haupstrasse προς τα κτίσματα του διακεκριμένου Πανεπιστη-
μίου της Χαϊδελβέργης, του παλαιότερου  Γερμανίας (έτος
ίδρυσης 1836) με 30.000 φοιτητές.  Θα δούμε το παλαιό κτί-
ριο του 1735, που σήμερα είναι Πρυτανείο, την πλατεία Πανε-
πιστημίου, το Νέο Πανεπιστήμιο, τη Βιβλιοθήκη, τη φοιτητική
φυλακή των άτακτων φοιτητών, όσων δηλ. μεθούσαν, θορυ-
βούσαν, αυθαδίαζαν δημόσια ή μονομαχούσαν κ.ά. Ο Ναός
των Ιησουιτών από κόκκινο αμμόλιθο, αντιπροσωπευτικό πα-
ράδειγμα Baroque του 18ου αι. βρίσκεται πιο πέρα. Στον
ελεύθερο χρόνο σας  στην καρδιά της παλιάς πόλης και στον
πεζόδρομο θα βρείτε πολλά εστιατόρια ή μπυραρίες με ποικι-
λία στο σνίτσελ ή χοιρινό κότσι, πατατόσουπες,  πατατοσαλά-
τα,  χοιρινό μαγειρεμένο με μαύρη μπύρα αλλά και ποικιλίες
βαρελίσιας μπύρας. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο.
2η μέρα: Στρασβούργο 
Η σημερινή μας περιπατητική ξενάγηση επικεντρώνεται στο
ιστορικό κέντρο του  Στρασβούργου που αποτελεί την έδρα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα περάσουμε από τη πλα-
τεία της Δημοκρατίας , όπου βλέπουμε την Εθνική Βιβλιοθή-
κη, το κτήριο της Διοικητικής Περιφέρειας του Ρήνου και το
Εθνικό Θέατρο. Ο Καθεδρικός Ναός του Στρασβούργου εί-
ναι από τους σημαντικότερους της Χώρας με ύψος 142 μ. Η
πρόσοψη του ναού με την τεράστια ροζέτα στο κέντρο δια-
κοσμείται με χιλιάδες γλυπτές φιγούρες και αποτελεί αρι-

στούργημα της γοτθικής τέχνης. Στο νότιο κλίτος υπάρχει το
αστρονομικό ρολόι, ύψους 18 μέτρων. Νότια του Καθεδρι-
κού στο Ανάκτορο Ροάν (Palais Rohan) στεγάζονται το
Μουσείο διακοσμητικών τεχνών, το αρχαιολογικό Μουσείο
και το Μουσείο Καλών Τεχνών. Φθάνουμε  στη γέφυρα του
Αγίου Μαρτίνου που είναι η γραφική περιοχή της «Μικράς
Γαλλίας», ο άλλοτε φυσικός χώρος των ψαράδων, βυρσο-
δεψών και μυλωνάδων  και σήμερα διατηρητέα συνοικία
υπό την προστασία της UNESCO. Βλέπουμε πιο πέρα τις σκε-
παστές γέφυρες κάθε μια με έναν τετράγωνο πύργο, διασω-
σμένο από τη οχύρωση του 14 ου αι. Εδώ βρίσκεις τα ρο-
μαντικότερα εστιατόρια και καφέ. Απόγευμα στην διάθεση
σας για να κάνετε μια βόλτα με τα καραβάκια και να γνωρί-
σετε τα κανάλια της πόλης με την υπέροχη αρχιτεκτονική της.
3η μέρα: Στρασβούργο (δρόμοι του Κρασιού (Ρικ-
βίρ - Κολμάρ - Εγκουισχάιμ) 
Την σημερινή μέρα θα την αφιερώσουμε σε ένα εξαιρετικό
οδοιπορικό στους περίφημους Δρόμους του Κρασιού. Πρώ-
τη μας στάση θα είναι η μικρή πόλη Ρικβίρ. Περνάμε την κα-
μάρα κάτω από το Δημαρχείο για να περπατήσουμε στην
κεντρική οδό Général de-Gaulle. Αριστερά μας διασώζον-
ται υπολείμματα του κάστρου του 1540. Μεταξύ άλλων
βλέπουμε την πλατεία των τριών Εκκλησιών, την πλατεία de
la Sinn με το  όμορφο συντριβάνι  Sinnbrunnen του 1580
και καταλήγουμε στην Άνω Πύλη (Obertor) όπου φαίνεται
τμήμα της οχύρωσης και  ο αμυντικός πύργος ενώ οι αμπε-
λώνες καλύπτουν ολοκληρωτικά την πλαγιά  απέναντί μας.
Επόμενος προορισμός μας η Κολμάρ (67615 κατ.) στην
καρδιά των αμπελώνων της Αλσατίας. Η πόλη θυμίζει ζω-
γραφικό πίνακα. Η γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά από την
περιοχή του Μουσείου Ούντερλιντεν  (Unterlinden). Διασχί-
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
20/7, 27/7, 03/8, 10/8, 17/8, 24/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 08.15 10.15
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 18.00 21.45
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23.15 00.10

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* με πρωινό
καθημερινά / Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Εισιτήρια
κρουαζιέρας στο Ρήνο / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός
/ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Είσοδοι σε επισκεπτόμενους χώρους, αχθοφορικά
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΑΛΣΑΤΙΑ 
ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ

ΡΗΝΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ 7 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€695
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ζουμε τον κεντρικό πεζόδρομο  Rue de Clefs, βλέπουμε το Δημαρχείο, τον προτεσταντικό
Ναό του Αγίου Ματθαίου με τις υαλογραφίες του 13 και 15 αι. και φθάνουμε στην πλατεία
Τελωνείου. Όλα οικήματα εδώ έχουν την χαρακτηριστική ξυλοδεσιά. Ακολουθούμε την
οδό των βυρσοδεψών Rue de Tanneurs προς την ομώνυμη συνοικία ανακαινισμένη
το1974. Διασχίζουμε το ποτάμι και συνεχίζουμε  στην συνοικία Κρουτενώ,  την «Μικρή Βενε-
τία».  Δεν παραλείπουμε να δούμε την Εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου από κόκκινο ψαμμίτη
και εφυαλωμένα πλακίδια (13-14αι.) Ρομανικού ρυθμού και την Εκκλησία των Δομηνικα-
νών  που ξεκίνησε το 1283 να οικοδομείται αλλά τελειοποιήθηκε το 15 αι. με τα βιτρώ της
και την Μαντόνα του Martin Schongauer, επίσης εγχώριου γλύπτη. Συνεχίζουμε για το Εγ-
κουισχάιμ, ο τελευταίος προορισμός μας στο έδαφος της Αλσατίας. Θα …χαθούμε άφοβα
στα κυκλικά σοκάκια του: πάντα σε φέρνουν όπου ξεκίνησες. Η κεντρική πλατεία δεν υπο-
λείπεται σε ομορφιά με το σιντριβάνι της, το κάστρο της πόλης του 8ου αι. με το εξωτερικό
τείχος  του 720 μ.Χ. και του παρεκκλησίου του μεταρρυθμιστή πάπα Λέοντα ΙΧ  που γεννήθη-
κε εδώ. Επιστροφή στο Στρασβούργο.
4η μέρα: Στρασβούργο - Φράιμπουργκ - μέλανας δρυμός - Λίμνη Τίτιζε - Τρίμ-
περγκ - μπάντεν μπάντεν - Φρανκφούρτη
Αφήνουμε το Στρασβούργο και αναχωρούμε για την καρδιά ενός από τα διασημότερα ορει-
νά συμπλέγματα της Κεντρικής Ευρώπης, τον περίφημο Μέλανα Δρυμό. Πρώτος μας σταθ-
μός το Φράιμπουργκ, που αποτελεί την νότια είσοδο στον Μέλανα Δρυμό. Είναι  η πιο ηλιό-
λουστη  πόλη της Γερμανίας  με 2.000 ώρες ηλιοφάνειας  μια από τις πλέον οικολογικές πό-
λεις της χώρας. Θα θαυμάσουμε τον γιγάντιο Καθεδρικό γοτθικό Ναό  του 11ου αι. με το 116
μ. κωδωνοστάσιο να υψώνεται αγέρωχα. Ανατολικά του Καθεδρικού στην πλατεία προσελ-
κύει το βλέμματα  με το κόκκινο φωτεινό χρώμα του, την περίτεχνη  πρόσοψή του και τους πο-
λύχρωμους πύργους του, το ιστορικό  εμπορικό κτήριο (Kaufhaus) κατασκευασμένο τον 16
αι. Στην κεντρική λεωφόρο Kaiser Joseph Str. που διατρέχει το ιστορικό κέντρο της πόλης  βρί-
σκουμε την μεσαιωνική πύλη - πύργο Martinstor. Επισκεπτόμαστε την  πλατεία Δημαρχείου
με το Παλαιό και Νέο Δημαρχείο και τον Δομινικανό Ναό του Αγ. Μαρτίνου με την παρακεί-
μενη σκήτη καθώς  και το σπίτι – φάλαινα, μια υπέροχη  αρχιτεκτονική αντίθεση στο χώρο με
τα υστερογοτθικά εξέχοντα παράθυρά του. Ο Ολλανδός ανθρωπιστής και θεολόγος  Έρα-
σμος έμεινε εδώ αφού δραπέτευσε από τη Βασιλεία. Χρόνος ελεύθερος  και συνεχίζουμε για
την μαγευτική λίμνη Τίτιζε στα 840 μ. υψόμετρο με την παγωμένη επιφάνεια της το χειμώνα.
Στην  ακτή της πλήθος καταστήματα με τουριστικά τοπικά είδη, εστιατόρια και καφέ  φιλοξε-
νούν τους επισκέπτες. Ακολουθεί το Τρίμπερκ, μικρή ορεινή πόλη με τους γνωστούς καταρρά-
κτες  του ποταμού Γκούταχ, συνολικού ύψους 151 μ.  και τα παραδοσιακά ξυλόγλυπτα ρολό-

για – κούκους διαθέσιμα σε  αμέτρητη ποικιλία στα καταστήματα της πόλης. Λειτουργούν με
εκκρεμές που κινείται από μεταλλικά βαρίδια  και παρότι δεν είναι βέβαιο ότι είναι τοπική επι-
νόηση πάντως εξελίχτηκε και αναπτύχθηκε από τους κατοίκους του Μέλανα Δρυμού επί αι-
ώνες. Σειρά έχει τώρα το κοσμικό Μπάντεν – Μπάντεν.  Το γαλλικό bon vivant πνεύμα είναι
διάχυτο στην πόλη. Θερμά μπάνια, καζίνο, μεγαλοπρεπή κτήρια των αρχών του 20ου αι. με
αετώματα και κορινθιακούς κίονες συνθέτουν σκηνικό ευμάρειας, πλούτου και χαλάρωσης.
Θα περπατήσουμε για να δούμε το Κτήριο του Αντλιοστασίου με την νεοκλασική αρχιτεκτονι-
κή του και το Kurhaus που συστεγάζεται με το καζίνο. Στο πάρκο βλέπουμε την  Σκηνή - αχοι-
βάδα της Δημοτικής Φιλαρμονικής, ακολουθεί το Θέατρο, το Μουσείο Frieder Burda και με-
τά ερχόμαστε στην περιοχή με τα ρωμαϊκά ερείπια των λουτρών.  Οι Ρωμαίοι πρώτοι ανακά-
λυψαν τις ιαματικές  επιδράσεις των  νερών του Μπάντεν – Μπάντεν χτίζοντας μεγάλες εγκα-
ταστάσεις λουτρών. Ελεύθερος χρόνος για να τον χρησιμοποιήσετε όπως επιθυμείτε στο κέν-
τρο της πόλης που περιηγηθήκαμε. Στη συνέχεια θα πάρουμε τον δρόμο για την οικονομική
πρωτεύουσα της Γερμανίας αλλά και της Ευρωπαϊκής ένωσης, την Φρανκφούρτη.  Αργά το
βράδυ στην Φρανκφούρτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Φρανκφούρτη (Κρουαζιέρα στον Ρήνο - Βισμπάντεν)
Σήμερα θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στον Ρήνο. Ο εντυπωσιακός βράχος Λορελέι, πα-
ραμυθένια 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 ποτα-
μού. Επόμενος σταθμός το Βισμπάντεν, διάσημο για τις θερμές πηγές και τα λουτρά του για τα
οποία έχει δεχθεί κατά το πέρασμα των χρόνων διάσημους επισκέπτες όπως ο Γκαίτε, ο Ντο-
στογιέφσκι και ο Μπραμς. Επιστροφή στην Φρανκφούρτη.
6η μέρα: Φρανκφούρτη - Ρομαντικός δρόμος (Βίρτσμπουργκ - Ρότενμπουργκ)
Η σημερινή μας εκδρομή θα μας δώσει την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα από τα πιο γραφι-
κά κομμάτια της Γερμανίας, την Νότια Βαυαρία με την «ρομαντική οδό». Πανέμορφα γραφι-
κά χωριά και πόλεις, ρομαντικά κάστρα και υπέροχη φύση απλώνονται κατά μήκος της δια-
δρομής μας μέχρι το μεσαιωνικό Βίρτσμπουργκ χτισμένο δίπλα στον ποταμό Μέιν. Θα επι-
σκεφθούμε το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι και στην συνέχεια μας περιμένει το Ρότενμ-
πουργκ με τα καλοδιατηρημένα τείχη, τη παλιά αγορά της πόλης, τις πλατείες με τις μεγάλες
κρήνες και το Δημαρχείο. Επιστροφή στη Φρανκφούρτη.
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.



6

Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ

Ημέρα 1η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη
- Κωνσταντινούπολη

Πτήση για την «βασιλεύουσα» Πόλη των πόλεων. Μεταφο-
ρά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Απόγευμα ελεύθερο.
Επισκεφθείτε χώρους του προσωπικού σας ενδιαφέροντος
και κάνετε τις αγορές σας μιας και η Πόλη  φημίζεται για χα-
λιά, κιλίμια, κεχριμπάρι, ασημικά, μπαχαρικά και τον μπα-
κλαβά του Γκελίογλου.  
Ημέρα 2η: Κωνσταντινούπολη
(ολοήμερη ξενάγηση)
Η σημερινή μας ξενάγηση (πάντα Παρασκευή) επικεντρώ-
νεται στην περιοχή Σουλτάν Αχμέτ. Η πρώτη μας επίσκεψη
θα είναι στον Βυζαντινό Ιππόδρομο όπου βλέπουμε τον αι-
γυπτιακό οβελίσκο του Θεοδοσίου όπου έλαβε μέρος η
Στάση του Νίκα, τη στήλη των φιδιών, τη Γερμανική κρήνη
και την πέτρινη στήλη των Πορφυρογέννητων. Συνεχίζουμε
με την εκκλησία-μουσείο της Αγίας Σοφίας για να θαυμά-
σουμε τον υπέροχο τρούλο της και τα πανέμορφα μωσαϊκά
στολίσματά της. Επόμενη στάση το Τοπ Καπί Σαράι με τα
υπέροχα κοσμήματα και άλλα εκθέματα των Οσμανλίδων
Σουλτάνων και το περίφημο Μπλε Τζαμί του Αχμέτ του
3ου. Για το ελεύθερο απόγευμα μην παραλείψετε να επι-
σκεφθείτε την σκεπαστή αγορά Καπαλί Τσαρσί με τα 5.000
καταστήματα.

Ημέρα 3η: Κωνσταντινούπολη (Πριγκηπόννησα)
Ολοήμερη εκδρομή στα περίφημα Πριγκηπόννησα, τον τό-
πο που εξορίζονταν οι Βυζαντινοί πρίγκιπες και στα μετέπειτα
χρόνια διατηρούσε τις εξοχικές της κατοικίες η ελίτ της Πόλης.
Πρώτη στάση η Χάλκη με την περίφημη Θεολογική Σχολή
στην κορυφή του λόφου της Ελπίδας. Δεύτερη στάση η νή-
σος Πρίγκηπος, όπου όσοι επιθυμείτε μπορείτε προαιρετικά
να κάνετε τον γύρο του νησιού με τις γραφικές άμαξες. Στη
συνέχεια ελεύθερος χρόνος για γεύμα σε μια από τις παρα-
θαλάσσιες ταβέρνες του νησιού και επιστροφή με πλοίο της
γραμμής για την Κωνσταντινούπολη.
Ημέρα 4η: Κωνσταντινούπολη (μπαλουκλιώτισα -
μονή Χώρας - Παναγία Βλαχερνών - Πατριαρχείο)
- Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε με την επίσκεψη της Εκκλη-
σίας Ζωοδόχου Πηγής με τους τάφους των Πατριαρχών και με
τα χρυσόψαρα στο αγίασμα. Ακολουθεί η περιήγηση στα βυ-
ζαντινά τείχη όπου βλέπουμε κομμάτια αναστιλωμένων τει-
χών, το Επταπύργιο με την Χρυσή Πύλη και την Κερκόπορτα.
Επόμενη στάση μας στη Μονή της Χώρας (σήμερα είναι Μου-
σείο) με τα ωραιότερα ψηφιδωτά του 14ου αιώνα. Ακολουθεί
η περιήγηση της Εκκλησίας Παναγίας Βλαχερνών όπου πρω-
τοψάλθηκε ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.χ μετα την νίκη των
Βυζαντινών εναντίων των Αβάρων. Τέλος θα επισκεφθούμε
και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Στη συνέχεια με-
ταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Kάθε Πέμπτη (μάιος - οκτώβριος)

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 08.25 09.45
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 21.20 22.50

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10.25 11.50
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 19.10 20.45

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09.35 10.55
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19.10 20.45

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 5*, 4* / Πρωι-
νό καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμ-
πειρους τοπικούς αρχηγούς / ξεναγούς / Είσοδοι
στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
/ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα / Ό,τι αναφέρεται
ως προαιρετικό 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ ή ταυτότητα
νέου τύπου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΣΑ
ΤΑΞΙΔΙ 4 ΗΜΕΡΩΝ

AΠΟ
€425
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Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* 

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

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡhΣΕΙΣ

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* 

διανυκτερεύσεις: Πράγα (3), Βιέννη (2)

8 μέρες, από €825

Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη

6/7 μέρες, από €645

Βιέννη - Πράγα

ΕΒδομΑδΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡhΣΕΙΣ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* Danubius Flamengo, 4*sup Eurostars Center

διανυκτερεύσεις: Πράγα (3), Βιέννη (2)

5 μέρες, από €495

Βουδαπέστη

ΕΒδομΑδΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡhΣΕΙΣ

Απευθείας Πτήσεις με Austrian Airlines / Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* Αnanas

διανυκτερεύσεις: Βιέννη (3)

4 μέρες, από €495

Βιέννη

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  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Ε Υ Ρ Ω Π Η
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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. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα επισκεφθούμε
την Εβραϊκή γειτονιά, Κάζιμιερτς, με τις επτά συναγωγές, θα
δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο του Βά-
βελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την
Καμπάνα, το Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν και την μεγαλύτερη
μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης με την Εκκλησία Μαριά-
τσκι. Αφιερωμένη στην Παναγία, είναι ο ναός όπου ο -αγιο-
ποιηθείς πλέον- Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ διετέλεσε επί μα-
κρόν εφημέριος πριν γίνει επίσκοπος της πόλης και αργότερα
καρδινάλιος. Από το καμπαναριό της επιβλητικής εκκλησίας,
κάθε μία ώρα, ειδικά επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό
τρομπετίστας παίζει μια μελωδία που απλώνεται σε όλη την
πλατεία. Το δε αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε,
στο κέντρο της πλατείας, το κέντρο του εμπορίου των υφα-
σμάτων για αιώνες, θα κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. Μετα-
φορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια για λίγη
ξεκούραση. Το απόγευμα προτείνουμε να  περιπλανηθείτε
στα στενά δρομάκια της πόλης, και να απολαύσετε ποτό η
φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύ-
ζουν τη κεντρική πλατεία της. 
2η μέρα: Κρακοβία (Αλατωρυχεία Βιελίτσκα). 
Πρωινό αφιερωμένο στην επίσκεψή μας στα περίφημα αλα-
τωρυχεία της Wieliczka, μόλις 15 χλμ. 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 στη διάθε-
σή σας. Η παλιά πόλη της, έχει πλούσια αναγεννησιακή αρχι-
τεκτονική, με πολλά δείγματα μπαρόκ και γοτθικά. Τα παλά-
τια, οι εκκλησίες και τα αρχοντικά της Κρακοβίας έχουν να
επιδείξουν πλούτο χρωμάτων, αρχιτεκτονικών λεπτομερει-
ών, βιτρώ, έργων ζωγραφικής, γλυπτών και επιπλώσεων. H
Κρακοβία υπήρξε πρωτεύουσα της Πολωνίας από το 1038
έως το 1569 και γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της κατά τη δυ-
ναστεία των Γιαγκελλόνων (1386 - 1572).Το 1978 - την χρο-
νιά που εντάχθηκε η πόλη στα μνημεία παγκόσμιας κληρο-
νομιάς της UNESCO - ο Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα, Αρχιεπίσκο-
πος της Κρακοβίας, ανακηρύχθηκε πάπας της Ρωμαιοκαθο-
λικής Εκκλησίας, ως Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄.
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-
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
26/5, 23 & 30/6, 7, 14, 21 & 28/7, 4, 11,

18 & 25/8, 8 & 22/9, 13, 23 & 26/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - KΡΑΚΟΒΙΑ 08.25 09.45
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 18.10 21.45
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23.15 00.10

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 5* Interconti-
nental / Radisson Blu / Holiday Inn & 4*sup Novotel
/ Grand City / Q Plus) / Πρωινό μπουφέ καθημε-
ρινά / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρον-
ται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους
διπλωματούχους ξεναγούς / Είσοδοι σε Άουσβιτς,
Αλατωρυχεία, Κάστρο Κσιάζ και υπόγεια πολιτεία,
εκκλησία Ειρήνης / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
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 τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ 
ΒΡΟΤΣΛΑΒ 

Άουσβιτς Αλατορυχεία
ΤΑΞΙΔΙ 6 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€595

5ήμερα προγράμματα Αγίου Πνεύματος,
από €555

ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ  5μ.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 13/6

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - KΡΑΚΟΒΙΑ 16.05 17.25
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 18.10 21.45

1η μέρα: άφιξη Κρακοβία
2η μέρα: ξενάγηση πόλης και Αλατωρυχεία
3η μέρα: οδικώς Κρακοβία - Άουσβιτς - 
Τσεστοχόβα - Βαρσοβία
4η μέρα: ξενάγηση Βαρσοβίας
5η μέρα: επιστροφή στην Ελλάδα

ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ 5μ.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 16/6

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - KΡΑΚΟΒΙΑ 08.20 09.55
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 18.10 21.45

1η μέρα: άφιξη Βαρσοβία, ξενάγηση πόλης
2η μέρα: οδικώς Βαρσοβία - Βρότσλαβ, ξενάγηση
3η μέρα: οδικώς Βρότσλαβ - Άουσβιτς - Κρακοβία
4η μέρα: ξενάγηση Κρακοβίας
5η μέρα: Αλατωρυχεία και επιστροφή στην Ελλάδα
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λεί ένα από τα κύρια «αξιοθέατα» της Κρακοβίας. Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας προς τη δυ-
τική πλευρά της χώρας, στην περιοχή της Σιλεσίας και στη πρωτεύουσα της το Βρότσλαβ.  Αφι-
ξη το μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας στο Βρότσλαβ. Από τον 1ο κιόλας αιώνα, το Βρότσλαβ
ήταν η μεγάλη και ισχυρή πόλη της νότιας Σιλεσίας. Βοημοί, Αψβούργοι και Πρώσοι άφησαν
τα σημάδια τους στη πόλη, που για πολλούς αιώνες ήταν γνωστή με το Γερμανικό της όνομα
Μπρεσλάου. Ξεκινώντας την περιήγηση από το νησί Πιάσεκ στον ποταμό Όντρα, θα συνεχί-
σουμε στη μεγάλη κεντρική πλατεία Ρίνεκ με τα κτίσματα των συντεχνιών και το παλιό Δημαρ-
χείο, από τα ωραιότερα της Πολωνίας. Στη συνέχεια θα φωτογραφίσουμε το περίφημο Hala
Silesia έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Μαξ Μπέργκ και θα ολοκληρώσουμε με το Ναό της
Αγίας Ελισάβετ, του οποίου ο γοτθικός πύργος φθάνει τα 92μ. Απόγευμα ελεύθερο στην
όμορφη πόλη για να την περπατήσετε.
Ημέρα 4η: Βρότσλαβ (Νότια Σιλεσία: Κάστρο Κσιαζ & υπόγεια πολιτεία, Εκκλη-
σία Ειρήνης στην Σβιντνίτσα). 
Αναχώρηση το πρωί για να απολαύσουμε τα αξιοθέατα της Κάτω Σιλεσίας. Ξεκινάμε την επί-
σκεψή μας από το κάστρο Κσιάζ, ένα υπέροχο κάστρο-παλάτι με δυτικού τύπου μεγάλους
κήπους και βασιλικά έπιπλα! Μια επίσκεψη που θα μας μεταφέρει σε άλλες εποχές! Είναι
όμορφο τόσο από άποψης κατασκευής αλλά και θέσης, που εικάζεται ότι ο ίδιος ο Χίτλερ σχε-
δίαζε 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 Σιλεσίας όταν
ακόμα ήταν γνωστό με το όνομα Φύρστενστάιν. Πέρασε στα χέρια των Ναζί το 1944 και
στου Κόκκινου Στρατού των Σοβιετικών το 1945, όπου επί εποχής τους χάθηκαν και πολλά
έργα τέχνης.Συνεχίζουμε με τη περίφημη εκκλησία της Ειρήνης στη Σβιτνίτσα που χτίστηκε
αμέσως μετά το τέλος του Τριαντακονταετούς Πολέμου και την Συνθήκη Ειρήνης της Βεστφα-
λίας το 1648 και αποτελεί τη πρώτη Λουθηρανική εκκλησία που χτίστηκε στην μέχρι τότε κα-
θολική Σιλεσία και ανήκει πλέον στη Λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Une-
sco. Επιστροφή στο Βρότσλαβ το μεσημέρι και όλο το απόγευμα στην διάθεσή σας για να πε-
ριηγηθείτε 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 προσφέρου-
με περισσότερο χρόνο να γνωρίσετε καλύτερα το πανέμορφο Βρότσλαβ, παρά να συμπερι-
λάβουμε 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 πνεύ-
μονας πρασίνου της πόλης, έχει συνολική έκταση 760 στρέμματα και περιέχει ανθισμένους
κήπους, μνημεία αφιερωμένα σε θεούς και καλλιτέχνες (ξεχωρίζει το μνημείο του Σοπέν, γύ-

ρω από το οποίο οργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις), σιντριβάνια, λίμνες, αμφιθέατρα, μο-
νοπάτια και γέφυρες. Συνεχίζουμε με την παλιά πόλη της Βαρσοβίας που περιβάλλεται 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 Πα-
λάτι Πολιτισμού και Επιστημών, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, καθώς επίσης και το Θέα-
τρο Βιέλκι, που στεγάζει την Όπερα και το Μπαλέτο. Επόμενη στάση μας στο Εβραϊκό Γκέτο,
με το μνημείο 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 διαδρομή γνωστή ως «μίλι», που θα μας φέρει μπροστά στα πιο σπου-
δαία μνημεία και τα πλέον όμορφα κτίρια της Βαρσοβίας. Ξεχωρίζουν η Εκκλησία της Αγίας
Άννας και του Τιμίου Σταυρού, ο Ναός των Καρμελιτών, το Προεδρικό Ανάκτορο, το Παλάτι
Kazimierz, το ιστορικό και πολυτελέστατο ξενοδοχείο Μπρίστολ, η Εθνική Βιβλιοθήκη, το εν-
τυπωσιακό κτίριο του Πανεπιστημίου και το Κάστρο της Βαρσοβίας, ενώ λίγο πιο πέρα θα
προσεγγίσουμε το σπίτι της τιμημένης με Νόμπελ, Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί. Στο ελεύθερο
απόγευμα που ακολουθεί, προτείνουμε έναν περίπατο στα πεζοδρομημένα τμήματα της πα-
λιάς πόλης, μια επίσκεψη στο υπερσύγχρονο εμπορικό κέντρο Centrum, στην περιοχή Srod-
miescie ή έναν καφέ στα ατμοσφαιρικά καφενεία της πόλης.
6η μέρα: Βαρσοβία (προαιρετική εκδρομή Ζελάσοβα Βόλα & Βιλάνοφ ανάκτο-
ρα, κόστος 30€ με εισόδους, min. 10 άτομα) - Αθήνα. 
Η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη και αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να γνωρίσετε σε
βάθος την αρχοντική Πολωνική πρωτεύουσα, ξεκινώντας απο την Νέα Πόλη. Μη  σας ξεγε-
λά το όνομα. Η Νέα Πόλη (Nowe Miasto) της Βαρσοβίας είναι εξίσου γραφική και εξίσου…
παλιά με την Παλιά Πόλη. Χτισμένη τον 15ο αιώνα, σαν ανεξάρτητη πολιτεία, αυτή η συνοι-
κία διαθέτει καταπράσινες ήσυχες πλατείες, εστιατόρια με κούνιες αντί τραπεζιών και τον πάλ-
λευκο ναό του Αγίου Kazimierz με τον επιβλητικό τιρκουάζ τρούλο. Όπως συνέβη και με την
«γειτόνισσά» της, η Νέα Πόλη ισοπεδώθηκε από τους Γερμανούς και ξαναχτίστηκε εκ νέου
την δεκαετία του 1950. Μια άλλη πρόταση αποτελεί η εκδρομή μισής μέρας στην κοντινή Ζε-
λάσοβα Βόλα, τη γενέτειρα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν. Επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο (εί-
σοδος) που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός, χρόνος στην διάθεσή σας για γνωριμία με
την πόλη και επιστροφή στη συνέχεια στην Βαρσοβία. Ακολουθεί επίσκεψη στους υπαίθριους
χώρους του ανακτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυρίως για την εξωτερική του όψη. Οι
όμορφοι κήποι του που επισκεπτόμαστε (είσοδος), πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και
γι’ αυτό ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «μικρές Βερσαλλίες». Μεταφορά το από-
γευμα στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας για την επιστροφή μας στην Ελλάδα.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Κρακοβία. 
Αναχώρηση με απευθείας πτήση από την Αθήνα για την
όμορφη Κρακοβία. Η παλιά πόλη της, έχει πλούσια αναγεν-
νησιακή αρχιτεκτονική, με πολλά δείγματα μπαρόκ και γοτθι-
κά. Τα παλάτια, οι εκκλησίες και τα αρχοντικά της Κρακοβίας
έχουν να επιδείξουν πλούτο χρωμάτων, αρχιτεκτονικών λε-
πτομερειών, βιτρώ, έργων ζωγραφικής, γλυπτών και επι-
πλώσεων. H Κρακοβία υπήρξε πρωτεύουσα της Πολωνίας
από το 1038 έως το 1569 και γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή
της κατά τη δυναστεία των Γιαγκελλόνων (1386 - 1572). Στην
ξενάγησή μας θα επισκεφθούμε την Εβραϊκή γειτονιά, Κάζι-
μιερτς, με τις επτά συναγωγές, θα δούμε το εντυπωσιακό Βα-
σιλικό Κάστρο στο λόφο του Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με
τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, το Πανεπιστήμιο
Γιαγκελονιάν και την μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Ευ-
ρώπης με την Εκκλησία Μαριάτσκι. Αφιερωμένη στην Πανα-
γία, είναι ο ναός όπου ο -αγιοποιηθείς πλέον- Πάπας Ιωάννης
Παύλος ΙΙ διετέλεσε επί μακρόν εφημέριος πριν γίνει επίσκο-
πος της πόλης και αργότερα καρδινάλιος. Από το καμπανα-
ριό της επιβλητικής εκκλησίας, κάθε μία ώρα, ειδικά επιφορ-
τισμένος για το σκοπό αυτό τρομπετίστας παίζει μια μελωδία
που απλώνεται σε όλη την πλατεία. Το δε αναγεννησιακού
ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, στο κέντρο της πλατείας, το κέν-
τρο του εμπορίου των υφασμάτων για αιώνες, θα κεντρίσει
το ενδιαφέρον μας. 
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 υπό-
γειες στοές στις οποίες βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω

στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υπο-
στυλώματα των στοών τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήμα-
τα μαραγκών της παλιάς εποχής, προσδίδουν στο αλατωρυ-
χείο 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 χρόνος στην διά-
θεσή σας. Περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της παλιάς πό-
λης, και απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας στα δεκάδες μπα-
ράκια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία της. Δειπνήστε
σε κάποιο από τα πολλά εστιατόρια της πόλης επιλέγοντας το-
πική η διεθνή κουζίνα, ανάλογα με τις προτιμήσεις 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, στην
περιοχή της Σιλεσίας και στην πρωτεύουσά της το Βρότσλαβ.
Άφιξη το μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας στο Βρότσλαβ. Από
τον 1ο κιόλας αιώνα, το Βρότσλαβ 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.
Δείπνο στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βρότσλαβ (Νότια Σιλεσία: Κάστρο Κσιάζ,
Εκκλησία Ειρήνης στην Σβιντνίτσα). 
Αναχώρηση το πρωί για να απολαύσουμε τα αξιοθέατα της
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
23/5,  20/6, 18/7, 8 & 15/8, 12/9, 10/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 13.10 14.00
ΑΘΗΝΑ - KΡΑΚΟΒΙΑ 16.05 17.25
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ 18.10 21.45
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23.15 00.10

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*s & 5* (Ηil-
ton, Intercontinental, Radisson Blu, Q Plus, Sado-
va) / Πρωινό μπουφέ καθημερινά / 5 δείπνα (σετ
μενού 3 πιάτων) όπως περιγράφονται / Μεταφο-
ρές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματού-
χους ξεναγούς / Είσοδοι στα αξιοθέατα όπου ανα-
φέρεται επίσκεψη / Κρουαζιέρα στο Κανάλι Ελμ-
πλαγκ / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτι-
κός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά / Ποτά κατά την διάρκεια των δείπνων
/ Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

ΠΟΜΕΡΑΝΙΑ ΣΙΛΕΣΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ 10 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€995



Κάτω Σιλεσίας. Ξεκινάμε την επίσκεψη μας από το κάστρο Κσιάζ, ένα υπέροχο κάστρο-παλάτι
με δυτικού τύπου μεγάλους - κήπους και βασιλικά έπιπλα! Μια επίσκεψη που θα μας μεταφέ-
ρει σε άλλες εποχές! Είναι όμορφο τόσο από άποψης κατασκευής αλλά και θέσης, που εικάζε-
ται 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 Σιλεσίας όταν ακόμα ήταν γνωστό με το όνομα Φύρστενστάιν. Πέρασε στα χέρια
των Ναζί το 1944 και στου Κόκκινου Στρατού των Σοβιετικών το 1945, όπου επί εποχής τους
χάθηκαν και πολλά έργα τέχνης. Συνεχίζουμε με τη περίφημη εκκλησία της Ειρήνης στη Σβιτνί-
τσα που χτίστηκε αμέσως μετά το τέλος του Τριαντακονταετούς Πολέμου και την Συνθήκη Ειρή-
νης της Βεστφαλίας το 1648 και αποτελεί τη πρώτη Λουθηρανική εκκλησία που χτίστηκε στην
μέχρι τότε καθολική Σιλεσία και ανήκει πλέον στη Λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς 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 προσφέρου-
με περισσότερο χρόνο να γνωρίσετε καλύτερα το πανέμορφο Βρότσλαβ, παρά να συμπερι-
λάβουμε στην σημερινή μας εκδρομή την υγρή και καταθλιπτική πολιτεία της Οσόβκα.
5η μέρα: Βρόσλαβ - Πόζναν.
Σήμερα ο προορισμός μας στην κεντροδυτική Πολωνία, είναι η ιστορική πόλη Πόζναν, πρώ-
τη πρωτεύουσα της χώρας μέχρι το 1039 η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη και δεύτερο βιομηχανι-
κό εμπορικό και εκπαιδευτικό κέντρο της Πολωνίας.  Η γραφικότατη αυτή πόλη ξεκίνησε να
χτίζεται σαν οχυρό τον 9ο αιώνα, πάνω στο νησάκι Sorrow Tomsky του ποταμού Βάρα και πέ-
ρασε από τα χεριά Σουηδών, Πρώσων, Ρώσων, Γερμανών μέχρι το 1918 που εντάσσεται
στην Πολωνία. Θα δούμε μεταξύ άλλων το Δημαρχείο με τη πράσινη στέγη και το ιδιόμορφο
ρολόι που κάθε μεσημέρι στις 12 δίνει μια περίεργη παράσταση με «δύο τράγους».  Αξίζει να
περάσετε λίγο από τον ελεύθερό σας χρόνο στο Starry Brower, ένα πρώην εργοστάσιο το
οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα μοντέρνο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο με αξιοση-
μείωτες εικαστικές πινελιές ή να κάνετε βόλτα στον πεζόδρομο Polwiejska που είναι και η κεν-
τρική 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 περιδιαβούμε τα θεοδρομημένα στενά της μεσαιωνικής παλιάς πόλης, θα θαμάσου-
με τα γοτθικά κτίρια με το κόκκινο 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,  θεωρείται ότι
είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο Πολωνός Αστροφυσικός της Αναγέννησης, Νικόλαος Κοπέρ-
νικος, το άγαλμα του οποίου δεσπόζει στο κεντρική πλατεία.  Η παλιά πόλη ανήκει από το
1997 στην λίστα της UNESCO και από το 2007 προστέθηκε στην λίστα με τα 7 Θαύματα της
Πολωνίας και είναι από μόνη της ένα ταξίδι στην Ιστορία. Το απόγευμα φθάνουμε στο ξεχω-
ριστό Γκτανσκ το οποίο θα γνωρίσουμε σε ξενάγηση την επόμενη μέρα. Ξεκούραση στο ξε-
νοδοχείο 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 ταραγμένες μέ-
ρες της δεκαετίας του ’80, με την «Αλληλεγγύη» και τον Λεχ Βαλέσα, τότε που ήταν πρωτοσέ-
λιδο στα διεθνή ΜΜΕ αλλά η πόλη πέρα από τα ναυπηγία και το λιμάνι είναι μία από τις πιο
όμορφες στη Βαλτική. Η κυρίως πόλη επικεντρώνει 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 Βιζίνα, βλέπουμε το μέγαρο της αδελφότητας του
Αγίου Γεωργίου και το παλιό Δημαρχείο και συνεχίζουμε για την πλατεία της Μακριάς Αγο-
ράς, όπου παρατηρούμε τα μέγαρα των πλουσίων εμπόρων του Γκντανσκ. Στη συνέχεια μας
περιμένουν η Γκτίνια και το Σοπότ με τον αριστοκρατικό τους χαρακτήρα για να ολοκληρώ-
σουν τη γνωριμία μας με την πόλη – έκπληξη της εκδρομής μας. Φυσικά μην παραλείψετε
στον ελεύθερο χρόνο σας να αγοράσετε αντικείμενα από κεχριμπάρι Βαλτικής για το οποίο
φημίζεται όλη η περιοχή. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Γκντανσκ (κάστρο μάλμποργκ - Κρουαζιέρα στο κανάλι Ελμπλαγκ) -
Βαρσοβία. 
Αφήνουμε σήμερα την πόλη του Γκντάνσκ με τελικό προορισμό τη Βαρσοβία, τελευταίο σταθ-
μό του οδοιπορικού μας στη Πολωνία. Καθοδόν θα έχουμε επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο
του Μάλμποργκ, από τα κορυφαία δείγματα αμυντικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO, είναι η μεγαλύτερη γοτθική οχύρωση στην Ευρώπη και από το 1309 ως το 1457
αποτέλεσε το στρατηγείο των Τεκτόνων Ιπποτών με το ιστορικό όνομα Μαρίενμποργκ. Στη συ-
νέχεια μας περιμένει η εμπειρία μιας ιδιαίτερης κρουαζιέρας στο διάσημο κανάλι Elblag, το τε-
χνολογικό μνημείο, που συνδέει τις δυτικές λίμνες της Μαζουρίας με την λιμνοθάλασσα του Βι-
στούλα ποταμού. Σχεδιάστηκε από τον μηχανικό Jacob Georg Serene στις αρχές του 19ου αι-
ώνα εδραιώνοντας έτσι ένα εμπορικό δρόμο μεταξύ της Ανατολικής Πρωσίας και της Βαλτι-
κής. Η μοναδικότητα αυτού του καναλιού, μέρος του οποίου θα διαπνεύσουμε σήμερα, έγκει-
ται 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
«τρένου» μέχρι να φθάσει στο επόμενο υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο της δεξαμενής νε-
ρού και να βυθιστεί πάλι. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Βαρσοβία.  
9η μέρα Βαρσοβία. 
Η Βαρσοβία ήταν αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που βρίσκεται στον κατά-
λογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον σημαντικό-
τερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Πρωινή ξενάγηση στα ση-
μαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης που περιβάλλεται από τις παλιές οχυρώσεις. Θα
δούμε μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό
δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής
Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθη-
καν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του
Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το
μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλι-
κούς 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 Λαζιέν-
σκι. Απόγευμα στη διάθεσή σας.
10η μέρα: Βαρσοβία (προαιρετική Ζελάσοβα Βόλα & ανάκτορο Βιλάνοφ, 30€
με εισόδους) - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. 
Το πρωινό είναι ελεύθερο για ξεκούραστους απολαυστικούς περίπατους, για καφέ και φωτο-
γραφίες σε αγαπημένες γωνιές της πόλης ή για τα τελευταία αναμνηστικά ψώνια. Εναλλακτι-
κά προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στην Ζελασοβα Βολα, γενέτειρα του μεγάλου Πολω-
νού συνθέτη κλασικής μουσικής παγκόσμιας εμβέλειας, Φρέντερικ Σοπέν. Επίσκεψη στο σπίτι
-μουσείο (είσοδος) που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός και χρόνος ελεύθερος για γνωρι-
μία 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 κή-
πους που πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και μπορούμε να επισκεφτούμε. Αναχώρηση
για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Ελλάδα.
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Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα - Βίλνιους. 
Αναχώρηση νωρίς τα ξημερώματα, μέσω Ρίγα, για την πρω-
τεύουσα της Λιθουανίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για να
αφήσουμε τις αποσκευές μας και να πάρουμε το πρωινό μας
(προσφορά της εταιρίας μας). Η Βίλνα ή  Βίλνο και
σήμερα Βίλνιους, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας.
Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Βίλνελε και Νέρις,
όπως οι περισσότερες μεσαιωνικές πόλεις, έτσι και η Βίλνα
αναπτύχθηκε γύρω από το δημαρχείο, Αναγεννησιακού
ρυθμού. Θα περπατήσουμε στην  κύρια πεζοδρομημένη αρ-
τηρία, την οδό Pilies,και θα φτάσουμε στο πρώτο και ιστορι-
κό πανεπιστήμιο της Βίλνας, επίσημα “Πανεπιστήμιο Β. Κα-
πτσούκας” 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 ξυλό-
γλυπτο της Παναγίας και θα οδηγηθούμε στη συνοικία Ου-
ζούπης  ‘στην άλλη πλευρά του ποταμού’. Ο ναός του Απο-
στόλου Πέτρου και Παύλου όπως και της Αγίας Άννας θα
μας εντυπωσιάσουν ενώ θα μας γοητέψει το καταπράσινο
περιβάλλον που περιβάλλει την πόλη. Εγκατάσταση στα δω-
μάτια, ξεκούραση και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. 
Ημέρα 2η: Βίλνιους (Τρακάι). 
Πρωινό αφιερωμένο στην  περιοχή του Τρακάι που θα μας
αποκαλύψει μια πόλη κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο νερό,
περιτριγυρισμένη από περισσότερες 200 λίμνες και 21 μικρά
νησάκια. Ως έτος ίδρυσής του θεωρείται το 1337, όπου για
πρώτη φορά αναφέρεται από τους Τεύκτονες Ιππότες, ενώ
ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του Τρακάι είναι η πο-
λυπολιτισμικότητα του, καθώς εκτός από τους Λιθουανούς,

για αιώνες έχουν ζήσει εδώ Ρώσοι, Τάταροι, Πολωνοί και
Εβραίοι. Τα τρία μεσαιωνικά κάστρα που βρίσκονται στην ευ-
ρύτερη περιοχή του, έχουν συνδεθεί με πλήθος θρύλων και
παραδόσεων της περιοχής. Σημαντικότερο θεωρείται αυτό
που βρίσκεται στο νησάκι της λίμνης Γκαλβέ, του 15ου αιώνα.
Επιστροφή στο Βίλνιους και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτεί-
νουμε μια επίσκεψη στο “Μουσείο των θυμάτων της γενοκτο-
νίας, εκεί όπου είχε την έδρα του το  πρώην αρχηγείο της
KGB,  απέναντι από την πλατεία Lukiškės. Γεύμα.
Ημέρα 3η: Βίλνιους (Κάουνας - Λόφος των Σταυρών
- Ανάκτορο Ρούνταλε) Ρίγα. 
Αφήνουμε το Βίλνιους και κατευθυνόμαστε στο Κάουνας, τη
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας και πρώην προσω-
ρινή πρωτεύουσά της, στη συμβολή των ποταμών Nemunas
και Neris. Δημιουργήθηκε τον 13ο αιώνα με την ανέγερση
του πρώτου και μεγαλύτερου αμυντικού κάστρου της εποχής
αυτής στη Λιθουανία. Περπατώντας στην περιοχή του κά-
στρου και ατενίζοντας πανοραμικά την πόλη διαπιστώνουμε
ότι πολλά στοιχεία της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρο-
νομιάς διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα τους βρί-
σκονται η εκκλησία της Αγίας Γερτρούδης, το Δημαρχείο της
πόλης το οποίο ονομάζεται επίσης και “Λευκός Κύκνος”, αλλά
και ο Καθεδρικός Ναός. Ακολουθεί επίσκεψη στο Λόφο των
Σταυρών, που αποτελεί τόπο προσκυνήματος του Λιθουανι-
κού καθολικισμού και αμέσως μετά το ανάκτορο Ρούνταλε,
χτισμένο τον 18ο αιώνα από τον μέγα αρχιτέκτονα Ραστρέλι,
έδρα του Ερνστ Γιόχαν φον Μπούρεν, Δούκα του Κόρλαντ
Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη Ρίγα. Δείπνο.
Ημέρα 4η: Ρίγα (μουσείο αυτοκινήτων - Γιούρμαλα). 
Η Ρίγα είναι μια αρχοντική πόλη με φινέτσα και αρχιτεκτονι-
κή. Στις όχθες του ποταμού Νταουγκάβα, περιτοιχισμένη από
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
25/5, 15 & 29/6, 6, 13, 20 & 27/7, 

3, 10, 17, 24 & 31/8, 7, 
14 & 21/9, 5 & 19/10

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 23.35 02.25

ΧΩΡΕΣ 
ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ 
(ΛΕΤΟΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ)

ΤΑΞΙΔΙ 7 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€675

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Κεντρικά ξενοδοχεία 4*s
(Radisson Blu / Clarion /Holiday Inn) / Πρωινό
μπουφέ καθημερινά / Ημιδιατροφή (4 δείπνα &
2 γεύματα) στα ξενοδοχεία και τοπικά εστιατόρια
/ δΩΡο επιπλέον πρωινό την 1η μέρα / Μετα-
φορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα / Είσοδοι στα αξιοθέατα όπως ανα-
φέρονται στο πρόγραμμα / 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
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί ή να αντιστραφεί χωρίς να πα-
ραλείπεται κάτι.
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πανύψηλα τείχη, η κουκλίστικη, πολυπρόσωπη πρωτεύουσα 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 καταπληκτι-
κά κτίρια που άφησε παρακαταθήκη ο σπουδαίος Αιζενστάιν, η μικρή και η μεγάλη εμπορική
Συντεχνία, είναι σταθμοί της πρωινής μας ξενάγησης. Θα επισκεφτούμε την Κεντρική Αγορά,
πολύχρωμη, φασαριόζικη και πάνω απ’ όλα αυθεντική, συνδυάζει το σοβιετικό παρελθόν με
το ευρωπαϊκό παρόν, ενώ στον ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε το  Μουσείο της Κατοχής
της Λετονίας το οποίο παρουσιάζει την Ιστορία της χώρας την περίοδο 1940-91: από τη γερμα-
νική κατοχή στη Σοβιετική Ένωση και από κει στην ανεξαρτησία. Μια προαιρετική βαρκάδα
στα κανάλια της πόλης θα μας γαληνέψει με το καταπράσινο τοπίο που περιβάλλει το ιστορι-
κό κέντρο. Ακολουθεί επίσκεψη στο ανακαινισμένο μουσείο των αυτοκινήτων όπου και θα
θαυμάσουμε τα αυτοκίνητα - αντίκες που φιλοξενούνται. Μεταφορά στη συνέχεια στη κοντι-
νή λουτρόπολη Γιούρμαλα, περιοχή που μας γοητεύει αμέσως μόλις την αντικρύσουμε. Χτι-
σμένη σε μια τεράστια αμμώδη παραλία της Βαλτικής,  μόλις δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά
από την πρωτεύουσα Ρίγα, αποτελεί αριστοκρατικό θέρετρο με παράδοση πάνω από εκατόν
πενήντα χρόνια. Παλιά ανακαινισμένα ξενοδοχεία, παραδοσιακές ντάτσες, με την χαρακτηρι-
στική Βαλτική αρχιτεκτονική και ο  πεζόδρομος να διασχίζει το ιστορικό κέντρο θα ξεδιπλώ-
σουν μπροστά μας έναν από τους δημοφιλέστερους τόπους διακοπών της Ρώσικης  Αυτοκρα-
τορίας. Επιστροφή στη Ρίγα και απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση σας. Γεύμα. 
Ημέρα 5η: Ρίγα (Κάστρο Ιπποτών Τουράιντε - Σιγκούλντα - Ταρτού) Ταλλίν 
Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας με ενδιάμεσες στάσεις και τελικό προορισμό, το Ταλλίν. Πρώ-
τη στάση στο κάστρο των Ιπποτών Τουράιντε, των αρχών του 13ου αιώνα, και στο καταπρά-
σινο περιβάλλον της Σιγκούλντα με το παλιό Δημαρχείο να δεσπόζει σε ένα υπέροχο κήπο.
Στη συνέχεια, καταπράσινο τοπίο με άφθονα νερά, λίμνες και ποτάμια, ανοίγεται μπροστά
μας, στη πορεία προς τη πόλη Ταρτού, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας, σημαντικό
πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο και έδρα του παλαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας. Θα
βρεθούμε 186 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ταλλίν, στην επαρχία Τάρτου,  το κέντρο της
νότιας Εσθονίας. Ο ποταμός Εμάγιογκι, που συνδέει τις δύο μεγαλύτερες 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 μεγά-
λους δρόμους, το πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και τα αριστοκρατικά κτίρια. Άφιξη το
βραδάκι στο Ταλλίν. Δείπνο.  
Ημέρα 6η: Ταλλίν. 
H γνωριμία μας με την πόλη θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο πάρκο του παλατιού Καντριοργκ
και τον μεγάλο παραλιακό δρόμο Birgitta ατενίζοντας τον φινλανδικό κόλπο. Θα συνεχίσου-
με για τον λόφο Toompea, το εσθονικό κοινοβούλιο και τον περίτεχνο Ρώσικο Ορθόδοξο
Καθεδρικό Ναό του Αλέξανδρου Νέφσκι, χτισμένο στα χρόνια 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 πλατείες Περνώντας από την Άνω στην Κάτω

γειτονιά. Θα αντικρίσουμε ακόμη και σήμερα τη βαριά πόρτα που έκλεινε κάθε βράδυ για να
διαχωρίζει την πάνω από την κάτω πόλη αλλά και θα διασχίσουμε το πιο στενό δρομάκι της
περιοχής, εκεί όπου τρέκλιζαν οι μεθυσμένοι καθώς έπεφταν από το νήμα που τοποθετούν-
ταν κατά μήκος. Περνώντας από την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Νικολάου
θα κατευθυνθούμε στο μοναδικό ανέγγιχτο γοτθικό δημαρχείο της Βόρειας Ευρώπης και θα
περπατήσουμε στο μεσαιωνικό τμήμα της κάτω πόλης, ένα μέρος ανέγγιχτο από τον χρόνο.
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης το 2011, το Ταλλίν θυμίζει έντονα σκανδιναβική πόλη ενώ η Νέα Πόλη με τους
ουρανοξύστες, κατά κύριο λόγο έδρα επιχειρήσεων πληροφορικής, δίνει στην περιοχή μια
δυναμική διάσταση ραγδαία αναπτυσσόμενης περιοχής. Δείπνο.
Ημέρα 7η: Ταλλίν (προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι) - Αθήνα. 
Ημέρα ελεύθερη στην διάθεση σας να περιπλανηθείτε στην όμορφη πόλη Μνημείο Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 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 Αικα-
τερίνης ή πίνοντας μπύρα σε ένα σκοτεινό κελάρι ή σε μια λουλουδιασμένη αυλή, θαρρούμε
πως ο χρόνος κάπου εκεί έχει σταματήσει. Εναλλακτικά σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή
στο Ελσίνκι όπου θα μεταφερθούμε με πλοίο και θα έχουμε περιπατητική περιήγηση της πό-
λης. Επιστροφή αργά το απόγευμα. Γεμάτοι συναισθήματα και πλούσιες εικόνες μεταφερόμα-
στε στο αεροδρόμιο του Ταλλίν για την επιστροφή μας στην Αθήνα.



