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Κοντά στην Αθήνα - Πελοπόννησος
Alkyon Resort & Spa  Βραχάτι 14
Casino Loutraki  Λουτράκι 15 
Elysian Luxury Hotel  Καλαμάτα 27
Kalamaki Beach  Καλαμάκι 10
Kastro Maini  Αρεόπολη 25
Kalavryta Canyon  Καλάβρυτα 46
Pefkaki Boutique Hotel Λουτράκι 45
Pharae Palace  Καλαμάτα 26
Plaza Resort  Ανάβυσσος 12,13
Semantron Traditional Διακοπτό 8

Εύβοια
Κτήμα Ανθηδών  Χαλκίδα 45
Lucy Hotel   Xαλκίδα 44
Negroponte Resort  Έρέτρια 6,7
Thermae Sylla Spa Αιδηψός Αιδηψός 44

Μακεδονία & Θράκη & Ήπειρος
Egnatia Grand Hotel  Αλεξανδρούπολη 43
Grand Serai  Ιωάννινα 28
Lazart Hotel  Θεσσαλονίκη 32
Mediterranean Village  Κατερίνη 43
Neve Mountain  Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 46
Porto Palace  Θεσσαλονίκη  30
Poseidon Palace  Λεπτοκαρυά 38

Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία
Avaris Hotel  Καρπενήσι 42
Anemolia Resort  Αράχωβα 16
Aegli Hotel   Βόλος 46
Country Club  Καρπενήσι 46
Divani Meteora  Καλαμπάκα 20
Divani Palace Larissa  Λάρισα 22
Galini Welness Spa  Kαμένα Βούρλα 18
Grand Meteora  Καλαμπάκα 19
Grecotel Larissa Imperial Λάρισα 51
Lecadin Hotel  Καρπενήσι  42
Montana Hotel  Καρπενήσι  42
Park Hotel   Βόλος  24

Μακεδονία - Θράκη
Αδριανούπολη - Καβάλα - Θεσσαλονίκη 36
Θεσσαλονίκη - Λουτρά Πόζαρ - Ονειρούπολη Δράμας  31
Θεσσαλονίκη - Σαντάνσκι - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 33
Καβάλα - Δράμα - Ξάνθη 35
Καστοριά - Νυμφαίο - Πρέσπες 39
Όλυμπος - Τρία Πέντε Πηγάδια 38
Πανόραμα Θράκης - Πομακοχώρια 37
Σέρρες - Λίμνη Κερκίνη - Μπάνσκο 34
Σέρρες - Ονειρούπολη Δράμας - Άνω Πορόια 34

Πελοπόννησος
Καλάβρυτα - Οδοντωτός 9
Λάμπεια Όρη - Ολυμπία 40 
Ναύπλιο - Λίμνη Στυμφαλία 11 
Πύλος - Μεθώνη - Καλαμάτα 26
Σπήλαιο Κάψια - Αρκαδία 40
Παραδοσιακή Μάνη - Αρεόπολη 25

Στερεά Ελλάδα - Θεσσαλία
Αράχωβα - Δελφοί - Παρνασσός 17
Βόλος - Πήλιο 24
Καλαμπάκα - Μετέωρα 21
Καρπενήσι - Μικρό & Μεγάλο Χωριό 41
Λάρισα - Πορταριά - Λίμνη Πλαστήρα 23

Ήπειρος
Γιάννενα Πανόραμα 29
Τζουμέρκα - Άρτα 41

EΚΔΡΟΜΈΣ ΘΈΟΦΆΝΙΆ 47-49
ΈΚΔΡΟΜΈΣ ΈΚΤΟΣ ΈΟΡΤΏΝ "WEEKLY" 50-51
ΗΜΈΡΗΣΙΈΣ 52-53

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ατομικά
Μπανγκόκ 124
Κο Σαμούι 124
Κο Τάο  124
Κο Πανγκάν 124
Κράμπι 124
Νησιά Πι Πι 124
Πουκέτ 125
Κάο Λακ 125
Τσιάνγκ Μάι 125
Τσιάνγκ Ράι 125
Μπαλί  125 
Λομπόκ  125 
Κουάλα Λουμπούρ  
Λανγκάουι  125
Σιγκαπούρη  125

Σεϋχέλλες 127 
Μαλδίβες 127 
Μαυρίκιος 127
Ζανζιβάρη 127
Πούντα Κάνα 
Κανκούν  128
Αβάνα  128
Τερκς & Κάικος 
Τζαμάικα  128
Μπαρμπάντος 
Μπαχάμες  128
Αντίγκουα  128
Σάντα Λουτσία  
Γρενάδα  128

125 128

128

128

128

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ

Κεντρική  
& Ανατολική Ευρώπη
Κολωνία - Βόρεια Ρηνανία  58
Αμβούργο 59
Νυρεμβέργη - Βαμβέργη 60
Μόναχο - Σάλτσμπουργκ 61
Βερολίνο 62
Βιέννη - Βουδαπέστη 62
Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά 63
Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη 64
Πράγα - Κάρλοβι Βάρι 65 
Βιέννη 66
Βιέννη - Σάλτσμπουργκ 67
Μόσχα - Αγία Πετρούπολη 68  
Πολωνία 69 
Αλσατία - Μέλανας Δρυμός 81  
Αυστριακό Τιρόλο 83 