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
άφιξή μας στο ξενοδοχείο και ένας καλός ύπνος, θα μας επι-
τρέψουν να ξεκινήσουμε κεφάτοι και ξεκούραστοι την επό-
μενη μέρα την εξερεύνηση της πόλης. 
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 (μουσείο ανάκτορο Ερ-
μιτάζ). 
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 με-
γάλο, στεγάζει περισσότερα από 3 εκατ. έργα τέχνης. Θα
θαυμάσουμε την “Παναγία με το Βρέφος”, του Λεονάρντο
Ντα Βίντσι, την “Επιστροφή του Ασώτου”, του Ρέμπραντ, αλλά
και εκατοντάδες διάσημα έργα των κορυφαίων ζωγράφων
της παγκόσμιας ιστορίας τέχνης. Οι δε αίθουσές του με τα Αι-
γυπτιακά εκθέματα καθώς και ο τομέας με τα Αρχαία Ελληνι-
κά ευρήματα συναγωνίζονται με άνεση τα σπουδαιότερα
μουσεία του είδους στο πλανήτη. Στο ελεύθερο απόγευμα
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση μπαλέτου
στο Θέατρο Μαρίνσκι όπου για πάνω από 200 χρόνια διάση-
μοι 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 καινούρ-
γιο κοινό καθώς λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Δείπνο. 
Ημέρα 4η: Αγία Πετρούπολη (Τσερσκόε Σέλο παλά-
τι Αικατερίνης, 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 (σύζυ-
γος του Μεγάλου Πέτρου) ίδρυσε την πόλη σε εδάφη που
της είχε δωρίσει ο σύζυγός της. Το 1724 η Αικατερίνη ανήγει-
ρε τα πρώτα εξοχικά καταλύματα, καθώς και το ναό του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Μπλαγκοβέστσενσκαγια).
Αργότερα η κόρη της Ελισάβετ ανέθεσε στον αρχιτέκτονα
Βαρθολομαίο Ραστρέλι, την ανέγερση του μπαρόκ Παλατι-
ού στη μνήμη της μητέρας της, Αικατερίνης. Στην συνέχεια θα
μεταφερθούμε στο Πέτερχοφ (Peterhof), ένα από τα πιο διά-
σημα ανακτορικά συμπλέγματα της Ευρώπης, 30χλμ δυτικά
της Αγίας Πετρούπολης που οικοδομήθηκε ως θερινή κατοι-
κία από τον τσάρο της Ρωσίας Πέτρο Α΄ τον Μεγάλο. Επο-
νομάστηκε «Ρωσικές Βερσαλλίες» και αποτελεί τμήμα του
ευρωπαϊκού οράματος του Μεγάλου Πέτρου. Το ίδιο το
ανάκτορο υπέστη τεράστιες καταστροφές κατά την υποχώ-
ρηση των γερμανικών στρατευμάτων μετά το πέρας της απο-
τυχημένης πολιορκίας του Λένινγκραντ -  όπως ονομαζόταν
τότε η Αγία Πετρούπολη. Ξαναχτίστηκε σχεδόν από την αρχή
εστιάζοντας κυρίως στην εξωτερική του όψη, με τους εσωτε-
ρικούς του χώρους να μην θυμίζουν σε τίποτα την αίγλη και
την λάμψη των προπολεμικών χρόνων. 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

14

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
16 & 23/6, 7, 21/7, 4, 11 & 25/8, 

15/9, 6/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 20.55 21.45
ΑΘΗΝΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 23.10 02.55
ΜΟΣΧΑ - ΑΘΗΝΑ 12.50 16.20
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.00 18.55

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*s (Μόσχα
Novotel Centrum / Azimut Smolenskaya, Αγία Πε-
τρούπολη Sokos / Marriott / Holiday Inn, Σουζντάλ
Pushkarskaya Sloboda) / Πρωινό μπουφέ καθημε-
ρινά / 6 δείπνα (μενού 3 πιάτων ή μπουφέ) όπως πε-
ριγράφονται / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμ-
πειρους διπλωματούχους ξεναγούς / Είσοδοι στα
αξιοθέατα όπου αναφέρεται επίσκεψη / Βίζα εισό-
δου στη χώρα και υποχρεωτική ασφάλεια Ρωσίας
/ Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκε-
λος με χρήσιμες πληροφορίες / Φιλοδωρήματα 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά / Ποτά κατά την διάρκεια των γευμά-
των ή δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

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 δια-
βατηρίου), τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν
την αναχώρηση 
Επιβάρυνση 65€ για έκδοση από 14 έως 7 ημέρες.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΜΟΣΧΑ
ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΤΕΡΧΟΦ 
ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

ΤΑΞΙΔΙ 8 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€995
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1024. Αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο πριγκιπάτο του Ιστορικού Χρυσού Δακτυλίου της Ρω-
σίας, που ίδρυσε το 1125 ο «μυθικός» πρίγκηπας Γιούρι Ντολγκορούκυ. Εδώ βρίσκεται το
πρώτο Κρεμλίνο (Περιτειχισμένο Κάστρο) της χώρας, το οποίο και θα επισκεφθούμε. Στη συ-
νέχεια μας περιμένει το Παλάτι του Αρχιεπισκόπου που στεγάζει ένα πολύ ενδιαφέρον μου-
σείο με εκθέματα Ρωσικής ζωγραφικής καθώς και κειμήλια της πλούσιας ιστορίας της πόλης.
Τέλος θα περπατήσουμε τα γραφικά δρομάκια της ιστορικής πόλης με τις χαρακτηριστικές με-
σαιωνικές της στοές και θα ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας με το ενδιαφέρον υπαίθριο
μουσείο της Ξύλινης Ρωσικής Αρχιτεκτονικής με μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο ξύλινα κτί-
ρια από τις διάφορες ιστορικές φάσεις του Χρυσού Δακτυλίου.  Δείπνο.       
6η μέρα: Σουζντάλ (Βλαντιμίρ) - μόσχα. 
Οδική αναχώρηση για το Βλαντιμίρ. Είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της  Ρωσίας και ανή-
κει στο παγκοσμίως διάσημο Χρυσό Δακτύλιο, το σύμπλεγμα δηλαδή των ιστορικών εκεί-
νων πόλεων που αποτέλεσαν το εφαλτήριο του Ρωσικού πολιτισμού. Το Βλαντίμιρ είναι ίσως
το σπουδαιότερο όλων. Διάσημα  αρχιτεκτονικά μνημεία-ορόσημα της Ρωσικής ιστορίας τo
κατέστησαν σαν έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, που δεν
θα μπορούσαμε να παραλείψουμε. Στην σημερινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε την περί-
φημη 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 συνεχί-
σουμε την επίσκεψή μας στους  καθεδρικούς ναούς Ντιμιτριέφσκι, του Αγίου Δημητρίου και
Ουσπένσκι, της Κοίμησης της Θεοτόκου οι οποίοι ανήκουν στη περιώνυμη λίστα Παγκόσμιας
Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Unesco. Ιδρύθηκαν τον 12ο αιώνα και είχαν τη τύχη να σω-
θούν από τη καταστροφική λαίλαπα της εισβολής των Τατάρων - Μογγόλων. Η εξαιρετική,
σημείο αναφοράς της Ρωσικής τεχνοτροπίας,  εξωτερική τους αρχιτεκτονική συνδυάζεται ιδα-
νικά με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες των μεγαλύτερων Ρώσων εικονογράφων μέσα στους
οποίος δεσπόζει η απόλυτη καλλιτεχνική ιδιοφυία του μέγιστου Αντρέι Ρουμπλιώφ. Το Βλαν-
τίμιρ, όπως θα διαπιστώσετε, είναι ο ορισμός της πόλης «κόσμημα». Συνεχίζουμε για τη Μό-
σχα, 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 αστροναυτική. Εκτός από διαστημόπλοια
και δορυφόρους, το Μουσείο στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγκάριν, 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 Πανεπιστημί-
ου Λομονόσωφ, φαρδιές, επιβλητικές λεωφόροι, 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 περισ-
σότερο με υπόγεια παλάτια, στολισμένα με εντυπωσιακούς πολυελαίους, σπάνιους πίνακες
ζωγραφικής, περίτεχνα βιτρό και σπουδαία γλυπτά. Η μέρα μας θα κλείσει με μια βόλτα  στη
μποέμ οδό Αρμπάτ, μία από τις παλαιότερες συνοικίες της πρωτεύουσας, εδώ που ο  επισκέ-
πτης μεταφέρεται στη Μόσχα του 18ου και 19ου αιώνα, των ρομαντικών ποιητών και της Νε-
οκλασικής Αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
7η μέρα :  μόσχα (Κρεμλίνο, Κόκκινη Πλατεία, μουσείο Πούσκιν). Σήμερα θα κατευθυν-
θούμε στη φημισμένη Κόκκινη Πλατεία, σήμα κατατεθέν της πόλης αλλά και του κράτους. Ο
Άγιος Βασίλειος με τους πολύχρωμους, σε σχήμα κρεμμυδιού τρούλους του, το πολυτελές
κατάστημα Gum, επιτομή της «νέας» περιόδου μετά την αλλαγή του καθεστώτος, το μαυσω-
λείο του Βλαδιμίρ Λένιν, σύμβολο της σοβιετικής εποχής και της Οκτωβριανής Επανάστασης
θα μας εντυπωσιάσουν. Ο κόσμος όμως των Τσάρων μας προκαλεί να τον αφουγκραστού-
με. Εισερχόμενοι στο μοναδικό μεσαιωνικό κάστρο του Κρεμλίνου θα αντικρύσουμε τον ναό
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου τελούνταν οι βαπτίσεις, τον ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέψη τους καθώς και τον ναό του Αρχαγγέλου όπου γινόταν η τα-
φή των ηγετών μιας άλλης εποχής. Θα περάσουμε από το παλάτι των Συνεδρίων και θα αντι-
κρύσουμε την τεραστίων διαστάσεων καμπάνα και τα κανόνια που δεσπόζουν στην μεγαλο-
πρεπή πλατεία. Η γνωριμία μας με την Ρώσικη πρωτεύουσα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη
ΔΩΡΟ στο Κρατικό μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μουσείο
Ευρωπαϊκής τέχνης στην Μόσχα με ενδιαφέρουσες συλλογές από έργα του Ρέμπραντ, πίνα-
κες Φλαμανδών ζωγράφων και αρχαιοελληνικούς θησαυρούς. Κορυφαίας σημασίας έκθε-
μα χαρακτηρίζεται «ο θησαυρός του Πριάμου», που διεκδικείται από το Μουσείο του Βερολί-
νου, ωστόσο οι Ρωσικές αρχές αρνούνται την επιστροφή του, θεωρώντας πως τους ανήκει ως
αποζημίωση για τα δεινά του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.  Ένα ακόμη ενδιαφέρον μουσείο εί-
ναι και το Πανόραμα Μποροντίνο με την ζωγραφική αναπαράσταση της μάχης εναντίον του
Ναπολέοντα, το οποίο όμως είναι κλειστό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λόγω ανακαίνι-
σης. Το βράδυ ένας περίπατος στην αριστοκρατική λεωφόρο Τβερσκάγια, με τα κομψά καφέ
και τις υπέροχα διακοσμημένες βιτρίνες των διάσημων οίκων μόδας καθώς και το φωτισμένο
υπερθέαμα της Πλατείας της Επανάστασης και φυσικά της ίδιας της Κόκκινης Πλατείας, θα
κλείσουν με τον πιο ιδανικό τρόπο μια ακόμη υπέροχη μέρα. Δείπνο.
8η μέρα: μόσχα - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. Μετά το πρωινό μας και έχοντας περάσει μία
εβδομάδα σε ένα μοναδικό προορισμό, μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο από όπου θα πά-
ρουμε την απευθείας πτήση επιστροφής προς την Αθήνα.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - μόσχα. 
Άφιξη στην Μόσχα και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Πρό-
ταση για την πρώτη επαφή με την Ρωσική πρωτεύουσα, με
την βοήθεια πάντα του αρχηγού, μια βόλτα στον πεζόδρομο
της Αρμπάτ, όπου ο επισκέπτης μεταφέρεται στη Μόσχα του
18ου και 19ου αιώνα, των ρομαντικών ποιητών και της Νεο-
κλασικής Αρχιτεκτονικής. Δείπνο.
2η μέρα: μόσχα (Κρεμλίνο, Κόκκινη Πλατεία). 
Σήμερα θα κατευθυνθούμε στη φημισμένη Κόκκινη Πλατεία,
σήμα κατατεθέν της πόλης αλλά και του κράτους. Ο Άγιος Βα-
σίλειος με τους πολύχρωμους, σε σχήμα κρεμμυδιού τρού-
λους του, το πολυτελές κατάστημα Gum, και το μαυσωλείο
του Βλαδιμίρ Λένιν, θα μας εντυπωσιάσουν. Συνεχίζουμε με
την Μητρόπολη του Ιησού Σωτήρος, χτισμένη ακριβώς όπως
αυτή που κατεδαφίστηκε τη δεκαετία του ’30. Εισερχόμενοι
στο μοναδικό μεσαιωνικό κάστρο του Κρεμλίνου θα αντικρύ-
σουμε τον ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου τελούν-
ταν οι βαπτίσεις, τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου
γινόταν η στέψη τους καθώς και τον ναό του Αρχαγγέλου
όπου γινόταν η ταφή των ηγετών μιας άλλης εποχής. Θα περά-
σουμε από το παλάτι των Συνεδρίων και θα αντικρύσουμε την
τεραστίων διαστάσεων καμπάνα και τα κανόνια που δεσπό-
ζουν στην μεγαλοπρεπή πλατεία. Συνεχίζουμε με το Armoury
chamber (μουσείο πανοπλιών) με εκθέματα εφαρμοσμένης
τέχνης της Ρωσίας και θρησκευτικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών
και τα περίφημα αυγά Φαμπερζέ. Η ξενάγησή μας θα ολοκλη-
ρωθεί με επίσκεψη σε συγκεκριμένους σταθμούς του μετρό,
κάθε σταθμός και ένα μουσείο, ένα κόσμημα και σύμβολο για
την πόλη. Το βράδυ ένας περίπατος στην αριστοκρατική λεω-

φόρο Τβερσκάγια, με τα κομψά καφέ και τις υπέροχα διακο-
σμημένες βιτρίνες των διάσημων οίκων μόδας καθώς και το
φωτισμένο υπερθέαμα της Πλατείας της Επανάστασης και φυ-
σικά της ίδιας της Κόκκινης Πλατείας, θα κλείσουν με τον πιο
ιδανικό τρόπο μια ακόμη υπέροχη μέρα. Δείπνο.
3η μέρα: μόσχα (μουσείο Κοσμοναυτών - Ζαγ-
κόρσκ). 
Η πρωινή μας εκδρομή θα μας μεταφέρει στο Σεργκιέβ Πο-
σάντ, γνωστό και ως Ζαγκόρσκ, σε απόσταση 70 χλμ. βορει-
οανατολικά της Μόσχας, όπου βρίσκεται το θρησκευτικό
κέντρο της Ρωσίας, η έδρα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας και των Ρώσων Πατριαρχών. Στην ευρύτερη περιοχή
δεσπόζει το μοναστήρι του Αγίου Σεργίου - Αγίας Τριάδας (η
μια από τις 4 Λαύρες της Ρωσίας). Η Μονή ιδρύθηκε το 1345
από τον Άγιο Σέργιο (1322-1392), του οποίου και το λείψανο
φυλάσσεται εκεί. Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα περιλαμβά-
νει 50 κτίρια κατασκευασμένα από τεχνίτες της γύρω περιο-
χής και από το 1993 συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της
Παγκόσμιας Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Επι-
στρέφοντας στη Μόσχα θα επισκεφθούμε το μουσείο των
Κοσμοναυτών, το οποίο εκτός από διαστημόπλοια και δορυ-
φόρους, στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγκά-
ριν, του πρώτου ανθρώπου που ταξίδεψε στο διάστημα. Κα-
τευθυνόμενοι στη συνέχεια στο Λόφο των Σπουργιτιών, θα
δούμε το κτίριο - ορόσημο πανεπιστήμιο Λομονόσοφ και το
περίφημο Νοβοντέβιτσι, το μοναστήρι της Ρωσικής Αριστο-
κρατίας, με ιστορία συνδεδεμένη με «μυθικά» ονόματα όπως
του Ιβάν του Τρομερού και του Μπόρις Γκουντούνοφ και επι-
στρέφοντας στο ξενοδοχείο θα διασχίσουμε την λεωφόρο
Τβερσκάγια, με τους διάσημους οίκους μόδας, και θα φωτο-
γραφήσουμε το θέατρο Μπολσόι. Δείπνο.  

16

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
27/6, 4, 11, 18 & 25/7, 8, 15, 22 & 29/8,

5 & 12/9, 10 & 24/10, 7/11

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΜΟΣΧΑ 13.25 17.20
ΜΟΣΧΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 16.25 17.50
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑ 15.05 16.35
ΜΟΣΧΑ - ΑΘΗΝΑ 19.25 23.30

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια με AEROFLOT / Ξενοδο-
χεία 4*s ή 5* (Azimut Smolenskaya / Holiday Inn /
Sokos / Marriott) / Ημιδιατροφή καθημερινά,
πρωινό και δείπνο με μενού 3 πιάτων ή μπουφέ /
Μεταφορές και εκδρομές όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωμα-
τούχους ξεναγούς / Είσοδοι στα αξιοθέατα όπου
αναφέρεται επίσκεψη / Βίζα εισόδου στη χώρα
και υποχρεωτική ασφάλεια Ρωσίας / Έμπειρος αρ-
χηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσι-
μες πληροφορίες / Φιλοδωρήματα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά / Ποτά κατά την διάρκεια των γευμά-
των ή δείπνων / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

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 δια-
βατηρίου), τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν
την αναχώρηση 
Επιβάρυνση 65€ για έκδοση από 14 έως 7 ημέρες.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΜΟΣΧΑ
ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΣΑΡΩΝ 

ΖΑΓΚΟΡΣΚ
ΤΑΞΙΔΙ 8 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€795
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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 ενδιαφέρουσες συλλογές ζωγράφων και αρχαιοελληνικούς θη-
σαυρούς με κορυφαίας σημασίας έκθεμα «τον θησαυρό του Πριάμου». (Προσφέρεται σε αν-
τικατάσταση της επίσκεψης στο Πανόραμα Μποροντίνο που παραμένει κλειστό λόγω ανα-
καίνισης). Μεταφορά στο αεροδρόμιο, πτήση για την Αγία Πετρούπολη και εν συνεχεία μετα-
φορά στο ξενοδοχείο. Η Αγία Πετρούπολη ιδρύθηκε το 1703 από τον Μέγα Πέτρο σαν προ-
πύργιο της Ρωσίας στην Δύση, υπήρξε πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας για 215 χρό-
νια και φιλοτεχνήθηκε με κορυφαία μνημεία και εκπληκτικά κτίρια έτσι ώστε να αποτελεί ένα
υπαίθριο αρχιτεκτονικό μουσείο που παρά το νεαρό της ηλικίας της, μόλις 300 ετών, είναι τό-
σο εντυπωσιακή που αφήνει άφωνο τον επισκέπτη με την εξαίρετη ομορφιά της. Μια πρώτη
γνωριμία έως τις όχθες του μεγαλοπρεπούς ποταμού Νέβα, αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή
στην πόλη. Δείπνο.
5η μέρα: Αγία Πετρούπολη (ξενάγηση πόλης, Φρούριο Πέτρου & Παύλου). 
Η Αγία Πετρούπολη είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες ιστορικές πόλεις της Ευρώπης.
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα αντικρίσουμε το Ναυαρχείο με τον υπέροχο χρυσό τρούλο,
τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Ισαάκ, ο οποίος χτιζόταν επί 40 χρόνια και για την αποπεράτω-
σή του χρησιμοποιήθηκαν 40.000 εργάτες, την εκκλησία του «Σωτήρος πάνω στο αίμα» που
μοιάζει πολύ με τον Άγιο Βασίλειο στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, την πλατεία των Δεκεμ-
βριστών, το θέατρο Μαρίνσκι, έδρα των μπαλέτων του Κίροφ, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Νι-
κολάου. Θα συνεχίσουμε την ξενάγηση της υπέροχης πόλης γνωρίζοντας μια από τις πιο διά-
σημες ιστορικές φυλακές της Ρωσίας, το Φρούριο Πέτρου και Παύλου. Χτίστηκε από τον Με-
γάλο Πέτρο σ’ ένα νησάκι στις εκβολές του Νέβα για να προστατεύει τη νέα πρωτεύουσα. Το
φρούριο αυτό, που λειτούργησε μέχρι το 1919 ως φυλακή, «φιλοξένησε» πολλούς διάση-
μους κρατούμενους, όπως το γιο του Μεγάλου Πέτρου πρίγκιπα Αλέξιο, τον Ντοστογιέφκσι,
τον Τρότσκι, τον Γκόρκι κ.ά. και φιλοξενεί τους τάφους των τσάρων της εποχής. Στο ελεύθερο
απόγευμα προτείνουμε να περπατήσετε στην λεωφόρο Νιέφσκι. Πρόκειται για ένα εμπορικό
δρόμο 4,2 χιλιομέτρων στον οποίο θα βρείτε καταστήματα σχεδιαστών μόδας, γκαλερί και
πολύ καλά εστιατόρια. Δείπνο.
6η μέρα: Αγία Πετρούπολη (Ερμιτάζ - χειμερινά ανάκτορα) 
Η σημερινή ξενάγησή μας στο εκπληκτικό χειμερινό ανάκτορο των τσάρων, το καταπληκτικό
Ερμιτάζ, θα μας συναρπάσει. Το σύμπλεγμα των πέντε ανακτόρων, στεγάζεται σε ένα υπέρο-
χο κτιριακό συγκρότημα βαμμένο σε πράσινους παστέλ 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 Ρέμ-
πραντ, αλλά και εκατοντάδες διάσημα έργα των κορυφαίων ζωγράφων της παγκόσμιας

ιστορίας τέχνης. Οι δε αίθουσές του με τα αιγυπτιακά εκθέματα καθώς και ο τομέας με τα αρ-
χαία ελληνικά ευρήματα συναγωνίζονται με άνεση τα σπουδαιότερα μουσεία του είδους
στον πλανήτη. Στο λεύθερο απόγευμα προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση
μπαλέτου στο Θέατρο Μαρίνσκι όπου για πάνω από 200 χρόνια διάσημοι χορευτές όπως ο
Ρούντολφ Νουρέγιεφ και ο Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ χόρεψαν σε αυτή τη σκηνή ή στο πρόσφα-
τα ανακαινισμένο θέατρο Μικχαϊλόφσκι που, αν και δεν είναι τόσο μεγάλο και τόσο πολυτε-
λές, κερδίζει συνεχώς καινούργιο κοινό καθώς λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Δείπνο.
7η μέρα: Αγία Πετρούπολη (Τσερσκόε Σέλο και Πέτερχοφ). 
Εκπληκτική η σημερινή μας μέρα. Θα αφουγκραστούμε τη ζωή των τσάρων ξεκινώντας από
το Τσερσκόε Σέλο, «το χωριό του Τσάρου».  Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα εξοχικών παλα-
τιών και άρκων 24 χιλιόμετρα νότια της Αγίας Πετρούπολης το οποίο αποτέλεσε τη βάση της
πόλης Πούσκιν (περιφέρεια Λένινγκραντ), στην οποία υπάγεται σήμερα. Βεβαίως περιλαμβά-
νεται στον κατάλογο της UNESCO με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η ιστορία του
Τσερσκόε Σέλο ξεκίνησε το 1710, όταν η αυτοκράτειρα Αικατερίνη (σύζυγος του Μεγάλου
Πέτρου) ίδρυσε την πόλη σε εδάφη που της είχε δωρίσει ο σύζυγός της. Το 1724 η Αικατερίνη
ανήγειρε τα πρώτα εξοχικά καταλύματα, καθώς και το ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
(Μπλαγκοβέστσενσκαγια). Αργότερα η κόρη της Ελισάβετ ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Βαρ-
θολομαίο Ραστρέλι, την ανέγερση του μπαρόκ Παλατιού στη μνήμη της μητέρας της, Αικατε-
ρίνης. Η κεχριμπαρένια αίθουσα δεσπόζει στο υπέροχο αυτό ανάκτορο που, λόγω της μονα-
δικής και σπάνιας ομορφιάς της, είχε φτάσει να θεωρείται το όγδοο θαύμα του κόσμου. Στην
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Πέτερχοφ (Peterhof), ένα από τα πιο διάσημα ανακτορικά
συμπλέγματα της Ευρώπης, 30χλμ δυτικά της Αγίας Πετρούπολης που οικοδομήθηκε ως θε-
ρινή κατοικία από τον τσάρο της Ρωσίας Πέτρο Α΄ τον Μεγάλο. Επονομάστηκε «Ρωσικές
Βερσαλλίες» και αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού οράματος του Μεγάλου Πέτρου. Το ίδιο το
ανάκτορο υπέστη τεράστιες καταστροφές κατά την υποχώρηση των γερμανικών στρατευμά-
των μετά το πέρας της αποτυχημένης πολιορκίας του Λένινγκραντ -  όπως ονομαζόταν τότε η
Αγία Πετρούπολη. Ξαναχτίστηκε σχεδόν από την αρχή εστιάζοντας κυρίως στην εξωτερική
του όψη, με τους εσωτερικούς του χώρους να μην θυμίζουν σε τίποτα την αίγλη και την λάμ-
ψη των προπολεμικών χρόνων. Ευτυχώς ανέλπιστα σώθηκαν οι διάσημοι κήποι στους οποί-
ους επικεντρώνεται η επίσκεψη μας, όπου θα περιηγηθούμε θαυμάζοντας τις εξαιρετικές μπα-
ρόκ ρυθμού διακοσμήσεις στις πάνω από 100 κρίνες, και θα περπατήσουμε έως τον Κόλπο
της Φινλανδίας, σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και μοναδικής κηποτεχνικής.
Επιστροφή στην Αγία Πετρούπολη. Δείπνο.
8η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα. 
Πρωινό ελεύθερο στη διάθεσή σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιστροφή στην Αθήνα
μέσω Μόσχας.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ

Ημέρα 1η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Γεκατερίνμπουργκ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, την
«Πύλη» της Σιβηρίας και εφαλτήριο του οδοιπορικού μας στις
εσχατιές της ρωσικής επικράτειας.
Ημέρα 2η: Γεκατερίνμπουργκ
Άφιξη νωρίς το πρωί στην πόλη που ιδρύθηκε το 1723 και
πήρε το όνομά της από την 2η σύζυγο του Πέτρου του Μέγα
και μετέπειτα Τσαρίνα της Ρωσίας, Αικατερίνη. Η πόλη βρί-
σκεται στα ανατολικά της οροσειράς των Ουραλίων και βρέ-
χεται από τον ποταμό Ίσετ. Η σημερινή μας ξενάγηση ξεκινάει
με την επίσκεψη στην περίφημη «Εκκλησία επί του Αίματος»
που χτίστηκε το 2003 στο σημείο που εκτελέστηκε ο Νικό-
λαος ο 2ος και τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας των
Ρομανώφ, τον Ιούλιο του 1917. Στη συνέχεια κτίρια όπως το
περίφημο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου των Ουραλίων,
η Όπερα, το Τσίρκο και μνημεία όπως το «ιδιόρρυθμο»
Qwerty και το σουρεαλιστικό Νεκροταφείο της Μαφίας θα
ολοκληρώσουν τη γνωριμία με την ιστορική αυτή μεγαλού-
πολη.
Ημέρα 3η: Γεκατερίνμπουργκ - Τιουμέν
Εγκαταλείπουμε την «Πύλη» της Σιβηρίας, εισερχόμενοι στην
τεράστια, αχανή αυτή περιοχή της Ρωσίας. Πρώτος μας σταθ-
μός, 330 χλμ. ανατολικά του Γεκατερίνμπουργκ, το γραφικό
Τιουμέν, η πρώτη πόλη της Σιβηρίας που εποικίστηκε από
τους Ρώσους το 1585. Η πόλη είναι χτισμένη στις όχθες του
ποταμού Τούρα και σήμερα έχει πληθυσμό σχεδόν 600 χι-
λιάδων ανθρώπων. Άφιξη και απογευματινή ξενάγηση που
περιλαμβάνει την ιστορική περιοχή των ξύλινων κτιρίων της
πρώτης φάσης της πόλης, την θαυμάσια παραλιακή προμε-
νάδα στις όχθες του Τούρα, το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας και
το ρομαντικό γεφύρι των εραστών.
Ημέρα 4η: Τιουμέν (Τομπόλσκ)
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για μια ακόμη πιο βαθιά «βουτιά»
στη Σιβηρία, αφού η ολοήμερη σημερινή μας εκδρομή, θα
μας οδηγήσει 250 χλμ. ΒΑ όπου βρίσκεται η ιστορική πόλη
και πρωτεύουσα της Σιβηρίας στην πρώτη φάση της «κατά-
κτησής» της από τους Κοζάκους, το πανέμορφο Τομπόλσκ. Το
διάσημο περιτοιχισμένο Κρεμλίνο της πόλης, μοναδικό σε όλη
τη Σιβηρία με τον διάσημο Καθεδρικό της Αγ. Σοφίας και τις
μπαρόκ διακοσμημένες αίθουσες των διοικητικών κτιρίων
αποτελεί το βασικό σημείο που θα επικεντρωθεί η μεσημε-
ριανή μας ξενάγηση. Η θαυμάσια εκκλησία του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ και τα αριστοκρατικά κτίρια του ιστορικού κέντρου
θα ολοκληρώσουν τη γνωριμία μας με την πόλη. Επιστροφή
στο Τιουμέν αργά το απόγευμα για δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 5η: Τιουμέν - Τομσκ (Υπερσιβηρικός)
Η σημερινή μέρα είναι μέρα - σταθμός στο ταξίδι μας αφού
λίγο πριν το ξημέρωμα επιβιβαζόμαστε στη θρυλική αμαξο-
στοιχία του Υπερσιβηρικού σιδηρόδρομου ο οποίος συνδέει
την Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα με το Βλαδιβοστόκ στις

ακτές του Ειρηνικού. Η δική μας διαδρομή θα είναι περίπου
1 μέρα και 5 ώρες (29 ώρες!!!) με τελικό προορισμό το
Τομσκ στην καρδιά της Σιβηρίας. Θα διασχίσουμε τη φημι-
σμένη Τάιγκα, το πυκνό, καταπράσινο δάσος της Σιβηρίας,
θα περάσουμε δίπλα από καταγάλανες λίμνες και υπέροχα
ποτάμια, θα απολαύσουμε την ονειρική διαδρομή, ενώ θα
βιώσουμε τη μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία ενός «θρυλικού»
σιδηροδρομικού ταξιδιού. Η διαμονή μας στο τρένο θα είναι
σε δίκλινες κουκέτες.
Ημέρα 6η: (Υπερσιβηρικός) Τομσκ
Άφιξη το πρωί στο Τομσκ 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 της
πρώτης της εποχής, τις όχθες του ποταμού Τομ και το διοικη-
τικό, μοντέρνο κέντρο όπως διαμορφώθηκε στις αρχές του
20ού αιώνα.
Ημέρα 7η: Τομσκ - Νοβοσιμπίρσκ - Ιρκούτσκ
Πρωινή αναχώρηση οδικά για το Νοβοσιμπίρσκ, το οποίο
και θα γνωρίσουμε αργότερα, στο τέλος της εκδρομής μας.
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και μεταφορά στο αεροδρόμιο
από όπου θα πετάξουμε ανατολικά στο Ιρκούτσκ, την μητρό-
πολη της Ανατολικής Σιβηρίας. Άφιξη το βράδυ και μετα-
φορά στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.
Ημέρα 8η: Iρκούτσκ
Το Ιρκούτσκ κτισμένο στις όχθες του ποταμού Άνγκαρα, 50
χλμ. από τη γένεσή του στη Λίμνη Βαϊκάλη, είναι πόλη που
ίδρυσαν οι Κοζάκοι, το 1652, οι πιονέροι που κατέκτησαν τις
Ρωσικές Στέπες και τη Σιβηρία στη φρενήρη πορεία προς την
Ανατολή το τέλος του 16ου και όλο τον 17ο αιώνα. Σήμερα
είναι μία πόλη με σχεδόν 600 χιλιάδες κατοίκους και παρόλο
που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία, ο
βαθιά ρωσικός της χαρακτήρας είναι σαφώς εμφανής και θα
μας αποκαλυφθεί πλήρως στην πρωινή μας ξενάγηση. Οι
διάσημες εκκλησίες της πόλης, δείγμα της Χριστιανικής Ορ-
θόδοξης Ρωσικής παράδοσης της πόλης, η διάσημη περιοχή
με τα αριστουργηματικά ξύλινα κτίρια, το περίφημο κτίριο της
Φιλαρμονικής, το παγοθραυστικό Άνγκαρα και τέλος το πε-
ρίφημο Μουσείο Τέχνης της πόλης θα μας κρατήσουν αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκειά της. Απόγευμα στη
διάθεσή σας για την ενδιαφέρουσα αγορά της πόλης.
Ημέρα 9η: Iρκούτσκ (Λίμνη Βαϊκάλη - Κρουαζιέρα
στη λίμνη)
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στηn παγκοσμίως διά-
σημη λίμνη Βαϊκάλη, η οποία έχει έκταση 31722 τ.χλμ., μέγι-
στο βάθος 1642 μ. όντας η βαθύτερη λίμνη του πλανήτη και
περιέχει το 20% του συνολικού μη παγωμένου φρέσκου
νερού της γης. Φυσικά είναι η σημαντικότερη λίμνη της Σιβη-
ρίας και εμείς θα απολαύσουμε την καταπληκτική αμόλυντη
φύση της, θα κάνουμε μία υπέροχη βαρκάδα στα καταγά-
λανα νερά της και τέλος θα επισκεφθούμε το κορυφαίο διε-
θνώς στο είδος του, Λιμνολογικό Μουσείο της περιοχής.
Επιστροφή στο γνώριμο Ιρκούτσκ το απόγευμα.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 26/6, 7/8

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

19.30 20.30
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΓΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ

00.30 06.55*
ΓΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

08.00 10.50
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 

13.10 14.45
* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Turkish
/ Siberian Airways / Ξενοδοχεία 3*,4* & 5* / Ημι-
διατροφή καθημερινά / Ολοήμερη εκδρομή με ελι-
κόπτερο στην Κοιλάδα των Γκέιζερς στην Καμτσάτκα
(εξαρτάται πάντα από τις καιρικές συνθήκες στην πε-
ριοχή) / Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναγρά-
φονται στο πρόγραμμα / Τέλη εισόδων κατά την
διάρκεια των ξεναγήσεων σε όλα τα επισκεπτόμενα
μέρη σύμφωνα με το πρόγραμμα / Βίζα εισόδου
στη χώρα και υποχρεωτική ασφάλεια Ρωσίας / Αχ-
θοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο / Ασφάλεια
αστικής ευθύνης / Εκδρομές και ξεναγήσεις από δι-
πλωματούχους ξεναγούς σύμφωνα με το πρό-
γραμμα / Αντιπρόσωπο - Συνοδό: Έλληνα έμπειρο
αρχηγό - συνοδό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού /
Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Φιλοδωρήματα / ποτά κατά τη διάρκεια των γευμά-
των / Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Διαβατήριο με τουλάχιστον εξάμηνη ισχύ από την
ημερομηνία εξόδου από τη χώρα. / Βίζα Ρωσίας
για την έκδοση της οποίας απαιτείται το διαβατήριο
και 1 πρόσφατη φωτογραφία διαστάσεων 3,5 Χ
4,5 (ΟΧΙ του διαβατηρίου), τουλάχιστον 20 εργά-
σιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. / Επιβάρυνση
65€ για έκδοση βίζας από 14 έως 7 ημέρες.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

ΤΗΣ 
ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ

ΤΑΞΙΔΙ 20 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€5490
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Ημέρα 10η: Iρκούτσκ (Λίμνη Βαϊκάλη - Σιδηρόδρομος Krugo-Bailkaskaya)
Και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην υπέροχη λίμνη Βαϊκάλη. Θα την απολαύ-
σουμε 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 84 χλμ. περνώντας από εναέριες γέφυρες και τούνελ σε μία πραγματικά
θεαματική διαδρομή που… κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο γνώριμο Ιρκούτσκ το απόγευμα,
δείπνο σε τυπικό εστιατόριο της πόλης και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο από θα πε-
τάξουμε με ολονύκτια πτήση στο Χαμπαρόφσκ.
Ημέρα 11η: 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 με την κεν-
τρική λεωφόρο με τα ανακαινισμένα κτίρια, την προμενάδα στις όχθες του ποταμού με τα
δεκάδες υπαίθρια καφέ, τον νεόκτιστο Καθεδρικό Ναό με τους χαρακτηριστικούς τρούλους
σε σχήμα κρεμμυδιού, το Επαρχιακό Μουσείο με τα θαυμάσια εκθέματα της ιστορίας και τέ-
χνης της περιοχής, την πολύβουη κεντρική αγορά και φυσικά το θαυμάσιο πάρκο Αρμπορέ-
τουμ. Το απόγευμα μας περιμένει η βαρκάδα στον ποταμό Aμούρ, όπου απολαμβάνοντας
από τη μία όχθη το ίδιο το Χαμπαρόφσκ και από την άλλη τις πεδιάδες της Ματζουρίας θα
ολοκληρώσουμε ιδανικά τη μέρα μας.
Ημέρα 12η: Χαμπαρόφσκ - Βλαδιβοστόκ
Η σημερινή μας σύντομη πρωινή πτήση θα μας μεταφέρει στο «μυθικό» Βλαδιβοστόκ, αρι-
στοτεχνικά κτισμένο, ανάμεσα σε λόφους που καταλήγουν σε μικρούς κολπίσκους στις ακτές
του Ειρηνικού Ωκεανού. Άφιξη και απογευματινή βόλτα στην πόλη που διατηρεί την αρχοντιά
της, δείγμα του λαμπρού της παρελθόντος αλλά και της αναγέννησης των τελευταίων ετών
με τις οικονομικές σχέσεις με την Άπω Ανατολή.
Ημέρα 13η: Βλαδιβοστόκ
Το Βλαδιβοστόκ είναι μία ανισόπεδη πόλη που θυμίζει έντονα το Σαν Φραντσίσκο στην αν-
τίπερα όχθη του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι γραφικές γειτονιές της άνω πόλης με τα ανηφορικά
δρομάκια και την υπέροχη θέα προς το λιμάνι και τον Ωκεανό, το κέντρο με τα αρχοντικά
κτίρια των αρχών του 20ού αιώνα, ο Σιδηροδρομικός σταθμός – ορόσημο, εδώ που είναι
το τέλος του «θρυλικού» σιδηρόδρομου του Υπερσιβηρικού, φυσικά το σπουδαίο μουσείο
Αρσένιεφ με τα σπάνια εκθέματα καθώς και η πινακοθήκη της πόλης αποτελούν τα κυριότερα
αξιοθέατα της σημερινής ολοήμερης ξενάγησής μας στην πόλη «σύμβολο» της Ρωσικής Άπω
Ανατολής και φυσικά της ρωσικής παγκόσμιας επέκτασης και ηγεμονίας.
Ημέρα 14η: Βλαδιβοστόκ - Πετροπαβλόφσκ
Πρωινό ελεύθερο για την αγορά της πόλης και το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για το «εξωτικό» Πετροπαβλόφσκ, την πρωτεύουσα της χερσονήσου της Καμτσάτκα,
στις ανατολικές εσχατιές της Ασιατικής Ηπείρου, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γεωλογικά
περιοχές του πλανήτη, στην ανατολική άκρη του περίφημου «Δακτυλιδιού της Φωτιάς». Άφιξη
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 15η: Πετροπαβλόφσκ. (Εκδρομή με ελικόπτερο στην Κοιλάδα των Γκέιζερς)

Η Καμτσάτκα είναι ένα μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο μέρος. Γέννημα της συνεχούς ηφαι-
στειακής δραστηριότητας για εκατομμύρια χρόνια διαθέτει ένα δύσβατο και τραχύ ορεινό
τοπίο διανθισμένο από δεκάδες ενεργά ηφαίστεια και άφθονα νερά ποταμών και λιμνών.
Η ολοήμερη εκδρομή μας στην κοιλάδα των Γκέιζερς γίνεται με πτήση ειδικά ναυλωμένου
ελικοπτέρου πάνω από τα «ενεργά» ηφαίστεια της περιοχής, το θέαμα των οποίων, όπως
«καπνίζουν» λόγω της συνεχόμενης δραστηριότητας, είναι τουλάχιστον συγκλονιστικό. Στη
συνέχεια αφού προσγειωθούμε στο ειδικά διαμορφωμένο ελικοδρόμιο, μας περιμένει το
ονειρικό τοπίο της Κοιλάδας των Γκέιζερς με τους δεκάδες θερμοπίδακες να εκτοξεύουν
ατμούς και καυτό νερό με αφάνταστη ορμή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα περπατή-
σουμε στα ειδικά μονοπάτια που έχουν σχεδιάσει οι υπεύθυνοι του Εθνικού Πάρκου, θα
απολαύσουμε το «μοναδικό» τοπίο και μετά θα επιστρέψουμε μέσω της ίδιας καταπληκτικής
πτήσης πάνω από τα ηφαίστεια, ολοκληρώνοντας μία απόλυτα αποκαλυπτική ταξιδιωτική
εμπειρία.
Ημέρα 16η: Πετροπαβλόφσκ
Το Πετροπαβλόφσκ, η πόλη των Πέτρου & Παύλου όπως είναι η μετάφραση του ονόματός
της είναι μία ασυνήθιστη, απομονωμένη πόλη κτισμένη στο μέσον τού σχεδόν ιδανικά κυκλι-
κού κόλπου Αβάτσα, ο οποίος δημιουργήθηκε όταν τα θαλάσσια ύδατα κατέκλυσαν έναν
παλιό κρατήρα ηφαιστείου. Η ξενάγησή μας θα μας αποκαλύψει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
της πόλης ενώ η μέρα μας θα κλείσει πρώτα με την επίσκεψη στο μουσείο της Καμτσάτκα
και αργότερα με μία άκρως ενδιαφέρουσα κρουαζιέρα στον κόλπο Aβάτσα, συνοδευόμενη
από τυπική ψαρόσουπα και φυσικά … άφθονη βότκα.
Ημέρα 17η: Πετροπαβλόφσκ - Νοβοσιμπίρσκ
Πρωινό στη διάθεσή σας για την σημαντική τοπική αγορά όπου κυριαρχεί το κόκκινο χαβιάρι
(μπρικ) και φυσικά τα περίφημα Καβούρια της Καμτσάτκα που πωλούνται συσκευασμένα.
Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιστροφή στο γνώριμο Νοβοσιμπίρσκ έχοντας
ολοκληρώσει ένα μοναδικό οδοιπορικό στις εσχατιές της απέραντης χώρας.
Ημέρα 18η: Νοβοσιμπίρσκ
Το Νοβοσιμπίρσκ, η «Νέα Πόλη της Σιβηρίας» που όπως υποδηλώνει το όνομά της ιδρύθηκε
σχετικά πρόσφατα, μόλις το 1893, ως ο βασικός σιδηροδρομικός κόμβος στο γεωγραφικό
κέντρο της Σιβηρίας. Σήμερα είναι η πιο μεγάλη πόλη της περιοχής και τρίτη μεγαλύτερη πόλη
της Ρωσίας με πάνω από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Η πρωινή μας ξενάγηση στην «μητρό-
πολης» της Σιβηρίας ξεκινάει με την εκκλησία του Αλεξάντερ Νιέφσκι, την πλατεία Λένιν με
το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου που ξαναχτίστηκε το 1993 και φυσικά το σύγχρονο δυ-
ναμικό κέντρο της «ζωντανής» πόλης με τα καταστήματα και τα δεκάδες εστιατόρια και μπαρ.
Απόγευμα στη διάθεσή σας για τα τελευταία σας αναμνηστικά και ψώνια.
Ημέρα 19η: Νοβοσιμπίρσκ - Γεκατερίνμπουργκ
Μετά το πρωινό μας, χρόνος στη διάθεσή μας για τα τελευταία αναμνηστικά από τη Σιβηρία.
Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Γεκατερίνμπουργκ. Άφιξη και μετα-
φορά στο ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 20ή: Γεκατερίνμπουργκ - Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Αθήνα/Θεσσαλονίκη.



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 πα-
ραλία 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-
σή 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. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας και
απόγευμα ελεύθερο.
2η μέρα: Κοπεγχάγη (διανυκτέρευση εν πλω, δείπνο). 
Πολλές οι προτάσεις μας για αξιοποίηση του σημερινού
πρωινού. Η “Carlsberg Glyptotek” είναι μια εκπληκτική γκα-
λερί, που κατασκευάστηκε με τα κέρδη από την ομώνυμη
εταιρεία παρασκευής της διάσημης δανέζικης μπύρας, με εν-
διαφέροντα εκθέματα πολλών ιστορικών εποχών, που θα
πλουτίσουν τις γνώσεις σας ενώ τα κοντινά, στην πρωτεύου-
σα, 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 διά-
σημο πεζόδρομο “Stroget”, που καταλήγει στη μεγάλη πλα-

τεία, “Kongens Nytorv’, με πολλά καταστήματα γνωστών οί-
κων 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 πόλης, μπορείτε να απολαύσετε τον γευστικότερο καφέ.
Το απόγευμα επιβιβαζόμαστε στο πολυτελές κρουαζιερό-
πλοιο με κατεύθυνση την Νορβηγική πρωτεύουσα, το Όσ-
λο. 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: οσλο - Γκέιλο. 
Η πρωινή άφιξη στο Όσλο και η πλεύση κατά μήκος του
ομώνυμου φιόρδ κρίνεται ως μία από τις πιο εντυπωσιακές
θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο. 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
όνομά 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
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
25/5, 22 & 29/6, 13 & 20/7, 

4, 10, 17 & 24/8, 7 & 28/9, 12/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 08.20 10.40
ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 19.35 20.55
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΑΘΗΝΑ 17.00 21.30
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23.15 00.10

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*/4*sup (Cla-
rion / Marriott /Zander / Scandic / Sokos) / Πρωινό
καθημερινά σε ξενοδοχεία / πλοία / Μπουφέ ΔΕΙ-
ΠΝΟ με 1 ποτό στο πλοίο της DFDS Κοπεγχάγη –
Όσλο / ΔΕΙΠΝΟ στο ξενοδοχείο στο Γκέιλο / 2κλ /
1κλ εσωτερικές καμπίνες στο πλοίο / Μεταφορές
και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
/ Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξενα-
γούς / Είσοδοι στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα / δΩΡο κρουαζιέρα στην Κοπεγ-
χάγη / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / 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 τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ
ΤΑΞΙΔΙ 7 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€1195
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Εθνικό Θέατρο 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 Ειρήνης και εντυπωσιαζόμαστε από τις ανακαινισμένες προβλήτες, που αποτελούν
το σημείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης των κατοίκων. Στην ίδια περιοχή θα επισκε-
φθούμε 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 έδα-
φος έχουν διατηρηθεί άριστα. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση στη συνέχεια οδικώς για
την διανυκτέρευσή μας στο θέρετρο του Γκέιλο. Στα 1178 μέτρα από την επιφάνεια της θά-
λασσας, με 2 χιονοδρομικά κέντρα, 20 τελεφερίκ, 39 αλπικές πλαγιές, διαφορετικού μήκους
και επιπέδου δυσκολίας, 5 πίστες για σκι αντοχής, συνολικής έκτασης 217 χιλιομέτρων και σε
ίση απόσταση από το Όσλο και το Μπέργκεν, το Γκέιλο αποτελεί τον ιδανικό τόπο διακοπών,
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Δείπνο.
5η μέρα: Γκέιλο (Σόγκνενφιορδ Φλάμ Γκουντβάνγκεν - τράινο Φλαμ / μύρν-
ταλ) - μπέργκεν.
Μια μέρα πλημμυρισμένη από τις φυσικές ομορφιές της νοτιοδυτικής Νορβηγίας μάς περιμέ-
νει σήμερα, κατά την οδική μας μετάβαση στο Μπέργκεν. Η διαδρομή μας, όχι μόνο διασχίζει
τις ομορφότερες πολυσχιδείς ακτές, αλλά μας χαρίζει ταυτόχρονα ειδυλλιακές εικόνες από
καταπράσινα λιβάδια, γαλήνιες λίμνες, ορμητικούς χειμάρρους και πολύχρωμα χωριά, που
μοιάζουν περισσότερο με πίνακες ζωγραφικής παρά με ρεαλιστικά τοπία. Άφιξη στο γραφικό
Γκουντβάνγκεν, επιβίβαση στο πλοίο και ξεκινάμε για την συναρπαστική 2ωρη κρουαζιέρα
στο εντυπωσιακό Σόγκνενφιορδ, με το θέαμα των καταρρακτών να μας συντροφεύει σε όλη
την διαδρομή. Αποβιβαζόμαστε στο γραφικό χωριό Φλαμ για να ακολουθήσει μία σιδηρο-
δρομική διαδρομή, που επίσημα κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο όμορφες της κεντρικής Νορ-
βηγίας. Βαθιά φαράγγια, πανύψηλοι καταρράκτες, αιώνιοι παγετώνες, ορεινές φάρμες και
περιστροφικές σήραγγες, κυριολεκτικά θα μας κόψουν την ανάσα και θα μας χαρίσουν εικό-
νες σπάνιας ομορφιάς. Άφιξη αργά το απόγευμα στο πανέμορφο Μπέργκεν, στις δυτικές
ακτές της Νορβηγίας.
6η μέρα: μπέργκεν - Στοκχόλμη. 
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 ση-
μαντικότερες έδρες της Χανσεατικής Ένωσης, όπου οι Σάξονες έμποροι διέμεναν σε ξεχωρι-
στή συνοικία και απολάμβαναν ειδικά προνόμια στον τομέα του συναλλαγών με τους ψαρά-
δες του Βορρά. Είναι μια προνομιούχος πόλη που συνδυάζει ωκεανό, φιόρδ, λίμνες, πράσι-
νο, 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 ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση, είναι το πιο αναγνωρίσιμο σημείο και

αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η υπαίθρια ψαρα-
γορά Fisketorget, τα κτίρια του ονομαστού πανεπιστημίου, ο πύργος Μπέργκενχους, το κατα-
πράσινο Byparken με τα μουσεία τέχνης, το ανακαινισμένο κάστρο και η εκκλησία της Παρ-
θένου θα είναι τα κύρια σημεία της περιήγησής μας. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας και
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την απευθείας πτήση που θα μας μεταφέρει στην Σκοκχόλμη
της Σουηδίας.
6η μέρα: Στοκχόλμη. 
Το πρώτο κτίριο της Στοκχόλμης ήταν ένα μικρό οχυρό, που ήλεγχε την κίνηση των πλοίων με-
ταξύ της Βαλτικής Θάλασσας και της λίμνης Μέλαρεν. Το όνομά της σημαίνει “Ανάμεσα σε
γέφυρες” και πρόκειται για μία από τις ομορφότερες πόλεις της ευρωπαϊκής ηπείρου, με εντυ-
πωσιακά παλάτια, ολάνθιστους κήπους, οικοδομικά κομψοτεχνήματα, επιβλητικού μεγέθους
Λουθηρανικές εκκλησίες και μία πληθώρα από μουσεία και γέφυρες που της προσέδωσαν
τον χαρακτηρισμό της “Βενετίας του Βορρά”. Το ιστορικό κέντρο, “Gamla Stan”, όπου θα περ-
πατήσουμε, εκτείνεται σε τρία νησιά, η ύπαρξη δε τόσων μεσαιωνικών κτιρίων, οφείλεται στο
γεγονός ότι η πόλη δεν βομβαρδίστηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Δημαρχείο, όπου
κάθε χρόνο στη διάσημη “Χρυσή Αίθουσα” γίνεται η δεξίωση προς τιμή των βραβευθέντων
με το βραβείο Νόμπελ επιστημόνων και καλλιτεχνών, τα νεοκλασικά βασιλικά ανάκτορα, η
μεγαλοπρεπής μπαρόκ Όπερα, η πλατεία Ομονοίας και τα αριστοκρατικά κτίρια του κέντρου
είναι μερικά από τα σημεία που θα τραβήξουν την προσοχή μας. Σε όλα αυτά προσθέστε και
το μοναδικό στο είδος του μουσείο “Βάσα», όπου εκτίθεται το θρυλικό πολεμικό πλοίο το
οποίο βυθίστηκε στην λίμνη το 1623 και ανελκύστηκε σχεδόν άθικτο, μετά από 333 χρόνια.
Για το ελεύθερο απόγευμα, μια επίσκεψη στο υπαίθριο λαογραφικό μουσείο του “Skansen”,
ένας περίπατος στον εμπορικό πεζόδρομο τής “Drottningsgatan”, μία περιήγηση στο νότιο νη-
σί με τον “μποέμ” χαρακτήρα ή μία ωριαία κρουαζιέρα κάτω από τις γέφυρες, θα σας φέρουν
πιο κοντά στον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της όμορφης Σκανδιναβικής πρωτεύουσας.
7η μέρα: Στοκχόλμη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
Το σημερινό πρωινό είναι στη διάθεσή σας για να ανακαλύψετε τις ομορφιές της πολύπλευ-
ρης σουηδικής πρωτεύουσας, επισκεπτόμενοι κάποιο από τα ενδιαφέροντα θεματικά μου-
σεία, παρακολουθώντας την αλλαγή της φρουράς μπροστά στο μεγαλειώδες βασιλικό ανά-
κτορο 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 πανεπιστήμιο της Βόρειας Ευρώπης ή μία περιήγηση στην μικρή αλλά κουκλίστι-
κη πόλη της Ζιγκτούνα, που πήρε το όνομά της από τον Βασιλιά Ολάφ τον Αγαπητό και λει-
τούργησε ως βασιλικό και εμπορικό κέντρο για περίπου 250 χρόνια, θα καλύψουν τις ταξι-
διωτικές σας ανησυχίες. Το ταξίδι στις ομορφιές της Σκανδιναβικής χερσονήσου τελειώνει σή-
μερα με την μεταφορά στο αεροδρόμιο “Arlanda” για την πτήση επιστροφής.



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-
σή 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. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας και
απόγευμα ελεύθερο.

2η μέρα: Κοπεγχάγη (διανυκτέρευση εν πλω, δείπνο).
Πολλές οι προτάσεις μας για αξιοποίηση του σημερινού
πρωινού. Η “Carlsberg Glyptotek” είναι μια εκπληκτική γκα-
λερί, που κατασκευάστηκε με τα κέρδη από την ομώνυμη
εταιρεία παρασκευής της διάσημης δανέζικης μπύρας, με εν-
διαφέροντα εκθέματα πολλών ιστορικών εποχών, που θα
πλουτίσουν τις γνώσεις σας ενώ τα κοντινά, στην πρωτεύου-
σα, 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 διά-
σημο πεζόδρομο “Stroget”, που καταλήγει στη μεγάλη πλα-
τεία, “Kongens Nytorv’, με πολλά καταστήματα γνωστών οί-
κων μόδας αλλά και εναλλακτικών νέων σχεδιαστών, ενώ ο
παράλληλος δρόμος “Straedet” είναι γεμάτος με καφέ, αντί-
κες 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 gourmet
σκανδιναβικές γεύσεις όπως σολομός, χαβιάρι, μπρικ ανάμε-
σα στα άλλα και βέβαια η ζωντανή σε lounge αποχρώσεις
μουσική συνθέτουν μία partying ατμόσφαιρα που σπάνια
βρίσκει κάποιος σε ανάλογες περιστάσεις.
3η μέρα: Όσλο - Γκέιλο. 
Η πρωινή άφιξη στο Όσλο και η πλεύση κατά μήκος του ομώ-
νυμου φιόρδ κρίνεται ως μία από τις πιο εντυπωσιακές θαλάσ-
σιες διαδρομές στον κόσμο. Χτισμένη στον μυχό του ομώνυ-
μου φιορδ και απλωμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές των γύ-
ρω λόφων, είναι η παλαιότερη από τις βόρειες πρωτεύουσες
και η περιήγηση μας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα μνημεία,
ιστορικά κτίρια και φυσικές ομορφιές. Πρόκειται για μια πο-
λυεθνική πόλη, που φιλοξενεί μισό εκατομμύριο κατοίκους,
ιδρύθηκε το 1048, από τον βασιλιά Χάραλντ και το όνομά της
σημαίνει “Τα λιβάδια των Θεών”. Στην οδό Καρλ Γιόχαν χτυ-
πάει ο σφυγμός της πόλης. Κατά μήκος της κεντρικής 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 “Άκερ-
σους” προς το κέντρο περνάμε από το επιβλητικό κτίριο του
Δημαρχείου, όπου απονέμεται κάθε χρόνο το Νόμπελ Ειρήνης
και εντυπωσιαζόμαστε από τις ανακαινισμένες προβλήτες, που
αποτελούν το σημείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης
των κατοίκων. Στην ίδια περιοχή θα επισκεφθούμε το “Μου-
σείο 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 διατη-
ρηθεί άριστα. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση στη συνέ-
χεια οδικώς για την διανυκτέρευση μας στο θέρετρο του Γκέι-
λο. Στα 1178 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, με 2 χιο-
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
25/5, 22 & 29/6, 13 & 20/7, 

3, 10, 17 & 24/8, 7 & 28/9, 12/10

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*/4*sup (Clari-
on / Marriott /Zander / Scandic / Sokos) / Πρωινό
καθημερινά σε ξενοδοχεία/πλοία / Μπουφέ ΔΕΙ-
ΠΝΟ με 1 ποτό στο πλοίο της DFDS Κοπεγχάγη –
Όσλο / ΔΕΙΠΝΟ στο ξενοδοχείο στο Γκέιλο /
2κλ/1κλ εσωτερικές καμπίνες στα πλοία / Μεταφο-
ρές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμ-
μα / Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξε-
ναγούς / Είσοδοι στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα / δΩΡο κρουαζιέρα στην Κοπεγ-
χάγη / δΩΡο εισιτήρια πλοίου για το νησάκι φρού-
ριο της Σουομενλίνα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
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 τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ 
ΜΑΓΕΙΑ

Κοπεγχάγη - Στοκχόλμη 
Ελσίνκι - Νορβηγία - Ταλλίν

ΤΑΞΙΔΙ 10 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€1395

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 08.20 10.40
ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 19.35 20.55
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ 17.30 21.05
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23.15 00.10



νοδρομικά κέντρα, 20 τελεφερίκ, 39 αλπικές πλαγιές, διαφορετικού μήκους και επιπέδου δυ-
σκολίας, 5 πίστες για σκι αντοχής, συνολικής έκτασης 217 χιλιομέτρων και σε ίση απόσταση από
το Όσλο και το Μπέργκεν, το Γκέιλο αποτελεί τον ιδανικό τόπο διακοπών, καθόλη τη διάρκεια
του χρόνου. Δείπνο.
5η μέρα: Γκέιλο (Σόγκνενφιορδ Φλάμ Γκουντβάνγκεν - τράινο Φλαμ/μύρν-
ταλ) - μπέργκεν.
Μια μέρα πλημμυρισμένη από τις φυσικές ομορφιές της νοτιοδυτικής Νορβηγίας μάς περιμένει
σήμερα, κατά την οδική μας μετάβαση στο Μπέργκεν. Η διαδρομή μας, όχι μόνο διασχίζει τις
ομορφότερες πολυσχιδείς ακτές, αλλά μας χαρίζει ταυτόχρονα ειδυλλιακές εικόνες από κατα-
πράσινα λιβάδια, γαλήνιες λίμνες, ορμητικούς χειμάρρους και πολύχρωμα χωριά, που μοιάζουν
περισσότερο με πίνακες ζωγραφικής παρά με ρεαλιστικά τοπία. Άφιξη στο γραφικό Γκουντβάνγ-
κεν, επιβίβαση στο πλοίο και ξεκινάμε για την συναρπαστική 2ωρη κρουαζιέρα στο εντυπωσια-
κό Σόγκνενφιορδ, με το θέαμα των καταρρακτών να μας συντροφεύει σε όλη την διαδρομή.
Αποβιβαζόμαστε στο γραφικό χωριό Φλαμ για να ακολουθήσει μία σιδηροδρομική διαδρομή,
που επίσημα κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο όμορφες της κεντρικής Νορβηγίας. Βαθιά φαράγ-
για, πανύψηλοι καταρράκτες, αιώνιοι παγετώνες, ορεινές φάρμες και περιστροφικές σήραγγες,
κυριολεκτικά θα μας κόψουν την ανάσα και θα μας χαρίσουν εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Άφιξη
αργά το απόγευμα στο πανέμορφο Μπέργκεν, στις δυτικές ακτές της Νορβηγίας.
6η μέρα: μπέργκεν - Στοκχόλμη. 
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 ση-
μαντικότερες έδρες της Χανσεατικής Ένωσης, όπου οι Σάξονες έμποροι διέμεναν σε ξεχωριστή
συνοικία και απολάμβαναν ειδικά προνόμια στον τομέα του συναλλαγών με τους ψαράδες του
Βορρά. Είναι μια προνομιούχος πόλη που συνδυάζει ωκεανό, φιόρδ, λίμνες, πράσινο, χρωμα-
τιστά σπίτια στους λόφους, παραδοσιακό λιμάνι, ήπιο κλίμα, ζωντάνια και ποιότητα ζωής. Σήμε-
ρα η Χανσεατική προκυμαία του Μπέργκεν, με τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια, από όπου θα ξεκι-
νήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση, είναι το πιο αναγνωρίσιμο σημείο και αποτελεί Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η υπαίθρια ψαραγορά Fisketorget,
τα κτίρια του ονομαστού πανεπιστημίου, ο πύργος Μπέργκενχους, το καταπράσινο Byparken
με τα μουσεία τέχνης, το ανακαινισμένο κάστρο και η εκκλησία της Παρθένου θα είναι τα κύρια
σημεία της περιήγησής μας. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας και μεταφορά στο αεροδρό-
μιο για την απευθείας πτήση που θα μας μεταφέρει στην Σκοκχόλμη της Σουηδίας.
6η μέρα: Στοκχόλμη. 
Το πρώτο κτίριο της Στοκχόλμης ήταν ένα μικρό οχυρό, που ήλεγχε την κίνηση των πλοίων με-
ταξύ της Βαλτικής Θάλασσας και της λίμνης Μέλαρεν. Το όνομά της σημαίνει “Ανάμεσα σε
γέφυρες” και πρόκειται για μία από τις ομορφότερες πόλεις της ευρωπαϊκής ηπείρου, με εντυ-
πωσιακά παλάτια, ολάνθιστους κήπους, οικοδομικά κομψοτεχνήματα, επιβλητικού μεγέθους
Λουθηρανικές εκκλησίες και μία πληθώρα από μουσεία και γέφυρες που της προσέδωσαν
τον χαρακτηρισμό της “Βενετίας του Βορρά”. Το ιστορικό κέντρο, “Gamla Stan”, όπου θα περ-
πατήσουμε, εκτείνεται σε τρία νησιά, η ύπαρξη δε τόσων μεσαιωνικών κτιρίων, οφείλεται στο
γεγονός ότι η πόλη δεν βομβαρδίστηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Δημαρχείο, όπου
κάθε χρόνο στη διάσημη “Χρυσή Αίθουσα” γίνεται η δεξίωση προς τιμή των βραβευθέντων

με το βραβείο Νόμπελ επιστημόνων και καλλιτεχνών, τα νεοκλασικά βασιλικά ανάκτορα, η
μεγαλοπρεπής μπαρόκ Όπερα, η πλατεία Ομονοίας και τα αριστοκρατικά κτίρια του κέντρου
είναι μερικά από τα σημεία που θα τραβήξουν την προσοχή μας. Σε όλα αυτά προσθέστε και
το μοναδικό στο είδος του μουσείο “Βάσα», όπου εκτίθεται το θρυλικό πολεμικό πλοίο το
οποίο βυθίστηκε στην λίμνη το 1623 και ανελκύστηκε σχεδόν άθικτο, μετά από 333 χρόνια.
Για το ελεύθερο απόγευμα, μια επίσκεψη στο υπαίθριο λαογραφικό μουσείο του “Skansen”,
ένας περίπατος στον εμπορικό πεζόδρομο τής “Drottningsgatan”, μία περιήγηση στο νότιο νη-
σί με τον “μποέμ” χαρακτήρα ή μία ωριαία κρουαζιέρα κάτω από τις γέφυρες, θα σας φέρουν
πιο κοντά στον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της όμορφης Σκανδιναβικής πρωτεύουσας.
7η μέρα: Στοκχόλμη - (εν πλω για Ελσίνκι)
Το σημερινό πρωινό είναι στην διάθεσή σας για να ανακαλύψετε τις ομορφιές της πολύπλευ-
ρης σουηδικής πρωτεύουσας, επισκεπτόμενοι κάποιο από τα ενδιαφέροντα θεματικά μου-
σεία, παρακολουθώντας την αλλαγή της φρουράς μπροστά στο μεγαλειώδες βασιλικό ανά-
κτορο 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 πανεπιστήμιο της Βόρειας Ευρώπης ή μία περιήγηση στην μικρή αλλά κουκλίστι-
κη πόλη της Ζιγκτούνα, που πήρε το όνομά της από τον Βασιλιά Ολάφ τον Αγαπητό και λει-
τούργησε ως βασιλικό και εμπορικό κέντρο για περίπου 250 χρόνια, θα καλύψουν τις ταξι-
διωτικές σας ανησυχίες. Επιβίβαση το απόγευμα στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο για την
ολονύχτια πλεύση μας προς το Ελσίνκι. Μερικές από τις εντυπωσιακότερες εικόνες του ταξιδι-
ού ξετυλίγονται μπροστά μας, καθώς το πλοίο διασχίζοντας τα ήρεμα νερά της Βαλτικής Θά-
λασσας προσπερνά τον απίστευτο αριθμό των τριάντα χιλιάδων καταπράσινων νησιών, που
αποτελούν το ονομαστό Σουηδικό Αρχιπέλαγος.
8η μέρα: Ελσίνκι (Πόρβοο). 
Άφιξη το πρωί στο Ελσίνκι και αμέσως ξεκινάμε την γνωριμία μαζί του. Παρ όλο, που από μία
πρώτη θεώρηση το Ελσίνκι φαίνεται να υστερεί σε πολλά, συγκρινόμενο με τις υπόλοιπες
πρωτεύουσες του Βορά, η κτιριακή αρχιτεκτονική αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιομορφία του,
όντας ένα μείγμα από μοντέρνο, νεοκλασικό, Αrt Νouveau, Βυζαντινό, Ρώσικο και παραδο-
σιακό ύφος, που σίγουρα καλλιεργεί την αίσθηση του θαυμασμού. Σημείο εκκίνησης είναι η
“Kauppatori”, 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
πόλης. Ο Λουθηρανικός  Καθεδρικός ναός “Suurkirkko”, και ο Ορθόδοξος Ρώσικος Καθε-
δρικός ναός “Uspenski”. Το Ρωσικής τεχνοτροπίας κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, η πα-
ρακείμενη πλατεία “Rautatientori”, το Κοινοβούλιο, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης “Kia-
sma”, το Εθνικό Φινλανδικό Μουσείο, η μοντέρνα Όπερα και η “Temppeliaukio”, η περίφη-
μη Εκκλησία των βράχων, θα πλαισιώσουν την σημερινή ξενάγηση. Στη συνέχεια το γειτονι-
κό Πόρβοο, 50χμ ανατολικά της πόλης, με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια,
θα μας αποκαλύψει την ήρεμη ομορφιά της Φινλανδικής υπαίθρου. Επιστροφή στο Ελσίνκι.
9η μέρα: Ελσίνκι (προαιρετική εκδρομή στο Ταλλίν). 
Ημέρα ελεύθερη στην διάθεσή σας να την αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Η δική μας πρότα-
ση είναι ολοήμερη εκδρομή με πλοίο στο Ταλλίν της Εσθονίας (έξοδα ατομικά), μία από τις
καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις του κόσμου που φυσικά προστατεύεται από την
UNESCO. Το παλάτι της Αικατερίνης «Καντριογκ»,  ο Ρώσικος Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός
του Αλέξανδρου Νέφσκι, στον λόφο Toompea, το μπαρόκ ροζ κτίριο του Κοινοβουλίου, η
ιστορική πλατεία του Δημαρχείου με τα περίτεχνα σπίτια των εμπορικών συντεχνιών του Τάλ-
λιν, ο καθεδρικός ναός της Παναγίας, που είναι γεμάτος από τα οικόσημα και τους θυρεούς
των Δανέζικων αριστοκρατικών οικογενειών, είναι μόνο μερικά 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 νησά-
κια που συνδέονται με γέφυρες μεταξύ τους και αποτέλεσε κομμάτι της οχυρωματικής γραμ-
μής της πόλης του Ελσίνκι απέναντι στην Ρωσική επεκτατική πολιτική. Μεταφορά το μεσημέρι
στο αεροδρόμιο και επιστροφή στην Ελλάδα.
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Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - δουβλίνο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Δου-
βλίνο, τη πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, με απευθείας πτήση. Η
Ιρλανδία είναι μια χώρα- νησί που επάξια κατέχει μια θέση
στις πιο προηγμένες και αναπτυσσόμενες της Ευρώπης. Οι δε
Ιρλανδοί είναι ένας λαός ανεξάρτητος, δυναμικός και καλό-
καρδος που ξεχώρισε και οδήγησε τη πατρίδα του στο σύγ-
χρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι με ένα πρόσωπο προσαρμο-
σμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Το μεγαλύτερο
τμήμα του νησιού ανήκει στην Ιρλανδική Δημοκρατία, ενώ
το βορειοανατολικό μέρος του ονομάζεται Βόρεια Ιρλανδία.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: δουβλίνο 
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην γνωριμία μας με
την πόλη ου Δουβλίνου, την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας
της Ιρλανδίας. Το όνομα της πόλης προέρχεται από τις ιρλαν-
δικές λέξεις “Dubh linn” και σημαίνουν μαύρος βάλτος ή
μαύρη λίμνη. Αντίθετα, το ιρλανδικό όνομα (ιρλ. Baile tha
Cliath) σημαίνει “τόπος”, ή “χωριό” δίπλα στο “πέρασμα στις

καλαμιές”. Η πρώτη γραπτή αναφορά για την πόλη προέρχε-
ται από τον Έλληνα αστρονόμο και χαρτογράφο Κλαύδιο
Πτολεμαίο, το έτος 140π.Χ., στα γραπτά του οποίου αναφέ-
ρεται ως Eblana Civitas. Ωστόσο θεωρείται ότι η πόλη ιδρύ-
θηκε με το τωρινό της όνομα το έτος 988 μ.Χ. Το 1988 γιόρτα-
σε το Δουβλίνο επίσημα τα χίλια χρόνια από την ίδρυσή του.
Η ιρλανδική πρωτεύουσα, πόλη με μεγάλη πολιτιστική πα-
ράδοση, είναι τόπος καταγωγής μεγάλων λογοτεχνικών
μορφών του 19ου και του 20ού αιώνα. Πόλη κοσμοπολίτι-
κη και σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο που προσφέρει αμέτρη-
τες επιλογές από μουσεία, γκαλερί και θέατρα. Η ξενάγηση
μας στην πόλη θα μας δώσει την ευκαιρία να θαυμάσουμε
την αρχιτεκτονική της, από μεσαιωνική και γεωργιανή ως τα
πιο σύγχρονα κτίρια, το περίφημο κτίριο του Τελωνείου, το
Ταχυδρομείο και το δρόμο Ο’ Κόνελ. Στην συνέχεια θα επι-
σκεφθούμε το καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου και βέ-
βαια δεν θα παραλείψουμε το κολέγιο Τρίνιτυ, το παλαιότε-
ρο Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, με τη διάσημη βιβλιοθήκη
του για να θαυμάσουμε το βιβλίο των Κελτών. Απόγευμα
ελεύθερο.Για το βράδι προτείνουμε μια βόλτα με τον συνο-
δό σας στη φημισμένη περιοχή Temple Bar που σφύζει από
ζωή, για να γευθείτε τη μπύρα Γκίνες σε μια από τις καλύτερες
και πιο ιστορικές pub της πόλης. 
3η μέρα: δουβλίνο - Κιλκένι - Βράχος του Κάσελ -
Κόρκ - δακτύλιος του Κέρρυ 
Πρωινή αναχώρηση για την Νοτιοδυτική Ιρλανδία  με πρώ-
το σταθμό το θαυμάσιο κάστρο Κιλκένι, ένα από τα πιο δη-
μοφιλή κάστρα της Ιρλανδίας. Ανακαινισμένο σε μεγάλο
βαθμό αναδεικνύει την ζωή πλήρως στην ιρλανδική επαρ-
χία μερικούς αιώνες πριν. Το  κάστρο αυτό χτίστηκε το 1195
από τον Ουίλιαμ Μάρσαλ προκειμένου να ελέγχει ένα ση-
μείο διάβασης του ποταμού Nore και τη διασταύρωση διά-

φορων μονοπατιών.  Ήταν ένα σύμβολο νορμανδικής κατο-
χής και στην αρχική του κατάσταση τον 13ο αιώνα, είχε σχη-
ματιστεί ένα σημαντικό στοιχείο του για τις άμυνες της πόλης
με τέσσερις μεγάλους κυκλικούς γωνιακούς πύργους και μια
τεράστια τάφρο, μέρος της οποίας μπορεί ακόμα να φαίνεται
σήμερα στην παρέλαση. Συνεχίζουμε για το μεσαιωνικό κά-
στρο που ονομάζεται Βράχος  του Κάσελ λόγω της τοπογρα-
φίας της περιοχής. Βρίσκεται τοποθετημένο σε  μια χρυσή
κοιλάδα με τις μεσαιωνικές κατοικίες χτισμένες στις κορυφές
των λόφων. Η λιτή κελτική του αρχιτεκτονική σε συνδυασμό
με τον περιβάλλον χώρο θα μας εντυπωσιάσουν. Στη συνέ-
χεια μας περιμένει το Κορκ,  η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη με-
τά το Δουβλίνο στη χώρα και η τρίτη σε όλο το νησί, μετά το
Δουβλίνο και το Μπέλφαστ. Αποτελεί την πρωτεύουσα και
διοικητικό κέντρο της Κομητείας του Κορκ και τη μεγαλύτερη
πόλη στην επαρχία του Μύνστερ. Ο ποταμός Λη χωρίζει την
πόλη σε δύο τμήματα, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με γέ-
φυρες. Το λιμάνι της πόλης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φυ-
σικό λιμάνι του κόσμου μετά από αυτό του Σίδνευ στην Αυ-
στραλία. Οι κάτοικοι του Κόρκ χρησιμοποιούν μια ιδιάζου-
σα τοπική διάλεκτο, της οποίας λέξεις διαφέρουν από την επί-
σημη αγγλική γλώσσα, ενώ ο τόνος της ομιλίας τους ποικίλει
και είναι πιο λεπτός. Στη περιήγηση μας θα περπατήσουμε
στη περίφημη Λεωφόρο του Αγίου Πατρικίου και θα θαυμά-
σουμε και τους δύο  θαυμάσιους  Γοτθικούς Καθεδρικούς
του Ναούς. Στην πόλη παρασκευάζονται πολλές μπύρες σε
ζυθοποιεία, η πιο γνωστή από τις οποίες είναι η Murphy’s Iri-
sh Stout. Μετά τη περιήγησή μας συνεχίζουμε για τη περιοχή
του Δακτυλίου του Κέρρυ την οποία θα γνωρίσουμε αύριο. 
4η μέρα: δακτύλιος του Κέρρυ 
Η σημερινή ολοήμερη εκδρομή μας είναι αφιερωμένη στο
πιο διάσημο τοπίο της Ιρλανδίας. Ο περίφημος δακτύλιος του
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
15/6, 19/7, 02/8, 9/8, 16/8

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 18.10 19.50
ΑΘΗΝΑ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ 20.45 23.00
ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 23.55 05.55
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09.55 10.50

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 3*sup, 4* /
Ημιδιατροφή καθημερινά εκτός της 1ης νύκτας /
Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξι-
διωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Φόροι αεροδρομίων, αχθοφορικά / Ότι αναφέρε-
ται ως προαιρετικό / Είσοδοι στους επισκεπτόμε-
νους χώρους

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΡΥ
ΤΑΞΙΔΙ 8 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€1175
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Κέρρυ προσελκύει, όχι άδικα, χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο. Η πλέον κατάλληλη εποχή για να
επισκεφθείτε την Ιρλανδία είναι το καλοκαίρι που ζωντανεύει η φύση και η ομορφιά του ορει-
νού τοπίου με τις λίμνες και τα μισογκρεμισμένα κάστρα των πρωτοχριστιανικών αιώνων δι-
καιολογεί απόλυτα τη προτίμηση του ταξιδιωτικού μας κοινού.  Η θεαματική ομορφιά είναι
αναμφισβήτητη, αφού η περιοχή παρέχει μια καταπληκτική εικόνα της αρχαίας κληρονομιάς
της Ιρλανδίας. Θα περάσουμε από γραφικά χωριά, όπως το Κιλόργκλιν, το Καχιρσαιβίν, γενέ-
τειρα του εθνικού ήρωα Ντάνιελ Ο’ Κόνελ, και το Σνημ και θα συνεχίσουμε μέχρι το φαράγγι
στην τοποθεσία Μολ και μέχρι το Λέιντις Βιού, απ’ όπου θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα
του εθνικού δρυμού του Κιλλάρνευ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα.
5η μέρα: Κέρρυ - κάστρο μπανράτυ - Βράχοι μόχερ - Γκώλγουει 
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό το Γκώλγουει, μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής, στην
περιοχή του Μπέρρεν. Η πρώτη μας στάση θα είναι το μεσαιωνικό κάστρο Μπανράτυ, με κα-
τεύθυνση προς το δυτικό άκρο της χώρας δίπλα στον Ατλαντικό Ωκεανό. Το κάστρο Μπαν-
ράτυ είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά μεσαιωνικά κάστρα της Ιρλαν-
δίας. Χτίστηκε το 1425 και αναστυλώθηκε το 1954 αποκτώντας και πάλι τη μεσαιωνική του
λάμψη με αυθεντικά έπιπλα και εξοπλισμό που αντικατοπτρίζουν την ατμόσφαιρα και το στυλ
εκείνης της εποχής. Γύρω από το Κάστρο βρίσκεται το θεματικό του πάρκο όπου αναπαρίστα-
ται η καθημερινή ζωή της αγροτικής Ιρλανδίας το 19ο αιώνα. Στο πάρκο μπορούμε να δούμε
φάρμες, αγροικίες και μαγαζιά επιπλωμένα με αυθεντικά κομμάτια που αναδύουν την αίσθη-
ση της εποχής, ένα ζωντανό μουσείο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε ένα αυθεν-
τικό ιρλανδικό αγρόκτημα, να παρακολουθήσουμε τον πεταλωτή την ώρα της δουλειάς, να
δούμε πώς υφαίνεται το μαλλί καθώς και να απολαύσουμε φρεσκοψημένα ψωμάκια με τσάι
στο τεϊοποτείο του θεματικού χωριού. Η κορυφαία στιγμή της ημέρας είναι φυσικά οι Περίφη-
μοι Βράχοι Μόχερ, οι συγκλονιστικοί βραχώδεις σχηματισμοί, που έχουν μήκος 8 περίπου
χλμ. και 230 μέτρα ύψος πάνω από τον Ατλαντικό. Ένα θέαμα που κόβει την ανάσα, ένα επι-
βλητικό τοπίο που εκστασιάζει τον κάθε επισκέπτη στην άκρη του Ατλαντικού ωκεανού. 
Με λίγη τύχη και αν η μέρα είναι καθαρή θα μπορέσουμε να δούμε τα νησιά Άραν καθώς
και να διακρίνουμε τις πεδιάδες και τους λόφους της περιοχής Κονεμάρα.
Άφιξη στο Γκώλγουει, την πρωτεύουσα της ομώνυμης κομητείας, αρχοντική πόλη με Βικτω-
ριανά μνημεία και ιστορικές συνοικίες με τις περίφημες ιρλανδέζικες παμπ. 
6η μέρα: Γκώλγουει - Κονεμάρα / Αβαείο Κίλμορ - Καροουμόρ - Σλάιγκο 
Μετά το πρόγευμα θα κατευθυνθούμε βόρεια, διασχίζοντας τα γοητευτικά τοπία της βραχώ-
δους περιοχής Κονεμάρα, με προορισμό την κομητεία Ντόνεγκαλ. Θα διασχίσουμε την κομη-
τεία Γέιτς, με την πλούσια καλλιτεχνική και λογοτεχνική της παράδοση αλλά και τα προϊστορι-
κά αξιοθέατα. Στάση στο πανέμορφο αβαείο Κίλμορ.

Συνεχίζοντας θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε καθοδόν το νεκροταφείο Καροου-
μόρ, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Σλάϊγκο. Πρόκειται για το αρχαιότερο μεγαλιθικό κοιμη-
τήριο της Ιρλανδίας, όπου λέγεται ότι υπήρξαν πάνω από 100 τάφοι εκ των οποίων οι 60 σώ-
ζονται ακόμα και σήμερα. Ένα μεγαλιθικό κοιμητήριο όπου βρίσκεται μία συστάδα από 60
πέτρες και δημιουργούν έναν μυστηριώδη κύκλο καθώς και πολλοί θαλαμωτοί τάφοι καθι-
στώντας το ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Λίθινης Εποχής στην Ευρώπη. Κάθε τάφος
φέρει έναν χαρακτηριστικό αριθμό και ο κεντρικός τάφος έχει αποκατασταθεί ώστε να διευ-
κολύνεται η πρόσβαση στο εσωτερικό. Αργά το απόγευμα θα φθάσουμε στο ξενοδοχείο
μας, στην περιοχή του Σλάιγκο. 
7η μέρα: Σλάιγκο - Ντέρυ - Ακτή Γιγάντων (Giants Causeway) - μπέλφαστ 
Σήμερα θα διασχίσουμε τα σύνορα και, αφήνοντας την Δημοκρατία της Ιρλανδίας, θα περά-
σουμε στην Βόρεια Ιρλανδία. περιοχή του νησιού της Ιρλανδίας που αποτελείται από 6 κομη-
τείες οι οποίες ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία. Πρώτος μας σταθμός, το μεσαιωνικό Ντέρυ ή
Λόντονντέρυ, όπως το αποκαλούν οι Ιρλανδοί, με κορυφαίο αξιοθέατο τις θαυμάσιες τοιχο-
γραφίες – γκράφιτι που κρατούν ζωντανές τις μνήμες από τις θρησκευτικές ταραχές που στιγ-
μάτισαν για δεκαετίες ολόκληρο το νησί. Η πόλη διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο κατά την διάρ-
κεια των συγκρούσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες των ιρλανδών καθολικών και ιρλαν-
δών προτεσταντών τις ταραγμένες δεκαετίες του ’70 και ’80. Συνεχίζουμε για την Ακτή των Γι-
γάντων (Giants Causeway), μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Περιήγηση
στον χώρο, που αποτελεί ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, που διαμορφώθηκε πριν από
60 εκατ. χρόνια και που σήμερα αποτελείται από 40.000 πολυγωνικές κολώνες από βασάλ-
τη. Στο κέντρο επισκεπτών της περιοχής προβάλλεται ένα φιλμ που περιγράφει τον τρόπο δη-
μιουργίας, τις γεωλογικές ιδιαιτερότητες, αλλά και τους ποικίλους μύθους που συνδέονται με
την περιοχή. Άφιξη στο Μπέλφαστ το απόγευμα  και βραδινός περίπατος στο ιστορικό κέντρο
με τις διάσημες παμπ.
8η μέρα: μπέλφαστ - δουβλίνο - Αθήνα / Θεσσαλονίκη 
Πρωινή ξενάγηση στην ιστορική πόλη και πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας που κατάφε-
ρε μετά από 30 χρόνια αναταραχών να μεταμορφωθεί σε πραγματική πόλη-έκπληξη. Θα
δούμε τα κορυφαία αξιοθέατα της πόλης, όπως ο Πύργος του Ρολογιού –μια άλλη εκδοχή
του πύργου της… Πίζας!– η όπερα, το δημαρχείο, το εκπληκτικό κτίριο της κεντρικής τράπεζας
της Β. Ιρλανδίας και, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε, την παμπ Κράουν Μπαρ, που
χρονολογείται από το 1885. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα γεμάτοι εντυ-
πώσεις από τη περήφανη χώρα του πνεύματος αλλά και του ποτού (Ιρλανδέζικο ουίσκι, μπύ-
ρα Guiness) αναχωρούμε για το αεροδρόμιο του Δουβλίνου και πτήση επιστροφής στην Ελ-
λάδα που φθάνουμε τα ξημερώματα της επόμενης μέρας.
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡhΣΕΙΣ

Πτήσεις με KLM
Ξενοδοχεία 3 & 4* 

διανυκτερεύσεις: Εδιμβούργο (2), Ινβερνές (2), ευρύτερη περιοχή Λοχ
Νες (1), Γλασκώβη (1)

ΕΒδομΑδΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡhΣΕΙΣ

Απευθείας Πτήσεις με British Airways / Aegean Airlines
Ξενοδοχείο 4* Holiday Inn Bloomsbury 

διανυκτερεύσεις: Λονδίνο (3/4/5)

7 μέρες, από €1090

Σκωτία - Χάιλαντς

4/5/6 μέρες, από €595

Λονδίνο

ΕΒδομΑδΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡhΣΕΙΣ

Απευθείας Πτήσεις με Air France / Aegean Airlines
Ξενοδοχεία  3*sup BW Ronceray Opera,  4*Novotel 17

διανυκτερεύσεις: Παρίσι (5/6)

6/7 μέρες, από €525

Παρίσι

ΕΒδομΑδΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡhΣΕΙΣ

Απευθείας Πτήσεις με Alitalia
Ξενοδοχεία 3* sup Buenos Aires, 4* Ludovisi Palace, 
4*sup Rose Garden

διανυκτερεύσεις: Ρώμη (3/4)

4/5 μέρες, από €395

Ρώμη

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

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* 

διανυκτερεύσεις: Μαδρίτη (4)

ΕΒδομΑδΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡhΣΕΙΣ

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* 

διανυκτερεύσεις: Βαρκελώνη (4)

5 μέρες, από €575

Μαδρίτη - Τολέδο
δΩΡο!!! Η ΕΚδΡομΗ ΣΤΗ ΣΕΓΚοΒΙΑ

5 μέρες, από €535

Βαρκελώνη
δΩΡο!!! Η ΕΚδΡομΗ ΦΙΓΚΕΡΕΣ - ΧΕΡοΝΑ
μοΥΣΕΙο ΝΤΑΛΙ 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡhΣΕΙΣ

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* 

διανυκτερεύσεις: Λισσαβώνα (4)

5 μέρες, από €665

Λισσαβώνα
δΩΡο!!! Η ΕΚδΡομΗ ΣΙΝΤΡΑ ΚΑΣΚΑΪΣ ΕΣΤοΡΙΛ

ΕΒδομΑδΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡhΣΕΙΣ

Απευθείας Πτήσεις με Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 4* 

διανυκτερεύσεις: Μαδρίτη (3), Σεβίλλη (2), Γρανάδα (1)

8 μέρες, από €785

Μαδρίτη - Ανδαλουσία

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



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
1η μέρα: Αθήνα (Κατάνια / Αίτνα / Ταορμίνα) μεσσήνη
Άφιξη με απευθείας πτήση στο αεροδρόμιο της Κατάνιακαι το οδοι-
πορικό μας στην Σικελία ξεκινάει  με την Αίτνα, το μεγαλύτερο
και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, όπου η ονο-
μασία του Αίτνα μπορεί να προέρχεται από την ελληνική λέ-
ξη αίθω, που σημαίνει «καίγομαι», ή τη φοινικική λέξη «atta-
no». Στην ελληνική μυθολογία, ο Αίολος είχε φυλακίσει τους
ανέμους στις σπηλιές κάτω από την Αίτνα. Ο Γίγαντας Εγκέ-
λαδος καταπλακώθηκε από το όρος Αίτνα, σύμφωνα με τον
ποιητή Αισχύλο, και ήταν η αιτία των ηφαιστειακών εκρήξε-
ων. Μέσω μιας ορεινής διαδρομής, όπου κυριαρχεί το απέ-
ραντο μαύρο χρώμα της λάβας, θα ανεβούμε σε υψόμετρο
περίπου 2000 μ. και θα θαυμάσουμε την θέα προς το Ιόνιο
πέλαγος. Συνεχίζουμε με την ίσως, πιο γραφική και κοσμοπολί-
τικη πόλη της Σικελίας, την Ταορμίνα. Το έντονο ελληνικό πα-
ρελθόν της είναι έκδηλο σε αυτήν την αρχαία αποικία, όπου
και δεσπόζει το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Χτισμένo στο Mon-
te Tauro, το διάσημο αυτό τουριστικό θέρετρο προσφέρει
απίστευτη θέα στη βραχώδη ανατολική ακτογραμμή της Σι-
κελίας. Η περιπλάνηση στα γραφικά δρομάκια με τις ανθι-
σμένες μπουκαμβίλιες, ο σημαντικότερος εμπορικός δρόμος,
ο Corso Umberto I, τα τείχη, οι ναοί και στο βάθος το ηφαί-
στειο της Αίτνας δικαιολογούν την αίγλη της φημισμένης αυ-
τής περιοχής. Άφιξη στη Μεσσήνη και διανυκτέρευση.
2η 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 ανασύρ-
θηκαν τυχαία από ερασιτέχνη ψαρά το 1972 και  χρονολο-
γούνται από τον 5ο π.Χ. αι. συνιστώντας τα πλέον κορυφαία
σωζόμενα δείγματα τέχνης της κλασσικής αρχαιότητας. Χρό-
νος ελεύθερος για βόλτα στην πανέμορφη παραλία και δια-
τρέχοντας στη συνέχεια τα θαλάσσια θέρετρα της περιοχής
της  Μποβεσίας, θα επισκεφθούμε στην προστατευόμενη πε-
ριοχή του Εθνικού Πάρκου του Ασπρομόντε, το εγκαταλειμ-
μένο από το 1960 ελληνόφωνο χωριό - φάντασμα της Καλα-
βρίας, το Πεντεδάχτυλο (Pentedattylo) σε υψόμετρο 250 μ.
χτισμένο στο βουνό Καλβάριο. Μέσω της παραλιακής πόλης
Bova Μarina, θα φθάσουμε στο χωριό Bova Superiore ή
Βούα σε υψόμετρο 820μ., το πιο καλοδιατηρημένο ιστορικό
κέντρο της Ελληνικής Καλαβρίας. Είναι καταχωρημένο στην
επίσημη λίστα των γραφικότερων ιταλικών χωριών (Borghi
piu Belli d’ Italia), γνωστό και με το όνομα Χώρα. Υπήρξε το
πολυπληθέστερο χωριό της ελληνικής Καλαβρίας, διοικητικό
και εκκλησιαστικό κέντρο από την Βυζαντινή εποχή ως τις αρ-
χές του 20ου αι.  Λέγεται πως ο βράχος του κάστρου στο ψη-
λότερο σημείο του χωριού φέρει το αποτύπωμα της βασίλισ-
σας που το ίδρυσε. Τα ερείπια του Νορμανδικού κάστρου,
πλακόστρωτοι δρόμοι, εκκλησίες, πετρόχτιστα σπίτια με γκρε-
κάνικες επιγραφές, επαύλεις ευγενών, όλα θυμίζουν τους πα-
λιούς καλούς καιρούς.  Επιστροφή στη Μεσσήνη.
3η μέρα: μεσσήνη (Τσεφαλού) Παλέρμο. 
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική Τσεφαλού (ή Κεφα-
λού), 70 χλμ. ανατολικά του Παλέρμο, μια από τις πιο πολύ-
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
26/5, 15/6, 20/7, 10/8, 15 & 29/9, 13,

20, 25 & 27/10, 10/11

Αναχ. 15/6, 20/7, 10/8
Αναχ. Άφιξη

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.10
ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ 08.20 09.00
ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ 09.45 12.20
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13.20 14.15

Αναχ. 26/5, 29/9, 13/10
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 13.10 14.00
ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ 15.35 16.25
ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ 17.00 19.40
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 20.55 21.50

Αναχ. 15/9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 1 μέρα πριν
ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ 07.40 08.40
ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ 17.00 19.40
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 20.55 21.50

Αναχ. 20, 25 & 27/10, 10/11
ΠΡοΣΕΧΩΣ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*s (Ibis Style
/ Federico / GH Mose / Katane Palace / Royal
Palace) / Μπουφέ πρωινό καθημερινά / Μετα-
φορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρον-
ται στο πρόγραμμα / Δημοτικοί φόροι ξενοδοχεί-
ων & είσοδοι πόλεων check points / Έμπειρος αρ-
χηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσι-
μες 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 τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος διαφορο-
ποιείται σύμφωνα με τις πτήσεις χωρίς να παραλεί-
πεται κάτι.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΣΙΚΕΛΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ 
ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ

ΤΑΞΙΔΙ 8 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€795



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
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φωτογραφημένες περιοχές της Ιταλίας με εικόνες που κόβουν την ανάσα, όπως αυτήν του επι-
βλητικού βράχου που επιστέφει σαν κεφαλή την παραλιακή πόλη και της έδωσε και το όνομά
της (Κεφαλοΐδιον). Η βόλτα μας, διαμέσου του Κόρσο Ρουτζέρο, θα μας οδηγήσει στον νορ-
μανδικό καθεδρικό ναό, στην κορυφή της πόλης. Η μύησή μας στη νορμανδική τέχνη θα ξεκι-
νήσει με τα ψηφιδωτά στο εσωτερικό του ναού και θα επικεντρωθεί στο πρόσωπο του Χριστού
Παντοκράτορα, που ενοποιεί τις τρεις πολιτισμικές παραδόσεις του νησιού (βυζαντινή, αραβι-
κή, νορμανδική).  Άφιξη στο Παλέρμο αργά το απόγευμα και προτείνουμε μια βόλτα στο ιστο-
ρικό κέντρο που θα μας φέρει σε επαφή με το μπαρόκ παρελθόν της πόλης. Ξεκινώντας από
τον Καθεδρικό ναό της πόλης, όπου φιλοξενεί τις σαρκοφάγους των Νορμανδών κυριάρχων
του νησιού, θα περπατήσουμε την Βιτόριο Εμανουέλε, από την Πόρτα Νουόβα προς το Quat-
tro Canti. Θα θαυμάσουμε τα αγάλματα των τεσσάρων εποχών, των Ισπανών αντιβασιλέων
αλλά και των Αγίων–Νυμφών, πολιούχων του Παλέρμο που στολίζουν τις γωνίες του αλλά
και την Φοντάνα Πρετόρια με τα υπέροχα γλυπτά με Τρίτωνες και Νηρηΐδες. Το Τεάτρο Μάσσι-
μο (όπου γυρίστηκε και η τελευταία τραγική σκηνή του “Νονού ΙΙΙ”) και το Τεάτρο Πολιτεάμα
αποτελούν τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά κοσμήματα της κεντρικής Βία Λιμπερ-
τά. Οι πεζόδρομοι γύρω από το κέντρο σφύζουν από ζωή το βράδυ καθώς φιλοξενούν πλη-
θώρα εστιατορίων, καφέ και καταστημάτων με υπέροχο σιτσιλιάνικο παγωτό.
4η μέρα: Παλέρμο. 
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη όπου θα συναντήσουμε ένα κράμα στοιχείων από την αρχαι-
ότητα, το Βυζάντιο, τους Άραβες, τους Νορμανδούς και φυσικά από την Αναγεννησιακή και
σύγχρονη εποχή. Θα ξεκινήσουμε με το γειτονικό «Βασιλικό Λόφο», το περίφημο Μονρεάλε
με το απόλυτο αρχιτεκτονικό θαύμα της πόλης, τον ανυπέρβλητο Καθεδρικό Ναό αφιερωμέ-
νο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Κτισμένος από τους Νορμανδούς το 1182, σε ρυθμό Βασιλι-
κής με μήκος πάνω από 100μ και πλάτος 40μ, με εξαιρετικά, Βυζαντινής επιρροής ψηφιδωτά
στο νάρθηκα και στα παρεκκλήσια, με εμπνευσμένες παρεμβάσεις στη μετέπειτα Αναγεννη-
σιακή περίοδο και φυσικά το τάφο του πατέρα της Σικελίας, του Νορμανδού Άρχοντα Γουί-
λιαμ του 1ου αποτελεί το απόλυτο μνημείο της μεσαιωνικής ιστορίας της Σικελίας. Στη συνέ-
χεια το διάσημο Θέατρο Μάσσιμο (Μέγα Θέατρο), το μεγαλύτερο θέατρο της Ιταλίας και το
Παλάτι των Νορμανδών, έδρα σήμερα του Κοινοβουλίου της Αυτόνομης Επαρχίας της Σικε-
λίας, τα οποία και θα φωτογραφήσουμε εξωτερικά σε συνδυασμό  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 Μη-
τρόπολη της Σικελίας. Απόγευμα ελεύθερο για ψώνια στη πάντα ενδιαφέρουσα αγορά της
πόλης , προσωπικές αναζητήσεις και φυσικά δείπνο σε κάποια από τις φημισμένες τρατορίες
της όπου θα σας παροτρύναμε να μη παραλείψετε να δοκιμάσετε το διάσημο πιάτο: Pasta
con le Sarde.
5η μέρα: Παλέρμο (Έγεστα / Σελινούντα) - Ακράγαντας. 
Μια εμπειρία ξεχωριστή η σημερινή μας ημέρα, καθώς θα είναι αφιερωμένη στην παρουσία
των Ελλήνων της Μεγάλης Ελλάδας. Πρώτη στάση στην Έγεστα, μια αρχαία φοινικική πόλη
που, δέχτηκε όμως τις πολιτιστικές επιδράσεις του ελληνικού κόσμου. Σημαντικότερα 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. Συνεχίζουμε για τον Σελινούν-
τα, την αποικία των Υβλαίων Μεγάρων. Στα ερείπια της πόλης βρέθηκαν οκτώ σπουδαίοι αρ-
χαίοι ναοί. Επειδή δεν είναι γνωστό ποια θεότητα λατρευόταν, οι ναοί διακρίνονται με τα
γράμματα του λατινικού αλφαβήτου. Άφιξη στον Ακράγαντα και επίσκεψη στην περίφημη

“Κοιλάδα των Ναών” με τα εξαίσια δείγματα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, καθαρά
δωρικού ρυθμού. Ο Εμπεδοκλής, γέννημα θρέμμα της πόλης, συνήθιζε να λέει για τους συμ-
πολίτες 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 αποκαλού-
μενο 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-Ελλάδα αλλά
και σε σχέση με τις διαμάχες των Ελλήνων με τους Φοίνικες άποικους του νησιού. Εγκατάστα-
ση στα δωμάτια και απόγευμα ελεύθερο.
6η μέρα: Ακράγαντας (Πιάτσα Αρμερίνα) - Κατάνια. 
Το οδοιπορικό μας στην Σικελία συνεχίζεται προς την ενδοχώρα με την επίσκεψη μας στην Πιάτσα Αρ-
μερίνα. Η Πιάτσα Αρμερίνα είναι γνωστή για τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά της ρωμαϊκής υπαίθριας
Βίλα ντελ Καζάλε, που προσφέρουν μια ματιά στη ζωή του φθίνοντος ύστερου αρχαϊκού κό-
σμου κατά τον 4ο μ.Χ, αιώνα. Ανάμεσα στα ψηφιδωτά, ξεχωριστή θέση κατέχει και η απεικό-
νιση γυναικών που αθλούνται αλλά και η πρώτη εμφάνιση του “μπικίνι”. Άφιξη το μεσημέρι
στο ξενοδοχείο μας στην Κατάνια, μια πόλη που το ιστορικό της κέντρο είναι επίσης μνημείο Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO χάρη στην αποκατεστημένη μπαρόκ αρχιτεκτονική του.
Η είσοδός του είναι η Piazza Duomo, όπου κυριαρχεί το επιβλητικό συνονθύλευμα του καθεδρικού
ναού και των παρεκκλησίων του και πιο πίσω το μπαρόκ Palazzo Biscari. Στο κέντρο της πλατείας, ο
μαύρος ελέφαντας από βασάλτη, φορτωμένος ένα αιγυπτιακό οβελίσκο, αποτελεί το έμβλημα  της πό-
λης. Από εδώ ξεκινά και ο κεντρικός και εμπορικός δρόμος της, η Via Etnea, με τα ακριβά καταστήματα,
και τα μπαρόκ κτίρια και ανηφορίζει προς την Piazza Stesicoro (φόρος τιμής στον Ελληναποιητή που πέ-
θανε εδώ), με το ρωμαϊκό αμφιθέατρο και τα Giardini Bellini.
7η μέρα: Κατάνια (Συρακούσες / Νότο / Ραγκούσα). 
Η σημερινή μας εκδρομή στη Νότια Σικελία ξεκινάει με τις εντυπωσιακές Συρακούσες. Η άλ-
λοτε 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 χω-
ρητικότητας 16.000 θεατών και το σπήλαιο Orecchio di Dionio (Αφτί του Διονύσου), την
ασβεστολιθική σπηλιά με την χαρακτηριστική είσοδο σε σχήμα αυτιού. Εδώ, σύμφωνα με
τον θρύλο ο τύραννος των Συρακουσών Διονύσιος Α΄, φυλάκιζε τους πολιτικούς του αντιπά-
λους. Θα μας εντυπωσιάσει ο βωμός του Ιέρωνα Β ,́ το ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Το νησί Ortigia (σύμ-
φωνα με τον Όμηρο, εδώ παρέμεινε  φυλακισμένος, στα χέρια της Καλυψούς, ο Οδυσσέας) με τα με-
σαιωνικά κτίρια θεωρείται το κέντρο της πόλης. Αφού περάσουμε τη γέφυρα Umbertο, που συνδέει το
μικρό νησί με την ηπειρωτική χώρα, θα βρεθούμε μπροστά στα επιβλητικά απομεινάρια του ναού του
Απόλλωνα, και στη συνέχεια μέσα από τα μπαρόκ κτίρια και πλατείες της Ορτυγίας θα κατευθυνθούμε
προς τον καθεδρικό ναό των Συρακουσών, που έχει ενσωματώσει (περικλείσει για την ακρίβεια) τον
αρχαίο ναό της Αθηνάς. Η βόλτα μας θα καταλήξει στην πηγή της νύμφης Αρέθουσας, που ο μύθος
συνδέει την ιστορία του ερωτικού κυνηγητού της από τον ποταμό Αλφειό με τη μητέρα πατρίδα, αλλά
και που η μορφή της κάποτε αποτυπωνόταν στο χαρτονόμισμα των πενήντα δραχμών.  Ακολουθούν
σύντομες στάσεις στις πόλεις  Νότο και Ραγκούσα. Η θέα από την άνω πόλη της Ραγκούσα, με
την μπαρόκ ατμόσφαιρα, είναι εντυπωσιακή. Επιστροφή στην Κατάνια. 
8η μέρα: Κατάνια - Αθήνα / Θεσσαλονίκη. 
Γεμάτοι εντυπώσεις μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο της Κατάνια για την επιστροφή μας στην
Ελλάδα



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
1η μέρα: Aθήνα - Λισαβώνα.
Άφιξη με απευθείας πτήση της Aegean στην Λισαβώνα, από
όπου ξεκινάει το οδοιπορικό του ταξιδιού μας. Η Πορτογα-
λία είναι η χώρα των μεγάλων θαλασσοπόρων, η χώρα που
συνέδεσε το όνειρο μιας καλύτερης ζωής με την θάλασσα,
με τις εξερευνήσεις, με το άγνωστο. Το ανεξάρτητο κι ονειρο-
πόλο πνεύμα των Πορτογάλων καθρεφτίζεται στα μνημεία
της, στο κέφι των ανθρώπων, στα τραγούδια τους. Μεταφο-
ρά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λισαβώνα.
Πρωινή ξενάγηση τη πόλης που την εποχή της ανακαλύψεως
του Νέου Κόσμου αποτέλεσε μία από τις πλουσιότερες και
σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης. H γραφική γειτονιά της
Αλφάμα με τα στενά δρομάκια και τα παλαιά, σαγηνευτικά
παρηκμασμένα σπίτια, το μεγαλόπρεπο μνημείο των θαλασ-
σοπόρων, ο Πύργος της Μπελέμ, αποτελούν βασικά σημεία
της περιήγησής μας σε αυτή. Ο πύργος χτίστηκε τον 15ο αι-
ώνα, κοντά στις όχθες του ποταμού Τάγο, με σκοπό να προ-
στατεύσει τις εκβολές του ποταμού. Θυμίζει περισσότερο ένα
μικροσκοπικό κάστρο, και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλο-
γο της UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Συνε-
χίζουμε με το περίφημο Mοναστήρι των Iερονυμιτών που θα
επισκεφθούμε εσωτερικά για να θαυμάσουμε τη μοναδική
«Μανουελίνο» διακοσμητική και φυσικά με τη Cidade Bai-
xa, το  παγκοσμίου φήμης  Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες.
Η αριστοκρατική κάτω πόλη με τις φαρδιές λεωφόρους και
τα επιβλητικά κτίρια αδιάσειστο πειστήριο του μεγαλειώδους
παρελθόντος της χώρας θα ολοκληρώσουν την σημερινή
μας ξενάγηση. Απόγευμα ελεύθερο στην διάθεσή σας να πε-

ριηγηθείτε στην πόλη ανάλογα με τα προσωπικά σας ενδια-
φέροντα. Για το  βράδυ σας προτείνουμε  μία μοναδική και
άκρως  «Πορτογαλική» εμπειρία. Δειπνήστε σε κάποια από
τις γραφικές ταβέρνες του Bairo Alto, της Άνω Πόλης απο-
λαμβάνοντας παράλληλα τα υπέροχα μελαγχολικά τυπικά
τραγούδια  Fados.
3η μέρα: Λισαβώνα  (Σίντρα Κασκάις Εστορίλ Κάβο
ντα Ρόκα). 
Εγκαταλείπουμε προσωρινά την πόλη για να επισκεφθούμε
το κοσμοπολίτικο Eστορίλ με το γνωστό του καζίνο, το θερι-
νό παλάτι των βασιλέων της φημισμένης Σίντρα, το γραφικό
ψαροχώρι Kασκάις, και φυσικά το ακρωτήρι Κάβο ντα Ρό-
κα, το δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου στις ακτές
του Ατλαντικού Ωκεανού. Επιστροφή στη Λισαβόνα νωρίς το
απόγευμα και χρόνος στη διάθεσή σας. Σας προτείνουμε  να
επισκεφθείτε  την καινούργια πλευρά της Λισαβώνας. Μία
περιοχή που διαμορφώθηκε το 1998 για την μεγάλη  έκθεση
ΕΧΡΟ. Εκεί βρίσκεται και το Πάρκο των Εθνών από το οποίο
προσφέρεται ωραία θέα της  γέφυρας Βάσκο Ντα Γκάμα μή-
κους 17χλμ  που είναι και η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Εάν εί-
στε λάτρεις του είδους μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το
περίφημο ενυδρείο της πόλης. 
4η μέρα: Λισαβώνα (ομπιντος, Ναζάρε, Φάτιμα,
Κοϊμπρα) - Πόρτο.  
Αναχώρηση οδικώς με κατεύθυνση προς το βορρά και με
πρώτη στάση στο μεσαιωνικό χωριό Όμπιντους, την  πόλη
των καλλιτεχνών με τη παραδοσιακή ρουστίκ αρχιτεκτονική
του, και το επιβλητικό μεσαιωνικό μοναστήρι. Ακολουθεί το
γραφικό ψαροχώρι Ναζάρε και το κέντρο του Καθολικι-
σμού Φάτιμα. H Φάτιμα πήρε το όνομά της από την εμφάνι-
ση της Παρθένου Μαρίας το 1917 σε τρία παιδιά αγροτών
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
28/6, 12/7, 2, 16 & 23/8, 13/9, 21/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 17.30 18.20
ΑΘΗΝΑ - ΛΙΣΑΒΩΝΑ 20.30 23.00
ΠΟΡΤΟ - ΑΘΗΝΑ 00.30 06.15
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 09.55 10.35

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 4* sup.
με πρωινό καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγή-
σεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Έμπει-
ρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με
χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Είσοδοι σε αξιοθέατα εκτός από αυτά που αναγρά-
φονται στα περιλαμβανόμενα / Αχθοφορικά, φι-
λοδωρήματα / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος διαφορο-
ποιείται σύμφωνα με τις πτήσεις χωρίς να παραλεί-
πεται κάτι.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 
ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ 

ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ
ΤΑΞΙΔΙ 6 ΗΜΕΡΩΝ
ΑφΙΞΗ ΤΗΝ 7η ΜΕΡΑ 

AΠΟ
€795



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

31

στην κοιλάδα “Cova Da Iria” και από τότε αναδείχθηκε ως η τοποθεσία με τη μεγαλύτερη
προσέλευση προσκυνήματος παγκοσμίως.με την εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην θαυ-
ματουργή Παναγία της.  Συνεχίζοντας φθάνουμε στην  «γλυκιά»  Κοϊμπρα  που είναι χτισμένη
στις όχθες του Μοντέγκο με το καλοδιατηρημένο ιστορικό της κέντρο και το παλαιότερο Πα-
νεπιστήμιό της Πορτογαλίας. Άφιξη το απόγευμα στο Πόρτο και χρόνος στην διάθεση μας για
πρώτη βόλτα στην πόλη. Η πόλη έδωσε το όνομά της στο ομώνυμο ξακουστό κρασί «Πόρ-
το» που παράγεται από την καλλιέργεια ποικιλιών αμπελιού ύστερα από καθοδήγηση μιας
βρετανικής κοινότητας που αναπτύχθηκε στο λιμάνι της πόλης. Το βράδυ συστήνουμε ανεπι-
φύλακτα ποτό στα γραφικά μπαράκια της Ribeira «Ψυρρή» του Πόρτο.
5η μέρα: Πόρτο (μπράγκα, Γκιμαράες).  
Πρωινή ξενάγηση σε μια ακόμη πόλη που συμπεριλαμβάνεται στον πολιτιστικό κατάλογο
της UNESCO και είναι χτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού Ντόουρο. Θα δούμε το ιστορικό
κέντρο με τον Καθεδρικό Ναό, τα στενά δρομάκια και τις πολλές σημαντικές εκκλησίες, τον
περίφημο ναό του Αγίου Φραγκίσκου, μοναδικό δείγμα Γοτθικής Αρχιτεκτονικής,  το παλιό
κτίριο των σιδηροδρόμων καθώς και το καταπληκτικό κτίριο του παλιού χρηματιστηρίου. Συ-
νεχίζουμε με τη παλιά συνοικία της Ribeira, ακριβώς δίπλα στο ποτάμι με τα γραφικά σοκά-
κια, τα όμορφα κτίρια των προηγούμενων αιώνων και τις παλιές αναπαλαιωμένες αποθήκες
του λιμανιού. Τέλος μας περιμένει η επίσκεψη σε κάποια από τις διάσημες κάβες της περιοχής
όπου θα γευθούμε το σήμα κατατεθέν της πόλης, το περίφημο ομώνυμο κρασί Porto. Στη συ-
νέχεια θα εξερευνήσουμε  τα βορειότερα σημεία της Πορτογαλίας  1) τη Μπράγκα που ίδρυ-
σαν οι Κέλτες το 300 π.Χ και που σήμερα αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο της χώρας καθώς
και 2) το ιστορικό Γκιμαράες όπου γεννήθηκε το Πορτογαλικό Έθνος και που το μεσαιωνικό
του κέντρο διατηρείται αναλλοίωτο με τα επιβλητικά τείχη να το περικλείουν ερμητικά. Επι-
στροφή το απόγευμα στο Πόρτο.
6η μέρα: Πόρτο (προαιρετική Σαντιάγο Ντε Κομποστέλλα / Ποντεβέδρα) - Αθήνα.  
Ελεύθερη μέρα η σημερινή και η δική μας πρόταση είναι ολοήμερη εκδρομή σε μια πόλη κό-
σμημα, το θρυλικό Σαντιάγο ντε Κομποστέλλα. Το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα είναι πόλη ευ-
λογημένη και ιερή για τους καθολικούς χριστιανούς σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αιώνες τώ-
ρα συρρέουν οι πιστοί για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Άγιου Ιακώβου. Αρχιτεκτο-
νικά δε, η πόλη είναι ένα απαράμιλλο κομψοτέχνημα που η Unesco ενέταξε το 1985 στη λί-
στα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ιστορικό κέντρο με την κεντρική πλατεία Ομ-
πραντόιρο που στεγάζει το διάσημο Καθεδρικό Ναό της πόλης, οι γειτονικές πλατείες Κιντάνα,
Αζαμπατσέρια & Πλατερίας με τα θαυμάσια και επιβλητικά δημόσια κτίρια, τα στενά σοκάκια

με τα γραφικά μεσαιωνικά σπίτια, το κτίριο του Πανεπιστημίου που κτίστηκε το 1495 και φυσι-
κά οι δεκάδες εκπληκτικές εκκλησίες χτισμένες σε κάθε  ρυθμό που μπορεί να φανταστεί κα-
νείς, σαν ένα υπαίθριο μουσείο της Ευρωπαϊκής εξέλιξης της αρχιτεκτονικής είναι αρκετά για
να εντυπωσιάσουν και εμάς στη σημερινή μας ξενάγηση. Περιπλανηθείτε στα στενά, ανακα-
τευθείτε με τους προσκυνητές, και αγοράστε τα τελευταία αναμνηστικά από τα πολλά μικρά
μαγαζιά του κέντρου. Σύντομη στάση κατά την επιστροφή μας στην γραφική Ποντεβέδρα και
συνέχεια για το αεροδρόμιο του Πόρτο, από όπου και θα επιστρέψουμε με την απευθείας με-
ταμεσονύχτια πτήση μας στην Αθήνα.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
1η μέρα: Αθήνα (μαδρίτη) - Βιτόρια Γκαστέις. 
Πρωινή άφιξη στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, σημείο εκκί-
νησης του μαγευτικού μας οδοιπορικού στην Χώρα των Βά-
σκων και στην βορειοδυτική Ισπανία. Η πρώτη πόλη που θα
επισκεφθούμε είναι στην περιοχή της Καστίλης, το Μπούργ-
κος. Στο ιστορικό της κέντρο, που θα περιηγηθούμε, εντυπω-
σιάζουν τα επιβλητικά ιστορικά μνημεία μεταξύ των οποίων
επιβάλλεται με το μέγεθος και τον πλούσιο αρχιτεκτονικό
του διάκοσμο ο γοτθικός καθεδρικός ναός, ενταγμένος από
το 1984 στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς από την UNESCO. Το απόγευμα θα φθά-
σουμε στη Βιτόρια Γκαστέις της Χώρας των Βάσκων, πρω-
τεύουσα της αυτόνομης επαρχίας από το 1980, όπου και θα
διανυκτερεύσουμε. Η περιήγησή μας θα επικεντρωθεί στο
μεσαιωνικό της κέντρο που καταλαμβάνει τον λόφο πάνω
από την πλατεία της Λευκής Παρθένου. Ανεβαίνοντας στην
κορυφή του λόφου περιηγούμαστε ανάμεσα σε αναγεννη-
σιακά μέγαρα του 16ου αιώνα, έως τον καθεδρικό ναό της
Σάντα Μαρία και το «Πορταλόν», το πανδοχείο του 15ου αι-
ώνα στο βόρειο άκρο της μεσαιωνικής πόλης. Πριν κατεβού-
με στις δίδυμες πλατείες της Λευκής Παρθένου και της Ισπα-
νίας (Πλάθα ντε Εσπάνια) με το δημαρχιακό μέγαρο, όπου
κτυπά η καρδιά της πόλης, επισκεπτόμαστε τον ναό του Αγί-
ου Μιχαήλ, την πρόσοψη του οποίου κοσμεί το άγαλμα της
προστάτιδας της πόλης Λευκής Παρθένου.
2η μέρα: Βιτόρια Γκαστέις (Παμπλόνα) - Σαν Σεμπα-
στιάν.
Η σημερινή πρωινή διαδρομή θα μας φέρει στην Παμπλόνα.
Στην περιήγησή μας ξεκινώντας από τη μεγάλη Πλάθα ντελ
Καστίγιο, θα κατευθυνθούμε στις επάλξεις των καλοδιατη-
ρημένων τειχών και τον καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία και
θα καταλήξουμε στην Πλάθα Κονστιτοριάλ με το εντυπω-

σιακό δημαρχείο. Νωρίς το απόγευμα φθάνουμε στο ξενο-
δοχείο μας στο Σαν Σεμπαστιάν, που στη γλώσσα των Bά-
σκων αναφέρεται ως Nτονόστια, μία πόλη διάσημη για τις
παραλίες της στο Βισκαϊκό κόλπο, τη περίφημη κουζίνα της
που την έχουν τιμήσει οι Celebrity σεφ της περιοχής και το
γλετζέδικο χαρακτήρα των κατοίκων της. Θα ξεκινήσουμε
την ξενάγησης της πόλης από το Μόντε Ιγκέλδο με την εκ-
πληκτική 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 ευφάνταστο τίτλο «Η χτένα του
ανέμου» στο άκρο της παραλίας Ονταρέτα και διατρέχοντας
την παραλιακή λεωφόρο κατά μήκος της μεγάλης παραλίας
Λα Κόντσα και το Τσέντρο Ρομάντικο με τα κομψά του κτή-
ρια θα καταλήξουμε στην ατμοσφαιρική Πάρτε Βιέχα. Για το
βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε ό,τι και οι κάτοικοι της πό-
λης, να επισκεφθείτε δηλαδή κάποιο από τα δεκάδες Pintxos
Bars, για να απολαύσετε τις ευφάνταστες μικρές αυτές λιχου-
διές που έκαναν διάσημη τη Βασκική κουζίνα σε όλο τον κό-
σμο. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το λευκό τοπικό κρα-
σί (txakoli) και ψάρι στα κάρβουνα (pescado a la brasa). 
3η μέρα: Σαν Σεμπαστιάν (Χοντεαρίμπια, μπαγιόν,
μπιαρίτζ). 
Η ιστορική περιοχή της χώρας των Βάσκων βρίσκεται από το
1659 με τη συνθήκη των Πυρηναίων, που καθόρισε τη γαλ-
λοϊσπανική μεθόριο, χωρισμένη μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας.
Σήμερα λοιπόν κατευθυνόμαστε προς την ισπανογαλλική με-
θόριο. Πριν διασχίσουμε τα σύνορα θα σταματήσουμε στη
γραφικότατη Χονταρίμπια στις εκβολές του ποταμού Μπιντα-
σόα με τα μεσαιωνικά της τείχη και το ιδιαίτερο ιστορικό της
κέντρο, στο οποίο ξεχωρίζει το επιβλητικό φρούριο-ανάκτορο
του Καρόλου Ε΄ στην κεντρική πλατεία των Αρμάτων (πλάθα
ντε Άρμας). Διασχίζοντας τον ποταμό Μπιντασόα μπαίνουμε
στη γαλλική περιοχή της χώρας των Βάσκων με προορισμό το
μητροπολιτικό τους κέντρο τη γραφικότατη Μπαγιόν, τη Μπαϊ-
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
24/5, 29/6, 19/7, 2 & 16/8, 20/9, 18/10

Αναχ. Άφιξη
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ΑΘΗΝΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ 09.10 12.00
ΠΟΡΤΟ - ΑΘΗΝΑ 00.30 06.15
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 09.55 10.35

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 4* sup.
με πρωινό καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγή-
σεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγή-
σεις από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς /
Είσοδοι στο μουσείο Γκουγκεκνχάιμ και στον Κα-
θεδρικό στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα / Έμπει-
ρος αρχηγός/συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με
χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Είσοδοι σε αξιοθέατα εκτός από αυτά που αναγρά-
φονται στα περιλαμβανόμενα / Αχθοφορικά, φι-
λοδωρήματα / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος διαφορο-
ποιείται σύμφωνα με τις πτήσεις χωρίς να παραλεί-
πεται κάτι.
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όνα των Βάσκων. Πόλη αρχοντική κτισμένη στη συμβολή των ποταμών Αντούρ και Νιβ υμνή-
θηκε από τον διάσημο Αμερικανό συγγραφέα  Έρνεστ Χέμινγουεϊ στο μυθιστόρημά του «Ο
Ήλιος θα ανατέλλει για πάντα». Μέσα στα καλοδιατη ρημένα της τείχη απλώνεται το γοητευτικό
ιστορικό της κέντρο, που θα επισκεφθούμε, με τα χαρακτηριστικά για την Μπαγιόν κτήρια με ξυ-
λοδεσιές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει μεγαλοπρεπής ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός, κτί-
σμα προστατευόμενο από την UNESCO. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στο κοσμοπολίτικο θέρε-
τρο του Μπιαρίτζ, το οποίο από τα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε και έγινε τόπος θερινών διακο-
πών της αυτοκρατορικής οικογένειας, απέκτησε αριστοκρατικό χαρακτήρα και προτιμήθηκε
από πολλές οικογένειες εστεμμένων αλλά και πολλών άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων
της Γηραιάς Ηπείρου, διατηρώντας μια ανάλαφρη γοητεία που συναρπάζει ακόμη και σήμερα.
Θα σταματήσουμε στην εντυπωσιακή παραλιακή ζώνη με την μεγάλη παραλία, τους βραχώ-
δεις σχηματισμούς και τις αριστοκρατικές επαύλεις, στην οποία ξεχωρίζουν το κτήριο του καζί-
νου, το επιβλητικό Hôtel du Palais, θερινή κατοικία της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ο βράχος
της Παρθένου μέσα στη θάλασσα. Επιστροφή στο Σαν Σεμπαστιάν.
4η μέρα: Σαν Σεμπαστιάν (Ζαραούτς Γκερνίκα Γκέτσκο) - μπιλμπάο. 
Αφήνουμε το Σαν Σεμπαστιάν κατευθυνόμενοι μέσω μιας εκπληκτικής διαδρομής δυτικά προς
το Μπιλμπάο.Θα δούμε πανοραμικά το παραθαλάσσιο θέρετρο του Ζαραούτζ, φημισμένο για
την μεγάλη παραλία του και το μικρό ψαροχώρι Γετάρια με το λιμανάκι και τα στενά δρομάκια
του. Θα σταθούμε στην Γκερνίκα, την πόλη σύμβολο που βομβαρδίστηκε κατά την διάρκεια
του Ισπανικού εμφυλίου, γεγονός που ενέπνευσε τον Πάμπλο Πικάσο και δημιούργησε τον
ομώνυμο πίνακα. Ακολουθεί η περιήγησή μας στο προάστιο Γκέτσο (Getxo) στην περιοχή του
λιμανιού στη δεξιά όχθη του του ποταμού του Μπιλμπάο κοντά στην εκβολή του στον Βισκαϊκό
κόλπο. Κορυφαίο αξιοθέατο αποτελεί η περίφημη γερανογέφυρα Βισκάγια που συνδέει τις πε-
ριοχές Λας Αρένας/ Αρεέτε και Πορτουγκαλέτε. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο
Μπιλμπάο και χρόνος ελεύθερος για πρώτη βραδινή περιήγηση στην γοητευτική πόλη, που
αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό και οικονομικό κέντρο της Χώρας των Βάσκων. 
5η μέρα: μπιλμπάο. 
Κατά τη μεστή πρωινή μας ξενάγηση θα έχουμε την ευκαιρία να εκτιμήσουμε το εύρος των
δραστικών επεμβάσεων ανάπλασης που δέχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες η περιοχή. Η ξενά-
γησή μας θα ξεκινήσει από τον κατάφυτο λόφο Αρτσάντα στις βορειοδυτικές παρυφές της πό-
λης. Η πανοραμική θέα που θα απολαύσουμε από την κορυφή του θα μας βοηθήσει να απο-
κτήσουμε εποπτεία της πολεοδομικής διάρθρωσης, της σταδιακής ανάπτυξης και των μετα-
μορφώσεων 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 ναυ-
τικοί να δίνουν στα πλοία τους. Ακολούθως θα κατευθυνθούμε στην παλιά πόλη, το Κάσκο
Βιέχο, όπου θα περπατήσουμε στα γραφικά της δρομάκια έως τον γοτθικό καθεδρικό ναό
του Αγίου Ιακώβου, στάση των προσκυνητών στον δρόμο του Αγίου Ιακώβου, γύρω από τον
οποίο αναπτύχθηκε η μεσαιωνική πόλη του Μπιλμπάο, και την περίστυλη γεμάτη ζωή Πλά-
θα Νουέβα. Η ξενάγηση 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 αρχιτεκτονικής, που σχεδίασε ο διάσημος Φρανκ Γκέρι και αποτελεί
με το καλυμμένο από πλάκες τιτανίου σώμα του το σήμα κατατεθέν της πόλης. 
6η μέρα: μπιλμπάο (Σανταντέρ, Αλταμίρα, Σαντιγιάνα ντελ μαρ, Χιχόν) - οβιέδο. 
Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας αρχικά με την επαρχία της Κανταβρίας. Πρώτη στάση η Σανταν-
τέρ. Η σύντομη περιήγησή μας θα επικεντρωθεί στην περιοχή γύρω από τον ρωμανογοτθικό
καθεδρικό ναό, το μοναδικό διατηρημένο κτήριο του μεσαιωνικού ιστορικού κέντρου, και στα
εντυπωσιακά μέγαρα του δημαρχείου και της τράπεζας Σανταντέρ. Ακολουθεί ο μεσαιωνικός
οικισμός της Σαντιγιάνα ντελ Μαρ με τα εκπληκτικά διατηρημένα αρχοντικά 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. Σε κοντινή από-
σταση θα φθάσουμε στο διάσημο Μουσείο του Σπηλαίου της Αλταμίρα με τις ρεπλικες βραχο-

γραφίες. Συνεχίζοντας θα επισκεφθούμε τη Χιχόν, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο των Αστου-
ριών, που παρά τον σύγχρονο χαρακτήρα της διατηρεί ένα αξιοπρόσεκτο μικρό ιστορικό κέν-
τρο. Στη σύντομη περιήγησή μας θα επικεντρωθούμε στις δύο πλατείες στην καρδιά του ιστορι-
κού κέντρου, την Πλάθα ντε Μαρκές, με τον αδριάντα του ήρωα αγίου Πελαγίου που ήδη από
τον 8ο αιώνα ξεκίνησε την ανάκτηση της Ιβηρικής από τους Άραβες, και την Πλάθα Μαγιόρ με
το δημαρχιακό μέγαρο, καθώς και στην απέραντη παραλία του Σαν Λορέντσο. Άφιξη το από-
γευμα στο Οβιέδο, την πρωτεύουσα του ιστορικού πριγκιπάτου των Αστουριών, όπου και θα
διανυκτερεύσουμε. Στα περίχωρα της πόλης σε ένα ειδυλλιακό τοπίο θα έχουμε την ευκαιρία
να επισκεφθούμε τη μοναδική ρομανική βασιλική της Σάντα Μαρία ντελ Ναράνκο. Ο απογευ-
ματινός μας περίπατος στο ατμοσφαιρικό ιστορικό κέντρο του Οβιέδο, με τα κομψά αρχοντικά
μέγαρα, τον περίφημο γοτθικό Καθεδρικό ναό του Σωτήρος, το πανεπιστήμιο, την Πλατεία Συν-
τάγματος (Πλάθα ντε λα Κονστιτουθιόν) με το δημαρχείο και τη βασιλική του Αγίου Ισιδώρου
θα μας φέρει σε επαφή με τον μνημειακό πλούτο της πόλης. 
7η μέρα: οβιέδο (Λεόν, Λούγκο, Λα Κορούνια ) - Σαντιάγο ντε Κομποστέλλα. 
Πρωινή αναχώρηση για την μεσαιωνική Λεόν, όπου στο ιστορικό της κέντρο, δεσπόζει ο κα-
θεδρικός ναός, το καλύτερο δείγμα γαλλικού στυλ γοτθικής αρχιτεκτονικής στην Ισπανία. Άλ-
λα μνημεία που θα θαυμάσουμε είναι η βασιλική του Αγίου Ισιδώρου, μία από τις σημαντικό-
τερες εκκλησίες ρομανικού ρυθμού στην Ισπανία και τόπος ταφής των μεσαιωνικών μοναρ-
χών της Λεόν, το αναγεννησιακού ρυθμού εντυπωσιακό μοναστήρι Σαν Μάρκος και η Κάσα
Μποτίνες, μια μοντερνιστική δημιουργία του Αντόνιο Γκαουντί. Στη συνέχεια μας περιμένει το
γραφικό Λούγκο, μια μοναδική πόλη στο κόσμο που διατηρεί ανέπαφα τα ρωμαϊκά της τείχη
του 3ου αιώνα μ.Χ. Θα επισκεφθούμε τον ρομανογοτθικό καθεδρικό ναό της Παναγίας (Σάν-
τα Μαρία) και από την πλατεία του Πίου ΙΒ΄ που ανοίγεται δυτικά του θα ανέλθουμε στον πε-
ρίδρομο των τειχών και θα διατρέξουμε ένα τμήμα τους. Ακολούθως θα κατευθυνθούμε
στην ιστορική πρωτεύουσα του Βασιλείου της Γαλικίας, το ιστορικό λιμάνι της Λα Κορούνια.
Η επίσκεψή μας θα ξεκινήσει από τον εντυπωσιακό Πύργο του Ηρακλή στο βόρειο άκρο της
πόλης, φάρο του 18ου αιώνα με ρωμαϊκό υπόβαθρο κι έπειτα θα μεταφερθούμε στο ιστορι-
κό κέντρο στο βορειοδυτικό άκρο του μεγάλου 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 μεγαλο-
πρεπής καθεδρικός ναός του Αγίου Ιακώβου με τους μοναδικούς θησαυρούς του, οι γειτονι-
κές πλατείες Κιντάνα και Πλατερίας με τα θαυμάσια και επιβλητικά δημόσια κτήρια  και φυσι-
κά οι δεκάδες διαφόρων ρυθμών εντυπωσιακές εκκλησίες απαρτίζουν ένα υπαίθριο μου-
σείο εξέλιξης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής που θα χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη μας κατά
την πρωινή μας ξενάγηση. Το απόγευμα προαιρετικά θα μεταβούμε στο γειτονικό 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, Βίγκο, Πόρτο) - Αθήνα. 
Η τελευταία μέρα του περιηγητικού μας οδοιπορικού θα μας φέρει αρχικά στη γραφική Πον-
τεβέδρα πάνω στον ποταμό Λέρεθ. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε τον μοναδικό μπαρόκ
ναό της Παναγίας Προσκυνήτριας (Σαντουάριο ντα Βίρχε ντα περεγρίνα) 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. Αμέ-
σως μετά θα κατευθυνθούμε στο λιμάνι του Βίγκο, από τις σημαντικότερες πόλεις της Ισπανι-
κής επαρχίας της Γαλικίας. Συνεχίζοντας νοτιότερα αφήνουμε τα ισπανικά εδάφη και
εισερχόμενοι στην Πορτογαλία θα καταλήξουμε στο Πόρτο. Το Πόρτο περιλαμβάνεται στον
πολιτιστικό κατάλογο της UNESCO και είναι χτισμένο στις δύο όχθες του ποταμού Ντόουρο.
Στην πανοραμική μας βόλτα θα δούμε το ιστορικό κέντρο με τον Καθεδρικό Ναό, τα στενά
δρομάκια και τις πολλές σημαντικές εκκλησίες, τον περίφημο ναό του Αγίου Φραγκίσκου,
μοναδικό δείγμα Γοτθικής Αρχιτεκτονικής,  το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων καθώς και το
καταπληκτικό κτίριο του παλιού χρηματιστηρίου. Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά το βράδυ
στο αεροδρόμιο για την απευθείας μεταμεσονύχτια πτήση της επιστροφής.
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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. Όσοι επιθυμείτε, ο χρόνος
είναι πάντα αρκετός για μια βραδινή καλοκαιριάτικη βόλτα
στην όμορφη πόλη. 
2η μέρα: Σπλιτ (Τρογκίρ - Ριέκα) - οπατίγια. 
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. Κατευθυνόμενοι στη
συνέχεια στην περιοχή της Ίστρια θα γνωρίσουμε δύο κωμο-
πόλεις που βρίσκονται στην αρχή της χερσονήσου: 1) τη Ριέ-
κα όπου και γνωστό εμπορικό λιμάνι της Κροατίας στις Βό-
ρειες Δαλματικές ακτές και 2) την Οπατίγια, που από το 1844

που ο ιταλικής καταγωγής έμπορος έχτισε τη περίφημη Βίλα
Αντζιολίνα και έως τον καταστροφικό Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
αποτέλεσε το πιο σημαντικό θέρετρο της αριστοκρατίας της
πάλαι ποτέ Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας και φυσικά
διανθίστηκε με θαυμάσια κτίρια για τη διαμονή των πλου-
σίων και ευγενών και φυσικά του ίδιου του Αυτοκράτορα,
Φραγκίσκου Ιωσήφ. Δείπνο.
3η μέρα: οπατίγια (Σπήλαια Ποστόινα - λίμνη
μπλεντ) Λιουμπλιάνα. 
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 όπου δεσπό-
ζει το ομώνυμο κάστρο, και αποτελεί παραθεριστικό θέρε-
τρο των Σλοβένων. Αφού απολαύσουμε την βαρκάδα μας
στη λίμνη με το μικρό νησάκι με την εκκλησία της Παναγίας,
θα αναχωρήσουμε για την «κουκλίστικη» πρωτεύουσα της
Σλοβενίας, την Λιουμπλιάνα. Η Σλοβενία είναι η βορειότερη
χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας αλλά βρι-
σκόταν πάντα σε επιρροή πλησιέστερα στην Κεντρική Ευρώ-
πη παρά στα Βαλκάνια. Γνωστή κατά τον Μεσαίωνα με το
όνομα Laibach, η πόλη ήταν κέντρο ανθρώπινης δραστη-
ριότητας περίπου τρεις χιλιετίες πριν. Άφιξη αργά το απόγευ-
μα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
4η μέρα: Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ. 
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας περιήγησης θα δούμε το
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
15/6, 20/7, 3, 10 & 24/8, 21/9, 24/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΣΠΛΙΤ 21.55 22.30
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΑΘΗΝΑ 16.35 19.00

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*s (Corner /
Remisens / Garden / Valamar / Albatros) / Ημι-
διατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία (εκτός της
1ης μέρας) / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα / Είσοδοι στα αξιο-
θέατα όπου αναφέρεται επίσκεψη / Έμπειρος αρ-
χηγός / συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσι-
μες πληροφορίες 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό/
προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας
15ετίας 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 ταυτοποίηση των στοιχεί-
ων από ταυτότητα απαιτεί περισσότερο χρόνο.

ΚΡΟΑΤΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

ΤΑΞΙΔΙ 8 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€895
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Παλαιό δημαρχείο και την κεντρική υπαίθρια αγορά και μετά θα κατευθυνθούμε στην πλατεία
Πρεσέρεν, την κεντρικότερη της παλιάς πόλης και αφιερωμένη στο μεγαλύτερο Σλοβένο ποι-
ητή. Στην πλατεία δεσπόζει το άγαλμά του ενώ τριγύρω υπάρχουν διάφορα ιστορικά κτίρια
όπως το Κεντρικό Φαρμακείο, Η Φραγκισκανική Εκκλησία και η Τριπλή Γέφυρα. Λίγο πιο κά-
τω βρίσκεται η Πλατεία του Κογκρέσου αφιερωμένη στο συνέδριο της Τριπλής συμμαχίας που
φιλοξενήθηκε στην Λιουμπλιάνα το 1821. Σήμερα η πλατεία είναι ένα από τα πιο πολυπληθή
σημεία της πόλης. Στη νότια πλευρά της πλατεία βρίσκεται το Πανεπιστήμιο ενώ στο κέντρο της
το σημαντικότερο αρχαιολογικό εύρημα, το άγαλμα του Ρωμαίου Πολίτη. Η περιήγηση κλεί-
νει με το Κάστρο της πόλης το οποίο βλέπουμε εξωτερικά και το προσεγγίζουμε διασχίζοντας
γραφικά δρομάκια και αλσύλλια. Αμέσως μετά εγκαταλείπουμε τη Σλοβενία και αφού εισέλ-
θουμε ξανά στην Κροατία κατευθυνόμαστε στην πρωτεύουσα της, το Ζάγκρεμπ. Στη θέση που
βρίσκεται σήμερα το Ζάγκρεμπ αρχικά και για πολλούς αιώνες υπήρχαν δύο μικρές πόλεις σε
δύο λόφους, το Κάπτολ και το Γκράντεκ. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από τον λόφο του
Κάπτολ, το ιστορικό κέντρο της πόλης όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός του Ζάγκρεμπ. Στη
συνέχεια διασχίζοντας ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της πόλης, τη Ματωμένη Γέφυρα που
υπήρξε στο παρελθόν πεδίο συχνών μαχών, κατευθυνόμαστε στο Γκράντεκ. Στην πλατεία του
Αγίου Μάρκου, κυριαρχεί ο ομώνυμος ναός, πλαισιωμένος από ιστορικά κτήρια όπως του
Κοινοβουλίου και το Παλάτι του Κυβερνήτη. Εκτός όμως από κτήρια, θα επισκεφθούμε χώ-
ρους 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 σι-
δηροδρομικός 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 Μουσείο Τέχνης και το Μουσείο Μιμά-
ρα που αποτελούν έξοχα δείγματα αρχιτεκτονικών ρυθμών. Η ξενάγησή τελειώνει στην κεν-
τρική πλατεία Μπαν Γιέλατσιτς, την οποία διασχίζει ο Ιλιτσα, ο μεγαλύτερος σε μήκος δρόμος
της πόλης. Δείπνο.
5η μέρα: Ζαγκρεμπ (Λίμνες Πλίτβιτσε) μακάρσκα ριβιέρα (450χμ.).
Το οδοιπορικό μας στην Κροατία συνεχίζεται με την επίσκεψή μας στο Εθνικό Πάρκο Πλίτβιτσε,
ένα από τα μεγαλύτερα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και το μεγαλύτερο της Κροατίας. Από το
1979 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σχηματίζεται από ένα σύμπλεγ-
μα λιμνών, ποταμών καταρρακτών και σπηλαίων και καλύπτει επιφάνεια τριακοσίων τετραγω-
νικών χιλιομέτρων, σε διάφορα επίπεδα τα οποία έχουν μεταξύ τους μεγάλη υψομετρική δια-
φορά. Κατευθυνόμενοι προς τις δαλματικές ακτές, θα φθάσουμε αργά το απόγευμα στην ριβιέ-
ρα της Μακάρσκα, και στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή της Ποντγκορα. Δείπνο.
6η μέρα: Ποντγκορα - Ντουμπρόβνικ (145χμ). 
Η σημερινή μας μαγευτική διαδρομή κατά μήκος των δαλματικών ακτών, θα μας φθάσει στο

Ντουμπρόβνικ, την πόλη που αποκαλείται πραγματική αρχόντισσα των δαλματικών ακτών
και έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1979. Το μεγα-
λύτερο 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 σημαντικότερα λιμάνια τους
στην Αδριατική. Η σημερινή ονομασία της πόλης, Ντουμπρόβνικ, είναι κροατική και μεταφρά-
ζεται ως «δάσος από βελανιδιές». Η ξενάγησή μας ξεκινάει από την εντυπωσιακή κεντρική πύ-
λη η οποία οδηγεί στον κεντρικό δρόμο της πόλης, που λέγεται Placa και περιλαμβάνει ορι-
σμένα πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα όπως το παλάτι του Ρέκτορα (Δόγη), το οποίο για μεγά-
λο χρονικό διάστημα υπήρξε το διοικητικό κέντρο της πόλης ενώ σήμερα έχει μετατραπεί σε
μουσείο. Από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, δείγμα εξαίρετης αναγεννησιακής αρχιτε-
κτονικής είναι το Palazzo Sponza του 16ου αιώνα, το οποίο αποτελούσε για σειρά ετών το
πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Δημοκρατίας της Ραγκούζα ενώ σήμερα φιλοξενεί τα
αρχεία της πόλης. Επίσης στον καθεδρικό ναό του Ντουμπρόβνικ, φυλάσσονται τα λείψανα
του πολιούχου Αγίου Βλασίου. Σύμφωνα με το θρύλο, ο ναός ιδρύθηκε από τον Ριχάρδο τον
Λεοντόκαρδο κατά την επιστροφή του από τις σταυροφορίες. Εκτός των άλλων θα επισκε-
φτούμε την Φοντάνα του Ονούφριου και τη Στήλη του Ορλάνδου. Άφιξη στη συνέχεια στο
ξενοδοχείο που θα μας φιλοξενήσει τα δύο τελευταία βράδια, στο Ντουμπρόβνικ ή στην κω-
μόπολη Τσαβτάτ.
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. Περιήγηση στα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος,
όπως το παλιό δημαρχείο, το παλάτι του Δόγη, η Πλατεία των Όπλων, ο καθεδρικός του Αγίου
Τρύφωνα, και ελεύθερος χρόνος για περιπλάνηση στα γραφικά στενά της πόλης. Επόμενη
στάση η Μπούτβα, το σημαντικότερο θέρετρο της χώρας στην Αδριατική θάλασσα με την
πλουσιότατη μεσαιωνική ιστορία.  Η περιήγησή της επικεντρώνεται στο ιστορικό της κέντρο
που έχει διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση, με κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος την μεσαι-
ωνική ακρόπολη της Μπούτβα (Κάστρο της Παναγίας) και τις εκκλησίες του Αγ. Ιωάννη, της
Αγ. Τριάδας και της Παναγίας της Πούντα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
8η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Αθήνα. 
Εκμεταλλευτείτε το σημερινό ελεύθερο πρωινό καθώς το ταξίδι μας πλησιάζει στο τέλος του.
Προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της περιτοιχισμένης πόλης και να ανε-
βείτε με το τελεφερίκ στον λόφο Σριτζ (Srd) για να θαυμάσετε την πανοραμική θέα της περιο-
χής. Γεμάτοι όμορφες εντυπώσεις μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του Ντουμπροβνικ για την
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ

1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι. 
Αναχώρηση για το Βελιγράδι, την πρωτεύουσα της Σερβίας.
Απλωμένη στις όχθες του Δούναβη είναι μια πόλη γεμάτη ζων-
τάνια όπου συγχωνεύονται η ευρωπαϊκή φινέτσα με το πάθος
της Ανατολής. Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε το
περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν, χτισμένο πάνω ακριβώς
από τη συμβολή των ποταμών Σάβα και Δούναβη το οποίο
προσφέρει εκπληκτική θέα του Νέου Βελιγραδίου και του
Ζέμουν. Από μακριά τον Πύργο Νεπόισα, τόπο όπου
μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος. Θα περπατήσουμε προς την
Μητρόπολη του Βελιγραδίου περνώντας από το τέρμα της
οδού Κνέζ Μιχαήλοβα, αγαπημένο πεζόδρομο ντόπιων και
επισκεπτών με εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αι. που τώρα
στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά μαγαζιά αλλά και κομψά
καφέ και εστιατόρια. Συνεχίσουμε προς το νέο Βελιγράδι
αφού περάσουμε τη γέφυρα Μπράνκο στον ποταμό Σάβα
που χωρίζει το παλιό με το νέο Βελιγράδι, θα δούμε το
μοντέρνο Βελιγράδι και θα επιστρέψουμε περνώντας 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 περιοχές του
Βελιγραδίου για να επισκεφτούμε το “σπίτι των λουλουδιών’’
το μαυσωλείο του Τίτο. Προχωρούμε για να φτάσουμε στην
τεράστια σε μέγεθος εκκλησία της Ορθοδοξίας, τον Ναό του
Αγίου Σάββα. Μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες
στο κόσμο, εξωτερικά τελειωμένη όμως εσωτερικά χρειάζεται
ακόμα αρκετά μέχρι να είναι έτοιμη. Θα περάσουμε από τη
γνωστή πλατεία Σλάβια, που μοιάζει με την Ομονοίας στην
Αθήνα, θα δούμε τα βομβαρδισμένα κτήρια από τον
τελευταίο πόλεμο, το κτήριο της Κυβέρνησης, τη Βουλή, το

Δημαρχείο και την Πλατεία της Δημοκρατίας. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.
2η μέρα: Βελιγράδι
Ελεύθερη στην διάθεσή σας να την αξιοποιήσετε όπως επι-
θυμείτε. Μια καλή πρόταση για το βράδυ αποτελεί το δείπνο
στην πλακόστρωτη περιοχή της Σκαντάρλια, που φημίζεται
για τις ταβέρνες της, την ρακή και την τοπική κουζίνα της.
3η μέρα: Βελιγράδι (προαιρετική εκδρομή μονα-
στήρι Χόποβο, Σρέμσκι Κάρλοβτσι, Νόβι Σαντ)
Σήμερα σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην Βόρεια
Σερβία. Διασχίζοντας την απέραντη πεδιάδα της Βοϊβοντίνας
θα επισκεφτούμε πρώτα το μοναστήρι Χόποβο, ένα από τα
πολλά μοναστήρια της περιοχής Φρούσκα Γκόρα. Ακολουθεί
η πανέμορφη κωμόπολη του Σρέμσκι Κάρλοβτσι, πλούσια
σε αρχιτεκτονικά κτίρια  όπως η εκκλησία του Αγίου Νικο-
λάου, το παλιό πατριαρχείο, η Θεολογική Σχολή, το 1ο σέρ-
βικο γυμνάσιο, και άλλα. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε ένα
τοπικό οινοποιείο όπου θα δοκιμάσουμε ποικιλίες κρασιών
και μέλι, για να φθάσουμε στη συνέχεια στην 2η μεγαλύτερη
πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ. Το Νόβι Σάντ  είναι χτισμένο
στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως
ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Εξαιτίας του εμ-
πορίου αναπτύχθηκε τόσο πολύ που την αποκαλούσαν ως
την “Αθήνα της Σερβίας”. Θα ξεναγηθούμε στα σπουδαιότερα
αξιοθέατα της πανέμορφης αυτής πόλης όπως είναι το Εθνικό
Θέατρο, το Δημαρχείο, η Καθολική Εκκλησία της Παναγίας.
Επιστροφή το απόγευμα στο Βελιγράδι. 
4η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Εκμεταλλευθείτε τις τελευταίες ελεύθερες ώρες παραμονής
στο Βελιγράδι, καθώς το ταξίδι μας πλησιάζει σιγά σιγά στην
ολοκλήρωσή του. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 14/6, 25/10 
και κάθε Παρασκευή όλο το καλοκαίρι

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 08.25 09.10
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΑΘΗΝΑ 18.45 21.25
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23.15 00.10

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4*
(88 ROOMS / PRAG / Πρωινό καθημερινά /
Μεταφορές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες
πληροφορίες / Τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός /
αντιπρόσωπος

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά / φιλοδωρήματα / είσοδοι στα αξιο-
θέατα / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτει-
νόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ

ΣΡΕΜΣΚΙ - ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ
ΤΑΞΙΔΙ 4 ΗΜΕΡΩΝ

AΠΟ
€345



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 Πα-
λιά Ανάκτορα, την Αψίδα του Θριάμβου και το τελευταίο
“απόκτημα”, πριν από την πτώση της δικτατορίας, το φαραω-
νικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτ-
λο “Σπίτι του Λαού’. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για τακτοποί-
ηση 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 συνέ-
χεια αναχωρούμε για το Μπρασόβ. Φθάνοντας θα ξεναγη-
θούμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις  της σημερινής Ρου-
μανίας, την πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας το Μπρασόβ. 
3η μέρα: μπρασόβ - Πρετζμέρ - Κόκκινη Λίμνη -
Πιάτρα Νεαμτς. 
Αναχώρηση  για το Πρετζμέρ για να επισκεφθούμε την  ομώ-
νυμη Κάστρο- εκκλησία, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς προστατευόμενο από την Unesco. Συνεχίζου-
με με προορισμό την γεωγραφική 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 Νε-
αμτς, 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 μονα-
στήρια της που αποτελούν Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς της Unesco. Θα ξεκινήσουμε με το Μοναστήρι Βορο-
νέτς,  ‘’Η Καπέλα Σιξτίνα της Ανατολής ‘’ όπως το αποκαλούν
εξαιτίας των υπέροχων ζωγραφισμένων αγιογραφιών που
το κοσμούν. Το μοναδικό μπλε  χρώμα που χρησιμοποιήθη-
κε 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 Κωνσταντι-
νούπολης από τους Πέρσες. Τελευταία μας επίσκεψη θα είναι
το Μοναστήρι  Σουτσεβίτσα, το μεγαλύτερο  από όλα τα μο-
ναστήρια 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, δα-
σοσκέπαστες πλαγιές, φαράγγια, ορμητικά ποτάμια είναι με-
ρικές 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 Σιγκι-
σοάρα, πόλη πραγματικό στολίδι   με εννέα πύργους, πλακό-
στρωτους δρόμους και περίτεχνες εκκλησίες. Θα επισκε-
φθούμε την Εκκλησία του Λόφου, το Βενετσιάνικο Σπίτι του
13ου αι. και την εκκλησία του Δομινικανού Μοναστηριού
στην οποία μεταξύ άλλων θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε
την υπέροχη συλλογή παραδοσιακών χαλιών. Στην συνέ-
χεια αναχωρούμε για το Σιμπίου . Στην διαδρομή θα κάνου-
με 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 Τρανσυλβα-
νίας. Άφιξη στο Σιμπίου, το αρχιτεκτονικό κόσμημα της Ρου-
μανίας. Πόλη με πλούσια ιστορία εννέα αιώνων, κάποτε
ήταν γνωστή ως Χέρμανσντορφ και μετά - όταν ανάχθηκε σε
ανεξάρτητη κοινότητα το 1366 - ως Χέρμανσταντ. Περπατών-
τας στα παλιά λιθόστρωτα δρομάκια  του ιστορικού κέν-
τρου  θα νιώσουμε την μεσαιωνική ατμόσφαιρα της πόλης
και θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Στην πλατεία Γκρίβιτσα
που είναι ο πυρήνας της παλιάς μεσαιωνικής πόλης θα εντυ-
πωσιαστούμε από τα γοτθικά κτίσματα που έχουν 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 Κό-
ζια, 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 βρί-
σκονται οι τάφοι των Ρουμάνων Βασιλιάδων.  Άφιξη στο Βου-
κουρέστι. 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 πτή-
ση επιστροφής στην Ελλάδα.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
17/5, 21/6, 19/7, 2/8, 16/8, 

6 & 20/9, 25/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 06.25 07.15
ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 08.40 10.15
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΑΘΗΝΑ 10.55 12.30
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13.20 14.15

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 3, 4, 5* / Πρωι-
νό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία / Δείπνο με-
νού 3 πιάτων καθημερινά εκτός Βουκουρεστίου /
Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από έμπειρους ξεναγούς
/ Είσοδοι στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξι-
διωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά / Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΙΑ 

ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΤΑΞΙΔΙ 8 ΗΜΕΡΩΝ

AΠΟ
€795
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Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη -  Βηρυτός
Αναχώρηση λίγο πριν τα μεσάνυχτα αεροπορικώς για την
κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του Λιβάνου, το άλλοτε «Παρί-
σι της Μέσης Ανατολής».
2η ημέρα: Βηρυτός - Τρίπολη - Βίβλος
Άφιξη τα ξημερώματα και άμεση τακτοποίηση – διανυκτέρευ-
ση σε ξενοδοχείο της περιοχής. Μετά το πρωινό, αναχωρούμε
για την Τραμπλούς ή Τρίπολη κατά το ελληνικότερο, 85 χλμ. πε-
ρίπου βόρεια της Βηρυτού. Σήμερα είναι το δεύτερο σε πληθυ-
σμό αστικό κέντρο του Λιβάνου. Εμείς θα περάσουμε μέσα
από τα γραφικά σουκ της παλιάς πόλης και θα δούμε το Μεγά-
λο Τέμενος, που στεγάζεται σε πρώην Καθεδρικό του 7ου αι-
ώνα. Βέβαια δεν θα παραλείψουμε μία στάση στο Abdul Rah-
man Hallab, το διασημότερο ζαχαροπλαστείο της Μέσης Ανα-
τολής, 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 μικρό γρα-

φικό 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, αφιερω-
μένο στον διεθνούς φήμης συγγραφέα και ποιητή. Στη συνέ-
χεια μεταφερόμαστε στην πεδιάδα Qadisha, η οποία είναι
γεμάτη από σπήλαια και βράχους-καταφύγια που κατοι-
κούνταν από ανθρώπους από το 3.000 π.Χ. έως και τα χρό-
νια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκεί επίσης θα βρούμε εκ-
κλησίες και μοναστήρια μέσα σε σπηλιές ή χτισμένα σε βρά-
χους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .
4η ημέρα: Βίβλος - Βηρυτός - μπέιτ Εντ Ντιν
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Λιβάνου,
την Βηρυτό. Διατρέχοντας το όρος Λίβανος προσπερνάμε χω-
ριά που κατοικούνται από την περήφανη μειονότητα των
Δρούζων και σταματάμε στο Μπέιτ Εντ Ντιν, όπου βρίσκεται
το αξιόλογο παλάτι του εμίρη. Μια πόλη σύγχρονη, με ανα-
βαθμισμένο και ανανεωμένο εμπορικό κέντρο, με εμπορικά
καταστήματα και υπαίθρια καφέ, αποτελεί σήμερα την πιο σικ
εκδοχή της αστικής μεσανατολίτικης πόλης. Θα ξεκινήσουμε
την γνωριμία μας με μια ξενάγηση στις διαφορετικές συνοι-
κίες της, την αναβαθμισμένη παραλιακή λεωφόρο «Κορνίς»
με τους «βράχους των Περιστεριών» καθώς και το κοσμοπο-
λίτικο Τζούνιε και την κεντρική πεζοδρομημένη περιοχή με τα
αναπαλαιωμένα κτίρια. Η γνωριμία μας με την πόλη θα ολο-
κληρωθεί στις αίθουσες του αρχαιολογικού Μουσείου. Με-
ταφορά 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. Προ-
σπερνώντας το όρος Λίβανος, θα αντικρίσουμε την κοιλάδα
που φιλοξενεί τους πιο σημαντικούς θησαυρούς της αρχαίας
Ηλιούπολης. Άξιος ιδιαίτερης μνείας ο ναός του Μπάαλ, του
Θεού - Ήλιου. Αξιόλογος και πολύ καλά διατηρημένος και ο
ναός που είναι αφιερωμένος στον Θεό Βάκχο. Αφού ολο-
κληρώσουμε την περιήγησή μας παίρνουμε τον δρόμο της
επιστροφής για τη Βηρυτό. Καθοδόν θα σταθούμε στους αμ-
πελώνες Ksara, που είναι από τους σημαντικότερους της χώ-
ρας φτιαγμένους από Ιησουΐτες μοναχούς στην αρχή του
20ού αιώνα. Λίγο πριν φτάσουμε στην πρωτεύουσα θα ξε-
ναγηθούμε στην μοναδική πόλη των Ουμαγιάδων σουλτά-
νων στη χώρα, την Ανζάρ. Χτισμένη από τον Χαλίφη Ουαλίντ
κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα πάνω σε Ρωμαϊκά πολεο-
δομικά πρότυπα, μοιάζει περισσότερο με πρωτεύουσας κρα-
ταιάς αυτοκρατορίας πάρα με εμπορικό σταθμό. Το απόγευ-
μα 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.
Κατηφορίζουμε στις ακτές της Μεσογείου, όπου πρώτα συ-
ναντούμε τη Σιδώνα. Επισκεπτόμαστε το Κάστρο της Θάλασ-
σας, στην κατασκευή του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ογκόλι-
θοι από το λιμάνι της αρχαίας πόλης. Θα περιπλανηθούμε
στην ανατολίτικη πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων των
παλιών σουκ της πόλης και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας
παραλιακώς ως τη γειτονική Τύρο για να ανακαλύψουμε τα
«φωτογενή» μνημεία που μας κληροδότησε ο χρόνος: τον Ρω-
μαϊκό Ιππόδρομο και την Αψίδα που πλαισιώνεται από βυζαν-
τινές σαρκοφάγους. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των σημερι-
νών 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 αερο-
δρόμιο και την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στην Ελλά-
δα νωρίς το πρωί της επόμενης 7ης μέρας. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
17/5, 14/6, 19/7, 9/8, 13/9, 23/10, 25/10

Αναχ. Άφιξη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 20.55 21.45
ΑΘΗΝΑ - ΒΗΡΥΤΟΣ 23.05 02.55
ΒΗΡΥΤΟΣ - ΑΘΗΝΑ 04.30 06.30
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08.50 09.45

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* με ημιδια-
τροφή / Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέ-
ρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις από
έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς / Είσοδοι
στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
/ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός / Ταξιδιωτικός φά-
κελος με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά / Ποτά κατά την διάρκεια των γευμά-
των ή δείπνων / Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ χωρίς σφρα-
γίδα Ισραήλ.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛΙΒΑΝΟΥ

ΤΑΞΙΔΙ 7 ΗΜΕΡΩΝ*
*Το ταξίδι ημερολογιακά είναι επτά (7) ημέρες. 

Ωστόσο επειδή φεύγει μεσάνυχτα της 1ης μέρας και
επιστρέφει ξημερώματα της τελευταίας (βλ. πτήσεις)

στην ουσία πρόκειται για 6 μέρες / 6 νύχτες.

AΠΟ
€645
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Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα - Τελ Αβίβ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για το
μοντέρνο και κοσμοπολίτικο Τελ Αβίβ. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία.
Ημέρα 2η: Τελ Αβίβ (ξενάγηση πόλης και στην πα-
λιά Γιάφα)
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για την ξενάγηση αρχίζοντας
από την παλιά διατηρημένη πόλη Γιάφα στα νότια προάστια.
Οι Έλληνες την ονόμαζαν Ιόππη, ενώ ο Σολομών τη μετέτρε-
ψε στο επίσημο λιμάνι του κράτους του. Επιστρέφοντας στο
Τελ Αβίβ θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Διασποράς, όπου
εκτίθενται με κατατοπιστικό τρόπο η πολυμορφία και οι παρα-
δόσεις των Εβραίων που επί 1.900 χρόνια έζησαν σε εξορία. 
Ημέρα 3η: Τελ Αβίβ - Καισάρεια - μεγκίντο - Χάιφα
- Ακρ (Άκκο) - Γκιλμπόα
Η σημερινή μας διαδρομή θα μας φέρει κατά μήκος της παρά-
κτιας οδού που ένωσε κάποτε την Αίγυπτο με τη Συρία. Πρώ-
τος σταθμός η μεγαλύτερη αρχαία πόλη της Ιουδαίας, η Και-
σαρεία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ρωμαϊκό θέατρο,
στο υδραγωγείο, στα οχυρά των Σταυροφόρων, στα ελληνι-
στικά σπίτια και στη βυζαντινή οδό. Ακολούθως μας περιμένει
ακόμη ένας αρχαιολογικός χώρος που ακούει στο όνομα Αρ-
μαγεδδών. Σήμερα το Μεγκίντο -όπως αποκαλείται τώρα- δεί-
χνει μόνο ένα μέρος της ιστορίας του, που ξεκινάει το 4000 π.Χ.
Επόμενη στάση/ περιήγηση στη γραφική Χάιφα και τελική μας
κατάληξη η πόλη Ακρ (Άκκο) γνωστή στην αρχαιότητα με το
όνομα Πτολεμαΐδα, για 25 αιώνες ένα από τα σημαντικότερα
λιμάνια της Μεσογείου. Στην πεζοπορική ξενάγηση θα δούμε
το παλιό λιμάνι όπως το διαμόρφωσαν οι Σταυροφόροι, θα
δούμε τα τείχη και της πύλες της παλιάς πόλης, την τρομερή
Υπόγεια Πόλη, την παλιά αγορά, το καραβάν σεράι Καν ελ
Ουμντάν και το Μπουρτζ Τζουρατζί, γνωστό και ως Βρετανικό
Φρούριο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 4η: Σαφέντ - Υψώματα Γκολάν - Κοιλάδα
Χούλα
Μετά το πρωινό κατευθυνόμαστε στην ιστορική πόλη Σα-
φέντ ανάμεσα στα βουνά της Γαλιλαίας. Στην ξενάγησή μας
θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα
δρομάκια, θα δούμε την συνοικία των Συναγωγών, θα πε-
ράσουμε από την περιοχή των καλλιτεχνών και θα καταλή-
ξουμε στην πλατεία Κίκαρ Άμπο, όπου οι παραδοσιακοί
Εβραίοι Χασιδίμ ξεκινούν τις θρησκευτικές τους πομπές. Συ-
νεχίζοντας επισκεπτόμαστε το εθνικό καταφύγιο της κοιλά-
δας Χούλα, όπου συναντά κανείς καλάμια παπύρου, καθώς
και ένα πλήθος αποδημητικών πουλιών καθ’ οδόν προς τις
θερμές αφρικανικές χώρες. Τέλος, ανεβαίνοντας τα θρυλικά
υψώματα του Γκολάν θα απολαύσουμε την μοναδική θέα
της περιοχής. 
Ημέρα 5η: Λίμνη Γαλιλαίας - Καπερναούμ - Ναζαρέτ
Το πρωί θα επισκεφθούμε την περίφημη συναγωγή της Κα-
περναούμ καθώς και την εκκλησία της Τάμπγκα, εκεί που ο
Ιησούς πολλαπλασίασε τα πανέρια με το ψωμί και τα ψάρια.
Επιστρέφοντας πίσω θα απολαύσουμε μια ωραία βαρκάδα
στη λίμνη Γαλιλαίας (Τιβεριάδα) για να χαρούμε την υπέρο-
χη φύση της περιοχής. Η μέρα μας θα τελειώσει με επίσκεψη
στην Ναζαρέτ.
Ημέρα 6η: Γκιλμπόα - μπέιτ Σεάν - Ιεριχώ - Ιερου-
σαλήμ
Σήμερα κατηφορίζουμε νότια για την αρχαία Σκυθόπολη,
γνωστή σήμερα με το όνομα Μπείτ Σεάν που χτίστηκε τον 3ο
αιώνα π.Χ., το αρχαίο θέατρο της ήταν αφιερωμένο στον Διό-
νυσο. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στην Ιεριχώ, την αρχαι-
ότερη σωζόμενη πόλη του κόσμου όπου θα αφιερώσουμε λί-
γο χρόνο να δούμε τα παλιά τείχη. Ακολούθως θα πάρουμε
το εναέριο τελεφερίκ που θα μας οδηγήσει στο βιβλικό όρος
του Πειρασμού. Κατάληξη μας η μυστηριακή Ιερουσαλήμ.
Ημέρα 7η: Ιερουσαλήμ
Η πεζοπορική μας ξενάγηση θα επικεντρωθεί στα χριστιανι-
κά ενδιαφέροντα της πόλης. Θα ανεβούμε το όρος των Ελαι-

ών, στην κορυφή της μικρής Γαλιλαίας για να απολαύσουμε
μια πανοραμική θέα της παλιάς πόλης και θα συνεχίσουμε
με τον κήπο της Γεθσημανής. Εάν είναι ανοικτό για επίσκεψη,
θα ανεβούμε στο όρος του Ναού όπου θα δούμε εξωτερικά
και το μουσουλμανικό τέμενος Αλ Άκσα. Στη συνέχεια θα
βιώσουμε τη δραματική εμπειρία της περίφημης Βία Ντολο-
ρόζα για να προσκυνήσουμε στον Πανάγιο τάφο. Θα περ-
πατήσουμε στην αρμένικη συνοικία και θα περάσουμε από
τον πύργο του Δαυίδ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ημέρα 8η: Ιερουσαλήμ
Σήμερα θα γνωρίσουμε την εβραϊκή συνοικία της πόλης. Επί-
σκεψη στο Μουσείο του Ισραήλ γνωστό για τα περίφημα
χειρόγραφα της Νεκράς θάλασσας! Συνεχίζουμε με το μου-
σείο Γιαντ Βασέμ, το παγκοσμίως αναγνωρισμένο μουσείο
του Ολοκαυτώματος! Θα δούμε την μεγάλη Μενορά έξω
από το κοινοβούλιο και θα επισκεφθούμε το τείχος των Δα-
κρύων. Θα περπατήσουμε μέσα στην εβραϊκή συνοικία της
παλιάς πόλης και θα βγούμε από την πύλη της Σιών για να
επισκεφθούμε το Υπερώον όπου έγινε ο Μυστικός Δείπνος. 
Ημέρα 9η: Ιερουσαλήμ - Νεκρά Θάλασσα (Κουμ-
ράν) - μασάντα - Ιερουσαλήμ
Κατευθυνόμαστε προς την Νεκρά Θάλασσα όπου  θα επι-

σκε-

φτούμε το περίφημο Κουμράν και θα ενημερωθούμε για τα
γνωστά του χειρόγραφα. Συνεχίζοντας, μας περιμένει ένα
από τα κορυφαία αξιοθέατα του ταξιδιού μας. Η θρυλική
Μασάντα: η Ακρόπολη των Ιουδαίων. Φυσικό οχυρό που
υψώνεται 400 μέτρα κατακόρυφα πάνω από την έρημο,
ήταν για πολλούς αιώνες ακρόπολη της αντίστασης των ζη-
λωτών Εβραίων κατά των Ρωμαίων. Ολοκληρώνουμε τη
σημερινή μας μέρα… επιπλέοντας στα νερά της Νεκράς θά-
λασσας, γνωστή για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. 
Ημέρα 10η: Ιερουσαλήμ - Τελ Αβίβ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της
επιστροφής για την Ελλάδα, γεμάτοι πλούσιες εντυπώσεις από
την ολοκληρωμένη γνωριμία μας με τους Άγιους Τόπους.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
13/6, 12/7, 8/8, 5/9, 10/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ 10.20 12.20
ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΘΗΝΑ 20.45 22.55

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* / Ημιδια-
τροφή καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις
από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς / Είσο-
δοι στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτι-
κός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΡΑΗΛ

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
ΤΑΞΙΔΙ 10 ΗΜΕΡΩΝ

AΠΟ
€1590



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα - Αμμάν
Αναχώρηση αεροπορικώς για το Αμμάν την αραβική πρω-
τεύουσα με το σύγχρονο πρόσωπο. Άφιξη και  μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας. 
Ημέρα 2η: Αμμάν (ξενάγηση πόλης, Γέρασα)
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε την περιπλάνησή μας σε
αυτή την πανάρχαια και συνάμα σύγχρονη πόλη που
ακούει στο όνομα Αμμάν. Η ξενάγησή μας θα αρχίσει
από την Ακρόπολη, ιδανικό σημείο, μιας και από την κο-
ρυφή της μπορούμε να θαυμάσουμε το ιστορικό κέντρο
του Αμμάν. Στην ακρόπολη θα θαυμάσουμε τα κατάλοι-
πα του Ναού του Ηρακλή, Βυζαντινές εκκλησίες και το
Ανάκτορο των Ομμαγιαδών. Στη συνέχεια θα επισκε-
φθούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο και το Οντεόν και θα θαυ-
μάσουμε (εξωτερική επίσκεψη) το υπέροχο τζαμί του
βασιλιά Αμπντουλάχ, που το έκτισε προς τιμήν του πατέ-
ρα του Χουσεϊν. Λίγος χρόνος ελεύθερος για να περπα-
τήσουμε στο ιστορικό κέντρο και το παζάρι της πόλης.
Μετά αναχωρούμε για τα Γέρασα, που αναφέρεται και
ως η «Πομπηϊα της Ανατολής». Πρόκειται για την πιο κα-
λοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή πόλη της Δεκάπολης.
Στην επίσκεψή μας θα θαυμάσουμε τον ιππόδρομο, την
μοναδική οβάλ πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία, το
νότιο και το βόρειο θέατρο, το νυμφαίο, τον ναό της Αρ-
τέμιδος. Επιστροφή στο Αμμάν. 
Ημέρα 3η: Αμμάν - μάνταμπα - Όρος Νέμπο - Κε-
ράκ - μπέιντα - Πέτρα
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για Πέτρα. Η πρώτη μας

στάση θα είναι στην Μάνταμπα πασίγνωστη μέχρι σήμερα
για τους τεχνίτες της, που ασχολούνται με την κατασκευή ψη-
φιδωτών. Στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργί-
ου σώζεται ο πρώτος χάρτης των Αγίων Τόπων που χρονο-
λογείται από το 560 μ.Χ. Συνεχίζουμε για το όρος Νέμπο, από
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την υπέροχη
θέα προς την κοιλάδα του Ιορδάνη και την Νεκρά Θάλασ-
σα, δηλαδή προς την Γη της Επαγγελίας του Μωϋσή. Μετά
κατευθυνόμαστε προς τη πόλη Κεράκ, τη παλιά πρωτεύου-
σα του βιβλικού βασιλείου Μοάμπ. Γι αυτό το λόγο, το κά-
στρο της περιοχής είναι γνωστό ως το κάστρο των Μοαβι-
τών.   Άφιξη στην Πέτρα και ξενάγηση την Μπέιντα, την «Μι-
κρή Πέτρα» όπου θεωρείται ένα σημαντικό προάστιο της Πέ-
τρας, για τους εμπορικούς δρόμους του Βορρά. Όπως και
στην Πέτρα τα κτίρια είναι εξίσου εντυπωσιακά όπου θα
δούμε αποθήκες και τάφους, κανάλια νερού και δεξαμενές.
Τακτοποίηση αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 4η: Πέτρα (ξενάγηση) 
Πρωινό και μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο της μοναδι-
κής Πέτρας, εκεί που το χέρι του Θεού και ο νους του ανθρώ-
που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους δημιουργώντας κάτι το μο-
ναδικό. Πρωτεύουσα των Ναβαταίων, αυτού του νομαδικού
λαού προερχόμενου από την Σαουδική Αραβία, λαού που
πλούτισε από την διακίνηση των εμπορευμάτων από την Ανα-
τολή προς τα λιμάνια της Μεσογείου και της Αιγύπτου, καθώς
και από τον ανεφοδιασμό με νερό και τρόφιμα των καραβα-
νιών. Αν και η δόξα τους κράτησε μόλις δύο αιώνες, σε αυτό
το χρονικό διάστημα κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους μνη-
μεία που παραμένουν μέχρι σήμερα, μάρτυρες του πλούτου
και της καλαισθησία τους. Θα περπατήσουμε μέσα στο φα-
ράγγι (Σικ) που περνάει μέσα από ψηλούς βράχους που φθά-
νουν σε ύψος τα 100 μ, για να φθάσουμε στο τέλος του μπρο-
στά από το εντυπωσιακό Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ), το πλέον
γνωστό και πολυφωτογραφημένο μνημείο της Πέτρας. Συνεχί-
ζουμε τον περίπατό μας στο εσωτερικό σικ και τον δρόμο των

προσόψεων, το θέατρο, τους Βασιλικούς τάφους, την Βασιλι-
κή και τον βυζαντινό καθεδρικό ναό, που ανακαλύφθηκε σχε-
τικά πρόσφατα. Τελειώνουμε με την ρωμαϊκή πλευρά της πό-
λης, όπου και βρίσκεται η οδός με την κιονοστοιχία, το τέμενος,
τον ναό του φτερωτού λιονταριού και τον ναό της κόρης του
Φαραώ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ημέρα 5η: Πέτρα - σαφάρι στο ουάντι Ράμ - Άκαμ-
πα - Νεκρά θάλασσα
Μετά το πρωινό, κατευθυνόμαστε στο Ουάντι Ράμ, την έρη-
μο του Λορενς της Αραβίας μέσα στην οποία έλαβαν χώρα
πολλές από τις μάχες ενάντια στους Οθωμανούς κατά την
διάρκεια της Αραβικής Εξέγερσης το 1916. Θα αφήσουμε το
πούλμαν μας και με Jeep 4Χ4 (με καρότσα) θα οδηγηθούμε
στο εσωτερικό του Ουάντι, οι πρώτοι κάτοικοι του οποίου
έφθασαν εκεί κατά την Παλαιολιθική εποχή. Στους βράχους
του θα δούμε δεκάδες κωδικοποιημένα μηνύματα, γραμμέ-
να στα Ναβαταϊκά ή στην γραφή των Θαμουδένων, που
χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα μέχρι τον 7ο αιώνα μΧ.
Στη συνέχεια αναχώρηση για την Άκαμπα, το λιμάνι της χώ-
ρας πάνω στην Ερυθρά θάλασσα, σύντομη περιήγηση και
αναχώρηση για τη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στο ξενοδοχείο
και τακτοποίηση.
Ημέρα 6η: Νεκρά θάλασσα
Μέρα ελεύθερη στη Νεκρά Θάλασσα όπου μπορείτε να χα-
λαρώσετε κάνοντας χαμάμ ή χαρίζοντας στον εαυτό σας ένα
μοναδικό spa! Θα έχετε την δυνατότητα να κολυμπήσετε και
να έχετε την εμπειρία από τις ιαματικές ιδιότητες που δίνουν
στο δέρμα όμορφη αίσθηση.  
Ημέρα 7η: Νεκρά θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας, μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του
Αμμάν για την πτήση μας πίσω στην Ελλάδα.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
14/6, 19/7, 9/8, 13/9, 24/10(8μ)

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΑΜΜΑΝ 13.35 15.45
ΑΜΜΑΝ - ΑΘΗΝΑ 10.25 12.50

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 5* / Ημιδια-
τροφή καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις
από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς / Είσο-
δοι στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτι-
κός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες / Βίζα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά / Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

ΤΑΞΙΔΙ 7/8 ΗΜΕΡΩΝ

AΠΟ
€795

Σημείωση: το 8ήμερο πρόγραμμα με αναχ. 24/10
διαφοροποιείται και περιλαμβάνει μια διανυκτέ-
ρευση σε σκηνές στο Ουάντι Ράμ και στην Άκαμπα.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα - Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την
Καζαμπλάνκα, την μεγαλύτερη πόλη του Μαρόκου. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο.
Ημέρα 2η: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Ταγγέρη
Μετά το πρωινό, θα περιηγηθούμε στην πόλη, θα φωτογρα-
φήσουμε από τον περίβολο το Μεγάλο Τεμένος και θα περ-
πατήσουμε κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου Μωχάμεντ
Ε’. Θα εξερευνήσουμε την περιοχή Χαμπούς και τη Νέα Με-
δίνα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Ραμπάτ, διοικητική
πρωτεύουσα της χώρας. Στην περιήγησή μας θα επισκε-
φθούμε την πλατεία των Ανακτόρων και την οχυρωμένη κά-
σμπα Ουντάϊα. Θα διατρέξουμε τα τείχη των Αλμοαδών και
θα σταθούμε για φωτογραφίες στο Κάστρο Νεκρόπολη της
βασιλικής δυναστείας των Μερινιδών. Η πόλη έχει να επιδεί-
ξει εντυπωσιακά μνημεία και κτίρια όπως το Βασιλικό Ανά-
κτορο, το Μαυσωλείο του Μωχάμεντ του Ε’ και τον πύργο
του Χασάν. Αργότερα θα αναχωρήσουμε για την ξακουστή
Ταγγέρη. Θα δούμε από το ύψωμα τα τρομερά στενά του Γι-
βραλτάρ και θα κατηφορίσουμε στην νέα πόλη. 
Ημέρα 3η: Ταγγέρη - Σεφσαουέν - μεκνές - Φεζ
Ένας άλλος κόσμος αποκαλύπτεται σήμερα καθώς θα εξερευ-
νήσουμε την «Γαλάζια κόρη της Ανδαλουσίας». Πρόκειται για
το αριστουργηματικό Σεφσαουέν, που μακριά από τις τουριστι-
κές εισβολές του Νότου διατηρεί έναν αμόλυντο και αβίαστο
χαρακτήρα. Θα συνεχίσουμε για την Μεκνές, την εντυπωσιακή
πρωτεύουσα του Σουλτάνου Ισμαήλ. Θα θαυμάσουμε από
τον αντικρινό λόφο τα τείχη και τις οχυρώσεις που περικλείουν
την πόλη, ενώ εισχωρώντας στο εσωτερικό της παλιάς πόλης,
θα επισκεφθούμε την Πύλη Ελ Μανσούρ και το Μαυσωλείο
του Μουλάι Ισμαήλ. Το απόγευμα καταλήγουμε στη Φες. 
Ημέρα 4η: Φεζ
Το πρωί από το ύψωμα των τάφων των Μερινιδών θα εξοι-
κειωθούμε με την κοιλάδα που βρίσκεται χτισμένη η Φεζ .
Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από τις πύλες των Βασι-
λικών Ανακτόρων που βρίσκονται δίπλα από την Μεντίνα
της «νεότερης» Φεζ ελ Τζντίντα. Στη συνέχεια θα περάσουμε
από τις παλιές πύλες Μπαμπ Μπουτζλούντ για να διεισδύ-
σουμε στον λαβύρινθο της Φεζ ελ Μπαλί. Εδώ θα δούμε τις
κορανικές σχολές Καραουίν και Αταρίν, το συντριβάνι Νε-
τζαρίν, το τζαμί των Σενεγαλέζων κ.ά. Θα επισκεφθούμε τα
γραφικά βαφεία και θα παρατηρήσουμε από ειδική εξέδρα
τις δραστηριότητες στα περιβόητα βυρσοδεψεία της Φεζ. 
Ημέρα 5η: Φεζ - Ερφούντ
Από σήμερα αλλάζουμε σκηνικό και κατευθυνόμαστε στον
κόσμο του ρομαντικού Μαρόκου με τις οάσεις, τα φαράγγια
και τις κάσμπες. Πρώτα όμως θα σταθούμε στο Ιφράν στις
πλαγιές του Μέσου Άτλαντα. Στη συνέχεια θα περάσουμε
από την περιοχή των Κέδρων του Αζρού και θα περπατήσου-
με ανάμεσα στα αιωνόβια δένδρα. Θα διασχίσουμε τον
Υψηλό Άτλαντα και θα μείνουμε εμβρόντητοι από το απρό-
σμενο θέαμα του φαραγγιού Ζιζ που βρίσκεται μέσα σε ένα
από τα πιο ακαταμάχητα φοινικοδάση του Σαχέλ. Καταλή-
γουμε στο Ερφούντ.
Ημέρα 6η: Ερφούντ - Φαράγγι Τόντρα - ουαρζαζάτ
Αφήνοντας για τους αδαείς τις τουριστικές παγίδες του «τσίρ-
κου» του μοναδικού αμμόλοφου της Μερζούγκα που είναι
«πατείς με πατώ σε» με χιλιάδες τετρακίνητα μηχανάκια και...
αμήχανες γκαμήλες, περνάμε από τις πόλεις των Βέρβερων
στο Τινγκίρ κατευθυνόμαστε στο φαράγγι της Τόντρα. Μετά
τις φωτογραφικές στάσεις συνεχίζουμε κατά μήκος των Οά-
σεων για τον λεγόμενο «Δρόμο με τις 1.000 Κάσμπες»! Οι πε-
ρισσότερες στέκουν σήμερα ερειπωμένες. Όμως στην όαση
της Σκούρα θα περπατήσουμε μέσα από το φοινικόδασος
για να φωτογραφίσουμε την διάσημη κάσμπα Αμεριντίλ που
μέχρι πρόσφατα απεικονίζονταν στα χαρτονομίσματα της
χώρας και θα σταματήσουμε για μια φωτογραφία στην στι-
βαρή Κάσμπα Ταουρίτ των πανίσχυρων Πασάδων Γκλάουι.
Καταλήγουμε στην Ουαρζαζάτ.

Ημέρα 7η: ουαρζαζάτ - Αΐτ μπεν Χαντού - μαρακές
Το πρωί μας περιμένει το υπερθέαμα που λέγεται Κσαρ Αΐτ
Μπεν Χαντού, ένα μοναδικό οχυρωμένο χωριό κτισμένο
από λάσπη που βρίσκεται στον κατάλογο της UNESCO.
Πολλές γνωστές ταινίες του Χόλυγουντ γυρίστηκαν στην το-
ποθεσία που σήμερα αναστηλώνεται ταχύτατα. Το απόγευ-
μα καταλήγουμε στην αυλή των θαυμάτων και πιο εξωτική
πόλη του Μαρόκου, το διάσημο Μαρακές. Προλαβαίνετε
μια πρώτη επίσκεψη στην κεντρική πλατεία. 
Ημέρα 8η: μαρακές
Η σημερινή μας ξενάγηση στην αυτοκρατορική πόλη αρχίζει
με το γύρο των οχυρώσεων. Στη συνέχεια θα πάμε στο τέμε-
νος Κουτούμπια με τον εντυπωσιακό μιναρέ, στους Τάφους
των Σααδιτών, στα ανάκτορα Μπαχία, στην πλατεία Τζεμάα
ελ Φνα και στα σουκ της Μεδίνας. Το μεσημέρι προτείνουμε
να δοκιμάσετε μισούι, το παραδοσιακό ψητό των Βερβέρων
που το αφήνουν να αργοψήνεται σε γιγάντιους υπόγειους
φούρνους. Για το βράδυ, σας προτείνουμε να παρακολου-
θήσετε σε σκηνές Βερβέρων το υπερθέαμα «Φαντάσια» που
συνοδεύεται με νοστιμιές από την μαροκινή κουζίνα. 
Ημέρα 9η: μαρακές - Εσαουίρα - Ελ Τζεντίντα
Ο δρόμος που θα διασχίσουμε σήμερα θα μας φέρει στο
ψαρολίμανο της Εσαουίρας, μια από τις τρεις ωραιότερες πό-
λεις του Μαρόκου που απλώνεται πάνω σε μια στενόμακρη
χερσόνησο και την περιβάλουν ψηλά πέτρινα τείχη. Το μεση-
μέρι μπορείτε να γευθείτε φρέσκο και φτηνό ψάρι. Συνεχί-
ζουμε για την όμορφη Ελ Τζεντίντα στον Ατλαντικό ωκεανό
που οχυρώθηκε από τους Πορτογάλους τον καιρό των Ανα-
καλύψεων και θα περπατήσουμε στα τείχη της.
Ημέρα 10η: Ελ Τζεντίντα - Καζαμπλάνκα - Αθήνα
Μετά το πρωινό, γεμάτοι πλούσιες εντυπώσεις από τη χώρα
του Μαρόκου και έχοντας κλείσει το οδοιπορικό μας, θα με-
ταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα για την
απευθείας πτήση επιστροφής.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
13/6, 4/7, 18/7, 8/8, 22/8, 5/9, 24/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 19.05 21.30
ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΑΘΗΝΑ 12.00 18.05

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 5*, 4* / Ημι-
διατροφή καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγή-
σεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα /
Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξενα-
γούς / Είσοδοι στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά / Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΜΑΡΟΚΟΥ

ΤΑΞΙΔΙ 10 ΗΜΕΡΩΝ

AΠΟ
€990
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Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
1η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Τιφλίδα
Αναχώρηση αεροπορικώς απευθείας για Τιφλίδα, πρωτεύουσα
της Γεωργίας. 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 Κα-
θεδρικός 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
ομώνυμο κάστρο χτισμένο κατά την διάρκεια του 16ου αι.
στις όχθες του ποταμού Αράγβι. Επιστροφή στην Τιφλίδα.
3η μέρα: Τιφλίδα - Ντιλιζάν- Τσαχατζόρ
Μετά το πρωινό περνάμε στο έδαφος της Αρμενίας. Μια
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. Συνεχί-
ζουμε 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 ταξιδιώτες. 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 δια-
νυκτέρευση 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 Πι-
νακοθήκη για να μυηθούμε στην τέχνη των διάσημων Αρ-
μενίων ζωγράφων όπως ο Αϊβαζόβσκυ, ο Σαριάν, ο Αταμιάν
κ.α. Επόμενος προορισμός ο ιερός χώρος Ετσμιατζίν και ο
ομώνυμος Καθεδρικός Ναός του 4ου αιώνα, όπου βρίσκεται
η έδρα του Αρμένιου Πατριάρχη. Ο ναός ανήκει στην λίστα
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco όπως
και τα ερείπια του καθεδρικού ναού του 7ου αι. στο 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.