Δυτική & Βόρεια Ευρώπη
Λαπωνία - Ροβανιέμι  70
Σουηδία - Λαπωνία - Φιλανδία 71
Κοπεγχάγη 72 
Στοκχόλμη 73 
Έδιμβούργο 74 
Λονδίνο 75
Μπενελούξ  76
Άμστερνταμ 77
Μπριζ 78
Μονακό 78
Παρίσι - Disneyland  79
Έλβετία - Αλπικό τρένο  80
Λιουμπλιάνα - Βενετία  82
Μιλάνο - Βενετία 82 
Ρώμη 84
Πανόραμα Ιταλίας 84 
Μιλάνο - Βόρεια Ιταλία 85 
Λισσαβώνα 86
Πορτογαλία πανόραμα 86
Ισπανία πανόραμα 87
Ισπανία γύρος 88 
Βαρκελώνη 88  
Μαδρίτη - Τολέδο  89
Μαδρίτη - Ανδαλουσία 89

Μέση Ανατολή & Αφρική
Ισραήλ - Άγιοι Τόποι  94 
Ιορδανία 94
Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι  95
Μαρόκο γύρος  96
Μαρόκο πανόραμα   96
Κάιρο - Αλεξάνδρεια   97
Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Νείλος 97
Ομάν 123
Λίβανος πανόραμα 123
Κένυα σαφάρι 123
Νότιος Αφρική 123

Βαλκάνια - Μεσόγειος
Κύπρος 90 
Καππαδοκία 90 
Κωνσταντινούπολη  91 
Σερβία  92
Ρουμανία - Τρανσυλβανία 93

Ασία
Ινδία - Χρυσό Τρίγωνο 122
Ινδία - Μικρό Ρατζαστάν 122
Βόρεια Ινδία  122
Κίνα - Υδάτινες πολιτείες   122
Βιετνάμ - Καμπότζη - Λάος  122
Βιετνάμ πανόραμα 122

Αμερική
Nέα Υόρκη 98-99
Μαϊάμι - Νέα Υόρκη  99
Ανατολικές ΗΠΑ 99 
Ανατολικές ΗΠΑ - Καναδάς  99
Μαϊάμι - Ορλάντο - Νέα Υόρκη  99 
Γύρος Καλιφόρνια  100
Νέα Υόρκη - Δυτικές πολιτείες 100 
Δυτικές πολιτείες   100 
Αυθεντικός Νότος Αμερικής   100
Μαϊάμι - Κρουαζιέρα Μπαχάμες   100
Δυτικές ΗΠΑ - Χαβάη  100 
Νέα Υόρκη - Δυτικές ΗΠΑ - Χαβάη 100
Πανόραμα Αμερικής 100
Κούβα 101 
Νέα Υόρκη - Ουάσιγκτον 123
Ανατολικές ΗΠΑ - Μπαχάμες 123
Αργεντινή - Βραζιλία 123
Κολομβία - Έκουαδόρ 123
Περού - Αρεκίπα 123

Καθαρά Δευτέρα
Άμστερνταμ 104
Μπενελούξ  104
Καρναβάλι Νίκαιας 105 
Καρναβάλι Βενετίας  105
Έλβετία πανόραμα 106
Αλσατία - Μέλανας δρυμός  106
Μόναχο - Βαυαρία 107 
Βιέννη  107
Πράγα 108
Βουδαπέστη - Βιέννη  108
Πολωνία 109 
Βελιγράδι  109

Κρουαζιέρες
Έν πλω στη Μεσόγειο 102
Ντουμπάι - Ομάν - Κατάρ  103

ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ GROUP

Ατομικά οργανωμένα
Μπουένος Άιρες - Ιγκουασού 129 
Κουάλα Λουμπούρ - Ταμάν Νεγκάρα 130
Σαμπάχ - Μαλαισιανό Βόρνεο  131
Ινδία - Χρυσό Τρίγωνο 132
Νότια Ινδία - Κεράλα  133
Πεκίνο - Σιάν - Σανγκάη  134
Βιετνάμ - Δέλτα Μεκόνγκ 135
Σρι Λάνκα 136
Σρι Λάνκα - Μαλδίβες 137
Τανζανία Σαφάρι 138
Τανζανία - Ζανζιβάρη 139
Κένυα Σαφάρι - Μασάι Μάρα 140
Κένυα Σαφάρι - Μομπάσα 141
Μπαλί - Κομόντο  142

ΕΞΩΤΙΚΑ & ΓΑΜΗΛΙΑ

Αυστριακό Τιρόλο  111
Δολομίτες - Ιταλικό Τιρόλο 112
Μιλάνο - St. Moritz 113 
Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη 114
Bενετία - Βιέννη - Λιουμπλιάνα 115 
Σερβία 116
Οχρίδα 116 
Βουδαπέστη - Βιέννη - Βελιγράδι  117
Κωνσταντινούπολη  118
Βουλγαρία - Μαύρη Θάλασσα 118 
Ρουμανία - Τρανσυλβανία 119