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

25/10

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

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4, 5* /
Πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία / Δεί-
πνο μενού 3 πιάτων καθημερινά στα ξενοδοχεία ή
σε τοπικά εστιατόρια / Μεταφορές και ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξεναγήσεις
από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς / Εισό-
δους στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
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 τελευταίας
15ετίας με λατινικούς χαρακτήρες.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΑΡΜΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑΞΙΔΙ 8 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€795
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Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα - Τύνιδα - Χαμμαμέτ (65 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Τύνιδα, μέ-
σω Ρώμης. Άφιξη και ξενάγηση στην Τύνιδα. Θα ξεκινήσου-
με με την Κάσμπα, την παλιά πόλη της Τύνιδας, με τηΝ σκεπα-
στή αγορά και το Μεγάλο Τζαμί Αζ Ζαιτούνα (Τεμένους της
Ελιάς). Ελεύθερος χρόνος στα σοκάκια της, με την περίφημη
σκεπαστή αγορά της (σουκ) με το έντονο αραβικό στοιχείο.
Η Μεντίνα της Τύνιδας είναι ένας λαβύρινθος από ιστορικά
μνημεία, μυρωδιές, γεύσεις, πανδαισία χρωμάτων σε υφά-
σματα και παραδοσιακά είδη τέχνης. Επίσκεψη στο μουσείο
Μπαρντό, φημισμένο για τα ψηφιδωτά του, τον αρχαιολογι-
κό χώρο της Καρχηδόνας και το γραφικό Σίντι μπου Σαίντ,
ένα μικρό χωριό κτισμένο σε ανδαλουσιάνικο στυλ. Εκεί θα
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον καφέ μας θαυμά-
ζοντας την καταπληκτική θέα προς την Μεσόγειο. Μεταφο-
ρά στο γνωστό κοσμοπολίτικο θέρετρο της Χαμμαμέτ. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 2η: Χαμμαμέτ - μοναστίρ - Ελ Τζέμ - Σφαξ -
ματμάτα - Ντουζ (440 χλμ.)
δΩΡο ΒοΛΤΑ μΕ ΚΑμΗΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗμο!!
Πρωινό και αναχώρηση για το νότιο τμήμα της Τυνησίας. Μι-
κρή περιήγηση στην πιο εξευρωπαϊσμένη πόλη της Τυνησίας
και γενέτειρα του πρώην προέδρου και αναμορφωτή της,
Χαμπίμπ Μπουργκίμπα, το Μοναστίρ. Επίσκεψη στο ξακου-
στό ρωμαϊκό αμφιθέατρο του Ελ Τζεμ, πιο καλοδιατηρημέ-
νο και από αυτό της Ρώμης. Πέρασμα από την πόλη Σφαξ.
Αναχώρηση για την Ματμάτα, την παγκοσμίως γνωστή πό-
λη των τρωγλοδυτών όπου και θα περιηγηθούμε στα μονα-
δικά από άποψη αρχιτεκτονικής σπίτια. Άφιξη στην Ντουζ
γνωστή και ως «η Πύλη της Ερήμου». Βόλτα με τις καμήλες
στην έρημο πάνω στους αμμόλοφους προσφέροντας έτσι
στον εαυτό σας μια μαγική και μοναδική εμπειρία. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 3η: Ντουζ - Στο Ελ Τζερίντ - Τοζέρ (110 χλμ.)
Πρωινό και συνεχίζουμε για την Τοζέρ, την μεγαλύτερη όα-
ση της Τυνησίας, περνώντας από την πόλη Κεμπιλί και απο-
λαμβάνοντας τη διαδρομή μέχρι το αλατούχο βαθύπεδο Σοτ
Ελ Τζερίντ. Στάση για να βγάλουμε φωτογραφίες. Μεταφο-
ρά στην Τοζέρ και περιήγηση της πόλης όασης για να χαρού-
με την ομορφιά της. Σας προτείνουμε μια βόλτα με τα παϊτό-
νiα (παραδοσιακές άμαξες). Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τα-
κτοποίηση. Το απόγευμα επίσκεψη στο αξιόλογο λαογραφι-
κό μουσείο Νταρ Σαριέτ, που παρουσιάζει με γλαφυρό τρό-
πο εικόνες από την ιστορία της χώρας, την καθημερινότητα
των κατοίκων από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμε-
ρα, καθώς και μια δραματοποιημένη αφήγηση από την ιστο-
ρία «1.000 και 1 νύχτες». Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 4η: Τοζέρ - Νέφτα - Τοζέρ
δΩΡο ΣΑΦΑΡΙ μΕ JEEP 4X4!!!
Μετά το πρωινό ακολουθεί επίσκεψη στην Όαση της Νέφτα
και στη συνέχεια εκδρομή με jeep 4x4 στις ορεινές οάσεις
Τσεμπίκα, Ταμέρζα και Ουνγκισμέλ. Δείτε το δάσος με τις
χουρμαδιές, τους μικρούς καταρράκτες και αφήστε τους έμ-
πειρους οδηγούς των jeep να ανεβοκατέβουν τους αμμόλο-
φους με κλίσεις σχεδόν ορθής γωνίας, μια εμπειρία πραγμα-
τικά μοναδική. Θα δείτε επίσης το εγκαταλελειμμένο σκηνι-
κό όπου γυρίστηκε η ταινία «ο Πόλεμος των άστρων» και μα-
γευτείτε κάνοντας διαστημικούς συνειρμούς. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε το τοπίο.
Δείπνο. Σας προτείνουμε παραδοσιακή βεδουίνικη βραδιά
σε αραβικούς ρυθμούς, με φαγητό και τοπικούς χορούς.
Ημέρα 5η: Τοζέρ - Καιρουάν - Σους - Πορτ Ελ Καντά-
ουι - Χαμμαμέτ (380 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τον βορρά διασχίζοντας τις στέ-
πες της κεντρικής Τυνησίας μέσω Γκάφσας. Άφιξη στην Και-
ρουάν, την ιερή πόλη των Αράβων με το έντονο αραβικό
στοιχείο και τις εντυπωσιακές δεξαμενές νερού των Αγλαβι-
τών, έργο μιας άλλης εποχής. Επίσκεψη στο Ιερό Τέμενος, το
Μαυσωλείο Σίντι Σάχμπι, στη Μεντίνα και τα μαγαζιά με τα

περίφημα χαλιά. Σύντομες στάσεις στα παραθαλάσσια θέρε-
τρα Σους και Πορτ ελ Καντάουι, όπου θα επισκεφθούμε τα
γραφικά σουκς και θα κάνουμε μια σύντομη στάση για κα-
φέ. Αναχώρηση για την Χαμμαμέτ. Άφιξη στο ξενοδοχείο
στη Χαμμαμέτ, δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 6η: Χαμμαμέτ
Πρωϊνό και σήμερα σας προτείνουμε να απολαύσετε τις δια-
κοπές σας χρησιμοποιώντας τις παροχές του ξενοδοχείου σας
όπως είναι η πισίνα, το spa, το χαμάμ, η σάουνα. Μπορείτε να
πιείτε ένα δροσερό κοκτέιλ στο pool bar ή απλά να κολυμπή-
σετε και να ξεκουραστείτε στην ιδιωτική παραλία του πολυτε-
λούς θέρετρου όπου διαμένετε. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 7η: Χαμμαμέτ - Τύνιδα - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας, γεμάτοι πλούσιες εντυπώσεις, μεταφε-
ρόμαστε στο αεροδρόμιο της Τύνιδας για την πτήση μας πί-
σω στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Κάθε Σάββατο από 18/5 έως και 26/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05.55 07.00
ΡΩΜΗ - ΤΥΝΙΔΑ 09.10 09.30
ΤΥΝΙΔΑ - ΡΩΜΗ 10.45 13.10
ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 15.30 18.35

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 5*, 4* / Ημι-
διατροφή καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγή-
σεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα /
Ξεναγήσεις από έμπειρους ξεναγούς / Είσοδοι στα
αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα /
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκε-
λος με χρήσιμες πληροφορίες 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, δημοτικοί φόροι /
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

ΤΥΝΗΣΙΑ 
ΓΥΡΟΣ ΟΑΣΕΩΝ
ΤΑΞΙΔΙ 7 ΗΜΕΡΩΝ

AΠΟ
€535
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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.

8 μέρες, από €2240

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 26/6, 24/7, 14/8

διανυκτερεύσεις: Ρέικιαβικ (3), Βικ (1), Χοφν (1), Χούσαβικ (1), Ακουρέιρι (1) 

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)

Μοναδικό οδοιπορικό με πλούσιες ξεναγήσεις σε κάστρα, παλάτια και πόλεις
που μοιάζουν να έχουν βγει από παραμύθια.

12 μέρες, από €1390

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/7, 6/8, 22/10

διανυκτερεύσεις: Μόναχο (1), Φράιμπουργκ (1), Χαϊδελβέργη (1), Φρανκ-
φούρτη (1), Κολωνία (1), Αμβούργο (1), Βερολίνο (3), Δρέσδη (1), Νυρεμβέργη (1)

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 €1890

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 3/7, 7/8, 18/9
διανυκτερεύσεις: Κορνουάλη (2), Κάρντιφ (1), Μάντσεστερ (1), 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: 13/7, 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

Πανόραμα Γερμανίας

Πανόραμα Σκανδιναβίας, Άλτα, Βόρειο Ακρωτήριο

Πλήρης Γύρος Ισλανδίας

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

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ  ΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ  ΠΡΑΓΜΑΤ ΙΚa ΠΛΟyΣ ΙΑ  ΠΟΛ ΙΤ Ι ΣΤ ΙΚa ΤΑΞ iΔ ΙΑ



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 €1390

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/6, 19/7, 16/8, 27/9

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: 16/7, 13/8, 8/10

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, 6/8, 3/9, 20/10
ΗμΙδΙΑΤΡοΦΗ ΚΑΘΗμΕΡΙΝΑ & ΕΙΣοδοΙ ΣΤΑ ΑξΙοΘΕΑΤΑ

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

45

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ  ΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ  ΠΡΑΓΜΑΤ ΙΚa ΠΛΟyΣ ΙΑ  ΠΟΛ ΙΤ Ι ΣΤ ΙΚa ΤΑΞ iΔ ΙΑ
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Εξωτικά, πανέμορφα νησιά, μέσα στον Ινδικό Ωκεανό. Κάτασπρες, ατέλειωτες αμμουδιές, φοίνικες,
κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα διάφανα νερά, καταπληκτικά ξενοδοχεία, ηρεμία και φυσική ομορ-

φιά. 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 από 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 Dhigali resort

Αν λατρεύετε τα εξωτικά νησιά, τις υπέροχες χρυσές αμμουδιές και τα γαλάζια ζεστά νερά, σε συν-
δυασμό με τις ανέσεις των πολυτελών ξενοδοχείων, τότε ο Μαυρίκιος, το «Μαργαριτάρι του Ινδι-

κού» 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 θα-
λάσσια σπορ που βάζει ο νους σας. Ο Μαυρίκιος είναι ένα αληθινό καλειδοσκόπιο χρωμάτων, εθί-
μων, 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 αυτοκινήτων 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 Shandrani Resort & Spa Trou Aux Biches Resort & Spa

ΜΑΛΔΙΒΕΣ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
AΠΟ

€765

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α  &  Γ Α Μ Η Λ Ι Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  -  Ε Ξ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ

AΠΟ
€895
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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 Βικτώρια • 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

Le Meridian Fisherman’s Cove

Constance Lemuria Seychelles

Resort Constance Ephelia Hilton Nortlolme Seychelles 
Resort & Spa

Savoy Resorts & Spa

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 αψε-

γάδιαστους 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 περσικά 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

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ

AΠΟ
€895

AΠΟ
€790

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α  &  Γ Α Μ Η Λ Ι Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  -  Ε Ξ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ
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Μόλις μια ώρα αεροπορικώς νότια της Μπανγκόκ, ένα νησί ειδυλλιακό με υπέροχες λευκές αμ-
μουδιές, 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, ιδα-
νικά για  αξέχαστες 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 Resort The Boathouse

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.

Nora Buri Resort & Spa Santibury Resort beach & spa Centara Grand Beach Samui Resort Zazen Resort Boutique & spa

Sheraton Samui Resort

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α  &  Γ Α Μ Η Λ Ι Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  -  Ε Ξ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ
ΠOYKET (ΤΑΫΛΑΝΔΗ)

AΠΟ
€490

ΣΑΜΟΥΙ (ΤΑΫΛΑΝΔΗ)
AΠΟ

€490
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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, απο-

μόνωση και ειδυλλιακές διακοπές. Η απόσταση από το νησί Πουκέτ ή 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 Βίκινγκς, 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

Ηεπαρχία Κράμπι θεωρείται λιγότερο αξιοποιημένη τουριστικά σε σύγκριση με το Πουκέτ και το Σα-
μούι αλλά εξίσου ειδυλλιακή. Ωστόσο διαθέτει υπηρεσίες που μπορούν να ικανοποιήσουν όλες

τις προτιμήσεις 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 θαλάσσης 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 ΠΟΝΤΑ 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

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α  &  Γ Α Μ Η Λ Ι Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  -  Ε Ξ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ
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

Ayodya resort 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 φιλιππινέζικη 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

ΛΑΝΓΚΑΟΥΙ 
ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α  &  Γ Α Μ Η Λ Ι Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  -  Ε Ξ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ
ΜΠΑΛΙ

AΠΟ
€490

AΠΟ
€515
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Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ωραία νησιά της Καραϊβικής, η Τζαμάικα είναι μία χώρα με ζαχαρέ-
νιες αμμουδιές, γαλάζια νερά, δροσερά καταπράσινα βουνά με καταρράκτες και βέβαια μουσική

και μουσικούς 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 - Ράφτινγκ 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

ιβίσκους, 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 

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α  &  Γ Α Μ Η Λ Ι Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  -  Ε Ξ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ

ΤΖΑΜΑΪΚΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

AΠΟ
€1016

ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

AΠΟ
€1210
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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 σίγουρα 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
• Κάντε 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

Sandals Royal Bahamian Resort
(Private Island)

Sandals Emerald Bay Resort Sandals Emerald Bay Resort Sandals Royal Bahamian Resort

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α  &  Γ Α Μ Η Λ Ι Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  -  Ε Ξ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ

ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

MΠΑΧΑΜΕΣ
AΠΟ

€1576

AΠΟ
€1810

Μόνο πενήντα μίλια από τις ακτές της Φλόριντα δεν θα περίμενε κάποιος να βρει έναν τροπικό πα-
ράδεισο. Στη σύντομη πτήση από Μαϊάμι για το Nassau, προλαβαίνεις να δεις ένα μοναδικό σκη-

νικό: Στα λαμπερά γαλάζια νερά του Ατλαντικού απλώνονται 700 νησάκια με ένα απίστευτο
καλειδοσκόπιο χρωμάτων, όπου το βαθύ μπλε του ωκεανού εναλλάσσεται με «δαχτυλίδια» στο χρώμα
του τιρκουάζ και της ακουαμαρίνας, γύρω από τους ευδιάκριτους ύφαλους με κοράλλια που θρυμμα-
τισμένοι δημιουργούν 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 Γκρόουβς 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
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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

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

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α  &  Γ Α Μ Η Λ Ι Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  -  Ε Ξ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ

AΠΟ
€780

AΠΟ
€3490

ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ - ΠΛΑΓΙΑ ΜΠΑΒΑΡΟ ΔΟΜIΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ
ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

Νότιος Ειρηνικός. Γλυκά αισθησιακά αρώματα βανίλιας, γιασεμιών και ορχιδέων. Σμαραγδένιες θά-
λασσες, 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 Μοορέα είναι το πιο όμορφο νησί του συμπλέγματος, που ξεχωρίζει για τα τοπία, τις ακρογιαλιές και τον
ήρεμο ρυθμό του. Και βέβαια η Μπόρα Μπόρα, το πιο διάσημο νησί του Ειρηνικού που φαίνεται σαν
οφθαλμαπάτη από ψηλά, καθώς θα προσγειώνεστε στον... εξωτερικό ύφαλο.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
hμέρα 1η: Αθήνα - Τεχεράνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Τεχεράνη,
την πρωτεύουσα του Ιράν.
Ημέρα 2η: Τεχεράνη
Νωρίς το πρωί άφιξη στο Διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης.
Μετά τις διατυπώσεις για τη βίζα εισόδου στη χώρα και την
παραλαβή των αποσκευών, μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο
μας για πρωινό και αμέσως μετά ξεκινάμε την ξενάγηση της
πρωτεύουσας, μιας πόλης χτισμένης στους πρόποδες του
όρους Ελμπρούζ, με μεγάλες κεντρικές αρτηρίες, ανισόπε-
δους κόμβους, πολύβουες αγορές και απίστευτα πολύ κί-
νηση μια που οι Ιρανοί θεωρούν το ιδιωτικό αυτοκίνητο
(πάντα χρώματος άσπρου) ένα είδος κοινωνικής καταξίωσης!
Βασικά η Τεχεράνη είναι από τις πόλεις που δύσκολα μπορεί
να τις περπατήσει κανείς, όσο όμως άσχημη και τσιμεντένια
είναι η εξωτερική της μορφή τόσο όμορφη είναι η ιστορία
της, την οποία θα γνωρίσουμε μέσα από τα μουσεία και τα
παλάτια της. Η επαφή μας λοιπόν με το πολιτιστικό παρελθόν
της μεγαλειώδους χώρας θα ξεκινήσει από το Αρχαιολογικό
Μουσείο. Προϊστορικά ευρήματα και επιβλητικές προτομές
Αχαιμενιδών βασιλέων, νομίσματα και είδη καθημερινής
χρήσης από όλες τις επαρχίες της μεγάλης περσικής επικρά-
τειας, αναθηματικές πλάκες και πέτρινες αναπαραστάσεις
μαχών εκτίθενται με τέτοιο τρόπο που για τον επισκέπτη απο-
τελούν την καλύτερη εισαγωγή στην ιστορία, την τέχνη αλλά
και την πολυπλοκότητα μιας αυτοκρατορίας που η έκτασή
της κάλυπτε περίπου το 1/3 του τότε γνωστού κόσμου. Ακο-
λουθεί εκτενής επίσκεψη στο μουσείο των Κοσμημάτων του
Σάχη. Μια εκπληκτική συλλογή που φυλάσσεται στα υπόγεια

της Κεντρικής Τράπεζας και σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει!
Τέλος η μέρα μας θα κλείσει με επίσκεψη στο Παλάτι Γκολε-
στάν, την κατοικία του τελευταίου Σάχη της Περσίας Παχλεβί.
Ημέρα 3η: Τεχεράνη - Κερμάν
Μετά το πρωινό μας κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο για
την πτήση μας με προορισμό το Κερμάν. Άφιξη στο Κερμάν,
το προπύργιο των Σασσανιδών κατά τον 3ο μ.Χ. αιώνα. Σασ-
σανίδες, Χαριζίτες, ζωροάστρες και Αβασσίδες, αναγνωρί-
ζοντας την στρατηγική θέση της περιοχής, πάλεψαν για να την
κατακτήσουν. Οχυρωματικά έργα, επιβλητικές πύλες και τζα-
μιά παραμένουν σήμερα εύγλωττοι μάρτυρες αυτού του έν-
δοξου παρελθόντος. Το κορυφαίο αξιοθέατο του Κερμάν
είναι το Τζαμί της Παρασκευής το οποίο και θα επισκεφθούμε
αμέσως μετά την άφιξή μας. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό
συγκρότημα περίτεχνα στολισμένο με υπέροχη είσοδο. Στη
συνέχεια θα έχουμε λίγο χρόνο ελεύθερο στην πλούσια πα-
ρακείμενη αγορά και αμέσως μετά θα έχουμε δείπνο κα δια-
νυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 4η: Κερμάν (Ραγιέν, μαχάν)
Η πεδιάδα των 800 τ.χλμ. που περιβάλει το Κερμάν, φιλοξε-
νεί μία από τις πιο εμβληματικές πόλεις του ιρανικού οροπε-
δίου, τη χωμάτινη καστροπολιτεία της Ραγιέν. Μια πόλη
φτιαγμένη εξολοκλήρου από πηλό, με δαντελωτές πολεμί-
στρες, στενά καλντερίμια και καραβαν σεράι, κράτησε στα
χέρια της το εμπόριο όπλων, μαχαιριών και σπαθιών για
πάνω από 1.000 χρόνια. Αμέτρητοι μεγαλέμποροι, πραμα-
τευτάδες, πολεμιστές και λόγιοι περπάτησαν στους δρόμους
της, φλυάρησαν στα σκιερά πεζούλια των εμπορικών κατα-
στημάτων της και ξεκουράστηκαν μαζί με τα ζώα τους στις
δροσερές αυλές των πανδοχείων της. Μια πόλη τόσο γοη-
τευτική όσο οι ψίθυροι που αντηχούν στους πλίνθινους τεί-
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
14/6, 19/7, 9/8, 20/9, 25/10, 15/11

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 19.00 23.35
ΝΤΟΧΑ - ΤΕΧΕΡΑΝΗ 00.45 04.20
ΤΕΧΕΡΑΝΗ - ΝΤΟΧΑ 23.35 00.40*
ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 01.30 06.30
* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικές Πτήσεις με Qatar Airways / Εσωτε-
ρική πτήση από Τεχεράνη για Κερμάν / Διαμονή σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 5* ως ακολούθως ή
παρόμοια αυτών: Pars Hotel (Κερμάν), Dad
(Γιαζντ), Royal (Σιράζ), Abbasi (Ισφαχάν), Espinas
Hotel (Τεχεράνη) / Ημιδιατροφή καθημερινά / Ξε-
ναγήσεις, μεταφορές, εκδρομές και επισκέψεις με
εισόδους στα διάφορα αξιοθέατα / Αχθοφορικά
μιας αποσκευής κατ’ άτομο / Βίζα εισόδου στη
χώρα / Φιλοδωρήματα / Ασφάλεια αστικής ευθύ-
νης - Φ.Π.Α. / Έμπειρο αρχηγό - συνοδό / Ταξιδιω-
τικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ό,τι δεν αναφέρεται παραπάνω ή ό,τι αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την
ημέρα εξόδου από τη χώρα και χωρίς σφραγίδα
ΙΣΡΑΗΛ.
• Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέ-
θους 10-300Κb) του διαβατηρίου σας, που θα απο-
στείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού.
• Πρόσφατη(ες) έγχρωμη(ες) φωτογραφία(ες) δια-
στάσεων διαβατηρίου που θα προσκομίσετε στο
γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την αναχώρηση του ταξιδιού.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΠΕΡΣΙΑΣ
Κερμάν, Ραγιέν, Μαχάν, Σιράζ,

Ισφαχάν, Γιαζντ, Αμπιανέ, Κασάν
ΤΑΞΙΔΙ 11 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€960
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χους των σπιτιών που στέκουν άδεια πια για να ιστορούν το παρελθόν τους. Κι αφού ρουφή-
ξουμε κυριολεκτικά εικόνες, ήχους και μυρωδιές θα επισκεφτούμε το Μαχάν όπου αναπαύε-
ται ο Σούφι Σαχ Νεμάτ κι ο ποιητής Σαχ Νουρεντίν. 
Ημέρα 5η: Κερμάν - Σιράζ
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για τα δυτικά της χώρας. Διασχίζοντας τις μεγάλες αλμυρές ερημικές
εκτάσεις φτάνουμε το απόγευμα στο Σιράζ, τη γοητευτική πόλη της ποίησης, της φιλοσοφίας
και των αηδονιών, γενέτειρα των εθνικών ποιητών Σααντί και Χαφέζ, μια σύγχρονη μεγα-
λούπολη με μακραίωνη ιστορία, παγκοσμίως γνωστή ως κέντρο παραγωγής μιας των καλυ-
τέρων ποικιλιών κρασιού και έδρα του καλύτερου πανεπιστημίου του Ιράν.
Ημέρα 6η: Σιράζ
Πρωινή αναχώρηση για το σπουδαιότερο αξιοθέατο του ταξιδιού μας το Takht-e Jamshid
που δεν είναι άλλο από την θρυλική Περσέπολη, την αρχαία πρωτεύουσα της δυναστείας
των Αχαιμενιδών. Ο Κύρος ο Μέγας επέλεξε την περιοχή, ο Δαρείος ο Α’ ξεκίνησε την κατα-
σκευή του μεγαλόπρεπου ανακτόρου και η ολοκλήρωση του έργου αποδίδεται στον γιο
του, Ξέρξη τον Α’. Ολόκληρο το πρωινό είναι αφιερωμένο στην εκτενή ξενάγηση του βασι-
λικού συγκροτήματος. Η πύλη των Εθνών, η αίθουσα του θρόνου και των ακροάσεων, όπου
οι διοικητές των περιφερειών απέδιδαν τιμές και φόρους στον Βασιλέα, τα ιδιαίτερα βασιλικά
διαμερίσματα και τα εκθέματα του μουσείου της Περσέπολης θα κρατήσουν αμείωτο το εν-
διαφέρον μας. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το Νακς-ε-Ροστάμ, μια κάθετη βραχώδη πλαγιά
στην οποία λαξεύτηκαν οι τάφοι του Δαρείου Α’, του Ξέρξη, του Αρταξέρξη, του Δαρείου Β’
και της συζύγου του Παρεισάτιδος. Όλη η ιστορία της Περσίας περνά μπροστά από τα μάτια
μας στην θέα αυτών των μεγαλόπρεπων ταφικών συγκροτημάτων. Επιστρέφοντας στο Σιράζ,
ξεκινάμε την γνωριμία μας με την σύγχρονη μεγαλούπολη. Μια πόλη με μακραίωνη ιστορία,
παγκοσμίως γνωστή ως κέντρο παραγωγής μιας των καλυτέρων ποικιλιών κρασιού και έδρα
του καλύτερου πανεπιστημίου του Ιράν. Η μεγαλόπρεπη σιταντέλα του Καρίμ Χαν, το πολύ-
χρωμο και λαμπρό τζαμί Βακίλ, κλασσικό δείγμα Σιιτικής αρχιτεκτονικής με την παρακείμενη
ομώνυμη σκεπαστή αγορά, οι μνημειακοί τάφοι των ποιητών Σααντί και Χαφέζ, η εντυπω-
σιακή ρυμοτομία και τα πάρκα κατατάσσουν το Σιράζ ψηλά στην λίστα με τις ωραιότερες πό-
λεις του σύγχρονου Ιράν. 
Ημέρα 7η: Σιράζ - Πασαργάδες - Γιαζντ
Αφήνοντας πίσω μας το Σιράζ κατευθυνόμαστε στην Γιαζντ, ενώ στη διαδρομή μας θα επι-
σκεφτούμε 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’ απο-
φάσισε να μεταφέρει την έδρα της αυτοκρατορίας στην Περσέπολη. Φτάνοντας το απόγευμα
στη γραφική, μεσαιωνική Γιαζντ, γνωστή και ως «Η Ευγενής Πόλη Της Ερήμου» θα ξεναγη-
θούμε στη μαγική καλοδιατηρημένη παλιά πόλη, χτισμένη από πηλό που είναι ένα αριστούρ-
γημα αρχιτεκτονικής. Ένας λαβύρινθος από στενούς δρόμους και κάπου στον ορίζοντα να
δεσπόζουν οι πύργοι των ανέμων, ευφυέστατες κατασκευές για την διατήρηση της θερμο-
κρασίας σε χαμηλά επίπεδα κατά την διάρκεια του ζεστού καλοκαιριού.
Ημέρα 8η: Γιαζντ - Ισφαχάν
Το πρωί θα σταθούμε να ατενίσουμε τους Πύργους της Σιωπής, το χώρο όπου μέχρι το 1950

τοποθετούνταν οι νεκροί των Ζωροαστρών προκειμένου να φαγωθούν από τα όρνια, όπως
επέβαλε η παράδοση.  και την επίσκεψή μας στο ναό των Ζωροαστρών. Τη λιτή κατασκευή
στολίζουν τα σύμβολα του Θεού Άχουρα Μάζντα, ενώ στο χώρο φυλάσσεται η άσβεστη
Φλόγα. Συνεχίζοντας για το Ισφαχάν θα αντιληφθούμε ότι πρόκειται για την πιο όμορφη και
πιο κοσμοπολίτικη πόλη της χώρας. Εδώ φυσάει ένας αέρας διαφορετικός που καταρρίπτει την
έννοια του θεοκρατισμού που χαρακτηρίζει την χώρα και που προκαλεί έκπληξη στον επισκέπτη
όταν συγκρίνει την ελευθεριότητα του Ισφαχάν με τον συντηρητισμό που αποπνέουν οι άλλες
πόλεις. Η ρήση ότι «το Ισφαχάν είναι ο μισός κόσμος» ειπώθηκε από τον ίδιο τον Σαχ Αμπάς
τον 16ο αιώνα, υπονοώντας το μεγαλείο του. Όπως ακριβώς έκαναν κάποτε οι πλούσιοι έμπο-
ροι που προσέγγιζαν την πόλη έτσι κι εμείς θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη στη μεγάλη σκεπαστή
αγορά που μάλλον κρίνεται ως η αξιολογότερη του Ιράν με πληθώρα από σουβενίρ ενώ για
το βράδυ μια βόλτα στις φωτισμένες γέφυρες του ποταμού Ζαγιαντί απολαμβάνοντας παγωτό
από σαφράν θα μας αποκαλύψει το νυχτερινό ρομαντικό πρόσωπο της χιλιοτραγουδισμένης
πόλης.
Ημέρα 9η: Ισφαχάν
Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ξενάγηση στο ανάκτορο Τσεχέλ Σοτούν με
τους υπέροχους κήπους, γνωστό σαν παλάτι των 40 κιόνων ή αλλιώς ως παλάτι του
αντικατοπτρισμού. Οι αισθήσεις, όμως, απογειώνονται με την επίσκεψη στο πολύ-
χρωμο τέμενος του Ιμάμη στην βασιλική πλατεία του Ισφαχάν και το γειτονικό τζαμί
του Σεΐχη Λοφτολάχ, που η απουσία μιναρέ αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα τη μαγεία
των σχεδίων του τρούλου του που θεωρείται ο τρίτος ωραιότερος της Περσίας. Τέλος,
από τον εξώστη του παλατιού Αλη Καππού θα θαυμάσουμε την γραφική πλατεία
Μεϊντάν με τις ιππήλατες άμαξες και θα απολαύσουμε παραδοσιακό τσάι σε κάποιο
από τα πολλά τεϊοποτεία της πόλης. Το Τζαμί της Παρασκευής και ο Αρμένικος καθε-
δρικός ναός, θα κλείσουν μια μεγάλη και υπέροχη μέρα!
Ημέρα 10η: Ισφαχάν - Αμπιανέ - Κασάν - Τεχεράνη - Αθήνα
Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να μας αποκαλύψει η σημερινή διαδρομή, που θα ευχόμαστε
η μέρα να μην τελειώσει. Μετά το πρωινό αναχωρούμε από το Ισφαχάν για την Τεχεράνη.
Η αποκάλυψη ωστόσο έρχεται μέσα στα φαράγγια του όρους Κάρκας, όπου ξεπετάγεται
μπροστά μας το κοκκινωπό περίγραμμα του χωριού Αμπιανέ, σαν να βγήκε κατευθείαν από
την έρημο του Μεξικού ή τις πλαγιές του Αντιάτλαντα στο νότιο Μαρόκο. Εξαιρετική αρχιτε-
κτονική, παραδοσιακές φορεσιές και ένα τοπίο φωτογενέστατο που σίγουρα θα μας εντυπω-
σιάσει. Στη συνέχεια θα σταθούμε στο Κασάν, στις παρυφές της Μεγάλης Ερήμου, φημισμένο
για τους κήπους Φιν και τα πλούσια αρχοντικά των εμπόρων του παρελθόντος που αποτελούν
εξαίρετα δείγματα ιρανικής αστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Φθάνοντας το βράδυ
στην Τεχεράνη και γεμάτοι έντονες εικόνες από όσα είδαμε και ζήσαμε τις προηγούμενες
μέρες μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα. Τώρα πια γνω-
ρίζουμε σε βάθος τα μυστικά του Ιράν. Αυτά που τόσο απλόχερα μας αποκάλυψε σ’ αυτό το
πλούσιο οδοιπορικό. Επιβιβαζόμενοι στο αεροπλάνο και νοιώθοντας ακόμα την υγρασία
της πρωινής πάχνης κάνουμε όλοι μια ευχή. Να ξαναγυρίσουμε σύντομα.
Ημέρα 11η: Αθήνα Άφιξη στην Αθήνα. 



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Σαμαρκάνδη
Αναχώρηση, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για την εντυπω-
σιακή Σαμαρκάνδη, στους κόλπους της οποίας άνθισαν οι τέ-
χνες και οι επιστήμες της αρχαίας ανατολής. Πόλη με
ελεύθερο πνεύμα, ανεξάρτητη, δεκτική σε ανθρώπους δια-
φορετικών εθνικοτήτων και ανοιχτή σε ετερόκλητα ήθη και
πολιτισμούς, εδραίωσε στη φράση «Υπάρχουν πολλές σκά-
λες που οδηγούν στον ουρανό, αλλά δεν έχει διαφορά η
γλώσσα στην οποία προσεύχεσαι».
Ημέρα 2η: Σαμαρκάνδη
Άφιξη νωρίς το πρωί στη θρυλική Σαμαρκάνδη, τα Μαρά-
καντα ή Μαρακάνδη του Μ. Αλεξάνδρου και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας για σύντομη ξεκούραση πριν την ενδελεχή
γνωριμία μας με την πόλη. Η Σαμαρκάνδη, που αρχίζει να
ξετυλίγεται στα μάτια μας σαν ανατολίτικο παραμύθι, ανα-
πτύχθηκε στην αυλή του Ταμερλάνου, που την έκανε πρω-
τεύουσά του και την ανέδειξε σε παγκόσμιο πολιτιστικό
κέντρο, εξωραΐζοντάς την με κτήρια που σχεδίασαν και έκτι-
σαν οι καλύτεροι τεχνίτες - αιχμάλωτοι των κατακτημένων
χωρών.  Στο φως της ημέρας αποκαλύπτεται η περίφημη πλα-
τεία Ρετζιστάν, στολισμένη με τις ιδιαίτερης ομορφιάς μεντρέ-
σες, που την περικλείουν από τις τρεις πλευρές της, την
Ulugbek, τη Shir Dor και τη Tillya-Kori «τη στολισμένη με
χρυσό», στην απαράμιλλη ομορφιά των οποίων οφείλει την
ένταξή της, το 2001, στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς
της Unesco. Η ξενάγηση συνεχίζεται με το αρχιτεκτονικό συγ-
κρότημα Guri Emir που βρίσκονται οι τάφοι των δύο γιων
και των δύο εγγονών του Ταμερλάνου καθώς και το κενο-
τάφιο του ιδίου. Το Ταζ Μαχάλ και το μαυσωλείο του Χου-
μαγιούν στο Δελχί, είχαν πρότυπο αυτό το μαυσωλείο, που
ο λεπτοδουλεμένος τρούλος του, καθώς και όλο το μνημείο
σαν τουρμπάνι, είναι τέλεια κεντημένο με γαλάζια, τυρκουάζ
και σμαραγδί πλακάκια που αιχμαλωτίζουν το βλέμμα. Η συ-
νέχεια της περιήγησής μας θα μας οδηγήσει στο τέμενος της
πρώτης συζύγου του Ταμερλάνου της όμορφης Μπιμπί - Χα-
νούμ και περνώντας από το Siab Βazaar θα δοκιμάσουμε
κάποιο από τα 17 φημισμένα είδη ψωμιού της Σαμαρκάνδης,
που ανταγωνίζεται τους φουρνάρηδες της Τασκένδης. Το φως
του δειλινού φωτίζει μαγικά το σύμπλεγμα των είκοσι μαυ-
σωλείων, έργων τέχνης, στην νεκρόπολη Σαζι-Σίντα ενώ το
βραδινό πορτρέτο των εντυπωσιακά φωτισμένων μνημείων
της πόλης δύσκολα περιγράφεται και ακόμα πιο δύσκολα
ξεχνιέται. Η γεμάτη εικόνες και χρώματα ημέρα μας θα κλεί-
σει με δείπνο σε εστιατόριο με τοπικά εδέσματα.
Ημέρα 3η: Σαμαρκάνδη
Η ημέρα μας ξεκινά με επίσκεψη στο εργοστάσιο χαλιών Χαν-
τζούμ. Εδώ θα κατανοήσουμε γιατί οι εργάτες, πριν γίνουν πε-
ρισσότερο από ειδικοί στον τομέα τους, εκπαιδεύονται για ένα
χρόνο τουλάχιστον στα μυστικά του χαλιού και θα γίνουμε αυ-
τόπτες μάρτυρες της παραγωγής των γνωστών χειροποίητων
ολομέταξων χαλιών, που διατηρούν ακέραια την εξαιρετική

τους ποιότητα στο πέρασμα του χρόνου. Εξακολουθούμε με
την κρυμμένη στην παλιά πόλη συναγωγή, που ιδρύθηκε το
1891 για την Εβραϊκή κοινότητα, ενώ στην πορεία μας θα συ-
ναντήσουμε το αστεροσκοπείο Ούλουγκ Μπεγκ που κατα-
στράφηκε το 1449 και ανακαλύφθηκαν τα ερείπιά του το
1908. Εδώ θα κατανοήσουμε τη σχέση που συνδέει τους τρεις
μεγάλους αστρονόμους, τον Ίππαρχο τον Ρόδιο (190-120 π.Χ.)
φερόμενο και ως κατασκευαστή του μηχανισμού των Αντικυ-
θήρων, τον Πτολεμαίο από την Αλεξάνδρεια (100-160 μ.Χ.)
που έγραψε την αλμαγέστη δηλαδή τη μεγίστη και τον Ού-
λουγκ Μπεγκ, τον Μεγάλο πρίγκιπα, λάτρη και εφαρμοστή
των επιστημών, εγγονό αγαπημένο του Ταμερλάνου (1394-
1449), από τον οποίο πήρε το όνομά του το αστεροσκοπείο.
Ακολουθεί η επίσκεψη στο λόφο της Αφροσιάμπ όπου γεννή-
θηκε η Σαμαρκάνδη και στο μαυσωλείο του προφήτη Δανιήλ
για να καταλήξουμε σε ένα εργαστήριο παραγωγής χαρτιού
από μετάξι, με την παραδοσιακή χειροποίητη μέθοδο αιώνων,
όπου θα μελετήσουμε τη διαδικασία που έρχεται ως τις ημέρες
μας από την εποχή που η πόλη ανθούσε ως σταθμός στο
δρόμο του μεταξιού.  Θα κλείσουμε την ημέρα μας με το δεί-
πνο σε σπίτι ντόπιων, βιώνοντας την Ουζμπέκικη φιλοξενία και
γνωρίζοντας τις παραδόσεις τους.
Ημέρα 4η: Σαμαρκάνδη - Σαχριζάμπ - μπουχάρα
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για την Μπουχάρα. Η
στάση μας όμως στην Σαχριζάμπ, την γενέτειρα του Ταμερ-
λάνου χρωματίζει την ημέρα μας. Όταν σταθούμε ανάμεσα
στους δύο μεγαλοπρεπείς και ύψους 36μ πύργους της πύλης
του εντυπωσιακού αρχιτεκτονικού θαύματος Λευκού Παλα-
τιού- Ακ Σαράι που χτιζόταν επί 24 χρόνια και συνδέεται με
πάμπολλους θρύλους, θα συμφωνήσουμε ότι σωστά επέ-
λεξε για οικόσημό του, πρώτος αυτός στην ιστορία, τους τρεις
ολυμπιακούς κύκλους να συμβολίζουν την εξουσία του
πάνω στις τρεις ηπείρους του τότε γνωστού κόσμου. Συνεχί-
ζουμε με την πολύβουη αγορά της πόλης για να αντικρί-
σουμε το στιβαρό Kok Gumbas τζαμί, με το μπλε θόλο,
χτισμένο από τον Ούλουγκ Μπεγκ το 1434 προς τιμήν του
πατέρα του. Το συγκρότημα Dorut Tilyavat με το μαυσωλείο
του Σούφι πνευματικού πατέρα του Ταμερλάνου και το
Khazret Imam τζαμί ολοκληρώνουν τις εικόνες μας στη Σα-
χριζάμπ. Άφιξη στη Μπουχάρα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 5η: μπουχάρα
Μετά το πρωινό μας αρχίζει η ξενάγηση στην “ευγενική και
αρχοντική Μπουχάρα” χτισμένη σε λόφο λατρείας αρχαίων
Ζωροαστρών, με 360 τζαμιά και 11 μεντρεσέδες... γιατί “η
γνώση είναι το καθήκον κάθε πιστού”, όπως γράφει η ρήση
του Ουλούγκ Μπεγκ, που ανέδειξε τη Μπουχάρα σε πολιτι-
στικό κέντρο της κεντρικής Ασίας. Σταυροδρόμι καραβανιών,
στο δρόμο του μεταξιού, με τα θολωτά παζάρια και παρά-
δεισο λαϊκών παραδοσιακών χειροτεχνημάτων για τον σύγ-
χρονο επισκέπτη. Διαθέτει πάνω από δεκαέξι Καραβάν Σαράι,
όπως το ‘’Ντιβαν Μπεγκι’’ στο οποίο και θα ξεναγηθούμε, αρ-
χικά χώρος περισυλλογής των σούφι της πόλης, αργότερα κα-
ραβάν σαράι και τελικά μεντρεσές με τεχνητή λιμνούλα την
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
24/5, 14/6, 19/7, 9/8, 13/9, 

25/10, 15/11

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15.30 17.00
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ 21.55 04.05
ΤΑΣΚΕΝΔΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 02.40 05.45
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 07.15 08.40

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Πτήσεις με TURKISH AIRLINES / Ξενοδοχεία 5*,
4*sup & 3*sup με ημιδιατροφή καθημερινά (Η ξε-
νοδοχειακή υποδομή στο Ουζμπεκιστάν είναι
απλή, με τις βασικές ανέσεις) / Μεταφορές, εκδρο-
μές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρό-
γραμμα / Εισόδους κατά την διάρκεια των
ξεναγήσεων / Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
Έμπειρο αρχηγό/συνοδό της εκδρομής / Ταξιδιω-
τικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ό,τι δεν αναφέρεται παραπάνω ή ό,τι αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την
ημέρα εξόδου από τη χώρα

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΣΤΑΝ

Τασκένδη, Σαμαρκάνδη, Χίβα,
Σαχριζάμπ, Μπουχάρα, Νουκούς

ΤΑΞΙΔΙ 11 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€1350
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Lyabi Hauz. Το τζαμί Μπόλο Χάουζ είναι μια σκέτη ζωγραφιά, με αψιδωτούς νάρθηκες, μι-
χράμπ φιλοτεχνημένα σαν δαντέλα, καθιστές βεράντες «ιβάν» και ξύλινες κιονοστοιχίες που
στεφανώνονται με λαξευτές σταλακτιτικές κόγχες. Το μαυσωλείο των Σαμανιδών του 9ου
αιώνα - χώρος που, χρόνια θαμμένος στο χώμα - διατήρησε τη λιτή ομορφιά των Σελτζούκικων
έργων. Το μοναδικό Τσορ Μινόρ με τους τέσσερις μιναρέδες του υπήρξε βιβλιοθήκη των
σπουδαστών το 1807. Και βέβαια δεν θα ήταν ολοκληρωμένη η εμπειρία μας στην Μπου-
χάρα, αν δεν περιλάμβανε και την επίσκεψη στο παζάρι, την ανακαινισμένη σκεπαστή αγορά
της πόλης, όπου κάτω από αλλεπάλληλες «κουπόλες» απλώνονται τα εμπορεύματα των συν-
τεχνιών. Το απόγευμα θα απολαύσουμε μια παράσταση με μουσική, χορό και επίδειξη των
εθνικών τοπικών ενδυμασιών. Και οι ανατολίτικες εμπειρίες μας συνεχίζονται αφού για το δεί-
πνο μας θα είμαστε φιλοξενούμενοι μιας Ουζμπεκικής οικογένειας, θα γνωρίσουμε τον τρόπο
ζωής τους και θα λάβουμε μέρος στην παρασκευή του τοπικού πιάτου πλοβ.... επειδή η ζωή
είναι ένα Καραβάν Σαράι.
Ημέρα 6η: 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 σκηνές
Τουρκομάνων, κοπάδια συμβατικής κτηνοτροφίας και καμηλών, διάσπαρτα κοντά στο ρου
του Αμού Νταρία, του ποταμού Όξου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχίζουμε διαμέσου
των ερήμων Κιζίλ Κουλ που σημαίνει Κόκκινη Άμμος και Καρά Κουμ - Μαύρη ‘Άμμος. Άφιξη
στην Χίβα, την πόλη που ως το 1920 ήταν το μεγαλύτερο σκλαβοπάζαρο της Κ. Ασίας. Οι
Ρώσοι νεαροί, λόγω σωματότυπου κόστιζαν πιο ακριβά από τους ντελικάτους Πέρσες και ο
χάνος της Χίβα κρατούσε φόρο 20% για κάθε σκλάβο που έμπαινε στην πόλη. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 7η: Χίβα
Η σημερινή μέρα είναι εξ’ ολοκλήρου  αφιερωμένη στη Χίβα, που επί αιώνες υπήρξε η πρω-
τεύουσα του Εμιράτου της Χορεσμίας και έπεσε κατά την επέλαση του τσαρικού στρατού. Η πε-
ριήγησή μας στα καλντερίμια της πόλης μας αποκαλύπτει την αύρα της εξωτικής Ανατολής, στην
περσοσαρακηνή της φυσιογνωμία. Οικίες με βαριές, σκαλιστές πορτοσιές, στριμωγμένες ανά-
μεσα σε τζαμιά, μεντρέσες, χάνια, χαμάμ, καραβάν σεράι, σκεπαστά παζάρια και παλάτια δερ-
βίσηδων με υπέροχους μιναρέδες με λείες επιφάνειες, καθαρή οβάλ γραμμή, διακοσμητικούς
δακτύλους και εμαγιέ επενδύσεις σε αποχρώσεις τιρκουάζ, λαδί, γκρι, μπλε και σμαραγδί. Ανά-
μεσά τους και ο περίφημος Ημιτελής Μιναρές. Αν είχε ποτέ αποπερατωθεί θα ήταν σήμερα η
δεσποτική σιλουέτα της πόλης. Το ενδιαφέρον μας απογειώνεται καθώς μια-μια ξεδιπλώνονται
μπροστά στα μάτια μας οι ομορφιές της πόλης: το συγκρότημα Παχλεβί Μαχμούντ, με τις στρογ-
γυλές κουπόλες του, η ιδιαίτερη πρόσοψη του φρουρίου Κούνια Αργκ, ο Μιναρές και η Μεν-
τρέσα του Ισλάμ Χότζα, τα χαμάμ του Ανουσα Χαν, το Καραβάν Σεράι του Αλα Κούλι Χαν, τι
να πρωτοθαυμάσουμε! Το βράδυ θα απολαύσουμε ένα παραδοσιακό φολκλορικό σώου με
δείπνο στο Toza Bog Palace, που υπήρξε το θερινό Παλάτι των Εμίρηδων της Χίβα.
Ημέρα 8η: Χίβα - Νουκούς
Σήμερα θα μεταφερθούμε οδικώς στη πόλη Νουκούς χτισμένη στη μέση της ερήμου. «Όλοι
οι πολιτισμοί είναι μακρινοί συγγενείς διότι πηγάζουν από τον άνθρωπο», Ρήση του Al Biruni
(973-1048), φιλόσοφος και επιστήμονας, του οποίου το όνομα φέρουν ένας αστεροειδής και
ένας κρατήρας της σελήνης, γεννήθηκε στη πόλη Kath, μετανομασθείσα προς τιμή του, Μπι-
ρουνί, το 1957 και βρίσκεται 55 χλμ από τη Χίβα καθοδόν για τη Νουκούς, πρωτεύουσα του
αυτόνομου σήμερα Καρακαλπακστάν. Καθοδόν και περνώντας στις παρυφές της ερήμου
Kyzylkum με τους κόκκινους αμμόλοφους, θα σταθούμε για να επισκεφθούμε τα ερείπια δύο
κάστρων της ερήμου του 3ου και 4ου αιώνα μ.Χ. αλλά και θα φωτογραφηθούμε στον πο-

ταμό Αμου Ντάρια, τον Ωξό ποταμό που πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος φθάνοντας στην Υπε-
ρωριακή χώρα. Η σημερινή διαδρομή, μας αποζημιώνει με το μοναδικό μουσείο Καλών Τε-
χνών Savitsikiy και τη μοναδική συλλογή του έργων Αβαν Γκαρντ, που θα επισκεφθούμε
μόλις φτάσουμε στην πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 9η: Νουκούς - Τασκένδη
Μετά το πρωινό μας μεταφορά στο αεροδρόμιο και την πτήση μας για Τασκένδη. Άφιξη και
άμεση τακτοποίηση στο ξενοδοχείο για λίγη ξεκούραση στην ‘’πόλη του ψωμιού’’, προσωνύμιο
που απέκτησε στα χρόνια της μεγάλης πείνας της Ρωσίας 1920-1921. Στη συνέχεια ξεκινάμε την
ξενάγησή μας στην Τασκένδη ‘’πόλη της πέτρας’’ όπως μεταφράζεται από την τούρκικη λέξη
Τash=πέτρα και την περσική Κent=πόλη. Πολυεθνική, όπως και το όνομά της άλλωστε φανερώνει.
Το μωσαϊκό των κατοίκων της, που εκπλήσσει τους επισκέπτες της, μαρτυρά την γεμάτη ανατροπές
ιστορία της, ενώ η γλώσσα τους αποδεικνύει ότι όλοι οι λαοί που πέρασαν άφησαν το πολιτιστικό
χνάρι τους σε όλη τη χώρα. Οι Πέρσες νομάδες που κατείχαν την περιοχή από την πρώτη χιλιετία
π.Χ., έδωσαν την σκυτάλη, τον 7ο αιώνα μ.Χ., στους Άραβες και το Ισλάμ, που τους διαδέχθηκαν
οι Τούρκοι και αυτούς οι Μογγόλοι του Τζένκινς Χαν που την κατέστρεψαν ολοσχερώς το 1219
μ.Χ. Οι Τιμουρίδες Μογγόλοι δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την πόλη, ενώ οι Ουζμπέκοι, τούρ-
κικη φυλή νομάδων ιδρύουν τη δυναστεία των Σιαμπανιδών και η Τασκένδη ανθεί και πάλι από
το εμπόριο στο δρόμο του μεταξιού. Τα φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά δείχνουν τις επιμειξίες
με τους Τατάρους Μογγόλους, ενώ οι Ρώσοι κάτοικοί της είναι είτε απόγονοι των πρώτων Ρώσων,
που η νίκη τους στο “μεγάλο παιχνίδι” γεωπολιτικής ισχύος τους έφερε στα χανάτα που έγιναν ρώ-
σικα προτεκτοράτα αρχές του 19ου αιώνα, είτε μεταφέρθηκαν την εποχή του Στάλιν στα πλαίσια
εκρωσισμού των σοβιετικών επαρχιών. Μπορεί η πόλη να μην έχει πολλά διασωθέντα μνημεία
λόγω του μεγάλου σεισμού το 1966, όμως εκπλήσσει ευχάριστα με τα πολλά πάρκα, τις μεγάλες
λεωφόρους, τα μοντέρνα κτίρια. Στην ξενάγηση που ακολουθεί στην παλιά πόλη, θα επισκε-
φθούμε το αρχιτεκτονικό συγκρότημα Χαζράτ Ιμάμ στου οποίου τη μεντρέσα Barak Khan φυ-
λάσσεται το κοράνι του Osman, ένα από τα πρώτα χειρόγραφα, γραμμένο αμέσως μετά το
θάνατο του προφήτη Μωάμεθ και φυλασσόμενο για αιώνες στο χαλιφάτο της Βαγδάτης απ’
όπου ο Ταμερλάνος το έφερε στο Ουζμπεκιστάν. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στο Χοσρου Βazaar,
που βρίσκεται στην ίδια θέση από τον 9ο αιώνα όταν όλες οι πύλες της πόλης οδηγούσαν εδώ
που σήμερα στέκει ανακαινισμένο μεν, διατηρώντας δε τα στοιχεία της αρχικής ανατολίτικης αρ-
χιτεκτονικής. Εδώ πωλούνται τα προϊόντα της Κ. Ασίας. Στη συνέχεια θα κλείσουμε τη μέρα μας
με την επίσκεψη στο Εθνολογικό μουσείο για να πάρουμε μια γεύση από το πολιτιστικό και αν-
θρωπογεωγραφικό μωσαϊκό, όχι μόνο του Ουζμπεκιστάν αλλά της ευρύτερης περιοχής της Κ.
Ασίας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 10η: Τασκένδη
Σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στη γνωριμία της νέας πόλης και του σύγχρονου τρό-
που ζωής. Πρώτος σταθμός μας η κεντρικότατη πλατεία Mustaqillik - Ανεξαρτησίας, που είναι
αγαπημένος τόπος χαλάρωσης των κατοίκων, στολισμένη με πανέμορφα σιντριβάνια. Συνε-
χίζουμε με το μουσείο καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, την πλατεία Θεάτρου με την εντυ-
πωσιακή ακαδημαϊκή όπερα, που περιλαμβάνεται στις καλύτερες του κόσμου και φιλοξενεί
έργα τόσο του παγκοσμίως κλασσικού ρεπερτορίου όσο και εθνικών δημιουργών και την
πλατεία Ταμερλάνου. Δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε μία επίσκεψη στο αξιοθαύμαστο
μετρό της πόλης, το πρώτο που δημιουργήθηκε στην Κεντρική Ασία και αποτελεί πόλο έλξης,
εξαιτίας της αρχιτεκτονικής του, που είναι μία από τις ομορφότερες του κόσμου αλλά και της
καλλιτεχνικής διακόσμησης που εντυπωσιάζει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.
Αργά το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Ημέρα 11η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - δελχί
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Δελχί
μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Ημέρα 2η: δελχί
Λέγοντας: “Σουπραμπχάτ” -  “καλημέρα σας” θα ξεκινήσουμε
τη σημερινή μας ξενάγηση, αφιερωμένη στην πρωτεύουσα
της Ινδίας, το παλαιό και νέο Δελχί. Δύο συνεχόμενες γεω-
γραφικά πόλεις, τόσο διαφορετικές μεταξύ τους Μια πόλη
μοναδική, που κουβαλά την ιστορία χιλιάδων ετών, κοιτίδα
θρησκευτικών δογμάτων, φιλοσοφικών στοχασμών, μια
πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα, μοναδική και απλά υπέ-
ροχη. Στο παλαιό Δελχί οι εικόνες διαδέχονται η μια την
άλλη. Αδιάβατοι δρόμοι με ένα πολύχρωμο πλήθος να κυ-
κλοφορεί ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ρίκσο, αγελάδες, ποδή-
λατα και ατελείωτα κορναρίσματα. Κάπου ανάμεσά τους και
εμείς, πάνω σε ποδήλατα (ρίκσο, η ονομασία τους όπως και
των μηχανοκίνητων μοτοποδηλάτων), να κάνουμε βόλτα στο
chandni chowk, την αγορά της πόλης, εντυπωσιασμένοι από
το πολύβουο μελίσσι γύρω μας. Συνεχίζουμε για το μεγάλο
Τζαμί, έδρα της μουσουλμανικής κοινότητας, κατασκευα-
σμένο από κόκκινο ψαμμίτη και λευκό μάρμαρο, το οποίο
δεσπόζει στον λόφο της περιοχής και ξεχωρίζει για το μέγε-
θός του καθώς μπορεί να φιλοξενήσει έως και 25.000 άτομα.
Θα περάσουμε από το Κόκκινο Φρούριο, όπου πρωταγωνι-
στεί η Πύλη της Λαχόρης. Εκεί στις 15/08/1947 υψώθηκε η
σημαία της ανεξάρτητης Ινδίας και κάθε χρόνο την ίδια μέρα
ο πρωθυπουργός της χώρας εκφωνεί τον καθιερωμένο
λόγο. Απέναντι από το παλαιό Δημαρχείο, δεσπόζει ο ναός
των Σιχ, της μονοθειστικής θρησκείας που ξεκίνησε τον 15ο
αιώνα με επιρροές κυρίως από τον Ινδουισμό και το Ισλάμ.
Συνεχίζουμε για το Νέο Δελχί, σε απόσταση 8 χλμ. νότια από
την παλιά πρωτεύουσα της Ινδίας. Αν και η απόφαση της
ίδρυσης της νέας αυτής πόλης ανάγεται στο1912, η ανέγερσή
της ολοκληρώθηκε το 1929. Το Νέο Δελχί είναι μια ωραία
πόλη με φαρδείς δρόμους και μεγάλες πλατείες, όπου τα με-
γαλοπρεπή κυβερνητικά κτίρια διαδέχονται τα ιδιωτικά μέ-
γαρα Ινδών μεγιστάνων που έχουν μεταφέρει τις έδρες των
επιχειρήσεών τους εκεί. Εντυπωσιαζόμαστε από το Προ-
εδρικό Μέγαρο, το Κοινοβούλιο, τις λεωφόρους των Πρε-
σβειών, και την Πύλη της Ινδίας, χτισμένη προς τιμήν των
Ινδών στρατιωτών που έπεσαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο, όπου δεσπόζει
ο μιναρές Κουτούμπ, και θα επισκεφτούμε τον τύμβο του
Χουμαγιούν, του 2ου στη σειρά ηγέτη της δυναστείας των
Μουγκάλ. Ολοκληρώνουμε τη ξενάγησή μας, επισκεπτόμε-
νοι το Rajghat, σημείο όπου καίει η άσβεστη φλόγα στην
μνήμη του Μαχάτμα Γκάντι. “Πρέπει να είσαι η αλλαγή που
θέλεις να έρθει”, θρυλική έκφραση του Μοχάντας Καραμ-
τσάντ Γκάντι (όπως ήταν το πραγματικό του όνομα) η διδα-
σκαλία του οποίου επηρέασε το διεθνές κίνημα για την
ειρήνη και μαζί με τον ασκητικό βίο του συνέτειναν στο να

καθιερωθεί σαν ένα από τα παγκόσμια σύμβολα του 20ού
αιώνα. Δείπνο και διανυκτέρευση. “σουμπ ρατρι“ “καληνύχτα
σας”.
Ημέρα 3η: δελχί - Τζαϊπούρ
Μετά το πρωινό μεταφερόμαστε οδικώς στην υπέροχη ροζ
πόλη, τη Τζαϊπούρ όπου και φτάνουμε νωρίς το απόγευμα.
Η πορεία της διαδρομής, περνώντας από πόλεις και χωριά,
ατελείωτα παζάρια αλλά και μεγάλους αυτοκινητόδρομους,
μας γνωρίζει διαφορετικές πτυχές της καθημερινής ζωής των
ανθρώπων της περιοχής. Η πόλη Τζαϊπούρ, είναι η πρω-
τεύουσα του κρατιδίου Ρατζαστάν στην Ινδία. Ιδρύθηκε το
1727 από τον Μαχαραγιά Τζάι Σίνγχ ΙΙ από τον οποίο πήρε
το όνομα η πόλη. Ο χαρακτηρισμός της πόλης ως η Ροζ πόλη
οφείλεται στο ροδαλό χρώμα που είναι βαμμένα τα κτήρια,
στην παλιά περιτοιχισμένη πόλη. Σήμερα το απόγευμα θα πα-
ρακολουθήσουμε τη θρησκευτική τελετή Αάρτι, ομαδική
προσευχή στο κεντρικό ινδουιστικό τέμπλο το οποίο και δε-
σπόζει στο ανακτορικό συγκρότημα της πόλης, Η πολυχρω-
μία του πλήθους, η θρησκευτική ευλάβεια και το πλήθος των
ασμάτων θα μας εντυπωσιάσουν. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 4η: Τζαϊπούρ
“ Κε  σανντααρ ντιν Χε ατζ “ “Τι υπέροχη ημέρα η σημερινή”
Πρωινό ξύπνημα και στη συνέχεια οδηγούμαστε στο Φρού-
ριο Άμπερ, 11 χλμ. βόρεια από το κέντρο της πόλης. Χτισμένο
από τον Raja Man Singh, δεσπόζει πάνω στον λόφο, εκεί
όπου οι rajput πολεμιστές, εγκαθίδρυσαν την κυριαρχία στην
ευρύτερη περιοχή του Ρατζαστάν. Ανηφορίζουμε στο κάστρο
με τους ελέφαντες και αντικρίζουμε την πύλη της Ανατολής,
την αίθουσα των δημοσίων ακροάσεων, των ιδιωτικών
ακροάσεων, το υπέροχο sheesh mahal, και τα διαμερίσματα
των γυναικών και παλλακίδων του μαχαραγιά. Κατηφορί-
ζοντας από το Amber Fort, σταματούμε να φωτογραφήσουμε
το υπέροχο Jal Mahal, παλάτι της λίμνης. Στη συνέχεια ει-
σερχόμαστε στο συγκρότημα του παλατιού της πόλης, το
οποίο κατασκευάστηκε από τον Jai Singh II to 1729. Φωτο-
γραφικό υλικό, έπιπλα εποχής, ενδύματα και προσωπικά αν-
τικείμενα μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Το πενταόροφο
κτίριο hawa Mahal (παλάτι των ανέμων) δεσπόζει στην πε-
ριοχή. Χτίστηκε το 1799 για τις γυναίκες της βασιλικής οικο-
γένειας με σκοπό να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην
αγορά μέσα από τα μικρά παραθυράκια και να μην γίνονται
ορατές. Η επίσκεψή μας στο αστεροσκοπείο Jantar Mantar,
θα μας εντυπωσιάσει και θα αντιληφθούμε την προσπάθεια
που κατέβαλε ο Jai Singh II να μετρήσει με ακρίβεια το
χρόνο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 5η: Τζαϊπούρ - Άγκρα
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε οδικώς για την Άγκρα, αφού
επισκεφτούμε πρώτα το χωριό Αμπανέρι, το οποίο βρίσκεται
95 χλμ. ανατολικά της Τζαϊπούρ 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. Η δεξαμενή αποτελείται από 13 επί-
πεδα, 3.500 σκαλοπάτια, τα οποία έδιναν τη δυνατότητα σε
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
10 & 14/6, 7/7, 7, 8, 13 &19/8, 

3/9, 20/10, 8 & 11/11 

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18.05 23.35
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΔΕΛΧΙ 04.00 09.10
ΔΕΛΧΙ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 04.15 06.15
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10.50 15.00

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Emi-
rates και Etihad / Ξενοδοχεία 5* / Πρωινό και δεί-
πνο καθημερινά / Μεταφορές με πολυτελή
κλιματιζόμενα πούλμαν όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα / Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία). Είσοδοι
κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων σε όλα τα επισκε-
πτόμενα μέρη σύμφωνα με το πρόγραμμα / Αχθο-
φορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο / Ξεναγήσεις
από διπλωματούχους ξεναγούς σύμφωνα με το
πρόγραμμα / Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. /
Έλληνας έμπειρος αρχηγός-συνοδός της εκδρομής
σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας / Ταξιδιωτικό
φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ό,τι δεν αναφέρεται παραπάνω ή ό,τι αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο / Βίζα εισόδου στη
χώρα (80€)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ
από την ημέρα εξόδου από τη χώρα, σκαναρι-
σμένο αρχείο του διαβατηρίου σας (μορφή PDF
10-300 KB) και μία σκαναρισμένη έγχρωμη φωτο-
γραφία (μορφή JPEG 10 KB-1 MB διαστάσεων
350Χ350 pixels) σε άσπρο φόντο.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΝΔΙΑΣ 

ΒΑΡΑΝΑΣΙ 
ΚΑΖΟΥΡΑΧΟ

ΤΑΞΙΔΙ 10 ΗΜΕΡΩΝ 

ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΔΙΑΣ 8ημ 
ΔΕΛΧΙ - ΑΓΚΡΑ - ΤΖΑΪΠΟΥΡ

Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από €470

AΠΟ
€890
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μεγάλο αριθμό κατοίκων να μαζεύουν συγχρόνως νερό από τη δεξαμενή, ενώ με 30 μ.
βάθος είναι η μεγαλύτερη και βαθύτερη της ινδικής υποηπείρου. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε
130 χλμ. ανατολικά, για να επισκεφτούμε το Φετεχπούρ Σικρί. Η πόλη ιδρύθηκε πριν από
τέσσερις περίπου αιώνες, όταν ο τρίτος αυτοκράτορας της δυναστείας των Mughal, Muh-
hammed Jalal-ud-din Akbar, αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας,
σχεδιάζοντας μία πόλη εξ’ ολοκλήρου από την αρχή. Η σχεδίαση της πόλης συνοψίζει τα
σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της εποχής των Mughal: την περσική ισλαμική αρχιτεκτονική
και την ινδική παράδοση. Η ανακτορική πόλη περιλαμβάνει όλα τα στερεότυπα της εποχής
εκείνης τα οποία όμως ενσωματώνουν στοιχεία από την ινδική, μουσουλμανική ακόμα και
χριστιανική παράδοση με τέτοιον τρόπο ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ισορροπημένο
και αρμονικό. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει το κτιριακό συγκρότημα το οποίο αποτελούσε το
θρησκευτικό κέντρο της ηγεμονικής πόλης. Όταν ο Akbar κατασκεύαζε την νέα αυτοκρατο-
ρική κατοικία, στην περιοχή ζούσε ένας Σούφι μοναχός, ο Selim με τους ακόλουθους και τους
μαθητές του. Ο Akbar απέκτησε δόξα και φήμη δεν είχε όμως αποκτήσει αρσενικό απόγονο.
Σύμφωνα με το θρύλο λοιπόν ζήτησε με ευλάβεια και σεβασμό το χρησμό του σοφού μο-
ναχού και όταν κατάφερε να αποκτήσει επιτέλους απόγονο, έδωσε τίτλους και προνόμια στον
μοναχό και στους απογόνους του, το όνομα Selim στον γιό του, (ο μετέπειτα τέταρτος αυτο-
κράτορας των Mughal, ο Jahan Gir) και έκτισε το συγκρότημα το οποίο περιλάμβανε δυο
μνημειακές πύλες - εισόδους, τέμενος και πτέρυγες για την διαμονή των μοναχών. Το κτίριο
όμως που εντυπωσιάζει και μαγνητίζει περισσότερο τον επισκέπτη είναι το Μαυσωλείο του
Salim κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο, ξύλο και φίλντισι, του οποίου την κατασκευή
διέταξε ο ίδιος ο Akbar. Τέλος, συνεχίζουμε 37 χιλιόμετρα ανατολικά, στην πόλη της Άγκρα,
όπου φτάνουμε αργά το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 6η: Άγκρα
“Νάμαστε” “καλωσήλθατε”. Η σημερινή μας ξενάγηση ξεκινά με το εντυπωσιακό μαυσωλείο
Ταζ μαχάλ, χτισμένο από τον Σουλτάνο Σαχ Τζαχάν, στη μνήμη της γυναίκας του Μουμτάζ
Μαχάλ. Χιλιάδες τεχνίτες εργάστηκαν για 22 χρόνια ώστε να ολοκληρώσουν αυτό το υπέ-
ροχο μνημείο αγάπης. Η αρχιτεκτονική του αρτιότητα, οι καταπληκτικές εγχαράξεις με την τε-
χνική της pietra dura και οι ένθετες διακοσμήσεις μας εκπλήσσουν. Η πορεία μας στα βάθη
των χρόνων, αυτών της μουσουλμανικής κυριαρχίας των Μουγκάλ δυναστειών στην Ινδία,
συνεχίζεται με την επίσκεψή μας στο φρούριο της Άγκρα.
“Σούνταρ σάμα”  “υπέροχη θέα”, αναφωνούμε ανηφορίζοντας στο κάστρο, εκεί όπου δεσπό-
ζει το εντυπωσιακό συγκρότημα παλατιών που στέγασε τους αυτοκράτορες Άκμπαρ, Τζα-
χανγκίρ και Σαχ Τζαχάν. Το υπέροχο κόκκινο φρούριο περιβάλλεται από διπλά τείχη με
τάφρο και αποτελείται από παλάτια, κήπους και εσωτερικές αυλές δημιουργώντας μια κα-
στροπολιτεία. Η ξενάγηση της πόλης της Άγκρα συνεχίζεται στην ανατολική πλευρά του πο-
ταμού Γιαμούνα, επισκεπτόμενοι το μαυσωλείο Itmad Ud Daulah, δημιουργημένο από τη
Nur Jahan, προς τιμή του πατέρα της. Το μαυσωλείο αποτελεί πρότυπο για τη δημιουργία του
Ταζ Μαχάλ και σηματοδοτεί την μετάβαση από την πρώιμη στην κύρια περίοδο της ταφικής
αρχιτεκτονικής των Μουγκάλ. Δείπνο και διανυκτέρευση.

Ημέρα 7η: Άγκρα - Όρτσα - Καζουράχο
Μετά το πρωινό μεταφερόμαστε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Άγκρα για να επιβιβαστούμε
στο τρένο με κατεύθυνση το Τζανσί και από εκεί οδικώς για την Όρτσα, βόρεια περιοχή του
κρατιδίου Madya Pradesh. Κάστρα, ινδουιστικοί ναοί, κήποι και δεξαμενές συνθέτουν μια ει-
δυλλιακή εικόνα μιας άλλης εποχής, αυτήν των Rajput πολεμιστών. Θα ξεναγηθούμε στο κά-
στρο παλάτι Jahangir Mahal, το ανάκτορο Raj Mahal και θα φωτογραφήσουμε το Sheesh
Mahal, τμήμα του οποίου λειτουργεί ως ξενοδοχείο. Υπέροχες τοιχογραφίες, αίθουσες υπο-
δοχής και μεγαλοπρεπή δωμάτια συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό. Μεταφορά οδικώς στο
Καζουράχο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 8η: Καζουράχο - Βαρανάσι
Τα περίφημα ερωτικά ανάγλυφα που κοσμούν τους ναούς του Καζουράχο αποτελούν πόλο
έλξης για τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ο αρχαιολογικός χώρος αποτελείται από 25
σήμερα σωζόμενους ναούς, από τους 84 που αριθμούσε η περιοχή την περίοδο των Chan-
dela μεταξύ του 9ου και 11ου αιώνα. Οι ναοί του Καζουράχο, έξοχα δείγματα ινδο άρειας
αρχιτεκτονικής, χωρίζονται σε δύο ομάδες: τους δυτικούς (ταντρικοί - ινδουιστικοί) και τους
ανατολικούς (Τζαινιστικοί). Αισθησιακές μορφές, περίτεχνες ακροβασίες, ερωτικές περιπτύξεις
με πολλαπλές ερωτικές στάσεις μαγνητίζουν το βλέμμα του επισκέπτη σε ένα μοναδικά γα-
λήνιο τοπίο. Αφού ξεναγηθούμε στο χώρο, μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση
μας προς το Βαρανάσι. Το Βαρανάσι ή Μπενάρες είναι το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο
των ινδουιστών. Είναι πασίγνωστη η πόλη για τα ghats, τα μεγάλα πέτρινα σκαλοπάτια στις
όχθες του Γάγγη, όπου γίνονται οι αποτεφρώσεις των νεκρών. Σύμφωνα με την ινδουιστική
παράδοση όποιος αποτεφρώνεται στο Βαρανάσι και σκορπίζεται η στάχτη του στον Γάγγη
απελευθερώνεται από τον αέναο κύκλο των μετενσαρκώσεων. Με την άφιξή μας, θα απο-
λαύσουμε μια βόλτα με παραδοσιακά δίκυκλα, ρίκσο, στο ιστορικό της κέντρο. Η μέρα μας
θα κλείσει στις όχθες του Γάγγη, όπου και θα παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή
Αάρτι. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 9η: Βαρανάσι - δελχί
Στην πρωινή περιπατητική ξενάγηση στο κέντρο του Βαρανάσι, εικόνες μιας διαφορετικής πραγ-
ματικότητας μας καθηλώνουν. Πιστοί πλένονται στα βρώμικα αλλά ιερά νερά του Γάγγη, γκου-
ρού κάνουν διαλογισμό και φτάνουν μετά από σκληρή δοκιμασία στη λύτρωση, ενώ η
μυρωδιά από τα καμένα πτώματα είναι διάχυτη στον αέρα. Κοντά στην πόλη, στην περιοχή του
Sarnath, o Gautama Buddha, εκφώνησε το πρώτο του κήρυγμα το 528 π.Χ. και “έθεσε σε κί-
νηση τον τροχό του Dharma”. Γι’ αυτό το λόγο η περιοχή θεωρείται ένα από τα τέσσερα ιερά
σημεία προσκυνήματος των βουδιστών. Αφού ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο, όπου
δεσπόζει η μεγάλη στούπα, θα μεταβούμε στο αρχαιολογικό μουσείο για να θαυμάσουμε,
ανάμεσα στα άλλα εκθέματά του το πιο διάσημο, την περίφημη Στήλη του Ashoka. Στη συνέχεια
μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για τη πτήση μας προς το Δελχί. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 10η: δελχί - Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση από το διεθνές αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι, μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την
πτήση της επιστροφής. Ευχή και προσδοκία μας  “να ξανάρθουμε”!



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Ανόι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση μέσω ενδιά-
μεσου σταθμού για το δυναμικό Ανόι, στο Βόρειο Βιετνάμ,
την παραδοσιακή πρωτεύουσα της μαρτυρικής χώρας, που
τις τελευταίες δεκαετίες έχει μεταμορφωθεί σε μια μοντέρνα
και πλούσια Ασιατική μεγαλούπολη. 
Ημέρα 2η: Ανόι
Άφιξη στο αεροδρόμιο μετά την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών εισόδου στην χώρα, μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο
μας. Το Ανόι είναι μία πρωτεύουσα μοναδική. Μπορεί να
ακούγεται ως κλισέ, όμως πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει
άλλη σαν και αυτήν. Χτισμένο γύρω από την θρυλική λίμνη
Χοαν Κιεμ, το Ανόι ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στην πα-
ράδοση και τον μοντερνισμό. Η πρώτη μας επαφή με το πο-
λύβουο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί με τον πλέον
παραδοσιακό τρόπο. Βόλτα με ποδήλατο-ταξί στον παλιό
εμπορικό τομέα με τα τριάντα έξι δρομάκια -το κάθε ένα
αφιερωμένο σε μια διαφορετική επιχειρηματική συντεχνία-
που λειτουργεί από τον 11ο αιώνα. Ο περίπατος που θα ακο-
λουθήσει κατά μήκος της όχθης της λίμνης θα βοηθήσει στον
καλύτερο προσανατολισμό μας.
Ημέρα 3η: Ανόι - ολοήμερη εκδρομή στο Χα Λόνγκ
- Ανόι
Ο Κόλπος του Χα Λονγκ, το “Στολίδι του Βιετνάμ”, περιλαμβά-
νεται στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO από το 1992 και στην λίστα των
Εθνικών Κειμηλίων και Τόπων του Βιετνάμ από το 1962. Η ση-
μερινή μας εκδρομή θα αποκαλύψει την σπάνια ομορφιά των
ορεινών αυλακώσεων των οροσειρών του Βορειοανατολι-
κού Βιετνάμ. Έχοντας έκταση 1.553 τ.χλμ. με διάσπαρτες πάνω
από 1.600 ασβεστολιθικές νησίδες με πυκνή βλάστηση, ο κόλ-
πος Χα Λογκ δημιουργεί μοναδικές εικόνες και καθηλώνει
τους επισκέπτες.  Οι γεωλογικοί σχηματισμοί έχουν ηλικία πε-
ρίπου 500 εκατομμυρίων χρόνων ενώ και στην ευρύτερη ζώ-
νη του κόλπου εμφανίζονται παρόμοια γεωλογικά, μορφολο-
γικά, κλιματικά και πολιτιστικά φαινόμενα. Η κρουαζιέρα με
παραδοσιακό πλοιάριο, ανάμεσα στους ογκώδεις σχηματι-
σμούς, αποτελεί μία μοναδική εμπειρία. Εκατοντάδες κατα-
πράσινοι βράχοι, αποτέλεσμα εδαφικής διάβρωσης εκατομ-
μυρίων ετών, συνθέτουν ένα ονειρικό τοπίο.  Η ξενάγηση σε
ένα από τα μαγευτικά σπήλαια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες
και το γευστικότατο γεύμα με θαλασσινά και άλλα βιετναμέζι-
κα παραδοσιακά πιάτα, ολοκληρώνουν την εμπειρία της ημέ-
ρας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Ανόι.
Ημέρα 4η: Ανόι - Χόα Λου - Κοιλάδα Thung Nang -
Ανόι
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε στην αρχαία πρω-
τεύουσα του Βιετνάμ, Χόα Λου, η οποία ονομάζεται και “ο
χερσαίος κόλπος Ha Long”. Θα επισκεφθούμε τους δύο να-
ούς αφιερωμένους στους Dinh και Le, οι οποίοι βρίσκονται
σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον. Αμέσως μετά θα μεταφερ-

θούμε στην Thung Nang, η οποία είναι μία παρθένα και
ανέγγιχτη περιοχή. Η κοιλάδα Thung Nang είναι στη μέση
των ορεινών βράχων, οι οποίοι καλύπτονται από δέντρα και
με πολλές κρυφές γοητείες που πρέπει να ανακαλυφθούν.
Στην κρουαζιέρα που θα ακολουθήσει θα θαυμάσουμε τους
εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς, τα γραφικά βου-
νά, τα μοναδικά ποτάμια - σπήλαια και θα δούμε τους ντόπι-
ους χωρικούς να ψαρεύουν στην άγρια αυτή περιοχή. Η γα-
λήνη του τοπίου με τους ορυζώνες, τα ψηλά - επιβλητικά
βράχια και τα ιερά σπήλαια απλά θα μας σαγηνεύσει. 
Ημέρα 5η: Ανόι
Το Ανόι υπήρξε η πρωτεύουσα της γαλλικής Ινδοκίνας και το
διοικητικό κέντρο. Είναι μια πόλη με περισσότερα από 1.000
χρόνια ιστορίας και δικαίως θεωρείται το πνευματικό και πο-
λιτιστικό κέντρο του Βιετνάμ. Η ξενάγηση είναι απλά συγκλο-
νιστική. Τα υπέροχα λευκά γαλλικά αποικιακά οικοδομήμα-
τα γοητεύουν με την κομψότητά τους, το σπίτι του Χο Τσι
Μινχ, ηγέτη του νέου Βιετνάμ, εντυπωσιάζει με τη λιτότητά
του ενώ το μεγαλειώδες μαυσωλείο του αποτελεί ένα τρανό
δείγμα του σεβασμού που θρέφουν οι Βιετναμέζοι στο πρό-
σωπο του πολιτικού που άλλαξε την ροή της ιστορίας. Ο κινε-
ζικής τεχνοτροπίας Ναός Ngok Son και η γέφυρα Huc, πάνω
στην λίμνη, είναι τα απόλυτα σύμβολα του Ανόι ενώ ο υπέ-
ροχα διακοσμημένος “Ναός της Λογοτεχνίας” του 11ου αι-
ώνα και το κομψό τέμπλο του “Ενός Πυλώνα” αποτελούν τα
απαυγάσματα της αυστηρής Βουδιστικής παράδοσης της πό-
λης. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται στο πολύ ενδιαφέρον
Εθνολογικό Μουσείο.  Το απόγευμα θα παρακολουθήσου-
με, σε ειδικά διαμορφωμένο θέατρο, το μοναδικό στον κό-
σμο θέαμα των “Μαριονεττών του νερού”, που επί 10 περί-
που αιώνες αποτελούσε τον κύριο τρόπο διασκέδασης των
εργατών των ορυζώνων.
Ημέρα 6η: Ανόι - Ντανάνγκ - Χόι Αν
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την μοντέρνα πό-
λη του Ντανάγκ, το μεγαλύτερο λιμάνι του κεντρικού Βιετ-
νάμ, στις ακτές της Κινεζικής θάλασσας, στους πρόποδες των
“Μαρμάρινων Ορέων” και τέταρτο μεγαλύτερο αστικό πυ-
ρήνα της χώρας. Επίσκεψη στο εξαιρετικό μουσείο, με τα πε-
ρίφημα ευρήματα του θεοκρατικού πολιτισμού των Τσαμ,
ενός ύστερου ινδουιστικού πολιτισμού, που άνθησε στην πε-
ριοχή τον 7ο αιώνα και στη συνέχεια μία στάση στη γνωστή
“China Beach”, όπου αποβιβάστηκαν οι πρώτοι Αμερικανοί
πεζοναύτες κατά τη διάρκεια του αιματηρού πολέμου του
Βιετνάμ. Το μεσημέρι θα μας βρει στο διάσημο και γραφικό
Χόι Αν, μια από τις ομορφότερες εικόνες που έχει να παρου-
σιάσει η χώρα. Απογευματινή ξενάγηση στο άθικτο από το
πέρασμα του χρόνου παλιό πορτογαλικό λιμάνι με τις τοξω-
τές γέφυρες, κινεζικής επιρροής στην διακόσμηση, παγόδες,
τα πορτοκαλόχρωμα ξύλινα κτίρια των εμπόρων του 16ου
αιώνα, τα κινεζικά και ιαπωνικά ιερά, την γεμάτη πολύχρω-
μα φαναράκια αγορά της πόλης, όλα αυτά, που έκαναν την
UNESCO να συμπεριλάβει το Χόι Αν στη λίστα των μνημείων
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
23/5, 13/6, 4 & 25/7, 8 & 22/8, 

5/9, 10 & 24/10, 14/11  

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 20.55 21.45
ΝΤΟΧΑ - ΑΝΟΪ 23.05 02.55
ΑΝΟΪ - ΝΤΟΧΑ 13.20 16.40
ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 19.20 20.15

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Qatar
Airways / Ξενοδοχεία 4*/5* / Ημιδιατροφή κα-
θημερινά, εκτός της 16ης μέρας (όπου μόνο
πρωινό) / Μεταφορές, μετακινήσεις όπως ανα-
γράφονται στο πρόγραμμα / Τέλη εισόδων (π.χ.
μουσεία): Είσοδοι κατά την διάρκεια των ξεναγή-
σεων σε όλα τα επισκεπτόμενα μέρη σύμφωνα με
το πρόγραμμα / Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’
άτομο / Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Ξεναγήσεις
από διπλωματούχους ξεναγούς σύμφωνα με το
πρόγραμμα / Αντιπρόσωπο - Συνοδό: Έλληνας έμ-
πειρος αρχηγός  - συνοδός της εκδρομής σε όλη
τη διάρκεια του ταξιδιού σας / Ταξιδιωτικό φά-
κελο με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Κόστος βίζας €90 περίπου / Προαιρετική ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους €15 / Ό,τι δεν ανα-
φέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητη φωτοτυπία του διαβατηρίου σας με
6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από τη
χώρα, 15 μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού
και τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες τις οποίες θα
έχετε μαζί σας κατά την άφιξή σας στις χώρες.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΙΕΤΝΑΜ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ 
ΛΑΟΣ

ΤΑΞΙΔΙ 17 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€1100
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Ημέρα 7η: Χόι Αν - Χουέ
Σήμερα, μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής στα υψόμετρα των ορεινών όγκων του κεντρικού
Βιετνάμ, και διασχίζοντας μερικά από τα μακρύτερα τούνελ της Ινδοκίνας, συνεχίζουμε για την
αυτοκρατορική πόλη του Χουέ. Βρίσκεται στην επαρχία Thừa Thiên - Huế, είναι χτισμένη δί-
πλα στον ποταμό Sông Hương και επί της κυβέρνησης των Nguyen αποτελούσε την επίσημη
πρωτεύουσα της χώρας. Παρ’ όλες τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου, είναι γεμάτη από τις μνήμες εκείνης της χρυσής εποχής της κυριαρχίας των ισχυρών δυνα-
στειών του κεντρικού Βιετνάμ. Απογευματινή περιήγηση στην επιβλητική “Ακρόπολη”, στην
οποία εξέχουσα θέση έχουν και τα ερείπια της μυστηριώδους Απαγορευμένης Πόλης, η οποία,
όπως και ολόκληρη η πόλη, υπέστη επίσης σοβαρές καταστροφές από τα αμερικανικά βομ-
βαρδιστικά αλλά σήμερα έχει αναπαλαιωθεί και φυσικά διατηρεί την αρχοντιά της.
Ημέρα 8η: Χουέ - Σαϊγκόν
Η ξενάγηση στο ιστορικό Χουέ συνεχίζεται σήμερα το πρωί, με επίσκεψη στους διακοσμητικά
λιτούς τάφους των αυτοκρατόρων της δυναστείας Νγκιέν, οι οποίοι εντυπωσιάζουν με το μέ-
γεθος και την απέριττη ομορφιά τους ενώ για τη συνέχεια μας περιμένει η εμπειρία μιας βαρ-
κάδας στον “Ποταμό των Αρωμάτων” που ολοκληρώνεται με αποβίβαση στην περίφημη εν
ενεργεία παγόδα Τιεν Μουν. Το απόγευμα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση
προς την Σαϊγκόν, που έχει μετατραπεί σε μία υπερσύγχρονη μεγαλούπολη δυτικών προδια-
γραφών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και αμέσως μετά ένας περίπατος στο παλιό Γαλλικό
αποικιακό κέντρο για να αντιληφθούμε τον δυναμισμό αλλά και τον ταυτόχρονο ρομαντικό
χαρακτήρα της πόλης.
Ημέρα 9η: Σαϊγκόν - Σπήλαια Κου Τσι - Σαϊγκόν
Η μεστή πρωινή ξενάγηση ξυπνά θλιβερές μνήμες από τις ζοφερές ημέρες του πολέμου,
ωστόσο συνοδεύεται και από εικόνες πρωτοφανούς ανάπτυξης και προόδου που εντυπωσιά-
ζουν τον ταξιδιώτη. Το παλιό προεδρικό μέγαρο του Νότιου Βιετνάμ και σήμερα Μουσείο της
Επανένωσης, το Μουσείο του Πολέμου αλλά και το υπέροχο γαλλικής φινέτσας ιστορικό
κέντρο με κύρια σημεία αναφοράς το Δημαρχείο, τον καθεδρικό Ναό της Παναγίας και φυσι-
κά το περίφημο κτίριο του Ταχυδρομείου, έργο του Άιφελ, κυριαρχούν στην ξενάγησή μας.
Τέλος, αφού περάσουμε από το Τσολόν, την πολύβουη Κινεζική Συνοικία της πόλης, κατευθυ-
νόμαστε στις σήραγγες του Κου Τσι, γνωστές από τον πόλεμο του Βιετνάμ και τρανή απόδειξη
της ευρηματικότητας, του θάρρους και της αυτοθυσίας που επέδειξαν οι μαχητές Βιετκόνγκ. 
Ημέρα 10η: Σαϊγκόν - Κάι μπε - Βιν Λονγκ - Σιεμ Ριέπ
Σήμερα θα γνωρίσουμε την περιοχή του Δέλτα του Μεκόνγκ.. Το μεγάλο «Ποτάμι των Εννέα
Δράκων» προσφέρει στο αχανές δέλτα του απίθανες εικόνες στον ταξιδιώτη, με τις γυναίκες
βαρκάρισσες με τα τριγωνικά καπέλα, τις πλωτές αγορές και τα στενά κανάλια. Θα ξεκινή-
σουμε από την αποβάθρα του Κάι Μπει, θα επιβιβαστούμε στο ιδιωτικό μας πλοιάριο και θα
μεταφερθούμε στην ομώνυμη πλωτή αγορά έχοντας έτσι την ευκαιρία να ζήσουμε τη μοναδι-
κότητα του χώρου, καθώς οι αγοραπωλησίες και οι ανταλλαγές των προϊόντων γίνονται από
πλοιάριο σε πλοιάριο. Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό χωριό και θα δούμε
τον τρόπο ζωής των κατοίκων, θα γευτούμε παραδοσιακά γλυκά ενώ θα κλείσουμε την γνω-
ριμία μας με τον ζωοδόχο ποταμό περιπλέοντας με ειδικές βάρκες τα στενά κανάλια που σχη-
ματίζει λίγο πριν την έξοδό του στα νερά της Νότιας Θάλασσας. Τέλος στο Βιν Λονγκ θα έχου-
με την ευκαιρία να περπατήσουμε σε μία αυθεντικά «χωριάτικη» αγορά. Το απόγευμα μετα-
φερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση προς το Σιεμ Ριεπ της Καμπότζη, ενώ το βράδυ θα
απολαύσουμε παραδοσιακές γεύσεις με την συνοδεία μουσικής και θρησκευτικών χορών
Apsara των θρυλικών Χμερ.
Ημέρα 11η: Σιεμ Ριεπ
Θαυμασμό και δέος προκαλεί το σύμπλεγμα των ναών του βασιλείου του Άνγκορ, που απο-
τελεί την μεγαλύτερη θρησκευτική κατασκευή παγκοσμίως. Βρίσκεται μέσα στην αφιλόξενη
ζούγκλα, σε απόσταση αναπνοής από την ολοζώντανη και θορυβώδη πόλη του Σιέμ Ρεπ και
ξεκίνησε να κατασκευάζεται κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Σουριαβαρμάν του 2ου,
τον 12ο αιώνα, ενώ την τελική του μορφή έλαβε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του
Τζαγιαβαρμάν του 7ου. Τα περίφημα οικοδομήματα χτίστηκαν αρχικά ως ινδουιστικά θρη-
σκευτικά μνημεία, από την αυτοκρατορία των Χμερ, στη συνέχεια μετατράπηκαν σε βουδιστι-

κά τέμπλα, μέχρι που παρήκμασαν και εγκαταλείφθηκαν. Η μέρα μας ξεκινάει με την επίσκε-
ψη 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 τα πλέον μεγαλειώδη της ασιατικής ηπείρου. Η Νότια Πύλη, το υπέροχο Μπαγιόν, τα
ερείπια του πρώην παλατιού και φυσικά οι διάσημες εξέδρες των Ελεφάντων και του Λεπρού
Βασιλέως μάς δίνουν μία πολύ χορταστική γεύση του μεγαλείου της αρχιτεκτονικής άποψης
των Χμερ. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τον διάσημο ναό Ταμ Προμ, με τους τεράστιους κορ-
μούς δένδρων να ξεπηδούν απειλητικοί μέσα από τους τοίχους των κτιρίων του πρώην μονα-
στηριού - παλατιού, που έγινε γνωστός από τις ταινίες του Χόλυγουντ. Συνεχίζουμε για το επι-
βλητικό συγκρότημα ναών του Ανγκόρ Βατ, που υπήρξε ο κύριος λατρευτικός χώρος και ταυ-
τοχρόνως πρωτεύουσα του θρυλικού βασιλείου του Ανγκόρ. 
Ημέρα 12η: Σιεμ Ριεπ - Πνομ Πενχ
Το πρωί αφήνουμε το ιστορικό Σιεμ Ρεπ και έπειτα από μία σκονισμένη διαδρομή, μίας περί-
που ώρας και προσπερνώντας πολύχρωμα χωριά με ξύλινα σπίτια, πάνω σε πασσάλους,
προσεγγίζουμε την όμορφη λίμνη Τόνλε Σαπ, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη εσωτερική λί-
μνη της Ασίας. Η βαρκάδα με ταχύπλοο σκάφος που θα ακολουθήσει θα μας δώσει την ευ-
καιρία να παρατηρήσουμε πλωτούς αχυρένιους οικισμούς και να αντιληφθούμε την δύσκο-
λη καθημερινή ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου, που ζουν σε αυτοσχέδιες καλύβες, πάνω
στο νερό. Θα κάνουμε μια στάση στο σχολείο της περιοχής και στη συνέχεια, επιστρέφοντας
στο Σιέμ Ριεπ, θα ενημερωθούμε για την περίφημη σχολή Γλυπτικής Τέχνης, που ανθεί στην
Καμπότζη. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την μαρτυρική πρωτεύου-
σα της χώρας, Πνομ Πενχ.
Ημέρα 13η: Πνομ Πενχ - Βιενσιάν
Η γνωριμία με την Καμποτζιανή πρωτεύουσα ξαφνιάζει ευχάριστα. Πόλη ανοιχτού ορίζον-
τα, ακριβώς στις όχθες του επιβλητικού Μεκόγκ, χαρακτηρίζεται από καλοσχεδιασμένη
ρυμοτομία, πολλούς πνεύμονες πρασίνου και πληθώρα αξιοθέατων. Ξεκινάμε από τον
Λόφο της κυρίας Πενχ, από όπου πήρε το όνομα της η πόλη. Εκεί βρίσκεται το σύμπλεγμα
των Βουδιστικών ναών Πενχ ενώ η θέα της πόλης κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Ακολου-
θεί επίσκεψη στο μεγαλόπρεπο Βασιλικό Παλάτι με την εμφανώς Ταυλανδέζικη επιρροή
και την περίφημη Ασημένια Παγόδα, το τραγικό Μουσείο Γενοκτονίας, που στεγάζεται στη
διάσημη πρώην φυλακή Τουλ Σλένγκ, όπου διεπράχθησαν τα φριχτά εγκλήματα των κόκ-
κινων Χμερ κατά των κυβερνητικών και της διανόησης, όταν ανέλαβαν την εξουσία και
φυσικά περίπατος στην πρόσφατα διαμορφωμένη προμενάδα του ποταμού Μεκόνγκ.
Θα σταματήσουμε για λίγο στο μνημείο της Ανεξαρτησίας και θα τελειώσουμε με το πολύ
ενδιαφέρον Εθνικό μουσείο. Το απόγευμα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο και πετάμε
για την μυστηριακή πρωτεύουσα του Λάος, την άγνωστη στο ευρύ κοινό, Βιενσιάν.
Ημέρα 14η: Βιενσιάν - Λουάνγκ Πράμπανγκ
Το Λάος, το αρχαίο βασίλειο Lan Xang, άνοιξε τα σύνορα του μόλις πριν λίγα χρόνια, δίνον-
τας την δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν τις απίστευτες φυσικές ομορφιές που
προσφέρει το αποκαλούμενο “Κόσμημα της Ασίας”. Ο χρόνος είχε σταματήσει για αρκετές
δεκαετίες στο Λάος αλλά οι δείκτες ανάπτυξης τρέχουν πλέον με ταχύτατους ρυθμούς. Στην
σημερινή ξενάγηση θα φωτογραφηθούμε στην περίφημη Αψίδα του Θριάμβου, θα απολαύ-
σουμε τους ιερούς ναούς Βατ Σι Σάκετ και Βατ Πρα Κέο, θα μυηθούμε στην ιερότητα της χρυ-
σοποίκιλτης στούπας Τατ Λουάνγκ, που αποτελεί το σύμβολο της πόλης, και τέλος, αφού απο-
λαύσουμε για μία ακόμα φορά την θέα του ποταμού Μεκόνγκ, θα μεταφερθούμε στο αερο-
δρόμιο απ’ όπου θα πάρουμε την σύντομη πτήση μας για την Λουάνγκ Πραμπάνγκ, την παλιά
αυτοκρατορική πρωτεύουσα. 
Ημέρα 15η: Λουάνγκ Πράμπανγκ
Μετά το πρωινό επιβιβαζόμαστε σε ειδικό πλοιάριο και διασχίζοντας τον ζωοδόχο Μεκόνγκ
φθάνουμε στα ονομαστά σπήλαια Πακ Ου, με τα χιλιάδες βουδιστικά αγαλματίδια, τάματα
των πιστών ανά τους αιώνες. Η επιστροφή μας στη πόλη διανθίζεται από επίσκεψη σε τυπικό
παραδοσιακό χωριό, όπου θα μυηθούμε στα Λαοτιανά ήθη και έθιμα της υπαίθρου καθώς
επίσης και στον ιδιαίτερο τρόπο παραγωγής τοπικής ρακής. Η απογευματινή ξενάγηση της
Λουάγκ Πραμπάγκ θα μας αποκαλύψει το ένδοξο Βουδιστικό παρελθόν της πόλης. Το Πα-
λαιό Παλάτι, με την ιδιότυπη αρχιτεκτονική του, ένα μίγμα λαοτινού και γαλλικού αρχιτεκτονι-
κού ρυθμού και οι υπέρλαμπροι Βουδιστικοί Ναοί, Ξιενγκ Τόνγκ, Βατ Μάι, Βατ Σεν και Βατ Βι-
σούν κάνουν φανερό το λόγο που ολόκληρο το ιστορικό κέντρο της πόλης προστατεύεται
από την Ουνέσκο. Η μέρα μας κλείνει με ανάβαση στον λόφο Που Σι, που την φυσική κόπω-
ση ανταμείβει η παρακολούθηση ενός υπέροχου ρομαντικού ηλιοβασιλέματος.
Ημέρα 16η: Λουάνγκ  Πράμπανγκ -  μπανγκόκ
Κλείνουμε την γνωριμία μας με την ιδιότυπη πρώτη πρωτεύουσα της χώρας με μια εκδρομή
στο Εθνικό πάρκο του Γκουαγκξί. Περίπου 29 χιλιόμετρα νότια του Λουάγκ Πραπάγκ βρίσκε-
ται ένα δροσερό καταφύγιο, ένας τεράστιος χώρος αναψυχής με τους ομώνυμους καταρρά-
κτες να  αποτελούν μία όαση δροσιάς κατά την διάρκεια των καυτών ημερών του καλοκαιρι-
ού. Πρόκειται για ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με κλιμακωτές φυσικές πισίνες που
σχηματίζονται από τα νερά των καταρρακτών, ένα πάρκο με σπάνια είδη πεταλούδων και το
κέντρο διάσωσης και επανένταξης της απειλούμενης με εξαφάνιση μαύρης Ασιατικής αρκού-
δας. Αργότερα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο από όπου πετάμε για την Αθήνα, μέσω
Μπανγκόκ.
Ημέρα 17η: μπανγκόκ - Αθήνα / Θεσσαλονίκη Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.



ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
25/5, 17/6, 9/7, 6/8, 3/9, 22/10, 12/11 

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 13.15 17.50
ΝΤΟΧΑ - ΓΙΑΝΓΚΟΝ 20.30 06.35*
ΓΙΑΝΓΚΟΝ - ΝΤΟΧΑ 08.00 11.30
ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 15.35 20.35
* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Πτήσεις με Qatar Airways / Ξενοδοχεία 4*sup, 5*,
με ημιδιατροφή καθημερινά. Η διαμονή (1 νύχτα)
στο Χρυσό Βράχο γίνεται σε απλό τοπικό ξενοδο-
χείο / Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως πε-
ριγράφονται / Εισόδους κατά τη διάρκεια των ξε-
ναγήσεων / Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. /
Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό σε όλο το ταξίδι / Ταξι-
διωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Βίζα εισόδου στη χώρα (50€) / Προαιρετική ατο-
μική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ / Ό,τι δεν
αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγρά-
φεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ από
την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα.
Απαραίτητη σκαναρισμένη έγχρωμη φωτοτυπία
του διαβατηρίου σας και μία έγχρωμη φωτογρα-
φία διαστάσεων 4,6 μήκος x 3,8 πλάτος τουλάχι-
στον δύο (2) εβδομάδες πριν την αναχώρηση.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

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.
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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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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, σίγουρα θα
σας «προκαλέσει». H σύγχρονη μεγαλούπολη Κουάλα Λουμπούρ, η άγρια φύση
και οι ποτάμιες πολιτείες του Σαραβάκ στο Βόρνεο με τα πλωτά σπίτια συμπληρώ-
νουν ένα πανόραμα εντυπώσεων που θα σας γοητεύσει!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 18/6, 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: 25/6, 17/7, 8/8, 24/9, 22/10, 19/11

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, 4/8, 16/9, 20/10

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: 17/6, 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 €1170

Πανόραμα Μπαγκλαντές        12 μέρες, από €1590

Πανόραμα Μαλαισίας - Σιγκαπούρη - Ζούγκλα Βόρνεο 13 μέρες, από €1390

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

Πολιτιστικό Πανόραμα Φιλιππίνων   18 μέρες, από €4790



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Σαγκάη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Σαγκάη, μέ-
σω ενδιάμεσου σταθμού.
Ημέρα 2η: 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 ξε-
κινώντας από το βουδιστικό ναό Jade Buddha, που αποτελεί
τόπο χαλάρωσης στην πολύβουη πόλη, για να συνεχίσουμε
με μία ονειρική κρουαζιέρα στον ποταμό Χουάγκ Που. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 3η: 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 διαδρα-
ματίσει 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 εξαιρετι-
κά περιορισμένη σημασία. Από τις αρχές όμως του 19ου αι-
ώνα, λόγω στρατηγικής θέσης, αποκτά εξέχουσα θέση στον
τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου με τα γειτονικά κράτη
και ο μικρός οικισμός άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία. Έναν
αιώνα μόλις αργότερα, παρατηρώντας προσεκτικά την Σαγ-
κάη, αντιλαμβανόμαστε πώς θα είναι οι μεταμοντέρνες πόλεις
τους μέλλοντος. Στα 6440 τ.χλμ. της γεωγραφικής επιφάνειας
που καλύπτει, συντελείται ένα θαύμα το οποίο θα γνωρίσουμε

σε βάθος στην σημερινή ξενάγηση, που ξεκινά από τον πύργο
Jinmao, ένα γυάλινο μαργαριτάρι αρχιτεκτονικής με λαμπερά
χρώματα και φουτουριστικό σχεδιασμό, ύψους 468 μέτρων
το οποίο και θα αποτελέσει το σημείο από όπου θα απολαύ-
σουμε το συγκλονιστικό πανόραμα της πόλης.  Η γραφική Ch-
ina Town με τους δαιδαλώδεις δρόμους και οι σκιεροί κήποι
Γιού θα μας ανακαλύψουν το ξεχασμένο πρόσωπο της σύγ-
χρονης μεγαλούπολης. Ο ποταμός Χουάνγκ, που χωρίζει 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 αρμονικό σύνο-
λο οικοδομημάτων εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, που αντιπρο-
σωπεύουν όλες τις Ευρωπαϊκές τάσεις, όπως Μπαρόκ, Αρχαι-
οελληνικό, Νεοκλασικό και Αναγεννησιακό. Ένας ευχάριστος
περίπατος κατά μήκος του ποταμού, με θέα το εντυπωσιακό
Pudong, με τους γιγαντιαίους ουρανοξύστες, θα μας φέρει σε
επαφή με το άκρατο μεταμοντέρνο ύφος της πόλης. Σειρά έχει
η διάσημη λεωφόρος Ναντζίνγκ. Πρόκειται για την κύρια εμ-
πορική αρτηρία της Σαγκάης, μήκους 5,5 χιλιομέτρων, με πε-
ρισσότερα από 600 πολυτελή καταστήματα, που ικανοποιούν
καθημερινά την καταναλωτική μανία Κινέζων και επισκεπτών.
Εδώ η επικρατούσα νοοτροπία «Κινέζικο, άρα χαμηλότερης
ποιότητας» μάλλον θα αναθεωρηθεί. Το απόγευμα, την ώρα
που το φως της μέρας θα χάνεται και οι ακτίνες “νέον” θα προσ-
δίδουν μία εξωπραγματική γοητεία στον ορίζοντα της πόλης,
θα παρακολουθήσουμε μία εκπληκτική παράσταση των περί-
φημων ακροβατικών της Σαγκάης.
Ημέρα 4η: Σαγκάη - Τζουτζουάνγκ - Σουτσόου
Η ημέρα μας ξεκινά με επίσκεψη στους εκθεσιακούς χώρους
του Εθνικού Μουσείου της πόλης. Εδώ θα γνωρίσουμε τις ρί-
ζες του Κινεζικού πολιτισμού, μέσα από εκθέματα αγγει-
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
24/5, 3 & 21/6, 13 & 20/7, 2, 9 & 23/8, 

27/9, 25/10, 15/11 

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 14.50 20.30
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ - ΣΑΓΚΑΗ 21.45 10.35*
ΠΕΚΙΝΟ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 01.25 06.10
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ - ΑΘΗΝΑ 09.30 13.30
* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΚΛΑΣΙΚΗ
ΚΙΝΑ

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΤΑΞΙΔΙ 10 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€680

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Πτήσεις με Etihad & Qatar / Ξενοδοχεία 5* / Ημι-
διατροφή καθημερινά / Μεταφορές, εκδρομές,
ξεναγήσεις όπως περιγράφονται / Εισόδους κατά
τη διάρκεια των ξεναγήσεων / Ασφάλεια αστικής
ευθύνης/Φ.Π.Α. / Φιλοδωρήματα / Έμπειρο αρ-
χηγό - συνοδό του ταξιδιού / Ταξιδιωτικό φάκελο
με χρήσιμες πληροφορίες.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Βίζα εισόδου στη χώρα (κόστος βίζας, 129€) / Προ-
αιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους
15€ / Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμε-
να ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ από
την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα και χωρίς
σφραγίδα Ταϊβάν.
Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευ-
κό φόντο, ειδικών διαστάσεων (παρακαλώ ρωτή-
στε μας).

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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οπλαστικής, γλυπτικής, ζωγραφικής καλλιγραφίας και σκευών μαγειρικής, που χρονολο-
γούνται από το 3.000 π.Χ. Αφήνοντας πίσω μας την φρενίτιδα της Σαγκάης θα εκδράμουμε
στο «Κρυμμένο μαργαριτάρι» των υδάτινων συμπλεγμάτων της Ανατολικής Κίνας, που
ακούει στο εξωτικό όνομα Τζουτζουάνγκ και που πρώτο το Cosmorama ανακάλυψε και πε-
ριέλαβε στα ταξιδιωτικά του οδοιπορικά. Στενά δρομάκια, αβαθή κανάλια, πέτρινες καμπυ-
λωτές γέφυρες, πολύχρωμοι 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 πλεούμενα θα είναι η
απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία, που θα μας μεταφέρει στην εποχή του Μάρκο Πόλο, που έμει-
νε άφωνος με την σαγηνευτική ομορφιά των υδάτινων πολιτειών της Ανατολικής Κίνας. Η
ημέρα μας κλείνει με την άφιξή μας στο Σουτσόου, στην περιφέρεια Τσιανγκσού, όπου θα
διανυκτερεύσουμε.
Ημέρα 5η: Σουτσόου - Χαντσόου
Μετά το πρωινό μας θα γνωρίσουμε τη «Βενετία της Ανατολής», το γοητευτικό Σουτσόου.
Πλαισιωμένο από μυριάδες αρχαίους ναούς, παλάτια, κήπους και οχυρώσεις, διατηρεί τη μα-
γευτική εικόνα του στο πέρασμα των αιώνων.  Οι καιροί μπορεί να έχουν αλλάξει αλλά το
ύφος και ο χαρακτήρας του Σουτσόου παραμένουν αναλλοίωτα. Τα κανάλια χρησιμοποι-
ούνται ακόμα και στην παλιά πόλη το ρολόι του χρόνου έχει ακινητοποιηθεί. Ο Κήπος του
«Ταπεινού Αξιωματούχου» και ο βραχόκηπος του «Δεξιοτέχνη των Διχτυών» που χρονολογεί-
ται 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 στην κεκλιμένη παγόδα στον Λόφο της Τίγρης, που κατα-
σκευάσθηκε προς τιμήν του αγαπημένου αυτοκράτορα Jingming, της δυναστείας Wei. Στη
συνέχεια θα μεταφερθούμε οδικώς στο Χαντσόου όπου θα διανυκτερεύσουμε.
Ημέρα 6η: Χαντσόου
Το γραφικό Χαντσόου ιδρύθηκε επί της δυναστείας των Τσιν με το όνομα Τσιαντάνγκ και ανα-
φέρεται σαν μία από τις επτά αρχαιότερες πρωτεύουσες της Κίνας. Η γνωριμία μας με την ονο-
μαστή “υδάτινη πολιτεία” θα συνοδευτεί από επίσκεψη στην περίφημη Βουδιστική παγόδα
των «Έξι Αρμονιών» και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε σε μία φυτεία τσαγιού, που θα έχου-
με τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τη διαδικασία της καλλιέργειας του εκλεκτού φυτού. Η ημέ-
ρα μας θα κλείσει με βαρκάδα στο ειδυλλιακό τοπίο της Δυτικής λίμνης, το κορυφαίο φυσικό
αξιοθέατο της περιοχής, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Ημέρα 7η:  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 μεταφορά μας
από το Χαντσόου στο Πεκίνο, επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας, θα γίνει με το υπερσύγχρονο
τρένο βολίδα το οποίο θα καλύψει τα 1.630 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 διαμόρφωση της μεγάλης αυτοκρατορίας. Η γαλήνια λίμνη
Κουμίνγκ διευκολύνει τον ναρκισσιστικό αντικατοπτρισμό του παλατιού στην αχλή του οποί-
ου ακόμα και σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να «ακούσει» ψιθύρους και κραυγές από την τα-
ραγμένη εποχή της επανάστασης των Μπόξερ.
Ημέρα 8η: Πεκίνο
Μετά το πλούσιο πρωινό θα ξεκινήσουμε μία περιεκτική ξενάγηση 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 κατα-
σκευή του προσαρμόστηκε στην διαθεσιμότητα των υλικών τής κάθε περιοχής που διέσχιζε,
ωστόσο η σύλληψη και η οχυρωματική αρχιτεκτονική του το κατατάσσουν στα κορυφαία
αμυντικά έργα του ανθρώπου. Το τείχος, αρκετά φαρδύ για να παρέχει άνεση στον καλπα-
σμό επτά έφιππων στρατιωτών, συμπληρώνεται από κωνοειδείς πύργους και παρατηρητή-
ρια. Κάθε πύργος διαθέτει σκάλες και εισόδους, ειδικά σχεδιασμένες, έτσι ώστε να προκαλεί-
ται σύγχυση στους επιτιθέμενους. Εμείς θα το προσεγγίσουμε στο πέρασμα του Τζινγιονγουάν
και θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε πάνω του, να φωτογραφήσουμε τις πολεμί-
στρες και τους αμυντικούς πύργους και να φανταστούμε δυνατούς στρατούς να το διατρέχουν
με αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση. Μαγεμένοι από την αισθητική αρμονία της μεγαλει-
ώδους κατασκευής θα συνεχίσουμε για την ιερή περιοχή του Changling, όπου βρίσκεται η
πλειοψηφία των αυτοκρατορικών τάφων της περίφημης δυναστείας των Μινγκ, η οποία έθε-
σε τις βάσεις της πολιτιστικής και πνευματικής αναμόρφωσης της Κίνας. Γεμάτοι από πρωτό-
γνωρες 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 διεισδύσει βαθιά στην κουλτούρα ενός
λαού θα πρέπει πρώτα να δοκιμάσει την κουζίνα του.
Ημέρα 9η: Πεκίνο - Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Το Πεκίνο είναι μια πόλη ανεξάντλητη σε αξιοθέατα.  Ένα τέτοιο «διαμάντι» είναι κι ο Ναός
του Ουρανού που θα επισκεφθούμε σήμερα το πρωί. Κατασκευασμένος τον 15ο αιώνα μ.Χ.
σχεδόν σύγχρονο έργο με την Απαγορευμένη πόλη, αποτέλεσε τον λατρευτικό χώρο των αυ-
τοκρατόρων που μια φορά το χρόνο έρχονταν ως εδώ στα νοτιοανατολικά της πόλης για την
ετήσια δέηση Καλής Σοδιάς. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Κεντρική πλατεία της πρω-
τεύουσας, Τιεν αν Μεν, ακριβώς μπροστά από την είσοδο της Απαγορευμένης Πόλης. Κτίρια
ορόσημα όπως το Εθνικό Μουσείο, το κτίριο της Γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος,
το Μαυσωλείο του Μάο Τσε Τουνκ και φυσικά το μπαλκόνι από όπου ο κορυφαίος ηγέτης
του 20ού αιώνα διακήρυξε την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας την 01/10/1949
βρίσκονται γύρω από αυτή. Στη συνέχεια μας περιμένει το κορυφαίο μνημείο της πόλης, η
Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου. Τα περίφημα Ανάκτορα του Αυτοκράτορα αποτελούν σή-
μερα ένα τεράστιο μουσείο το οποίο μαρτυρεί με τον πιο εύγλωττο τρόπο την δόξα και το με-
γαλείο των προηγούμενων αιώνων της Κινεζικής Αυτοκρατορίας. Η μέρα μας θα κλείσει με
το «άλλο» Πεκίνο αυτό που συνεχίζει και κινείται με τους παραδοσιακούς ρυθμούς. Η βόλτα
μας με παραδοσιακά δίκυκλα στα Χουτόνγκ, τις φτωχογειτονιές του Πεκίνου, θα συμπληρώ-
σει την εικόνα μας για την πόλη. Πλημμυρισμένοι από εξωτικές εικόνες, μελωδικούς ήχους,
μυρωδιές Ανατολής και κατά πολύ σοφότεροι, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επι-
στροφής. Το ταξίδι μας έλαβε τέλος. “Νι χαο” λοιπόν...
Ημέρα 10η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.

Και ακόμα...
ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ - ΞΙΑΝ - ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ)

12/14ημ από €1190
Αναχωρήσεις: 5, 15 & 29/6, 13 & 20/7, 10 & 24/8, 21/9



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη - Τόκυο
Αναχώρηση, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για τον γιγαντιαίο
μητροπολιτικό κολοσσό, το Τόκυο, την λαμπερή πρωτεύουσα
της “Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου”. Μια αστραφτερή μεγα-
λούπολη, που από ένα ασήμαντο χωριό του 19ου αιώνα με
την ονομασία Έντο, κατάφερε να εξελιχθεί σε μια πόλη-πρότυ-
πο, όχι μόνο για τα ασιατικά αλλά και τα παγκόσμια δεδομέ-
να. Μια μεταμοντέρνα και ταυτοχρόνως παραδοσιακή πόλη,
όπου ανάμεσα στα εντυπωσιακά ατσάλινα αρχιτεκτονικά δη-
μιουργήματα καταφέρνουν ακόμα να διατηρηθούν «γωνιές»
που αποπνέουν κάτι από τον ρομαντισμό, το μυστήριο και την
αυστηρή παράδοση της ιδιαίτερης αυτής χώρας.
Ημέρα 2η: Τόκυο
Η πρώτη αίσθηση του επιβάτη που προσγειώνεται στο διε-
θνές αεροδρόμιο “Ναρίτα” του Τόκυο, 65 χλμ. ανατολικά
του κέντρου, είναι ακριβώς η ίδια που θα τον συνοδεύει σε
ολόκληρο το ταξίδι. Είναι αυτή η περίεργη αίσθηση της από-
λυτης τάξης, ηρεμίας και καθαριότητας που επικρατεί παντού.
Μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μια άριστη πρώτη δι-
εισδυτική ματιά στο Τόκυο αποτελεί η νυχτερινή μας βόλτα
στη γύρω περιοχή. 
Ημέρα 3η: Τόκυο (ξενάγηση πόλης)
Η ξενάγηση στο Τόκυο μας αποκαλύπτει μια πόλη τόσο
ακριβώς συντεταγμένη, όσο δεν θα περίμενε κανείς. Κι
αυτό, γιατί το Τόκυο δεν ήταν ποτέ μια αυτούσια πόλη.
Αποτελείται ουσιαστικά από μια συστάδα αστικών πυρή-
νων που η ένωσή τους, από τα τέλη του 19ου αιώνα, δη-
μιούργησε σταδιακά έναν κολοσσιαίο γίγαντα, με πλη-
θυσμό που σήμερα ξεπερνάει τα τριάντα εκατομμύρια
κατοίκους. Η γνωριμία μας με το Τόκυο ξεκινάει από τον
λιτό Σιντοϊστικό Ναό “Μειτζί Τζεγκού”, αφιερωμένο στον
αυτοκράτορα Μεϊτζί και στην σύζυγό του Shōken , ο

οποίος στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, με μια γενναία
πράξη παλινόρθωσης του κεντρικού διοικητικού συστή-
ματος, μετέτρεψε την Ιαπωνία από ένα παρακμιακό φε-
ουδαρχικό έθνος, σε παγκόσμια πρωτοπόρα δύναμη.
Αμέσως μετά θα προσεγγίσουμε το αυτοκρατορικό παλάτι
(Koky-o) με τους χαρακτηριστικούς, ιαπωνικής τεχνοτροπίας,
κήπους. Δεν είναι μόνο η επίσημη κατοικία των Γιαπωνέζων
αυτοκρατόρων αλλά και ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασί-
νου της πόλης. Ακολουθεί η παραδοσιακή συνοικία της
“Ασακούσα” με τον ιερό ναό (Sens -ji) αφιερωμένο στην
αγαπημένη θεότητα (Avalokitesvara) του Ελέους “Κάνον”.
Βρίσκεται στην περιοχή Tai-sho και αποτελεί μικρό μόνο μέ-
ρος ενός ευρύτερου συνόλου Βουδιστικών και Σιντοιστικών
τέμπλων, των πιο προσφιλών στους κατοίκους της πρω-
τεύουσας. Επόμενο αξιοθέατο το μουσείο Έντο, ένα από τα
κορυφαία τη χώρας όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να γνω-
ρίσουμε την καθημερινή ζωή των σαμουράι μέσα από εκθέ-
ματα, μακέτες αλλά και ζωντανές αναπαραστάσεις κτιρίων
της εποχής. Τέλος, διατρέχοντας τους εμπορικούς δρόμους
της Γκίνζα, τις ακριβότερες εμπορικές αρτηρίες του κόσμου,
πλημμυρισμένες με μπουτίκ υψηλής ραπτικής και ατμοσφαι-
ρικά καφέ, ερχόμαστε σε επαφή με τον άκρατο καταναλωτι-
σμό αλλά και την αγάπη για κάθε τι λιτό και απέριττο που χα-
ρακτηρίζει τον Ιαπωνικό λαό. 
Ημέρα 4η: Τόκυο (ολοήμερη εκδρομή στο Νίκκο)
103 υπέρλαμπρα οικοδομήματα, μεταξύ των οποίων δύο
Σιντοϊστικοί βωμοί (Tôshôgû και Futarasan-jinja) και ένα
Βουδιστικό τέμπλο (Rinnô-ji) στο έδαφος μιας μικρής πόλης
των 17.000 κατοίκων, στους πρόποδες των ορέων της περι-
φέρειας Tochigi, 159 χλμ ΒΑ του Τόκιο και 620 μέτρα από
την επιφάνεια της θάλασσας, μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο
που έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικός Δρυμός ιδιαίτερου φυσι-
κού κάλλους, είναι, όπως ισχυρίζονται οι Ιάπωνες “Ολόκλη-
ρη η Ιαπωνία”. Το γενικό συγκρότημα κατασκευασμένο τον
8ο αιώνα, από τον Βουδιστή ιερέα Shodo και με την Ουνέ-
σκο να το έχει περιλάβει στον κατάλογο των μνημείων Παγ-
κόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 1999, αποτελεί
τον χώρο ανάπαυσης της μεγαλύτερης προσωπικότητας που
γέννησε η Ιαπωνία, του Τοκουγκάουα Ιεασού και ταυτοχρό-
νως δηλώνει την αγάπη της δυναστείας Τοκουγκάουα για
την θρησκεία και την καλλιτεχνίαΣτη συνέχεια κατευθυνόμα-
στε προς την ορεινή λίμνη Τσουτζέντζι απολαμβάνοντας το
υπέροχο τοπίο που την περιβάλλει και θα τελειώσουμε με
μια στάση για φωτογράφιση του ορμητικού καταρράκτη
Κέγκον, που η υδατόπτωση του αγγίζει τα 97 μέτρα. Επιστρο-
φή στο Τόκυο αργά το απόγευμα.
Ημέρα 5η: Τόκυο - Επίσκεψη στην Καμακούρα - Τόκυο
Σήμερα θα έχουμε ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη πα-
ραθαλάσσια μεσαιωνική Καμακούρα, μία από τις ομορφό-
τερες 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 μεσαιωνικούς χρό-
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
25/5, 16/6, 17/7, 7/8, 11/9, 23/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18.05 23.35
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΤΟΚΥΟ 02.40 17.25
ΟΣΑΚΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23.45 05.15
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10.50 15.00

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
ΙΑΠΩΝΙΑ 

ΧΙΡΟΣΙΜΑ
ΤΑΞΙΔΙ 11 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€2690

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια με Emirates / Ξενοδοχεία 4*/
5* / Ημιδιατροφή καθημερινά / Μεταφορές, μετα-
κινήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα / Τέ-
λη εισόδων (π.χ. μουσεία) / Είσοδοι κατά την διάρ-
κεια των ξεναγήσεων σε όλα τα επισκεπτόμενα μέρη
σύμφωνα με το πρόγραμμα / Ασφάλεια αστικής ευ-
θύνης / Φ.Π.Α. / Ξεναγήσεις από διπλωματούχους
ξεναγούς / Έλληνας έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κό-
στους 15€ / Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προ-
σφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προ-
τεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ από
την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα και μία έγ-
χρωμη φωτοτυπία αυτού.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.



νους. Αποφασίστηκε η νέα πρωτεύουσα να εγκατασταθεί εδώ και έτσι η μέχρι πρότινος ασή-
μαντη μικρή πόλη γνώρισε μια περίοδο αίγλης και μεγαλοπρέπειας. Απόδειξη ότι το μεγαλύ-
τερο μπρούτζινο υπαίθριο άγαλμα του Αμίδα Βούδα (Κοτόκου ιν) του 13ου αιώνα και ύψους
13,35 μέτρων βρίσκεται στο έδαφός της και είναι το πρώτο αξιοθέατο στο οποίο θα μας οδη-
γήσουν τα βήματά μας. Η περιπατητική 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 να-
ούς του Σίντο και το σημαντικότερο ιερό της Καμακούρα, ενώ το επόμενο τέμπλο “Χάσε Ντέ-
ρα”, 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 κα-
ταστήματα και τα παραδοσιακά εστιατόρια αποκαλύπτει την πλούσια σε παραδοσιακά προ-
ϊόντα αγορά, της πολύ ενδιαφέρουσας ιστορικής πόλης.
Ημέρα 6η: Τόκυο - Φούτζι - Χακόνε (Λίμνη Άσι) - Κιότο
“Ποτέ μην πεις ωραίο, αν δεν δεις πρώτα το Φούτζι” τονίζει ένα αρχαίο ιαπωνικό γνωμικό και
μέσα από αυτήν την πρόταση δηλώνεται η παράλληλη πορεία του Έθνους με τον μνημειώδη
ηφαιστειακό συμμετρικό κώνο του Φούτζι. Στην σημερινή εκδρομή, η προσέγγισή μας στον
5ο σταθμό θα μας βοηθήσει να απολαύσουμε τον όγκο και το μεγαλείο του χιονοσκέπαστου
Φούτζι και να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους έχουν γραφτεί τόσα ποιήματα και
έχουν ζωγραφισθεί τόσοι πίνακες με το θέμα αυτό. Το Φούτζι είναι μέρος ενός τεράστιου, ορ-
γανωμένου Εθνικού πάρκου, του Ίζου - Φούτζι -Χακόνε, το οποίο περιλαμβάνει πέντε ορεινές
λίμνες απίστευτης καθαρότητας, πολλά θεραπευτικά συγκροτήματα και πολυτελείς ξενοδο-
χειακές εγκαταστάσεις, ενώ λόγω της εγγύτητας με το Τόκυο, αποτελεί για τους κατοίκους της
πρωτεύουσας το κοντινότερο σημείο απόδρασης για καθημερινές εξορμήσεις. Μία μικρή
κρουαζιέρα στην καταγάλανη λίμνη Άσι με θέα την οροσειρά των κεντρικών Άλπεων θα
κλείσει με «ονειρικό» τρόπο την μέρα μας. Αμέσως μετά μεταφερόμαστε στον σιδηροδρομι-
κό σταθμό, όπου θα επιβιβαστούμε στο τρένο-βολίδα με κατεύθυνση το Κιότο, την πρώτη
πρωτεύουσα του Ιαπωνικού Έθνους.
Ημέρα 7η: Κιότο (ξενάγηση πόλης)
Το Κιότο είναι η πιο ιστορική και ταυτοχρόνως πλέον φινετσάτη πόλη της Ιαπωνίας. Ένα ταξίδι
στο Κιότο ισοδυναμεί με μια περιήγηση σε 11 αιώνες ιαπωνικής ιστορίας. Είναι η πραγματική
πρωτεύουσα αυτής της παράξενης χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου. Εδώ έχουν γεννηθεί οι
παραδόσεις, η θρησκεία, η αισθητική, η τέχνη. Βρίσκεται στο νησί Honshu και υπήρξε πρω-
τεύουσα με το όνομα Heiankyō από το 794. Είναι τόσο όμορφο, ώστε στον 2ο Παγκόσμιο
Πόλεμο οι συμμαχικές δυνάμεις δεν το έπληξαν με βομβαρδισμούς, αναγνωρίζοντας την πο-
λιτιστική του αξία. Στην πόλη είναι συγκεντρωμένο ένα τεράστιο πλήθος θησαυρών και υπο-
λογίζεται ότι πάνω από το 20% των έργων τέχνης όλης της Ιαπωνίας βρίσκονται στο Κιότο.
Εδώ ο επισκέπτης κατανοεί πως οι γκέισες, το κιμονό, οι σαμουράι και οι παλαιστές σούμο

δεν ανήκουν στο παρελθόν. Η ξενάγησή μας ξεκινάει από το μοναδικό δάσος μπαμπού Αρα-
σιγιάμα. Ακολουθεί το ανυπέρβλητο Χρυσό Περίπτερο (Kinkakuji), το διασημότερο αξιοθέα-
το στα βόρεια προάστια της πόλης, που υπήρξε η θερινή βίλα του σογκούν Ashikaga Yoshi-
mitsu και που μετατράπηκε σε ιερό Zen μετά τον θάνατό του, το 1408. Στη συνέχεια θα επι-
σκεφθούμε τον Ναό Κιγιουμίζου και τον εκπληκτικό ναό Φουσίμι Ινάρι με τα υπέροχα Τορίι.
Το μεσημέρι θα απολαύσουμε την ιδιαίτερη γεύση ενός τυπικού γεύματος “Τεμπούρα” σε κά-
ποιο από τα εξειδικευμένα σε αυτό το είδος κουζίνας εστιατόρια. Η ξενάγησή μας ολοκληρώ-
νεται με βόλτα στην περιοχή της Γκιόν, την παραδοσιακή συνοικία των Γκεϊσών και σήμερα κέν-
τρο της νυχτερινής ζωής. Κορυφαίο αξιοθέατο το «Μονοπάτι του Φιλοσόφου», το οποίο θα μας
αποκαλύψει το Κιότο του περιθωρίου, έξω από τις τουριστικές πεπατημένες. Το βράδυ μπο-
ρείτε να παρακολουθήσετε μία παραδοσιακή παράσταση στο θέατρο της πόλης. 
Ημέρα 8η: Κιότο (Νάρα) - οσάκα
Η Νάρα, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, στην περιφέρεια Κανζάι, είναι σήμερα μία μικρή,
γραφική και ήσυχη πόλη που όμως έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο και δυναμικό παρελθόν. Στο
έδαφός της παρέμειναν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά Βουδιστικά ιερά που θα γνωρίσουμε σή-
μερα στην ξενάγησή μας. Καλοσχεδιασμένοι δρόμοι, όμορφα μικρά καταστήματα, ατμοσφαιρι-
κά εστιατόρια και μοντέρνα ντυμένοι κάτοικοι, είναι οι πρώτες εικόνες που εισπράττει ο επισκέπτης.
Λίγα μόλις βήματα πιο πέρα απλώνεται το ομώνυμο πάρκο της πόλης που έλαβε την σημερινή του
μορφή το 1880. Και όσο προχωράς το τοπίο γεμίζει ελάφια. Τόσο εξοικειωμένα με την ανθρώπινη
παρουσία, που παίζεις μαζί τους, τα ταΐζεις και φωτογραφίζεσαι. Περισσότερα από χίλια διακόσια
ελάφια κυκλοφορούν ελεύθερα στο Πάρκο της Νάρα.  Σύμφωνα με τη μυθολογία, ένας από
τους τέσσερις θεούς του ναού Kasuga, ο Takenomikazuchi-no-mikoto εμφανίστηκε πάνω σε ένα
λευκό ελάφι για να προστατέψει την πόλη από λιμό και από τότε τα ελάφια έγιναν οι αγγελιοφό-
ροι των θεών. Η επίσκεψη των ιστορικών μνημείων θα ξεκινήσει από τον ναό Τοντάι-τζί, που φιλο-
ξενεί το πελώριο χάλκινο άγαλμα του Νταιμπούτσου (Μεγάλος Βούδας) ύψους 16 μέτρων. Ακο-
λουθεί επίσκεψη στον Σιντοϊστικό ιερό Kasuga Taisha, αγαπημένο βωμό της πανίσχυρης οικογέ-
νειας Fujiwara, που κυβερνούσε την περιοχή κατά τις περιόδους Nara και Heian. Ο ναός βρίθει
από αφιερωματικά μπρούτζινα φαναράκια, που όταν φωτίζονται το βράδυ, προσδίδουν μια εξω-
κόσμια εικόνα στο τοπίο. Στη συνέχεια καταλήγουμε στην Οσάκα για διανυκτέρευση.
Ημέρα 9η: οσάκα - Χιροσίμα - οσάκα
Μετά το πρωινό επιβιβαζόμαστε στο τρένο-βολίδα με κατεύθυνση την μαρτυρική Χιροσίμα.
Την πόλη που οι κάτοικοί της έζησαν την τραγωδία και τον εφιάλτη της ρίψης της ατομικής
βόμβας στις τελευταίες μέρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά που το ιαπωνικό πείσμα κα-
τάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να μεταμορφώσει σε ένα μοντέρνο οικιστικό πρότυ-
πο. Αναβάλλοντας την γνωριμία μας με την Χιροσίμα για λίγο αργότερα θα μεταφερθούμε
πρώτα στο ιερό νησί της Mιγιαζίμα, ξεκινώντας την μέρα μας από την πολυφωτογραφημένη
πύλη «Ιτσουκουσίμα». Πρόκειται για την πιο χαρακτηριστική θαλάσσια πύλη (Τορίι) της Ιαπω-
νίας, το απόλυτο σύμβολο της Σιντοϊστικής κουλτούρας. Επιστροφή στην Χιροσίμα και ξενά-
γηση, στο Πάρκο της Ειρήνης, με το μοναδικό κτίσμα που έμεινε όρθιο, ακριβώς δίπλα στο
σημείο που εξερράγη η ατομική βόμβα, το πρωινό της 6ης Αυγούστου του 1945, να στέκει
λαβωμένο από τις θλιβερές μνήμες, το κενοτάφιο των χιλιάδων θυμάτων του εφιαλτικού πο-
λέμου, την Αιώνια Φλόγα, την καμπάνα της Ειρήνης και το μουσείο με φωτογραφίες, οπτικοα-
κουστικό υλικό και εκθέματα από την φονική εκείνη μέρα. Μεταφορά στο σιδηροδρομικό
σταθμό, όπου θα επιβιβαστούμε σε επόμενο τρένο-βολίδα με τελικό προορισμό τον επονο-
μαζόμενο οικονομικό Δράκο της Ιαπωνίας, την Οσάκα. 
Ημέρα 10η: οσάκα - Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Η σημερινή μας ξενάγηση θα μας φέρει σε επαφή με ένα από τα σημαντικότερα κατασκευα-
στικά και εμπορικά λιμάνια του κόσμου. Την Οσάκα!. Εάν το Τόκυο κρίνεται σαν το πνευματι-
κό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας, η Οσάκα, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας, απο-
τελεί τον κεντρικό πυρήνα όλων των οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που
διεξάγονται στο έδαφος της χώρας. Χτισμένη στο δέλτα του ποταμού Γιόντο, πρωτεύουσα της
περιφέρειας Κανσάι, με ένα από τα πλέον σύγχρονα και πολυσύχναστα αεροδρόμια του κό-
σμου, αποτελεί την δεύτερη, σε αριθμό επισκεπτών, πύλη εισόδου στην χώρα. Μια γνωριμία
με την Οσάκα ξεκινά πάντα με επίσκεψη στο φημισμένο κάστρο που βρίσκεται στο γεωγρα-
φικό κέντρο της πόλης. Το κάστρο της Οσάκα κρίνεται ως ένα από τα διασημότερα και καλύ-
τερα διατηρημένα της Ιαπωνίας. Ακολουθεί η περιοχή της Ουμέντα, στον τομέα Kita-ku, με τα
υπερμεγέθη φουτουριστικά κτίρια. Η ανάβαση στο Umeda Sky Building, το 19ο ψηλότερο
οικοδόμημα στην περιφέρεια της Οσάκα, είναι μία εμπειρία. Αποτελείται από δύο πύργους
των 40 ορόφων, συνδεδεμένων μεταξύ τους, στεγάζει πολλά γραφεία πολυεθνικών εταιρει-
ών και η 360 μοιρών θέα από τον τελευταίο όροφο κόβει την ανάσα και αποκαλύπτει αυτό
που χαρακτηρίζεται σαν “Ιαπωνικό” θαύμα. Η επίσκεψη στον ναό Sumiyoshi-taisha, το πιο φη-
μισμένο Σιντοϊστικό τέμπλο της Οσάκα, θα μας φέρει σε επαφή με το κεντρικό λατρευτικό κτί-
ριο Sumiyoshi από τα 2000 που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ιαπωνία. Αφού διατρέξουμε τις
κύριες οδικές αρτηρίες του τομέα Minato-ku και μείνουμε έκπληκτοι από την μεταμόρφωση
μιας πόλης, πλήρως ισοπεδωμένης κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θα καταλήξουμε
στην περιοχή Dotombori, εκεί όπου χτυπά η εμπορική καρδιά της Οσάκα, με εκατοντάδες κα-
ταστήματα, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή. Αργά το βράδυ, θα μεταφερθούμε στο αε-
ροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.
Ημέρα 11η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
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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: 15/6, 6 & 20/7, 3 & 24/8, 7 & 21/9, 5, 19 & 27/10
Ειδική αναχώρηση για τις Γιορτές του Πουσκάρ  

διανυκτερεύσεις: Μπικανέρ (1), Τζαϊσαλμέρ (2), Τζοντπούρ (1), Ουνταϊπούρ (2),
Πουσκάρ (2), 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: 27/5, 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: 23/5, 15/6, 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 & 28/7, 1 & 22/9, 6 & 20/10, 10/11

Ειδική αναχώρηση για τη μεγάλη Βουδιστική Γιορτή της Περαχέρα 10/8

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

Πανόραμα Σρι Λάνκα Νότιες Παραλίες Γκάλε 11 μέρες, από €890

Πανόραμα Νότιας Ινδίας - Κεράλα - Κοϊμπατόρ 10/15 μέρες, από €990

Ρατζαστάν - Η γη των Μαχαραγιάδων               12 μέρες, από €990

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: 15 & 29/6, 5 & 19/7, 4, 7 & 21/8, 11/9, 
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: 28/6, 9/8, 6/9

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: 21/6, 2/8, 13/9

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 καλύτερων
αρχιτεκτονημάτων του Πεκίνου. Η αποκάλυψη του ταξιδιού είναι σίγουρα η Βόρεια Κορέα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 7/8, 18/9
Ειδική αναχώρηση για τις Γιορτές ΝΑΑΝΤΑμ 19/6
ΑΡΧΗΓοΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑδΗΣ
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: 21/6, 19/7, 9/8, 6/9, 18/10

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 €3190

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

Πανόραμα Νεπάλ Σαφάρι στο Τσιτουάν 9 μέρες, από €750

Μογγολία - Μαντζουρία - Βόρεια & Νότια Κορέα 25 μέρες, από €5490



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
1η μέρα:1η μέρα: Αθήνα/ Θεσσαλονίκη - Νέα Υόρκη
Αναχώρηση για την Νέα Υόρκη, την οικονομική μητρόπολη
του κόσμου. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Λίγο αργό-
τερα θα ξεκινήσουμε έναν περίπατο με τον συνοδό μας για μια
πρώτη γνωριμία με την πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη.
2η μέρα: Νέα Υόρκη
Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις στα
αξιοθέατα για τα οποία φημίζεται η πόλη. Θα δούμε το άγαλ-
μα του σημαντικότερου εξερευνητή, του Χριστόφορου Κολόμ-
βου με τις καραβέλες του, το οποίο σήμερα αποτελεί σημείο
μέτρησης όλων των αποστάσεων από τη Νέα Υόρκη. Θα πε-
ράσουμε από το Λίνκολν Σέντερ που φιλοξενεί τη Φιλαρμονι-
κή και τη Μετροπόλιταν Όπερα. Το Σέντραλ Παρκ, ένα από τα
πιο δημοφιλή πάρκα του κόσμου. Συνεχίζουμε με το μνημείο
του στρατηγού Γκραντ και το Πανεπιστήμιο Columbia, το ση-
μαντικότερο πανεπιστήμιο θεωρητικών επιστημών της Νέας
Υόρκης, στην είσοδο του οποίου γίνεται μνεία σε αρχαίους έλ-
ληνες φιλοσόφους. Ακολουθεί η γειτονιά του Χάρλεμ, γνωστή
στο παρελθόν ως η Μέκκα των αφροαμερικανών της Νέας
Υόρκης όπου βρίσκεται το Apollo theater, στη σκηνή του οποί-
ου έχουν ανέβει όλοι οι ημίθεοι της τζαζ αλλά και ο Michel
Jackson. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται με την 5η λεωφόρο με
τα διάσημα καταστήματα οίκων μόδας και το Ροκφέλερ Σέν-
τερ, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του κό-

σμου που ανήκει στην ομώνυμη οικογένεια, ορόσημο της πό-
λης, το οποίο φιλοξενεί το παρατηρητήριο «Top of the Rock».
Θα καταλήξουμε στην Τάιμς Σκουέρ, όπου εκατομμύρια επι-
σκέπτες θαυμάζουν κάθε χρόνο τους φωταγωγημένους ου-
ρανοξύστες με τις πολύχρωμες πινακίδες «neon» που κάνουν
πραγματικά τη νύχτα μέρα. Εκεί κοντά βρίσκεται το Μπρόντ-
γουεϊ, κέντρο βιομηχανίας της ψυχαγωγίας όπου μπορεί κα-
νείς να θαυμάσει τις πιο φαντασμαγορικές παραστάσεις στον
κόσμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ, προτεί-
νουμε να παρακολουθήσετε μία από τις φημισμένες παραστά-
σεις Μιούζικαλ στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ, ολοκληρώνον-
τας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη μέρα σας στη Νέα Υόρκη.
3η μέρα: Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο λόμπυ του ξενοδοχείου για το δεύτερο μέ-
ρος της ξενάγησης της πόλης στην οποία θα κατευθυνθούμε
παράλληλα με τον ποταμό East περνώντας από τις προβλή-
τες του ανατολικού Μανχάτταν και με θέα την κρεμαστή γέ-
φυρα του Μπρούκλιν. Θα σταματήσουμε στο Μέγαρο των
Ηνωμένων Εθνών, την έδρα του οργανισμού ο οποίος έχει
ως σκοπό τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης, επίσης με-
λετά τις διεθνείς οικονομικές τάσεις, υποβάλλει μελέτες που
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, φυσικούς πόρους κ.λπ.
Κατόπιν θα κάνουμε στάση στο Σταθμό Γκραντ Σέντραλ ο
οποίος αποτελεί πύλη και σύμβολο της πόλης, όπου τουλάχι-
στον 750.000 άνθρωποι διέρχονται καθημερινά από την με-
γαλοπρεπή κεντρική αίθουσα. Συνεχίζουμε με το Γκρίνουιτς
Βίλατζ το οποίο αγαπήθηκε από καλλιτέχνες και συγγρα-
φείς, σημείο αναφοράς η Washington square και το Πανεπι-
στήμιο της Νέας Υόρκης (N.Y.U). Ακολουθούν το Ηστ Βίλατζ,
το Σόχο που είναι γεμάτο με διάσημους οίκους μόδας, η Μι-
κρή Ιταλία και η Τσάινα Τάουν, δύο από τις πιο ζωντανές συ-

νοικίες της πολης όπου γίνεται αισθήτη η πολυπολιτισμίκη
ταυτότητα της Νέας Υόρκης. Κατευθυνόμαστε στη Γουώλ
Στριτ, το κεντρο της παγκόσμιας οικονομίας με σταση για φω-
τογραφίες με το χάλκινο γλυπτό ταύρο (Charging Bull). Αμέ-
σως μετά συναντάμε το Σημείο Μηδέν, όπου έχει δημιουρ-
γηθεί ένα μνημείο θυμίζοντας σε όλους την 11η Σεπτεμβρί-
ου, ενώ δίπλα σε αυτό βρίσκεται το νέο Οικονομικό Κέντρο
με την ονομασία One Word Trade Center. Στην ίδια περιοχή
προβάλλει ο νέος πολυσυζητημένος Σταθμός, κατασκευής
Καλατράβα, γνωστός ως Oculus, ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονι-
κής κτίσμα με κυρίαρχο το λευκό χρώμα. Συνεχίζουμε στο
Μπάτερυ Παρκ όπου θα δούμε από μακριά το Άγαλμα της
Ελευθερίας, θα μπούμε στην περίφημη κλειστή αγορά Τσέλ-
σι Μάρκετ, έδρα διάσημων γκουρμέ εστιατορίων της Νέας
Υόρκης, όπου θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για αγορά τοπι-
κών προϊόντων αλλά και για να δοκιμάσουμε περίφημα
εδέσματα. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται με την κρουαζιέ-
ρα γύρω από το νησί του Μανχάταν, όπου μπορούμε να
δούμε το ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας
που δεσπόζει στην είσοδο της πόλης, το Στέιτεν Άιλαντ και τη
μεγάλη γέφυρα Βερενζάνο. Φυσικά θα περάσουμε κάτω
από τις διάφορες μικρές και μεγαλύτερες παλαιές και νεότε-
ρες γέφυρες και πάνω από τα πολλά τούνελ που συνδέουν
το Μανχάταν με την γύρω περιοχή και τη διπλανή Πολιτεία
του Νew Jersey. Μετά το πέρας της κρουαζιέρας θα υπάρχει
ελεύθερος χρόνος. Για τη βραδινή σας έξοδο προτείνουμε
να επισκεφτείτε ένα από τα διάσημα cocktail bar, Jazz bar,
εστιατόρια στο Meatpacking District ή στις κοντινές περιοχές
Soho, Little Italy, Tribecca. Επιλέξτε και bar που βρίσκονται
στον υψηλότερο όροφο των κτιρίων όπου προσφέρουν μα-
γευτική θέα του φωτισμένου Μανχάταν. 

70

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 26/7, 3 & 11/8

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17.35 21.20
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23.55 16.05*
*Άφιξη την επόμενη μέρα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ
ΗΠΑ 

ΚΑΝΑΔΑΣ
ΤΑΞΙΔΙ 10 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€1750

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Κεντρικά ξενοδοχεία 4*
Πρωινό καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / δΩΡο:
Κρουαζιέρα στο ποταμό Χάντσον και στους καταρ-
ράκτες Νιαγάρα / Επίσκεψη στη Φιλαδέλφεια και
στη Βαλτιμόρη / φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχη-
γός - συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες
πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Φόροι αεροδρομίων / Αχθοφορικά / Ότι αναφέ-
ρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ



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 Μ Ε Ρ Ι Κ Η
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4η ημέρα: Νέα Υόρκη (Woodbury Commons Outlets -προαιρετικά)
Η σημερινή μέρα διατίθεται για βόλτες στη Νέα Υόρκη, επίσκεψη στα μουσεία και στις γειτο-
νιές της πόλης. Εναλλακτικά προτείνουμε μια επίσκεψη στο μεγαλύτερο, εντυπωσιακότερο,
και πλουσιότερο εμπορικό κέντρο, το περίφημο Woodbury Commons. Μόλις 1 ώρα περί-
που έξω από τη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν όλα τα αντικείμενα του πόθου σε τιμές που δεν
μπορείς να πιστέψεις. Διακόσια είκοσι και πλεον ονόματα της μόδας θα βρεθούν στη διάθεση
σας. Από Gucci, Escada, Nike, Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Gap σε απίστευτη
ποικιλία. Δεν είναι τυχαίο που το μεγαλύτερο ποσοστό των Αμερικανών, επιλέγουν το συγκε-
κριμένο μέρος για τις αγορές τους. Μαζί με τη συμμετοχή σας, παίρνετε και το VIP Coupons
Book αξίας 20$, για επιπλέον προνόμια και εκπτώσεις.  
5η μέρα: Νέα Υόρκη - Κατ. Νιαγάρα (638 χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για να διασχίσουμε την Πολιτεία της Νέας Υόρκης και να φθάσουμε στα
σύνορα με τον Καναδά. Μετά τον έλεγχο θα βρεθούμε στη πόλη των Καταρρακτών του Νια-
γάρα της Καναδέζικης πλευράς. Η διαμονή σε αυτήν την ζωντανή και τουριστικά ανεπτυγμένη
πόλη θεωρείται επιβεβλημένη αφού όλες οι δραστηριότητες των ανθρώπων βρίσκονται πα-
ρέα με το εκπληκτικό υπερθέαμα της πτώσης των υδάτων των Καταρρακτών του Νιαγάρα.
Θα κάνουμε μια βόλτα με τον ξεναγό στους κοντινούς φωτισμένους το βράδυ καταρράκτες
που θα αφήσει μια από τις δυνατότερες και πλέον ζωντανές εικόνες  που έχετε δει στη ζωή
σας, όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον. Αργότερα, σας προτείνουμε το Seneca Casino, το
οποίο μπορεί να δώσει μία άλλη όψη στο κλείσιμο της ημέρας σας. 
6η μέρα: Κατ. Νιαγάρα (εκδρομή στο Τορόντο)
Η ξενάγηση σήμερα αρχίζει με τους Καταρράκτες που σχηματίζονται από τον ποταμό Νιαγά-
ρα. Εδώ μπορούμε να έχουμε πανοραμική θέα του « πετάλου » των καταρρακτών. Το θαύμα
αυτό της φύσης λειτουργεί μέσα στο πρώτο Πάρκο που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ και θα μας
ξαφνιάσει με το μεγαλείο του. Εδώ γυρίστηκε άλλωστε και το κινηματογραφικό έργο «Νια-
γάρας» με την Μαίριλυν Μονρόε. Προς το τέλος της επίσκεψής μας, δεν είναι δυνατόν να πα-
ραλείψουμε τη μοναδική κρουαζιέρα μέσα στους καταρράκτες, έτσι ώστε να νιώσουμε τη
απίστευτη ενέργεια του νερού και να τραβήξουμε τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες. Αμέ-
σως μετά την ξενάγηση αναχωρούμε για το Τορόντο, με τη διαδρομή μας δίπλα στο ποτάμι,
μέσα από πανέμορφα τοπία, αμπελώνες, ιστορικά φρούρια και την πρώτη πρωτεύουσα του
Καναδά με το Βρετανικό πανέμορφο Niagara on the Lake. Έπειτα από μια σύντομη διαδρο-
μή, φθάνουμε στην πόλη του Τορόντο όπου θα δούμε όλα τα αξιοθέατα, τον Πύργο C.N., το
περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου κλπ Rogers Center, το Δημαρχείο παλαιό και
νέο, το περίφημο εμπορικό κέντρο Eaton Center, το λιμάνι, την μεγάλη Ελληνική Συνοικία
του Ντάνφορθ (Greek town) κ.λ.π. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στην περιοχή των κα-
ταρρακτών και αν έχετε διάθεση μπορείτε να διασκεδάσετε το βράδυ, είτε στην πλευρά του
Καναδά στους καταρράκτες, στους πύργους Μinolta, Skylon, στο Clifton Hill  είτε στην πλευ-
ρά των ΗΠΑ.  
7η μέρα: Κατ. Νιαγάρα - ουάσιγκτον (ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα) 653 χλμ

Σήμερα θα διασχίσουμε τις πολιτείες της Νέας Υόρκης, της Πενσυλβάνια και του Μέριλαντ με
τελικό προορισμό  την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
την Ουάσιγκτον. Ένας απογευματινός περίπατος θα σας φέρει σε επαφή με τη μεγαλοπρέπεια
των κτιρίων και την άρτια ρυμοτομία της πόλης που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν μία μεγάλη πρωτεύουσα. 
8η μέρα: ουάσιγκτον (Βαλτιμόρη)
Η μέρα μας ξεκινά σήμερα με την επίσκεψη στη Βαλτιμόρη, την άλλοτε βιομηχανική περιοχή
που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην Αμερικανική επανάσταση. Σύντομη περιήγηση της πό-
λης και επιστροφή στην Ουάσιγκτον. Ξενάγηση στην Ουάσιγκτον με τα μεγαλοπρεπή μνη-
μεία της και τα αρχοντικά της κτίρια. Θα περάσουμε με το πούλμαν την Arlington Memorial
Bridge πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ για να καταλήξουμε στο πιο σημαντικό Νεκροταφείο
των ΗΠΑ, το Arlington, στο οποίο βρίσκονται οι τάφοι σημαντικών προσώπων του Αμερικάνι-
κου Έθνους, όπου και θα επισκεφτούμε τους τάφους των Κέννεντυ. Συνεχίζουμε με την επίσκε-
ψη των επιβλητικών υπαίθριων μνημείων της πρωτεύουσας, Λίνκολν και Βιετνάμ. Ήδη βρι-
σκόμαστε στο ένα άκρο του πανέμορφου National Mall ενώ στο απέναντι άλλο άκρο του
κυριαρχεί το Καπιτώλιο, στο οποίο έχει έδρα η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία
των Η.Π.Α. Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα, με το μνημείο Ουάσιγκτον
ύψους 170μ να είναι ορατό από πολλές περιοχές της πόλης όπως επίσης ορατό να είναι και το
χαρακτηριστικό σε μορφή Ροτόντας μνημείο του Τζέφερσον. Ο Λευκός Οίκος, το Κτίριο της
Αντιπροεδρίας, Υπουργεία, Μνημειακά Κτίρια και άλλα επιβλητικά Δημόσια κτίρια θα προ-
σελκύουν την προσοχή μας κατά τη σημερινή μας περιήγηση. Κατευθυνόμενοι προς το Καπι-
τώλιο θα βρεθούμε κοντά στο Ταχυδρομείο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το κτίριο του F.B.I, το
κτίριο που στεγάζονται τα σημαντικά Αρχεία του Κράτους και στον επιβλητικό σιδηροδρομι-
κό σταθμό της πόλης. Φθάνοντας στην περιοχή του Καπιτωλίου με το επιβλητικό κτίριο της Γε-
ρουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων θα διασχίσουμε την περιοχή των Μουσείων
Σμιθ Σόνιαν, όπου και βρίσκονται τα περισσότερα Μουσεία της πρωτεύουσας το ένα δίπλα
από το άλλο. Το απόγευμα όσο και το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την όμορφη
διασκεδαστική περιοχή Τζορτζτάουν, όπου κυριαρχείται από ωραία καταστήματα, επίλεκτα
bar, καφέ και εστιατόρια, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται και ένας απογευματινός περίπατος
σε ένα τμήμα της προκυμαίας του ποταμού Ποτόμακ. 
9η μέρα: ουάσιγκτον - Φιλαδέλφεια - Νέα Υόρκη - Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Με τις αποσκευές μας στο πούλμαν, τη σημερινή τελευταία ημέρα θα μετατρέψουμε την επι-
στροφή μας στο αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης σε μια εκδρομή γεμάτη ωραίες εικόνες και
αναμνήσεις. Κατευθυνόμαστε για μια σύντομη αλλά πανέμορφη επίσκεψη στη Φιλαδέλφεια,
τη μεγαλύτερη πόλη της Πενσυλβάνια και πρώτη πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μια πόλη με σημαντική ιστορία την οποία θα γνωρίσουμε πανοραμικά με τον συνοδό μας.
Αμέσως μετά κατευθυνόμαστε για το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης για την πτήση επιστροφής
μας στην Ελλάδα.
10η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη Άφιξη στην Αθήνα/ Θεσσαλονίκη.



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
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 7/8, 11/9

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΝΑΔΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΑΛΑΣΚΑΣ ΕΝ ΠΛΩ
ΤΑΞΙΔΙ 19 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€6290

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 3* με
πρωινό καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Είσοδοι
στους επισκεπτόμενους χώρους / Βίζα ΕΤΑ / φιλο-
δωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξι-
διωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται
στα περιλαμβανόμενα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.



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 Μ Ε Ρ Ι Κ Η

73

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 ξενάγη-
ση θα δούμε αξιοθέατα της πόλης μεταξύ των οποίων είναι το εμπορικό κέντρο και φυσικά το
μνημείο του βρετανού εξερευνητή Τζέημς Κουκ. 
10η μέρα: Ανκορέιτζ (Κρουαζιέρα των 26 Παγετώνων)
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 πλω-
τό, για να βιώσουμε την εμπειρία της περίφημης - κρουαζιέρας των 26 παγετώνων, διασχίζον-
τας εντυπωσιακά φιόρδ και απολαμβάνοντας δεκάδες επιβλητικούς παγετώνες όπως άλλω-
στε ομολογεί και το όνομα της. Όλα αυτά συμβαίνουν στις δαντελωτές ακτές της δυτικής ακτο-
γραμμής του διάσημου κόλπου της Αλάσκα, που ακούει στο μάλλον βρετανικό όνομα, Prin-
ce William Sound. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε 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 καιρού
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 σήμερα
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 λό-
γους ίδρυσης της πόλης του Φέρμπανκς ήταν τα ορυχεία της περιοχής. Θα μυηθούμε στα μυ-
στικά ανακάλυψης του χρυσού σε μία ευχάριστη οργανωμένη παραμονή. Αμέσως μετά -
αναχωρούμε για να επιβιβαστούμε σε ειδικά διαμορφωμένο ποταμόπλοιο για μία τρίωρη
κρουαζιέρα στον ποταμό Τσένα. Το ταξίδι μας μοναδικό αφού μέσα από το πλοίο θα βλέπου-
με στις όχθες του ποταμού τις δραστηριότητες αυτού του απομακρυσμένου πληθυσμού της
Αλάσκας που ζει κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είναι πλέον η στιγμή να μάθουμε
και για τους Αθαμπάσκανς που αποτέλεσαν τους πρώτους γηγενείς κατοίκους της περιοχής.
Στην όλη σημερινή κίνηση γύρω από την ευρύτερη περιοχή του Φέρμπανκς θα δούμε και τον
αγωγό των 1300 χιλιομέτρων που μεταφέρει πετρέλαιο από τη βόρεια ακτή Prudhoe Bay νό-
τια στο Prince William Sound.
13η μέρα: Φέρμπανκς - Βαλντίζ
Το πρωί μέσω μιας άλλης υπέροχης διαδρομής κατεβαίνουμε προς το λιμάνι του Βαλντίζ δια-
σχίζοντας ορεινά τοπία και εθνικούς δρυμούς. Το απόγευμα προσεγγίζουμε το Βαλντίζ. 
14η μέρα: Βαλντίζ - Παγετώνας Κολούμπια - Άνκορειτζ - Σιάτλ 
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε από το Λιμάνι του Βαλτίζ για μια μοναδική κρουαζιέρα στον φω-

τογενέστατο παγετώνα Κολούμπια. Τεράστιοι όγκοι πάγου, απίστευτα χρώματα, κι ένα τοπίο
γαλήνιο που ζωντανεύει μόνο μέσα από τους απόκοσμους ήχους της κίνησης των υδάτινων
όγκων καθώς συναντούν τα νερά του ωκεανού. Μετά την κρουαζιέρα επιστρέφουμε οδικώς
στο αεροδρόμιο του Άνκορειτζ - για να πάρουμε 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 Βανκούβερ, προς τιμήν του μεγάλου Βρετανού εξερευνητή. Ο βραδι-
νός μας περίπατος στο κέντρο της πόλης είναι - αποκαλυπτικός του ιδιαίτερου χαρακτήρα της
μητρόπολης του Δυτικού Καναδά. 
16η μέρα: Βανκούβερ
Η σημερινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει την ασύγκριτη ομορφιά ενός εξαιρετικού αστι-
κού κέντρου όπου τα ανθρώπινα οικοδομήματα συνδυάζονται αρμονικότατα με το φυσικό
περιβάλλον της περιοχής. Η ξενάγησή μας ξεκινά με το Downtown με τους επιβλητικούς ου-
ρανοξύστες, την ιστορική 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 απολαύσουμε από ψηλά τη μοναδική θέα της πόλης. Τελειώνουμε με την επίσκεψη της
διάσημης Capilano 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 αφιερωμέ-
νη στους πανέμορφους κήπους Βούτσαρτ με τα εκατοντάδες είδη λουλουδιών. Αμέσως μετά
αναχώρηση για την πιο σημαντική πόλη του νησιού που δεν είναι άλλη από την - λουλουδια-
σμένη Βικτώρια, που ταυτόχρονα είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας της Βρετανικής Κολομ-
βίας. Άφιξη στη πρωτεύουσα που αποτελεί πόλη πρότυπο και είναι γεμάτη από εξαίρετα βι-
κτωριανής 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 απολαύσει μερικά από τα ωραιότερα τοπία της φύσης. Με την αντανά-
κλαση του φωτός στα διάφανα στρώματα των παγετώνων να αστραποβολούν ακόμα στα
μάτια μας αφήνουμε την ηρεμία του Καναδικού τοπίου και μέσω της ανατολικής Ακτής ανα-
χωρούμε για την Ελλάδα. 
19η μέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη Άφιξη στην Ελλάδα τα ξημερώματα της 20ής μέρας.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα - Αβάνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την
Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Μεταφορά στο ξενο-
δοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Ημέρα 2η: Αβάνα (επίσκεψη στην πόλη της Αβάνας)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την ξενάγησή μας στην
πιο όμορφη πόλη της Καραϊβικής. Θα ξεκινήσουμε από
την Πλατεία της Επανάστασης με τις τεράστιες προσωπο-
γραφίες του Τσε Γκεβάρα και του Καμίλο Σιενφουέγκος,
θα περάσουμε από το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, θα δια-
σχίσουμε τη “σύγχρονη” συνοικία του Βεδάδο με την κεν-
τρική πλατεία Copelia και την περίφημη παραλιακή λεω-

φόρο Malecón, θα καταλήξουμε στο Καπιτώλιο, πιστό
αντίγραφο αυτού στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πο-
λιτειών. Η περιήγησή μας αλλάζει ρυθμό και μπαίνουμε
στην Παλιά Αβάνα, πολιτιστική κληρονομιά της ανθρω-
πότητας και προστατευόμενη από την UNESCO από το
1982, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα αποι-
κιακά κτίρια στην Καραϊβική. Θα επισκεφτούμε τη Μακέ-
τα της πόλης και κατόπιν θα ξεναγηθούμε στο μουσείο
του ρουμιού, θα επισκεφθούμε τη  μοναδική ελληνική
ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο.
Στη συνέχεια θα δούμε την Πλατεία του Αγίου Φραγκί-
σκου της Ασσίζης, την Παλιά Πλατεία και την Πλατεία
των Όπλων. Είσοδος στην εντυπωσιακή μικρογραφία
της Παλιάς Αβάνας και τέλος θα συνεχίσουμε προς την
Καθεδρική Πλατεία, τον «ναΐσκο» Templete και το Castil-
lo de La Fuerza Real. Θα τελειώσουμε τη βόλτα μας με
επίσκεψη στο πειρατικό φρούριο Ελ Μόρο, σε θέση πε-
ριωπής στην είσοδο του λιμανιού Κλείνοντας θα «κλέ-
ψουμε» λίγο ακόμη από το χρόνο σας, προσφέροντας
σας μια ανεπανάληπτη βόλτα με αυτοκίνητα – αντίκες
στο καταπράσινο, εξωτικό δάσος της Αβάνας. 
Ημέρα 3η: Αβάνα - ολοήμερη εκδρομή Βινιάλες
/ Πινάρ δελ Ρίο - Αβάνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την μαγευτική κοιλάδα
Βινιάλες στη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το Πινάρ
δελ Ρίο, όπου καλλιεργούνται τα καπνά για τα καλύτερα
πούρα στον κόσμο. Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο που-
ρων για να δούμε από κοντά την επεξεργασία τους. Η
βόλτα μας στην κοιλάδα του Βινιάλες θα σας μείνει αξέ-
χαστη: πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, πανύψηλα φοινι-
κόδεντρα, καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές με ποτάμια
συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο. Επίσκεψη στην τεράστια
Τοιχογραφία της Προϊστορίας και στη Σπηλιά Του Ινδιά-
νου για να διασχίσουμε με μικρή βάρκα το υπόγειο ποτά-
μι της. Μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επι-
στρέφοντας στην Αβάνα, θα κάνουμε μια στάση στο πα-
ρατηρητήριο Λος Χασμίνες με τη μαγευτική θέα σε ολό-
κληρη την κοιλάδα του Βινιάλες. 
Ημέρα 4η: Αβάνα - Γκουαμά - Κόλπος των Χοί-
ρων - Σιενφουέγκος 
Αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα στο Γκουαμά, τη
μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Κούβας. Στο «Λα Μπόκα»
βρίσκεται η «Φάρμα Αναπαραγωγής Κροκοδείλων». Τα
ζώα αυτά, σημαντικό κομμάτι της άγριας πανίδας της
Κούβας, προστατεύονται στο φυσικό τους περιβάλλον
από το ανεξέλεγκτο κυνήγι.  Συνεχίζουμε τη διαδρομή
μας μέσα από το δάσος Ζαπάτα, ώσπου να αντικρύσου-
με τις δαντελένιες ακτές της Καραϊβικής στον κόλπο των
Χοίρων (γνωστός από την ομώνυμη, αποτυχημένη από-
βαση των Αμερικάνων στο νησί, το 1961). Στάση σε μια
θαλάσσια όαση, όπου τα πεντακάθαρα, γαλαζοπράσινα
νερά σχηματίζουν ένα φυσικό “ενυδρείο- πισίνα”, ένα μέ-
ρος ιδανικό για μπάνιο & snorkeling,  για ποτά στο open
bar αλλά και για θαλασσινούς μεζέδες -  το μεσημερια-

νό γεύμα περιλαμβάνεται. Συνεχίζουμε  για το Σιεν-
φουέγκος, πόλη χτισμένη το 1819 από Γάλλους άποικους
και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Πανο-
ραμική ξενάγηση στην πόλη με στάση στην κεντρική πλα-
τεία με το κατάλευκο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, όπου δε-
σπόζουν το Θέατρο Tomas Terry, το Δημαρχείο και το
κλασικό κτήριο του Πανεπιστημίου. Πάνω στη θάλασσα,
στη στενή χερσόνησο της  «Punta Gorda» θα επισκε-
φτούμε το  “Palacio del Valle”, ένα άκρως εντυπωσιακό
κτήριο 100 ετών, αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Από τα
κελάρια και τα επιβλητικά σαλόνια, θα ανεβούμε στην
ταράτσα του Παλατιού, όπου η θέα της πόλης και του
ηλιοβασιλέματος μαγεύει. δείπνο.
Ημέρα 5η: Σιενφουέγκος - Τρινιδάδ - Σιενφουέγκος
Πρωινό. Ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο Δελφι-
νάριο, όπου θα παρακολουθήσουμε ένα εντυπωσιακό
show με δελφίνια που θα μας καθηλώσει. Συνεχίζουμε
για το παραδοσιακό, μεσαιωνικό Τρινιδάδ, πόλη που
ίδρυσαν οι Ισπανοί στις αρχές του 16ου αιώνα, ανακη-
ρυγμένο ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονο-
μιάς από την UNESCO το 1986. Επίσκεψη στην κεντρική
πλατεία (Πλάσα δε Άρμας), περιστοιχισμένη από αποι-
κιακά κτίρια, στο «Μουσείο» και στο παραδοσιακό κα-
φενείο La Canchánchara, δείπνο.
Ημέρα 6η: Σιενφουέγος - Σάντα Κλάρα - Βαραδέρο
Πρωινό. Αναχώρηση για τον εντυπωσιακότερο καταρ-
ράχτη του νησιού ( El Nicho ) στην καρδιά της καταπράσι-
νης οροσειράς Escambray. Μπάνιο στα κρυστάλλινα,
πεντακάθαρα νερά. Σε μικρή απόσταση, θα επιβιβαστού-
με σε σκάφος για βαρκάδα/εξερεύνηση και μεσημερια-
νό γεύμα στην μαγευτική λίμνη  Hanabanilla, περικυ-
κλωμένη από την εξωτική βλάστηση της οροσειράς
Escambray, κατοικία πολύχρωμων πουλιών και σπά-
νιων αμφίβιων ζώων. Συνεχίζουμε για την πόλη του “Che
Guevara”, Santa Clara, πόλη που σχετίστηκε άμεσα με
τον μεγάλο επαναστάτη. Επίσκεψη στο Μαυσωλείο και
Μουσείο του Τσε,  στο Πάρκο Λεόνσιο Βιντάλ. Η σημερι-
νή αξέχαστη μέρα μας θα τελειώσει στη μαγευτική παρα-
λία του Βαραδέρο (Varadero). Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και δείπνο. 
Ημέρα 7η: Βαραδέρο
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορ-
φες παραλίες της Κούβας. Προσφέρονται διάφορες προ-
αιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες ή μπορείτε να κάνε-
τε μια βόλτα από το τοπικό παζάρι ή να επισκεφθείτε το
δελφινάριο. 
Ημέρα 8η: Βαραδέρο - Αβάνα - Αθήνα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερο πρωινό για μια τε-
λευταία βουτιά. Στη συνέχεια αναχωρούμε με τη γλυκό-
πικρη γεύση της επιστροφής για το αεροδρόμιο της Αβά-
νας, από όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής.
Ημέρα 9η: Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Άφιξη σε ενδιάμεσο ευρωπαϊκό σταθμό και στη συνέ-
χεια, στην Αθήνα.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
SWISS, AIR FRANCE / KLM / Ξενοδοχεία: Nacio-
nal Havana 5* (Αβάνα), Jagua Hotel 4* (Σιεν-
φουέγκος), Gran Memories 5* (Βαραδέρο) ή πα-
ρόμοια / Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα
/ δείπνα συνολικά / Ελληνόφωνο ξεναγό/αρχηγό
(εκτός των ελεύθερων ημερών στην Αβάνα και στο
Βαραδέρο) / Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις
όπως περιγράφονται / Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Φιλοδωρήματα / Προαιρετική ατομική ταξιδιωτι-
κή ασφάλιση κόστους 15 € / Ό,τι δεν αναφέρεται
ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προ-
αιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την
ημέρα εξόδου από τη χώρα.
Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέ-
θους 10-300Κb) του διαβατηρίου σας, που θα απο-
στείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΒΑΣ
ΤΑΞΙΔΙ 9 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€1145

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 06.30 08.20
ΖΥΡΙΧΗ - ΑΒΑΝΑ 13.15 18.00
ΑΒΑΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 19.55 11.55
ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 13.20 17.00

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 06.10 08.40
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΒΑΝΑ 16.40 20.35
ΑΒΑΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 22.55 14.05*
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 20.50 00.55*
* 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
αινιγματικές 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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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
25/6, 23/7, 13/8, 17/9, 22/10

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4 * & 5* /
Ημιδιατροφή καθημερινά / Μεταφορές, ξεναγήσεις
και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
/ Αχθοφορικά & φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός
- συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες
πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων
/ Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ. Φωτοτυπία
διαβατηρίου 15 μέρες πριν την αναχώρηση.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΤΑΞΙΔΙ 17 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€4990



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ

Ημέρα 1η: 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.
Ημέρα 2η: 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 θε-
ώρησαν εκβολή ποταμού οι θαλασσοπόροι), που βρέχει το
Ρίο ανακαλύφθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1502 και η ημε-
ρομηνία έδωσε και το όνομα στην πόλη (Ποταμός του Ια-
νουαρίου). Είναι η δεύτερη σε πληθυσμό, μετά το Σάο
Πάολο, πόλη της Βραζιλίας και ήταν η πρωτεύουσα της
χώρας έως το 1960, χρονιά κατά την οποία μεταφέρθηκε η
πρωτεύουσα σε μία νεόκτιστη πόλη που ονομάστηκε Μπρα-
ζίλια. Στην απευθείας ξενάγηση μας θα επισκεφθούμε το ιστο-
ρικό κέντρο με τα θαυμάσια αποικιακά κτίρια, το διάσημο
Στάδιο Μαρακανά, το οποίο θα δούμε εξωτερικά καθώς και
τις μυθικές 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.
Ημέρα 3η: 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 λιμνο-
θάλασσας 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.
Ημέρα 4η: 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 διά-
σημη Κόπα Καμπάνα, είναι πάντα η καταλληλότερη εισα-
γωγή 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» Caipirinha  αριστοτεχνικά φτιαγμένη από ρούμι, lime
και ζάχαρη, και είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη φαντάζει πλέον…
αιώνες μακριά. 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, προ-
τείνουμε μια εξόρμηση για ψώνια στην Αβενίδα Ατλάντικα
όπου υπάρχει νυχτερινή αγορά σουβενίρ, και τη δοκιμή του
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
11/6, 5/7, 13/8, 2/9, 23/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 18.15 20.20
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΡΙΟ 22.15 04.50*
ΜΠ. ΑΪΡΕΣ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 16.50 11.10*
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 13.35 17.20
* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ

ΤΑΞΙΔΙ 12 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€2390

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* με ημι-
διατροφή καθημερινά / Μεταφορές και ξεναγή-
σεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα /
Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξενα-
γούς / Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους /
φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Φόροι αεροδρομίων / Αχθοφορικά / Ότι αναφέ-
ρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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περίφημου Βραζιλιάνικου κοκτέιλ «καϊπιρίνια» σε ένα από τα μπαράκια της παραλίας.
Ημέρα 5η: Ρίο Ντε Τζανέιρο - Ιγκουασού
Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο εθνικών πτήσεων, απ’ όπου θα πετάξουμε με
προορισμό το Ιγκουασού, πόλη της Βραζιλίας, παγκοσμίως διάσημη για τους περίφημους
καταρράκτες. Ο ποταμός Ιγκουασού πηγάζει στην περιοχή της Κουριτίμπα στη Βραζιλία, και
εκβάλλει μετά από 1200 χιλιόμετρα στο ποταμό Παρανά. Το σημείο της συμβολής των δύο
ποταμών -λίγο μετά τους καταρράκτες- είναι τριεθνές, μεταξύ της Αργεντινής, της Βραζιλίας
και της Παραγουάης. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών της Βραζι-
λίας. Το λεωφορείο θα μας μεταφέρει στη στάση μας στην είσοδο του πάρκου, και από κει
θα περπατήσουμε φωτογραφίζοντας τους καταρράκτες κατά μήκος του ποταμού μέσα σε ορ-
γιώδη βλάστηση. Οι ίδιοι οι Βραζιλιάνοι λένε ότι οι πιο όμορφες εικόνες των καταρρακτών
ανήκουν στην πλευρά της Αργεντινής, αλλά για να τις δει κάποιος θα πρέπει να βρίσκεται
στην πλευρά της Βραζιλίας. Αφιερώνουμε χρόνο στο φωτογραφικό μας σαφάρι, έχοντας
πάντα μαζί μας ένα αδιάβροχο (μπορεί να βρέξει καταρρακτωδώς χωρίς απολύτως καμία
προειδοποίηση) και αρκετή ελεύθερη μνήμη στη φωτογραφική μας μηχανή. Εκστασιασμένοι
από το έργο της φύσης καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας όπου θα έχουμε και το δείπνο μας.
Ημέρα 6η: Ιγκουασού
Σήμερα θα απολαύσουμε το υπερθέαμα των καταρρακτών από την οπτική γωνία της Αργεν-
τινής, εκεί όπου το «Λαρύγγι του Διαβόλου» συγκλονίζει με την δίνη των νερών, όπου κατα-
κρημνίζονται στα έγκατα της γης. Θα απολαύσουμε το υδάτινο πέπλο να ξεδιπλώνεται
μπροστά μας στολισμένο με τα χρώματα της ίριδας, καθώς οι ακτίνες του ήλιου φωτίζουν την
επιβλητική του επιφάνεια. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 7η: Ιγκουασού - μπουένος Άιρες
Μετά το πρωινό μας μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας προς το Μπουένος Άιρες,
τη φημισμένη πρωτεύουσα της Αργεντινής. Το Μπουένος Άιρες είναι μία από τις μεγαλου-
πόλεις της Λατινικής Αμερικής με τον πληθυσμό του πολεοδομικού συγκροτήματος να
ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια κατοίκους, έχει συνοικίες που θυμίζουν πολύ έντονα Ευ-
ρώπη, αλλά δεν της λείπουν και οι εικόνες που τη συνδέουν άρρηκτα με την αποι-
κιακή αρχιτεκτονική και τις λατινικές της ρίζες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση. Το βράδυ δείπνο παρακολουθώντας ένα υπέροχο πρόγραμμα ταγκό  σε
κάποιο από τα ονομαστά κέντρα της πόλης.
Ημέρα 8η: μπουένος Άιρες
Στη σημερινή πλούσια ξενάγηση μας θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα Ρο-
σάδα) 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 φιλο-
ξενεί 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 περιοχή
της «Μπόκα» εκεί που βρίσκεται ο χιλιοτραγουδισμένος δρόμος « Ελ Καμινίτο». Τέλος
την ξενάγησή μας θα συμπληρώσουν οι αριστοκρατικές συνοικίες Παλέρμο και Πα-
λέρμο Τσίκο καθώς και το Κοιμητήριο της Ρεκολέτα, εκεί που βρίσκεται και ο οικογε-
νειακός 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
στηρίζονται σε πασσάλους στις όχθες του ποταμού, όπου οι κάτοικοι καθισμένοι στις
βεράντες τους απολαμβάνουν την εξαίσια αυτή θέα. Πράγματι μία αξέχαστη εμπει-
ρία!!! Η σημερινή μας μέρα περιλαμβάνει γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
Ημέρα 9η: 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 και θα γευ-
τούμε τοπικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα Αργεντίνικα ψητά.
Ημέρα 10η: μπουένος Άιρες
Μετά το απολαυστικό πρωινό, ελεύθερος χρόνος για να ανακαλύψουμε τον πεζόδρομο της
Φλορίντα με τα υπέροχα καταστήματα, την Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, τον πιο φαρδύ δρόμο
της πόλης με αρχοντικά κτίρια καθώς και την περιοχή της Ρεκολέτα με τα υπαίθρια καφέ και
την αριστοκρατική ατμόσφαιρα που παραπέμπουν περισσότερο στο Παρίσι παρά σε μία
πόλη της Νοτίου Αμερικής.  Η πόλη έχει έναν ευρωπαϊκό αέρα κι αυτό θα το διαπιστώσετε
στην όμορφη βόλτα που εφόσον το επιθυμείτε μπορεί να συνοδευτεί με έναν καφέ ή ποτό
στο διάσημο Cafe Tortoni. Εάν πάλι επιθυμείτε μπορούμε να κάνουμε μια ολοήμερη προαι-
ρετική εκδρομή στη Κολόνια της Ουρουγουάης, μια όμορφη πόλη με ισπανική και πορτογα-
λική αποικιακή αρχιτεκτονική κι ένα ιστορικό κέντρο που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Ουνέσκο.
Ημέρα 11η: μπουένος Άιρες - Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Χρόνος στη διάθεση μας, μέχρι το μεσημέρι, που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο, απ’
όπου πλήρεις εντυπώσεων από τη γνωριμία μας με την Λατινική Αμερική, θα πετάξουμε μέσω
ενδιάμεσου σταθμού, για την Ελλάδα.
Ημέρα 12η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη Άφιξη στην Ελλάδα.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: Αθήνα - μέξικο Σίτυ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την ομώνυμη
πρωτεύουσα της χώρας. Άφιξη τα ξημερώματα στη θρυλική
πρωτεύουσα. 
Ημέρα 2η: μέξικο Σίτυ (ξενάγηση πόλης - μουσείο
Τρότσκι - μουσείο Ανθρωπολογίας)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας ξεκινά με την πολύ
ενδιαφέρουσα ξενάγηση της πόλης του Μεξικού. Σημαντικό
αξιοθέατο είναι η κεντρική πλατεία Ζόκαλο, με τα εντυπω-
σιακά, ευρωπαϊκού ύφους, κυβερνητικά κτίρια. Πρόκειται
για την σημαντικότερη πλατεία της πρωτεύουσας και μία από
τις μεγαλύτερες του κόσμου με έκταση 57.600 τ.μ. Η επίσημη
ονομασία είναι “Plaza de la Constitución” (Πλατεία Συν-
τάγματος) και αφορά το σύνταγμα του Κάντιθ της Ισπανίας
του 1812. Τότε εκπονήθηκαν τα σχέδια για την κατασκευή
του μνημείου της Ανεξαρτησίας της χώρας, αλλά τελικά το-
ποθετήθηκε μόνο ένας πλίνθος, ο οποίος στα Ισπανικά ονο-
μάζεται Ζόκαλο. Από τότε η πλατεία άρχισε να μετονομάζε-
ται σε “Zócalo” και παρόλο που ο πλίνθος απομακρύνθηκε
λίγα χρόνια αργότερα, το όνομα παρέμεινε μέχρι σήμερα. Ο
ογκώδης και χρυσοποίκιλτος Καθεδρικός Ναός, το Προεδρι-
κό Μέγαρο με τις διάσημες τοιχογραφίες του ανατρεπτικού

ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα, η τεράστια σημαία της χώρας
που κυματίζει στο κέντρο της πλατείας και τα ερείπια της Τε-
νοξτιτλάν, της παλιάς πρωτεύουσας των Αζτέκων και το μο-
ναδικό Μουσείο Ανθρωπολογίας όπου εκτίθενται οι ανεκτί-
μητοι θησαυροί όλων των προκολομβιανών πολιτισμών της
χώρας είναι τα σημεία που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον
μας. Το “Paseo de la Reforma”, η εντυπωσιακή λεωφόρος
με το χρυσό άγαλμα του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας και τις
προτομές των πλέον διάσημων προσωπικοτήτων της χώρας,
η θορυβώδης πλατεία των μουσικών “Μαριάτσι”, ο πανύψη-
λος πύργος “Torre Latinoamericana” και η ζωντανή περιοχή
της “Zona Rosa”, με τα πιο φημισμένα bar, clubs και μοντέρ-
να καταστήματα θα συμβάλλουν στην γνωριμία μας με την
άκρως ενδιαφέρουσα Μεξικανική μεγαλούπολη. Όμως η
έκπληξη μας περιμένει στα νότια προάστια της πόλης. Εδώ
θα επισκεφθούμε το μοναδικό στον κόσμο σπίτι - μουσείο
αφιερωμένο στην ασυμβίβαστη διάσημη ζωγράφο Φρίντα
Κάλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ημέρα 3η: μέξικο Σίτυ (Χοτσιμίλκο - Παναγία Γουα-
δελούπης - Τεοτιχουακάν)
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το Χοτσιμίλκο όπου
θα απολαύσουμε μια βόλτα με καραβάκι ανάμεσα στα κα-
νάλια θαυμάζοντας τους «πλωτούς κήπους» ό,τι απέμεινε
από τη μεγαλοπρεπή «υδάτινη» πρωτεύουσα των Αζτέκων,
το θρυλικό Τενοξτιτλάν. Συνεχίζουμε στα περίχωρα του Μέ-
ξικο Σίτυ, με πρώτη στάση στην παγκοσμίως διάσημη εκκλη-
σία της Παναγίας της Γουαδελούπης, το σημαντικότερο προ-
σκύνημα του Καθολικού κόσμου της Αμερικανικής ηπείρου.
Οι τέσσερις εμφανίσεις της “Virgen Morena” (Μελαχρινή
Παρθένα) στον Ινδιάνο Χουάν Ντιέγκο, αποτελούν την αιτία
κατασκευής της εν λόγω μεγαλόπρεπης βασιλικής, όπου φυ-
λάσσεται το “tilma” (μανδύας από ίνες “ayate”, ένα χοντρό
ύφασμα κατασκευασμένο από φύλλα κάκτου) και η θαυμα-
τουργή εικόνα της Μαύρης Παναγίας. Εγκαινιάστηκε στις 12
Οκτωβρίου του 1976, ενώ τρία χρόνια αργότερα, ο Αγιοποι-
ημένος πλέον Πάππας Ιωάννης Παύλος ο Β’ χαιρέτησε από
ειδική εξέδρα τις εκατοντάδες χιλιάδες Μεξικανών, που συ-
νέρρευσαν στο Tepeyac για να παρακολουθήσουν το κή-
ρυγμά του. Επόμενη στάση στον μυστηριώδη αρχαιολογικό
χώρο του Τεοτιχουακάν. Βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βορειοα-
νατολικά της πρωτεύουσας και έως την δεκαετία του 1920
ελάχιστα πράγματα ήταν γνωστά για την περιοχή. Ανάμεσα
στα 150 π.Χ. και 500 μ.Χ., ένας άγνωστος πολιτισμός της Κεν-
τρικής Αμερικής έχτισε σε αυτό το οροπέδιο των 22 τετ. χλμ.,
μια εκθαμβωτική μητρόπολη, την Τεοτιχουακάν. Σήμερα, η
αρχαιολογική μελέτη κατάφερε να αναπαραστήσει με από-
λυτη πιστότητα την χιλιόχρονη ιστορία της αρχαίας μητρόπο-
λης και έτσι μπορούμε να θαυμάσουμε τις επιβλητικές πυρα-
μίδες του Ήλιου και της Σελήνης, την λεωφόρο των Νεκρών
και τα κτερίσματα από οψιδιανό, που έφερε στο φως η αρ-
χαιολογική σκαπάνη.
Ημέρα 4η: μεξικό - Πουέμπλα
Σήμερα αναχωρούμε για την μαγευτική Πουέμπλα και καθο-

δόν θα σταθούμε στην Τσολούλα να θαυμάσουμε από μα-
κριά την πυραμίδα-όρος, την μεγαλύτερη του Μεξικού, με την
εκκλησία της… Παναγίας στην κορυφή. Στην  Πουέμπλα - που
δίκαια θεωρείται μια από τις πιο καλοδιατηρημένες πόλεις του
Μεξικού, θα ξεναγηθούμε στο απίστευτης τέχνης παρεκκλήσι
του Σάντο Ντομίνγκο και στις παλιές γειτονιές της πόλης.
Ημέρα 5η: Πουέμπλα - Χαλάπα - Βέρακρουζ
Από το πρωί διατρέχουμε τις ημιορεινές περιοχές του Μεξι-
κού και κατηφορίζουμε στην πόλη Χαλάπα, την πρωτεύου-
σα της επαρχίας Βερακρούζ. Εδώ θα επισκεφθούμε το δεύ-
τερο σημαντικότερο μουσείο της χώρας. Τα εκπληκτικά ευ-
ρήματα από τους πολιτισμούς των Ολμέκων, των Τοτονά-
κων και των Ταράσκα εντυπωσιάζουν τον κάθε επισκέπτη
που καταφέρνει να φτάσει μέχρι εδώ. Νωρίς το απόγευμα
καταλήγουμε στις ακτές της Καραϊβικής στη Βίλα Ρίκα ντε λα
Βέρα Κρουζ ή απλά Βέρακρουζ, την πιο πρόσχαρη και πιο
ερωτική πόλη του Μεξικού. Απολαύστε μουσική από άρπες
και μαρίμπα στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Ημέρα 6η: Βέρακρουζ - Βιλαερμόσα
Μία υπέροχη οδική διαδρομή μάς περιμένει σήμερα μέσα
από την πεδινή ζώνη του Μεξικού. Το απόγευμα καταλήγου-
με στη Βιλαερμόσα που θα αποτελέσει την βάση των αυρια-
νών μας επισκέψεων. Στον ελεύθερο χρόνο μπορείτε να πε-
ριπλανηθείτε στους πεζόδρομους του κέντρου της πόλης και
να γνωρίστε την Βιλαερμόσα από την πλευρά των ντόπιων.
Ημέρα 7η: Βιλαερμόσα - Σαν Κριστόμπαλ ντε λας
Κάσας
Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επίσκε-
ψη στο Πάρκο – Μουσείο Λα Βέντα, που φιλοξενεί την περί-
φημη συλλογή των πέτρινων Κεφαλών των Ολμέκων. Χρο-
νολογούνται από το 1500-1000 π.Χ. και κάθε κεφάλι ζυγίζει
από 6 μέχρι και 50 τόνους καμωμένο με διαφορετική τεχνική
και διαφορετική... κόμμωση, γεγονός που ενδέχεται να υπο-
δηλώνει ότι αναπαριστούν τους πανίσχυρους ηγεμόνες των
Ολμέκων. Από εδώ ανηφορίζουμε στην ανατολική Κορδι-
λιέρα της Σιέρρα Μάδρε και το απόγευμα καταλήγουμε στα
2.200 μέτρα, στο Σαν Κριστόμπαλ, την πρωτεύουσα των
Μάγια στην περιοχή Τσιάπας.
Ημέρα 8η: Σαν Κριστόμπαλ
Σήμερα θα εξορμήσουμε στα χωριά των Τσιάπα, των Ινδιά-
νων Τζοτσίλ, που αποτελούν απογόνους των Μάγια. Στις
υπαίθριες αγορές θα θαυμάσουμε τις στολές των ανδρών
και τα στολίδια των γυναικών, ανακατεμένοι με το πλήθος.
(Προσοχή: Στις φωτογραφίες να είστε συντηρητικοί και να
μην επιμένετε όταν οι ντόπιοι αρνούνται να φωτογραφη-
θούν!)
Ημέρα 9η: Σαν Κριστόμπαλ - Παλένκε
Το Μεξικό είναι μία υπέροχη χώρα με μοναδικές εναλλαγές
στο τοπίο. Έτσι λοιπόν κατηφορίζοντας για τελευταία φορά
από τη Σιέρα Μάδρε, κατευθυνόμαστε στις τροπικές ζούγ-
κλες του Μεξικού! Πρώτος σταθμός οι χαριτωμένοι καταρ-
ράκτες Άγουα Ασούλ που θα μας προσφέρουν ωραία
φωτογραφικά στιγμιότυπα καθώς τρέχουν πάνω στους γυ-
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
10/6, 8/7, 5/8, 9/9, 14/10

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ 19.45 22.30
ΜΑΔΡΙΤΗ - ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ 23.55 04.15*
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ - ΜΑΔΡΙΤΗ 12.40 06.30*
ΑΘΗΝΑ - ΑΘΗΝΑ 08.40 13.20
* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΜΕΞΙΚΟ

ΤΑΞΙΔΙ 15 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€2390

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* με
ημιδιατροφή καθημερινά / Μεταφορές και ξενα-
γήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξενα-
γήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς
/ Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους / Φιλο-
δωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός / Ταξι-
διωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Φόροι αεροδρομίων / Αχθοφορικά / Ό,τι αναφέ-
ρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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μνούς βράχους. Συνεχίζουμε για το Παλένκε, τον πιο εντυπωσιακό χώρο του πολιτισμού
των Μάγια, όπου θα ξεναγηθούμε το ίδιο απόγευμα. Το Παλένκε, που μαζί με το Τικάλ στη
Γουατεμάλα και το Κοπάν στην Ονδούρα αποτελούν τα τρία κορυφαία μνημεία του πολιτι-
σμού των Μάγια και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Παλένκε σημαίνει “Οχυρωμένο Σπίτι”, από την
ισπανική παράφραση της λέξης Οτολούμ. Οι Μάγια εγκαταστάθηκαν στην περιοχή το 100
μ.Χ. και κατά τη βασιλεία του θρυλικού Πακάλ, η πόλη απλωνόταν σε 20 χλμ. Τότε χτίστηκαν
τα περισσότερα κτίσματα με κύριο χαρακτηριστικό τους τις οδοντωτές στέγες και τα περίτεχνα
ανάγλυφα. Ο διάδοχός του, Τσαν Μπαλούμ, έχτισε τα κτίρια της Πλατείας των Ναών του
Ηλίου και τοποθέτησε μεγάλες πέτρινες αφηγηματικές επιγραφές. Μετά τον θάνατό του η
πόλη έπεσε σε μαρασμό και εγκαταλείφθηκε γύρω στα 1000 μ.Χ. Το 1952 ο αρχαιολόγος
Αλμπέρτο Λούιλλιερ εντόπισε σε μια πυραμίδα τον νεκρικό θάλαμο του βασιλιά Πακάλ
που πέθανε το 684 μ.Χ. Η ξενάγησή μας θα μας αποκαλύψει έναν προηγμένο πολιτισμό,
που κάτω από τη δυναμική και συνάμα σοφή διοίκηση του θρυλικού ηγέτη, τον 7ο αιώνα
μ.Χ., έφθασε στην κορύφωση και άφησε ανεπανάληπτα μνημεία, όπως το Βασιλικό Παλάτι,
τον Ναό του Κόντη και φυσικά το Ιερό των Επιγραφών, με το πρωτοποριακό σχήμα πυρα-
μίδας.
Ημέρα 10η: Παλένκε (μποναμπάκ και Γιακτσιλάν)
Για σήμερα έχουμε προβλέψει κάτι το ασυνήθιστο σε στυλ… Ιντιάνα Τζόουνς. Βαθιά μέσα στη
ζούγκλα, κοντά στα σύνορα της Γουατεμάλα, βρίσκονται τα ερείπια των ναών Μποναμπάκ
και Γιακτσιλάν. Η εκτενής, κουραστική αλλά συναρπαστική εξόρμηση θα σας επιβραβεύσει
με την επίσκεψη των πιο δυσπρόσιτων αρχαιολογικών χώρων του Μεξικού που τους περι-
βάλλει η αδιαπέραστη ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής. Μια μέρα αποκαλυπτική από κάθε
άποψη που θα σας συναρπάσει.
Ημέρα 11η: Παλένκε - Καμπέτσε
Μετά το πρωινό αναχωρούμε οδικώς για μία άλλη σημαντική γεωγραφική περιοχή της χώ-
ρας, τη χερσόνησο του Γιουκατάν, τον κύριο χώρο που άνθισε ο πολιτισμός των Μάγια.
Όμως για σήμερα το ενδιαφέρον θα κερδίσει η αποικιακή πόλη Καμπέτσε που ζει τους δι-
κούς της νωχελικούς ρυθμούς στις ακτές της Καραϊβικής. Πλακόστρωτοι δρόμοι, πολύχρωμα
σπίτια, υπέροχη ατμόσφαιρα. Είμαστε σίγουροι πως θα την λατρέψετε.
Ημέρα 12η: Καμπέτσε - Σελεστούν - μέριντα
Το πρωί εξορμούμε στην ανατολική ακτή της Kαραϊβικής, όπου στις λιμνοθάλασσες του Σελε-
στούν μας περιμένει το απόκοσμο θέαμα του ομώνυμου υδροβιότοπου με 10.000 ροζ φλα-
μίνγκο, πελεκάνους, ερωδιούς και κορμοράνους. Στη συνέχεια πάμε στο ιερό του Ουξμάλ,
του πιο περίτεχνου συγκροτήματος του πολιτισμού των Μάγια. Η πόλη «χτίστηκε τρεις φο-

ρές», με την «Πυραμίδα του Μάγου» και το περίφημο “Παλάτι του Κυβερνήτη”, το απαύγα-
σμα της αρχιτεκτονικής αρτιότητας του στυλ “Πούκα” και κατά πολλούς το πιο περίτεχνο από
όλα τα συγκροτήματα του “Mundo Maya”, όπως αποκαλείται συγκεντρωτικά ολόκληρος ο
πολιτισμός των Μάγια. Λίγο αργότερα καταλήγουμε στη Μέριντα όπου θα σταθούμε στην
πλατεία με τα παλιά αποικιακά κτίρια. Ονομάστηκε “Λευκή Πόλη” από τις μεγάλες ποσότητες
ασβεστόλιθου που βρέθηκαν στην περιοχή. Ιδρύθηκε το 1542, στη θέση της μικρής πόλης
των Μάγια “Θο” και χαρακτηρίζεται από έντονες γαλλικές, αγγλικές και σε μικρότερο βαθμό
ολλανδικές επιρροές. Ήταν πάντα σπουδαία και γεμάτη ιστορία. Κάθε της γωνιά ξυπνά μνή-
μες από τολμηρούς Κονκισταδόρες, δυναμικούς διοικητές και περήφανους αρχηγούς ιθαγε-
νών. Μια πανοραμική θέα της πόλης θα μας δώσει την ευκαιρία να απολαύσουμε την λεω-
φόρο Montejo, το μνημείο της Πατρίδας, την κεντρική πλατεία, τον Καθεδρικό Ναό και το Πα-
λάτι της Κυβέρνησης.
Ημέρα 13η: μέριντα - Τσίτσεν Ίτσα - Κανκούν
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την Τσίτσεν Ίτσα. Το απόλυτο σημείο αναφοράς της Προκο-
λομβιανής εποχής, στην Βόρεια πλευρά της Αμερικανικής Ηπείρου, που δεν είναι άλλο από
το επιβλητικό δημιούργημα των Μάγια, Τσίτσεν Ίτσα, και που στην τοπική διάλεκτο μεταφρά-
ζεται ως “στο στόμιο του φρεατίου του Ίτσα”. Η Τσίτσεν Ίτσα ήταν ένα πολύ σημαντικό περιφε-
ρειακό διοικητικό κέντρο στα βόρεια πεδινά της επικράτειας των Μάγιας από την Ύστερη
Κλασσική έως τα αρχικά στάδια της Πρώιμης Μετακλασικής περιόδου. Οι περιγραφές ωχρι-
ούν μπροστά στο μεγαλείο που ξεδιπλώνεται μπροστά μας από μνημεία-ορόσημα, που της
έδωσαν επάξια μία θέση ανάμεσα στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. H διά-
σημη Πυραμίδα Ελ Καστίγιο, το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο σε ολόκληρη την Αμερική
γήπεδο του “Παιχνιδιού της Μπάλας”, ο Ναός των Πολεμιστών, το Σύμπλεγμα των Χιλίων Κο-
λώνων με το άγαλμα του αιμοβόρου θεού των Τολτέκων, Τσακ-Μπαλούμ, και βέβαια το Ελ
Καρακόλ, το αστρονομικό παρατηρητήριο των Μάγια, αποτελούν περίτρανη απόδειξη ενός
πολιτισμού, που δικαίως κερδίζει με τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του τον απόλυτο σεβα-
σμό του σύγχρονου επισκέπτη. Από δω συνεχίζουμε ανατολικά και θα παρακάμψουμε για το
γλυκό Τουλούμ, το μόνο ιερό των Μάγια που ατενίζει τα νερά της Καραϊβικής. Θα σταθούμε
σε γραφικές παραλίες και θα γνωρίσουμε μια άλλη πλευρά του Μεξικού πριν καταλήξουμε
στο κοσμοπολίτικο θέρετρο του Καν Κουν.
Ημέρα 14η: Κανκούν - μέξικο Σίτυ - Πτήση επιστροφής
Ένα πλούσιο και μεστό ταξίδι φθάνει στο τέλος του. Μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου πετά-
με πίσω στα Μεξικανικά οροπέδια και γεμάτοι εντυπώσεις και ανεξίτηλες εικόνες επιβιβαζό-
μαστε για την πτήση μας για Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Ημέρα 15η: Αθήνα Άφιξη στην Αθήνα.



Το ΤΑξΙδΙ μΑΣ
Ημέρα 1η: 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.
Ημέρα 2η: Λίμα (ξενάγηση πόλης, μουσείο Χρυσού
και μουσείο Λάρκο Ερέρα)
Η σημερινή μας ξενάγηση θα ξεκινήσει από το ιστορικό κέν-
τρο, όπου μας περιμένουν εικόνες της αποικιακής αρχιτεκτο-
νικής του Περού. Θα κατεβούμε στην πλατεία του ήρωα της
επανάστασης Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν και θα περπατήσουμε
τον ενδιαφέροντα, γεμάτο με ιστορικά κτίρια πεζόδρομο
που θα μας οδηγήσει στην Πλατεία των όπλων.  Εκεί είναι το
σημείο όπου χτυπάει η καρδιά της χώρας τα τελευταία 500
χρόνια. Τα κτίρια που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον μας εί-
ναι το Προεδρικό Μέγαρο, το αποικιακό δημαρχείο και βε-
βαίως, ο άλλος πόλος εξουσίας, ο καθεδρικός ναός που στε-
γάζει και το παρεκκλήσιο με το μνήμα του Πιζάρο. Αρκετά
κοντά στην Πλατεία των Όπλων βρίσκεται το μοναστήρι του
Αγίου Φραγκίσκου με τις κατακόμβες το οποίο και θα επι-
σκεφθούμε. Στη συνέχεια μας περιμένει η επίσκεψη στο Παγ-
κοσμίως διάσημο Μουσείο του Χρυσού όπου φυλάσσονται
μερικά από τα κορυφαία ευρήματα των Προκολομβιανών

Πολιτισμών της περιοχής. Το μουσείο αυτό είναι ιδιωτικό και
στεγάζει (μεταξύ άλλων) πάνω από 1000 χρυσά αντικείμε-
να, κυρίως των πολιτισμών Τσιμού και Λαμπαγιέκε που άκ-
μασαν μεταξύ του 11ου και 14ου αιώνα μ.Χ.. Μετά το τέλος
της επίσκεψης, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό Μουσείο Λάρκο Ερέρα. Εί-
ναι και αυτό ιδιωτικό, με μια συλλογή που υπερβαίνει τα
45.000 αντικείμενα προϊνκαϊκών πολιτισμών όπως των
Γουόρι, Τσιμού, Τσαβίν και Τιαχουανάκο, ενώ τελευταία θα
αφήσουμε την αίθουσα της έκθεσης των ερωτικών ειδώλων
που ανήκουν στον πολιτισμό των Μοτσίκα. Δείπνο στο εστια-
τόριο του μουσείου κι επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ημέρα 3η: Λίμα - Παράκας - Νάσκα
Πριν την αυγή, αναχώρηση οδικώς για το παράκτιο Παρά-
κας όπου θα επιβιβαστούμε σε ειδικά ταχύπλοα για να απο-
λαύσουμε μια δίωρη κρουαζιέρα (καιρού επιτρέποντος)
στον υδροβιότοπο των Iσλας Mπαγιέστας, με τη σπάνια πανί-
δα που αποτελείται από θαλάσσια λιοντάρια και άφθονα εί-
δη πτηνών. Εκτός από τους θαλάσσιους λέοντες, που με-
τρούν πολλές εκατοντάδες στην περίοδο της αναπαραγωγής
τους, θα δούμε και πολλά είδη πτηνών, μεταξύ των οποίων
ξεχωρίζουν οι πιγκουίνοι Humbolt. Στη συνέχεια κατευθυνό-
μαστε στην έρημο της Nάσκα, η οποία είναι παγκοσμίως διά-
σημη για τις μυστηριώδεις γραμμές της. Από αυτές, ξεχωρίζει
περισσότερο αυτή που αποτύπωσε στο βιβλίο του «Άρματα
των Θεών» ο γνωστός Ελβετός συγγραφέας Έρικ Φον Ντένι-
κεν, που υποστηρίζει ότι οι γραμμές αποτελούν σημεία ανα-
φοράς για προσγείωση διαστημοπλοίων! Μεταφορά στο ξε-
νοδοχείο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 4η: 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 Αρεκίπα, τον τε-
λικό μας προορισμό για σήμερα. Η απόσταση που θα διανύ-
σουμε με το λεωφορείο είναι –ως επί το πλείστον- παράλλη-
λα με την ακτογραμμή και με κατεύθυνση προς τα νότια. Τις
τελευταίες τρεις ώρες της διαδρομής μας θα αρχίσουμε να
ανεβαίνουμε τις Άνδεις με στόχο να φτάσουμε στην Αρεκίπα
σε υψόμετρο 2.328 μέτρα όπου και θα γίνει η πρώτη εξοι-
κείωση του οργανισμού μας για τα υψόμετρα που ακολου-
θούν αργότερα. Μετά την τακτοποίηση και το δείπνο μας στο
ξενοδοχείο, ευκαιρία για έναν πρώτο περίπατο-γνωριμία της
πόλης. 
Ημέρα 5η: Αρεκίπα 
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 Καταλί-
να που για αιώνες ήταν ο τόπος που μόναζαν -πάντα με τις
υπηρέτριές τους- οι κόρες των λευκών κατοίκων, ενώ μετά,
σειρά έχει η Πλατεία των Όπλων. Εδώ θα επικεντρωθούμε
στον καθεδρικό ναό, του οποίου τα αρχικά σχέδια προέβλε-
παν την κατασκευή του μεγαλύτερου καθολικού ναού παγ-
κοσμίως, τα αποικιακά κτίρια περιμετρικά της πλατείας και,
τελικά το Ιησουίτικο μοναστήρι «Compania de Jesus» όπου
θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τις αγιογραφίες της σχο-
λής του Κούσκο.
Ημέρα 6η: Αρεκίπα – Πούνο 
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε οδικώς για τη λίμνη Τιτικάκα,
που στα 3.812 μέτρα είναι η μεγαλύτερη πλεύσιμη λίμνη
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
11/5, 15/6, 21/7, 12/8, 13/9, 19/10

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΕΡΟΥ

ΤΑΞΙΔΙ 12 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€2890

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* με
ημιδιατροφή καθημερινά / Μεταφορές και ξενα-
γήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξενα-
γήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς /
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους / Αχθο-
φορικά / φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός/συ-
νοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληρο-
φορίες 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Φόροι αεροδρομίων / Ότι αναφέρεται ως προαι-
ρετικό ή προτεινόμενο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ
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στον κόσμο σε τέτοιο υψόμετρο. Η διαδρομή μας, μέσα από την οροσειρά, περνάει από το
πιο υψηλό σημείο της διαδρομής το Crucero Alto στα 4.528 μέτρα και μας φέρνει στο Αλτι-
πλάνο (οροπέδιο), που με ένα μέσο υψόμετρο κοντά στα 4.000 μέτρα, ήταν κοιτίδα των προ-
κολομβιανών πολιτισμών των Άνδεων. Στη συνέχεια μας περιμένει το Σιλουστάνι με τα περί-
φημα Τσούλπας, τους τάφους – πύργους που χρησιμοποιούνταν ως τελευταία κατοικία για
τους πολίτες της ανώτατης τάξης της φυλής των Κόλια. Άφιξη στο παραλίμνιο Πούνο, χτισμένο
αμφιθεατρικά στις όχθες της λίμνης.
Ημέρα 7η: Πούνο
Η λίμνη Τιτικάκα με εμβαδόν 8.372 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Νό-
τιας Αμερικής και η μεγαλύτερη στον κόσμο σ’ αυτό το υψόμετρο στην οποίαν πλέουν μεγά-
λα πλοία (το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή έχει εκτόπισμα 2.200 τόνους), ενώ την κυριότητα των
υδάτων της μοιράζονται το Περού και η Βολιβία. Η ολοήμερη ξενάγησή μας, ξεκινάει με βαρ-
κάδα 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 ευ-
καιρία να κατανοήσουμε τον τρόπο κατασκευής των νησιών τους, να επισκεφθούμε τα σπιτά-
κια τους, να δούμε τον –ακόμα και σήμερα- τρόπο ζωής τους. Η εκδρομή μας περιλαμβάνει
γεύμα. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, θα περιηγηθούμε στο ίδιο το Πούνο με τις
όμορφες πλατείες και εκκλησίες του, για να κλείσει ευχάριστα η μέρα μας.
Ημέρα 8η: Πούνο – Κούσκο
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε, οδικώς, για το Κούσκο τη «μυθική» πρωτεύουσα της αυ-
τοκρατορίας των Ίνκας, στην καρδιά των Άνδεων. Η διαδρομή μας περνά από το σημείο «Άμ-
πρα Λα Ράγια» που με υψόμετρο 4.338 μέτρα αποτελεί το όριο μεταξύ των επαρχιών του
Πούνο και του Κούσκο. Μερικά χιλιόμετρα αργότερα θα σταματήσουμε για να επισκεφθού-
με το Ράτσι, έναν ινκαϊκό αρχαιολογικό χώρο στον οποίο ξεχωρίζει ο ναός του θεού των Ίν-
κας Βαϊρακότσα. Η επόμενή μας στάση θα γίνει στο χωριό Ανταουαϊλίλιας για να θαυμάσου-
με τον τοπικό καθολικό ναό που αποκαλείται «Καπέλα Σιξτίνα» της Αμερικής λόγω των πανέ-
μορφων τοιχογραφιών που τον διακοσμούν. Το απόγευμα καταλήγουμε στο Κούσκο, την
κατά πολλούς, ομορφότερη αποικιακή πόλη του Περού που θα μας γοητεύσει με την εξαίρε-
τη αποικιακή αρχιτεκτονική της.
Ημέρα 9η: 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 λεωφορείο μέχρι το σημείο όπου μπαίνουμε στο τρένο που θα μας οδη-
γήσει στο Άγουας Καλιέντες, 400 μέτρα πιο χαμηλά από τον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί μπαί-
νουμε σε τοπικό λεωφορείο με το οποίο διανύουμε τα τελευταία χιλιόμετρα μέχρι την είσοδο
του συμπλέγματος του Μάτσου Πίτσου. Το «Γέρικο Βουνό» όπως είναι η μετάφραση του Μά-
τσου Πίτσου στα ελληνικά, ανακαλύφθηκε το 1911 τυχαία από τον σπουδαίο Αμερικάνο αρ-
χαιολόγο του Πανεπιστημίου Γέηλ Χίραμ Μπίγκαμ. Το Μάτσου Πίτσου με τα περισσότερα από
150 κτίρια στα οποία συμπεριλαμβάνονται λουτρά, οικίες, ναοί και βωμοί, αποτελεί αναμφι-
σβήτητα τον κορυφαίο αρχαιολογικό χώρο της Νοτίου Αμερικής. Ο μοναδικός συνδυασμός
της εξαιρετικής τοπογραφίας της περιοχής, της οργιώδους βλάστησης (μην ξεχνάμε ότι είναι κτι-
σμένο σε περιοχή που οι ντόπιοι ονομάζουν «Φρύδι της Ζούγκλας») και της επιβλητικής αρχιτε-
κτονικής αποτελούν ένα σύνολο απαράμιλλο που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Είναι γνωστό

ότι οι Ίνκας δεν είχαν γραφή (τα περισσότερα στοιχεία που γνωρίζουμε γι’ αυτούς προέρχονται
από τους Ισπανούς χρονικογράφους) με αποτέλεσμα, τα αρχαιολογικά ευρήματα του χώρου
να έχουν πάρει ένα, μάλλον αυθαίρετο, όνομα από τους επιστήμονες. Από αυτά τα μνημεία
λοιπόν, ξεχωρίζουν ο Ναός του Ηλίου, ο Θάλαμος με τα τρία παράθυρα, ο Ναός του Κόνδο-
ρα 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 Κοιλάδας όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
Ημέρα 10η: Ιερή κοιλάδα των Ίνκας - Κούσκο
Ενώ ο εγκέφαλος της αυτοκρατορίας των Ίνκας είχε τη βάση του στο Κούσκο, η καρδιά της
χτυπούσε στη Ιερή Κοιλάδα. Είναι μια απίστευτα εύφορη κοιλάδα, λόγω του ποταμού Ου-
ρουμπάμπα που τη διασχίζει και τα νερά του οποίου κάποια στιγμή (και αφού αλλάξει πολλά
ονόματα), μετά από πολλά χιλιόμετρα καταλήγουν στον Αμαζόνιο και στη συνέχεια στον Ατ-
λαντικό ωκεανό. Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το χωριό Τσίντσερο στα βορειοδυτι-
κά του Κούσκο το οποίο ήταν το σημείο συνάντησης και ανταλλαγής προϊόντων των ντόπιων
πληθυσμών μέχρι και πριν λίγες δεκαετίες, γνωστό για τη παραδοσιακή τεχνική υφαντών των
Άνδεων. Ακόμη και τώρα, οι ντόπιοι χωρικοί, φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές τους, έρ-
χονται καθημερινά στη κεντρική πλατεία για να πουλήσουν τις πραμάτειες τους στους ξένους
επισκέπτες. Βέβαια, με το τουριστικό ρεύμα να έχει ανοδική πορεία, το παζάρι αυτό είναι μεν
καθημερινό χωρίς όμως να έχει χάσει την αυθεντική του γραφικότητα. 
Ο επόμενός μας σταθμός είναι το Ολιανταϋτάμπο, χωριό μεγάλης στρατηγικής σημασίας τό-
σο 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. Εξαιτίας της μεγάλης σπουδαι-
ότητάς του, οι Ίνκας φρόντισαν να το εφοδιάσουν με μεγάλες αποθήκες δημητριακών στις γύ-
ρω πλαγιές και να το διακοσμήσουν με λίθινες κατασκευές, από τις οποίες ξεχωρίζουν αυτές
στο λόφο των ναών, με σκαλισμένους μονόλιθους που ζυγίζουν αρκετούς τόνους, ενώ η με-
ταφορά τους εκεί από το λατομείο αποτέλεσε έναν μηχανολογικό άθλο για την εποχή. Θα
δούμε όμως ότι και το ίδιο το χωριό είναι πανέμορφο, χτισμένο δίπλα στον ποταμό, ενώ τα κτί-
ριά του (που στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιοποιήθηκαν από τους Ισπανούς) έχουν τα θεμέ-
λιά τους από την προκολομβιανή περίοδο. Όλα αυτά συνοδεύονται από τη τραχιά ομορφιά
των τοπίων των Άνδεων και τη γαλήνια εικόνα των χωριών των ιθαγενών. Μετά την ολοκλή-
ρωση της επίσκεψης, επιστρέφουμε στο Κούσκο για να διανυκτερεύσουμε. Το βράδυ παίρ-
νουμε το δείπνο μας σε τοπικό εστιατόριο, παρακολουθώντας φολκλορικό θέαμα με χορούς
και τραγούδια της τοπικής λαϊκής παράδοσης.
Ημέρα 11η: Κούσκο - Λίμα - Αθήνα
Μετά το πρωινό φορτώνουμε τις αποσκευές μας και ολοκληρώνουμε τη ξενάγηση στη πόλη
του Κούσκο. Η ξακουστή πλατεία των Όπλων με τον Καθεδρικό Ναό και το παρεκκλήσι του
Ελ Τριούνφο με τις εξαίρετες αγιογραφίες της Σχολής του Κούσκο, ο ναός του Αγίου Δομίνι-
κου που χτίστηκε πάνω στον περίφημο Κορικάντσα καθώς και ο επιβλητικός αρχαιολογικός
χώρος του Σακσαϊχουαμάν, που δεσπόζει της πόλης, είναι τα κυριότερα αξιοθέατα που θα
απολαύσουμε. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση της
επιστροφής για τη Λίμα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Ημέρα 12η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
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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: 7/8, 2/10
Την αναχώρηση στις 2/10 συνοδεύει ο Παναγιώτης Ηλιάδης

διανυκτερεύσεις: Σικάγο (2), Βοστώνη (2), Νέα Υόρκη (4), Ουάσιγκτον (2), Νέα
Ορλεάνη (2), Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν (2), Λας Βέγκας (2), Λος Άντζελες (2), Σαν
Φρανσίσκο (2), Καγιέντα (2), Σολτ Λέικ (1)

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
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: 14/7, 11/8, 20/10

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 €4490

Πανόραμα ΗΠΑ - Γελοουστόουν - Ν. Ορλεάνη - Γκραν Κάνυον 24 μέρες, από €7390

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 ΠΟΛΙΤ ΙΣΤ ΙΚa 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: 20/6, 8/8, 17/10

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, 27/10*

*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: 12/6, 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!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25/11 Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος

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) 19 μέρες, από €5590

Πολιτιστικό Πανόραμα Μεξικού  22 μέρες, από €4990

Αποικιακό Μεξικό - τα στολίδια της UNESCO - Πουέμπλα - Βέρα Κρουζ 10 μέρες, από €1590

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

Περού - Βολιβία - Χιλή - Ατακάμα (επέκταση Νησί του Πάσχα) 25/28 μέρες, από €6590
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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 πε-
ριλαμβάνει 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
μιλήσουμε 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
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
10/6, 11/7, 8/8, 2/9, 17/10

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
NOTiOy aΦΡΙΚΗΣ
ΤΑΞΙΔΙ 16 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€3390

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 19.00 13.35
ΝΤΟΧΑ - ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ 01.40 11.10
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΝΤΟΧΑ 20.50 06.40*
ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 08.05 13.05
* Άφιξη την επόμενη μέρα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά Εισιτήρια / Ξενοδοχεία 4* & 5* με
ημιδιατροφή καθημερινά / Μεταφορές και ξενα-
γήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα / Ξενα-
γήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς /
Εισόδους στους επισκεπτόμενους χώρους / Αχθο-
φορικά / φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός -
συνοδός / Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πλη-
ροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Φόροι αεροδρομίων / Ό,τι αναφέρεται ως προαι-
ρετικό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ από την
ημερομηνία εξόδου από τη χώρα και 2 κενές σελί-
δες.



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 απε-
ριόριστη 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 προκυμαίας - κι έτσι η γνωριμία μας με την πόλη θα είναι σίγουρα
όμορφη και ευχάριστη. Στη συνέχεια με σύντομη πτήση θα φτάσουμε στο Ντέρμπαν, στο με-
γαλύτερο 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 δη-
μοφιλέστερης παραθεριστικής ακτογραμμής της Νότιας Αφρικής, περιλαμβάνει τους περίφημους
Βοτανικούς Κήπους, το Χρυσό Μίλι, τουριστική περιοχή μήκους περίπου 6χλμ.που είναι γεμάτη ξε-
νοδοχεία, πάμπ, προβλήτες, αμμουδιές και πάγκους με χειροτεχνήματα, το Διοικητικό κέντρο και το
παγκόσμια γνωστό λιμάνι της πόλης. Αμέσως μετά αναχώρηση για την περιοχή των Χιλίων Λόφων
όπου και θα επισκεφθούμε μια εγκατάσταση των Ζουλού, θα μάθουμε ενδιαφέροντα στοιχεία
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 αιώνες αναζητούσαν ακριβώς εδώ τα θηράματά τους, θα προσπαθήσουμε να εντο-
πίσουμε στη απλωσιά της σαβάνας ελέφαντες, βούβαλους και γιατί όχι - αν είμαστε τυχεροί - και ρι-
νόκερους, λιοντάρια και λεοπαρδάλεις. Επιστρατεύσετε κιάλια, φωτογραφικές μηχανές και πολλή
θετική ενέργεια.
9η μέρα: Χλουχλούε - Σουαζιλάνδη - Κρούγκερ Παρκ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για το βασίλειο της Σουαζιλάνδης, που από το 1968 αποτελεί
ανεξάρτητο κράτος και πήρε το όνομά της από τους Ζουάζι, την πρώτη φυλή που εγκαταστά-
θηκε εκεί. Σφηνωμένο στη νοτιοδυτική πλευρά της Νοτίου Αφρικής, «ακουμπά» στη Μοζαμβίκη
και ασφυκτικά περίκλειστο όχι μόνο λόγω του ότι αποτελεί έναν ξεχωριστό θύλακα μέσα στο
έδαφος μιας άλλης χώρας, αλλά και λόγω της πολιτικής κατάστασης η οποία χαρακτηρίζεται
από τον αυταρχισμό 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 χαρίσει όμορφα φωτογραφικά ενσταντανέ από την καθημερινότητα των ανθρώπων
της στη πρωτεύουσα Μπαμπάνε. Λίγο μετά και αφού περάσουμε ξανά τα σύνορα και ξαναμ-
πούμε 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 Σουα-
ζιλάνδης έγινε η πρώτη προστατευόμενη περιοχή, το Καταφύγιο Θηραμάτων Πονγκόλα. Τέσ-
σερα χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Πολ Κρούγκερ υπέγραψε την απόφαση για την ίδρυση
του ομώνυμου εθνικού πάρκου. Η άγρια φύση καλύπτει 19.633 τετ, χλμ., αντίστοιχη με το μέ-
γεθος του Ισραήλ. Το πάρκο Κρούγκερ είναι το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Νότιας Αφρικής
και αναμφισβήτητα, ένα από τα καλύτερα καταφύγια άγριων ζώων του κόσμου. Το απογευ-
ματινό 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 ξενοδοχείο μας στις νο-
τιοδυτικές 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 εμπειρίες. Πολύ νωρίς λοιπόν κι εμείς
ξεκινάμε για αναζήτηση της άγριας πανίδας: Ελέφαντες, Καμηλοπαρδάλεις, Λιοντάρια, Ρινό-
κεροι, Αντιλόπες και Ζέβρες. Στιγμές όμορφες σε επαφή με τη φύση, στιγμές γοητευτικές που
θα κορυφώσουν κυριολεκτικά 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 περισσότερα 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 διά-
στημα ενός περίπου αιώνα. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.
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 δημιουργήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει στους επισκέπτες τη μεταμόρφωση
της περιοχής από «οικισμό χρυσωρύχων» σε μία μοντέρνα και ζωντανή πόλη. Αμέσως μετά
επιστρέφουμε στο Γιοχάνεσμπουργκ για να επισκεφθούμε το εκπληκτικό μουσείο του «Απαρ-
χάιντ» καθώς και τη συνοικία Σοβέτο όπου βρίσκεται και το σπίτι του σπουδαίου πολιτικού
Νέλσον Μαντέλα. Η πρόσφατη ιστορία της πόλης βαμμένη με πολύ αίμα, αγώνες και
πολιτικές αντιπαραθέσεις θα είναι το βασικό αντικείμενο της ξενάγησης μας.
12η ημέρα: Γιοχάνεσμπουργκ - Πραιτόρια
Αναχώρηση για την πρωτεύουσα Πραιτόρια. Η νοτιοαφρικανική 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 Βουρτρέκερς, 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 γλυ-
τώσουν από τη βρετανική κυριαρχία καθώς και τα κυβερνητικά κτίρια της Νοτίου Αφρικής.
13η ημέρα: Γιοχάνεσμπουργκ - Καταρράκτες Βικτώριας (Ζιμπάμπουε)
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και πτήση για την πόλη των Καταρρα-
κτών της Βικτωρίας της Ζιμπάμπουε. Την εποχή της αποικιοκρατίας ήταν βρετανική αποικία
και ονομαζόταν Νότια Ροδεσία. Έγινε ανεξάρτητη το 1965 ως Ροδεσία και μετονομάστηκε
σε Ζιμπάμπουε το 1980. Το όνομα Ζιμπάμπουε σημαίνει “πέτρινο σπίτι” και προέρχεται από
τα τεράστια πέτρινα οικοδομήματα, ερείπια της αρχαίας πόλης της Μεγάλης Ζιμπάμπουε,
που βρίσκονται διάσπαρτα σε μια έκταση 7.200 στρεμμάτων, νότια της περιοχής Μασβίγκο.
Μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. Αμέσως μετά επισκεπτόμαστε τους φημι-
σμένους Καταρράκτες της Βικτωρίας. Βρίσκονται μεταξύ της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε, δη-
μιουργούνται από τον ποταμό Ζαμβέζη και αποτελούν κάποιους από τους μεγαλύτερους κα-
ταρράκτες του κόσμου. Το όνομα “Βικτωρίας”, δόθηκε από τον Ντέιβιντ Λίβινγκστον (1813-
1873, Σκωτσέζος ιεραπόστολος, γιατρός και εξερευνητής της Αφρικής) προς τιμή της βασί-
λισσας Βικτωρίας και είναι το όνομα το οποίο χρησιμοποιεί επίσημα η Ζιμπάμπουε για τους
καταρράκτες. Αντίθετα, η Ζάμπια χρησιμοποιεί ως επίσημο το όνομα Mosi-oa-Tunya “ Ο κα-
πνός 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 διαβατηρίων και αναχώρηση για το εθνικό πάρκο
Chobe. Ακολουθεί μια υπέροχη κρουαζιέρα στον ποταμό Chobe όπου θα απολαύσουμε
ιπποπόταμους και άλλα ζώα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Συνεχίζουμε την εξαίσια μέρα μας
με απογευματινό σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Chobe που φημίζεται για τους πολλούς ελέ-
φαντες. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στους Καταρράκτες Βικτωρίας.
15η ημέρα: Καταρράκτες Βικτώριας - Γιοχάνεσμπουργκ - Αθήνα
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ. Αλλαγή πτήσης και αναχώ-
ρηση μέσου ενδιάμεσου σταθμού για την Ελλάδα.
16η ημέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη Άφιξη στην Αθήνα / Θεσσαλονίκη.
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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 επίκεν-
τρο 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 ταΐ-
σουμε 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 επικρά-
τεια 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 καταπλη-
κτική θέα του Μεγάλου Ρήγματος που καταλαμβάνει ένα
πολύ μεγάλο μέρος της Αφρικανικής Ηπείρου. Εγκατάσταση

σε πολυτελές 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 εμ-
πειρία! 
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,
ύαινες, ζέβρες, ρινόκεροι, λεοπαρδάλεις σε απόσταση ανα-
πνοής θα μας καθηλώσουν με τις εντυπωσιακές τους παρου-
σίες 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 πρωτόγονο τρόπο ζωής τους, να ενημερωθούμε για τις
καθημερινές δραστηριότητές τους και να αγοράσουμε χειρο-
ποίητα αναμνηστικά μικροαντικείμενα. Επιστροφή το από-
γευμα 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 για τη «θερμή» πρωτεύουσα της Κένυας την
τροπική Μομπάσα. Εγκατάσταση στο πολυτελές παραθα-
λάσσιο ξενοδοχείο μας. Πριν το δείπνο ενδέχεται χρόνος
ελεύθερος για ένα πρώτο μπάνιο στα ζεστά νερά του Ειρηνι-
κού. 
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 εκκλησιαστι-
κές σκαλιστές πόρτες ή επισκεφθείτε ένα από τα πολλά κέν-
τρα 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
αιώνα, από τα βασικά αξιοθέατα της Μομπάσα. Γεμάτοι
πλούσιες εντυπώσεις από τη γνωριμία μας με την Αφρικανική
χώρα της Κένυας φθάνουμε στην Αθήνα αργά το μεσημέρι
της 10ης μέρας. 

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
10/6, 10/7, 12/8, 2/9, 19/10

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 πρόγραμμα /
Ξεναγήσεις από έμπειρους διπλωματούχους ξενα-
γούς / Εισόδους στους επισκεπτόμενους χώρους /
Φιλοδωρήματα / Έμπειρος αρχηγός - συνοδός /
Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αχθοφορικά και βίζα εισόδου 50 USD που πληρώ-
νεται και εκδίδεται επί τόπου με την είσοδο στη χώρα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ από την
ημερομηνία εξόδου από τη χώρα. 

ΚΕΝΥΑ - ΣΑΦΑΡΙ 
ΜΑΣΑΪ ΜΑΡΑ
ΜΟΜΠΑΣΑ

ΤΑΞΙΔΙ 10 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€1790

Αναχ. Άφιξη
ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 19.00 23.35
ΝΤΟΧΑ - ΝΑΪΡΟΜΠΙ 01.55 07.50*
ΝΑΪΡΟΜΠΙ - ΝΤΟΧΑ 17.20 23.25
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 01.30 06.30
* 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 δια-
φορετικά πρόσωπα της μητρόπολης, που είναι χτισμένη αμφι-
θεατρικά σε διαφορετικά επίπεδα και περιβάλλεται από
καταπράσινους λόφους. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Αν-
τασίμπε, όπως ονομάζεται πλέον το Εθνικό Πάρκο του Περινέ.
Το μέρος είναι το «σπίτι» του περίφημου Λεμούριου, Ίντρι, που
είναι ο πιο μεγαλόσωμος της Μαδαγασκάρης. Το απόγευμα
είναι αφιερωμένο στην πρώτη γνωριμία με τους Λεμούριους.
4η μέρα: Αντασίμπε (Περινέ) - Ανταταναρίβο. 
Πρωινή επίσκεψη στο διάσημο Εθνικό Πάρκο, όπου θα 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 αυλακώθηκαν από
τα στοιχεία της φύσης στα εκατομμύρια χρόνια γεωλογικής
εξέλιξης, εντυπωσιακά φαράγγια, μικροί αλλά ορμητικοί κα-
ταρράκτες, τα περίφημα δέντρα Μπαομπάμπ με τα κλαδιά
που θυμίζουν ρίζες, είναι στοιχεία που συνθέτουν ένα ανεπα-
νάληπτο τοπίο που απαντάται μόνο στη Μαδαγασκάρη. 
9η μέρα: Εθνικό Πάρκο Ίσαλο - Τουλεάρ. 
Πρωινή αναχώρηση για τη μητρόπολη της νοτιοδυτικής
ακτής της Μαδαγασκάρης, το πολύβουο λιμάνι του Τουλεάρ.

Η διαδρομή είναι θαυμάσια, διανθισμένη με επιβλητικά
δέντρα μπαομπάμπ και όμορφα χωριά φιλόξενων 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
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
24/5, 28/6, 19/7, 9/8, 13/9, 18/10

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

(ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ)
ΤΑΞΙΔΙ 12/15 ΗΜΕΡΩΝ 

AΠΟ
€1990

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

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.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ξενοδοχεία 3*,4*,5* / Ημιδιατροφή καθημερινά / Ξε-
ναγήσεις, μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα / Είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα /
Αχθοφορικά / Φιλοδωρήματα / Έμπειρος Συνοδός /
Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ. Φωτοτυπία
διαβατηρίου 15 μέρες πριν την αναχώρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται Αγωγή κατά της Μαλάριας.
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ & ThN ΩΚΕΑΝΙΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚa ΠΛΟyΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚa ΤΑΞiΔΙΑ

Ένα ταξίδι που ξεκινάει από τις ακτές του Ατλαντικού, διασχίζει την απέραντη πορτοκαλί
έρημο του νότιου Σαχέλ, συνεχίζει με την Σενεγάλη, μια χώρα πανέμορφη και καταπράσινη
που σημαδεύτηκε ωστόσο από  το δουλεμπόριο και κουβαλάει μνήμες ενός ανείπωτου
πόνου των ανθρώπων της υποσαχάριας Αφρικής και καταλήγει στο νησί Σαντιάγκο στο
Πράσινο Ακρωτήρι. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/6, 24/10, 14/11

διανυκτερεύσεις: Νουακσότ (3), Ατάρ (2), Τσινγκετί (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: 24/5, 18/6, 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.

ΣΠΑΝΙο ΠΡοΓΡΑμμΑ!!! μΗΝ Το ΧΑΣΕΤΕ!!! 
(Περιορισμένες θέσεις)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/10  ΑΡΧΗΓοΣ: μΠΑμΠΗΣ μΠΙΖΑΣ
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: 24/5, 18/6, 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: 10/6, 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 €2890

Μεγάλη εξερευνητική αποστολή στην Αλγερία - Έρημος Ταμανρασέτ 14 μέρες, από €2690

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

Πανόραμα Μαυριτανίας - Σενεγάλη -  Πράσινο Ακρωτήρι 8/17 μέρες, από €1390

Πανόραμα Αιθιοπίας Φυλές του Όμο 11/18 μέρες, από €2290
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Μοναδικό ταξίδι με τρεις πτήσεις με ελαφρια αεροσκάφη στην Έρημο Ναμίμπ και στην
Σκέλετον Κοστ στη Ναμίμπια, το εκπληκτικό Δέλτα του Ποταμού Οκαβάνγκο, κορυφαία
αξιοθέατα και φυσικά οι πρωτόγονες φυλές των Χίμπα στα βόρεια της Ναμίμπιας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17/7, 16/10  ΑΡΧΗΓοΣ: μΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑδΙΑ

διανυκτερεύσεις: Βίντχοκ (1), Σοσουλβέϊ (2), Σβάκοπμουντ (2), Νταμαράλαντ
(1), Εθνικό Πάρκο Ετόσα (2), Ρούντου (1)
Χώρα: μποτσουάνα Πόλη: Εθνικό Πάρκο Τσόμπε (1), Δέλτα του Οκα-
βάνγκο (3), Μαούν (1)

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! 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH: 4/8, 20/10

Ανατoλική Ινδονησία - Δυτική Παπούα - Ανατολικό Τιμόρ - Φλόρες - Νησιά Μολούκες  
23 μέρες, από €6590

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

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

Ναμίμπια - Μποτσουάνα 17 μέρες, από €6590

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



90
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙδΑ & μΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΣΤΗ δΙΡΦΥ €35
μονοήμερη εκδρομή Αναχώρηση 12/5

ΚΕΡΚΙΝΗ, το οΙΚοΣΥΣΤΗμΑ 
ΚΑΙ οΙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗδΕΣ από €310
4ημερη εκδρομή Αναχώρηση 22 - 25/5

ΛΑΥΡΙο: Ασήμι & Σκουριές €35 μονοήμερη εκδρομή
Αναχώρηση 2/6

μΥΤΙΛΗΝΗ το νησί της αρμονίας από €340
3ημερη εκδρομή Αναχώρηση 15 – 17/6
(τριήμερο Αγίου Πνεύματος) αεροπορική

ΗΠΕΙΡοΣ (Γιάννενα, Ζαγοροχώρια, 
μέτσοβο, Πρέβεζα) από €450
5ημερη εκδρομή Αναχώρηση 4 - 8/7

ΣΕΡΒΙΑ: Φεστιβάλ Χάλκινων
στη Γκούτσα και Βελιφράδι από €540
6ημερη εκδρομή Αναχώρηση 7 - 12/8

ΚοΡΙΝΘΙΑ & ΛοΥΤΡΑΚΙ €35 μονοήμερη εκδρομή
Αναχώρηση 8/9

ΑΙΓΙΝΑ, γιορτή φιστικιού από €130 2ημερη εκδρομή
Αναχώρηση 14 - 15/9

ΚΩΣ η ήρεμη δύναμη των ποδηλατοδρό-
μων & ΝΙΣΥΡοΣ του ηφαιστείου από €420
4ημερη εκδρομή
Αναχώρηση 4 - 7/10 αεροπορική

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΠΥΛοΣ, μΕΣΣΗΝΗ από €290
(3ημερη εκδρομή 28ης Οκτωβρίου) 
Αναχώρηση 26 - 28/10

ΚΑμΠοΣ ΦΕΝΕοΥ, ΛΙμΝΗ δοξΑ & οΙ ΣΤΥμΦΑΛΙδΕΣ 
οΡΝΙΘΕΣ €35 μονοήμερη εκδρομή Αναχώρηση 3/11

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΡΩμΗ του ονείρου
και της Dolce Vita από €520
5ημερη εκδρομή Αναχώρηση 17 – 21/11

ΑΧΑΙΑ, ΠΑΤΡΑ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ & πέριξ από €140
2ημερη εκδρομή Αναχώρηση 7- 8/12

ΓΑΣΤΡοΝομΙΚο οδοΙΠοΡΙΚο ΣΤο ΚΕΝΤΡο ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
4ωρη περιήγηση 14/12 €29

Τα Γαστρονομικά ταξίδια συνοδεύει ο Τίμος Πετρίδης

ΑΓΚIΣΤΡΙ, μοΝh, ΑIΓΙΝΑ από €135
Μονοήμερη με το ιστιοφόρο ΑΛΕξΑΝδΡοΣ
Αναχωρήσεις καθημερινά 
από Απρίλιο έως Οκτώβριο.

ΑΙΓΑIο ΚΑΙ μΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚA ΠΑΡAΛΙΑ από €349
(CΕLESTYAL CRUISES) 4μ., 5μ. & 8μ. από Πειραιά
Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή 
και κάθε Δευτέρα έως 15/11

ΙΤΑΛIΑ ΚΑΙ ΠΑΡAΛΙΑ ΑδΡΙΑΤΙΚhΣ από €599
(MSC) 8μ. από Πειραιά. 
Αναχωρήσεις από 5/6 - 2/10

ΓΑΛΛΙΚh ΡΙΒΙEΡΑ, ΙΣΠΑΝIΑ, ΙΤΑΛIΑ από €329
(COSTA CRUISES, MSC, NCL, ROYAL CARIB-
BEAN, hOLLAND AMERICA) 8μ. από Γένοβα,
Βαρκελώνη & Ρώμη.  

Aναχωρήσεις κάθε εβδομάδα από Μάιο έως Δεκέμβριο.

ΑΛAΣΚΑ, ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ από €570
(NCL), 8μ. 
Αναχωρήσεις κάθε Δευτέρα 
από 20/5 - 16/9

ΒΑΛΤΙΚΗ, ΑΓΙΑ ΠΕΤΡοΥΠοΛΗ από €1299
(COSTA CRUISES) 8μ. με Έλληνα Συνοδό
(περιλαμβάνονται αεροπορικά  εισιτήρια). 
Αναχωρήσεις 03 & 17/08

ΝοΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙοΡδ από €1499
(COSTA CRUISES) 8μ. με Έλληνα Συνοδό
(περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια). 
Αναχωρήσεις 27/07 & 10/08

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ από €203
(MSC) 8μ. 
Αναχωρήσεις κάθε Σάββατο.

ΗΝΩμΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕμΙΡΑΤΑ από €299
(COSTA CRUISES) 8μ. 
Αναχωρήσεις 23 & 30/11,  7, 14, 21 & 28/12

ΡΗΝοΣ - δοΥΝΑΒΗΣ από €985
(VIKING CRUISES) 8μ. με ποταμόπλοιο 
Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα

ΚΑΝΑΛΙ ΤοΥ ΠΑΝΑμΑ, ΚοΣΤΑ ΡΙΚΑ, 
ΚοΛομΒΙΑ από €910
(NCL) 12μ. 
Αναχωρήσεις 11/11, 23/12



ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η κράτηση του ταξιδιού σας Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται
με το ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ COSMORAMA Ε.Π.Ε. (το Cosmo-
rama), που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες
που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας. Μια κράτηση θεωρείται
έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή ίση με
το 30% της αξίας του ταξιδιού που διαλέξατε και εκτυπωθεί η σχε-
τική απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Με την πληρωμή της προκα-
ταβολής επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους γενικούς όρους και ότι
συμφωνείτε με αυτούς. Οι γενικοί όροι αποτελούν μέρος της σύμ-
βασης μεταξύ εσάς και του Cosmorama, η οποία διέπεται από τους
ελληνικούς νόμους και για την οποία αρμόδια είναι τα ελληνικά δι-
καστήρια της Αθήνας και μόνο.
Η εξόφληση του ταξιδιού σας Η επιβεβαίωση της κράτησης και
της προκαταβολής σας γίνεται με την παραλαβή των σχετικών νό-
μιμων 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 υπόλοιπο
του ταξιδιού σας έως 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το Co-
smorama διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν εγ-
γραφείτε σε ένα ταξίδι σε διάστημα λιγότερο από 21 ημέρες πριν
από την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να καταβάλετε τη συνολική
αξία του ταξιδιού κατά το στάδιο της κράτησης.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ)
Για οργανωμένα ταξίδια (GROUP) 
Οποιαδήποτε ακύρωση, χρειάζεται να μας την γνωρίσετε γρα-
πτώς. Η ακύρωση θα ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε την
γραπτή ενημέρωσή σας και θα ισχύουν τα παρακάτω ακυρω-
τικά:
Έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 80€ το άτομο
για διαχειριστικά έξοδα.
44-21 μέρες πριν από την αναχώρηση, παρακράτηση του 30% της
συνολικής αξίας.
20 μέρες πριν, μέχρι και την αναχώρηση (non shown – μη εμφά-
νιση), παρακράτηση του 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
Για ατομικά/μεμονωμένα ταξίδια/κρουαζιέρες ισχύουν διαφορε-
τικοί όροι ακυρωτικών και υπόκεινται στους όρους των εκάστοτε
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 ταξιδιωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποι-
ήσετε είναι αποδεκτό στις χώρες που θα ταξιδέψετε,
2. να έχετε ενημερωθεί και μεριμνήσει για τις θεωρήσεις (βίζες)
που τυχόν χρειάζονται,
3. να έχετε ενημερωθεί εάν στις χώρες που θα ταξιδέψετε είναι
απαραίτητο το διαβατήριό σας να έχει τουλάχιστον εξάμηνη ισχύ
από την ημερομηνία επιστροφής του ταξιδιού,
4. να έχετε κενές σελίδες στο διαβατήριο για την σφραγίδα εισό-
δου στις χώρες που θα ταξιδέψετε και
5. να έχετε ενημερωθεί εάν υπάρχει απαγορευτικό εισόδου στη χώρα
που θα ταξιδέψετε εάν στο διαβατήριό σας υπάρχει σφραγίδα άλλης
συγκεκριμένης χώρας και να έχετε προβεί στην έκδοση νέου διαβα-

τηρίου (π.χ. διαβατήριο με σφραγίδα εισόδου Ισραήλ δεν ισχύει για
ταξίδι στο Ιράν).
Εάν έχετε ξένο διαβατήριο, οφείλετε να μας το γνωρίσετε με την
εγγραφή σας και να εξακριβώσετε, παράλληλα με εμάς, τις απαραί-
τητες θεωρήσεις – βίζες που χρειάζονται (χρόνος, τέλη, φωτογρα-
φίες). Το Cosmorama δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που
δεν ακολουθήσετε 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 γι’ αυτούς τους λόγους,
επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να ζητήσουμε από εσάς
το κόστος που ενδεχομένως θα προκαλέσετε στο ταξίδι.
Υγεία και υγειονομικές διατυπώσεις Όσοι συμμετέχουν σε ομα-
δικό ταξίδι πρέπει να είναι σε φυσική κατάσταση τέτοια που να
μπορούν να το φέρουν εις πέρας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα
να διακόψει το ταξίδι και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα ταξι-
διώτη, χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που
κατέβαλε, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του ή δημιουρ-
γεί άμεσα μεγάλο πρόβλημα στους υπόλοιπους συνεκδρομείς. Σε
μια τέτοια περίπτωση τα έξοδα επαναπατρισμού βαρύνουν απο-
κλειστικά τον ταξιδιώτη. Αν έχετε προβλήματα υγείας, συμβουλευ-
θείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε για το ταξίδι σας. Κάθε
ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να λάβει τις απαραίτητες υγειονο-
μικές προφυλάξεις, τις οποίες συστήνει η Π.Ο.Υ. για τις επισκεπτό-
μενες χώρες. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να απευθύνεται 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.λπ. 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 των προγραμμάτων μας Όλα τα ταξίδια είναι σχεδια-
σμένα με βάσει τα ισχύοντα αεροπορικά δρομολόγια τη στιγμή
που γράφτηκε το πρόγραμμα. Ενδεχόμενες αλλαγές σε αυτά είναι
δυνατόν να τροποποιήσουν τη σειρά, τις διανυκτερεύσεις αλλά
και τις αρχικά προβλεπόμενες επισκέψεις και ξεναγήσεις. Το Co-
smorama διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ξενοδοχείων με άλλα
ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Ορισμένα ταξίδια είναι από τη φύση
τους δύσκολα και απαιτούν προσαρμογές ανάλογα με την ημερο-
μηνία που πραγματοποιούνται. Έτσι, το τελικό πρόγραμμα του
κάθε ταξιδιού θα αναφέρεται αναλυτικά στον Ταξιδιωτικό Φάκελο
μαζί με πληροφορίες για τις πτήσεις, τα ξενοδοχεία κ.λπ. και θα
παραδίδεται στους ταξιδιώτες τρεις (3) ημέρες πριν από την ανα-
χώρηση του ταξιδιού.
Αλλαγές προγράμματος Σε θέματα οδικής μεταφοράς, μεταφο-
ράς δι’ αέρος ή θαλάσσης, η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις
περιορίζεται στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Κα-
θυστερήσεις ή/και αλλαγές δρομολογίων, τύπου αεροσκάφους
ή/και ενδιάμεσων σταθμών, είναι πιθανό να αποφασιστούν από
διάφορους κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς ή/και από αε-
ροπορικές εταιρίες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστε-
ρήσεις ή τροποποιήσεις στη ροή του προγράμματος. Επίσης οι
ιδιοκτήτες ή διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστια-
τορίων, καθώς και κυβερνητικοί οργανισμοί (υπεύθυνοι για μου-
σεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους) είναι πιθανόν να πάρουν
αποφάσεις που να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υλοποίηση του
προγράμματος έτσι όπως αυτό έχει αρχικά σχεδιαστεί. Το Cosmo-
rama δεν είναι δυνατόν ούτε να ελέγξει ούτε να προλάβει τέτοιου
είδους αποφάσεις και ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί υπεύθυνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με
την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (ΠΑ 339/1996), το Cosmo-
rama 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 κατα-
βληθέντων και τον επαναπατρισμό στην περίπτωση πτώχευσης.
Αλλαγή του ταξιδιού πριν από την αναχώρηση Το Cosmorama
για την διοργάνωση των ταξιδιών του χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρί-
των όπως αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία κ.λπ., στους οποίους
δεν είναι δυνατόν να έχει άμεσο έλεγχο και ως εκ τούτου υπάρχει
πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές χωρίς τη δική του ευθύνη. Αν
έχουμε μια αλλαγή μεγάλης σημασίας τότε θα προσπαθήσουμε
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 να κατα-
βάλετε τη διαφορά στην περίπτωση που θα ισχύει μεγαλύτερη
τιμή πώλησης. 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 τον
δικό της έλεγχο και τη δυνατότητα να τις αποφύγει, 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 συνθήκες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης το Cosmo-
rama δεν έχει σε καμία περίπτωση τον έλεγχο των δωματίων σε
κάθε ξενοδοχείο, πόλη κ.λπ. Το επιπλέον οικονομικό κόστος που
ενδέχεται να προκληθεί από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις,
επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ταξιδιώτη. Πολλές φορές τα ξενο-
δοχεία ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής παρουσιάζουν “υπερπληρό-
τητα”. Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα προβούμε
σε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρούμε δωμάτια σε άλλο ξε-
νοδοχείο ίδιας κατηγορίας στην ίδια πόλη. Αν αυτό δεν είναι δυ-
νατό και αναγκαστούμε να βρούμε δωμάτια σε ξενοδοχείο
κατώτερης κατηγορίας αναλαμβάνουμε να σας επιστρέψουμε τη
διαφορά που προκύπτει από τη διαφορά κατηγορίας ξενοδοχείου.
Μέλημά μας, σε κάθε περίπτωση, είναι να διατηρούμε, όσο το επι-
τρέπουν οι συνθήκες, αναλλοίωτο το ύφος και την δομή του κάθε
ταξιδιού και με αυτόν τον 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 έκτακτες
περιπτώσεις ανωτέρας βίας (όπως πόλεμος ή απειλή πολέμου, κοι-
νωνικές αναταραχές, διεκδικήσεις κλάδων, φυσικές καταστροφές,
άσχημες καιρικές συνθήκες ή τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ.) είναι
πιθανόν να ακυρωθεί και σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών.
Αν τελικά αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας, σας παρέ-
χουμε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:
α) Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση να κατα-
βάλετε τη διαφορά στην περίπτωση που ισχύει μεγαλύτερη τιμή
πώλησης. Στην περίπτωση που ισχύει μικρότερη τιμή, θα σας επι-
στραφεί 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. Συνήθως υπάρχουν
χρηματοκιβώτια στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων. Συνιστούμε να
φυλάσσετε χρήματα και 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 σε οποιαδήποτε ενέργεια
(απαίτηση) θελήσετε να προβείτε εναντίον οποιουδήποτε, αλλά
εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε.
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