Στις αναγραφόμενες τιμές καταλόγου μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος 
διαμονής που ισχύει από 1/1/2018, βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. 
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε όλα τα 
ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε:

0,50 € σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων
1,50 € σε μονάδες τριών αστέρων
3,00 € σε μονάδες τεσσάρων αστέρων
4,00 € σε μονάδες πέντε αστέρων

Ο φόρος καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 
Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα  
αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά.  
Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες  
πριν την αναχώρηση

2. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις  
στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες 

3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12) στο ίδιο  
δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων 

4. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται  
έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ

5. Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για 
όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χωρών Schengen 
ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι 
ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της 
χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με 
διαβατήριο σε ισχύ

6. Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο 
αριθμό θέσεων 

7. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση  
το οποίο επιστρέφεται με το check out

8. Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα  
(με επιστροφή): ΑΒ2 +65€, Α2 +80€, Α4 +25€, ΑΒ3 +30€, Α3 +35€

Οι οδικές εκδρομές που οργανώνονται από την Smile Acadimos αναχωρούν 
από την οδό Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 56, απέναντι από τα κεντρικά  
γραφεία της εταιρείας. Οι ώρες των αναχωρήσεων διαφοροποιούνται  
ανάλογα με τον προορισμό της εκδρομής και θα πρέπει να ενημερώνεστε  
από τα γραφεία μας λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση.

NEOΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΓΈΝΙΚΈΣ ΣΗΜΈΙΏΣΈΙΣ
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Γιορτές στην Ελλάδα!
Προτάσεις διαμονής σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
και οδικές εκδρομές με πούλμαν  
στους ομορφότερους χειμερινούς προορισμούς! 

Επωφεληθείτε από τις προσφορές μας  
κάνοντας έγκαιρα την κράτηση σας!
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Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, άνετο, αισθητικά άρτιο 
και απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον, 
χτισμένο σε μια ειδυλλιακή παραθαλάσσια  
τοποθεσία, μόλις 2χλμ. από την Ερέτρια. Η εύκο-
λη πρόσβαση στο ξενοδοχείο τόσο ακτοπλοϊκώς 
όσο και οδικώς, αλλά και η μικρή απόσταση που 
το χωρίζει από την πρωτεύουσα, το καθιστούν 
ιδανικό προορισμό για ολιγοήμερες αποδράσεις, 
όπως και πολυήμερες διακοπές.

Φιλοξενία
Το Negroponte Resort διαθέτει 100 δωμάτια 
Deluxe και Σουίτες, το καθένα με ιδιωτικό  
μπαλκόνι ή βεράντα και επιπλέον Internet,  

δορυφορική TV, μίνι μπαρ, μπουρνούζια, 
παντόφλες, σεσουάρ, τηλέφωνο,  
χρηματοκιβώτιο κ.ά.  
Τα δωμάτια προσφέρουν θέα είτε προς τη 
θάλασσα είτε προς τον κήπο, ενώ μπορείτε να 
επιλέξετε σουίτες με Jacuzzi ή τζάκι.  
Για τις οικογένειες που αναζητούν ένα ήσυχο 
περιβάλλον ξεκούρασης για περισσότερα 
άτομα, προσφέρεται η Deluxe Οικογενειακή 
Junior Σουίτα.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Για την ολοκληρωμένη φιλοξενία σας το ξενο-
δοχείο διαθέτει εστιατόριο με πανοραμική θέα 
στον Ευβοϊκό. Από γαστρονομικής άποψης, 
στο Negroponte Resort Eretria συνεχίζουν την 
παράδοση της κλασικής Ελληνικής κουζίνας 
με πιάτα απλά, αυθεντικά και νόστιμα. Για 
τις ώρες διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας 
υπάρχουν εξωτερικές πισίνες το καλοκαίρι, 
μπαρ στην υποδοχή και στην πισίνα, εσωτερι-
κός παιδότοπος για δημιουργική απασχόληση 
και κατασκευές αλλά και παιδική χαρά, εσω-
τερική θερμαινόμενη πισίνα, Wi-Fi, γυμναστή-
ριο, γήπεδα για αθλοπαιδιές, όπως τένις, 5x5, 
beach volley.

ΈΡΈΤΡΙΑ, ΈΥΒΟΙΑ

Negroponte Resort



ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ✓ Πλούσιο πρωινό & βραδινό σε μπουφέ

 ✓ Χριστουγεννιάτικο και Πρωτοχρονιάτικο  
ρεβεγιόν στις 24/12, 25/12, 31/12 & 1/1  
με ζωντανή μουσική

 ✓ Χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας

 ✓ Χρήση γυμναστηρίου

 ✓ Χρήση γηπέδων τένις & μπάσκετ  
κατά τη διάρκεια της ημέρας

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ DLX 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ DLX 1ο ΠΑΙΔΙ 7-12
*4ΚΛΙΝΟ (1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 
6 & 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12)

*4ΚΛΙΝΟ (1ο ΠΑΙΔΙ 7-12 
& 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12)

24, 31/12 2 159 € 115 € 220 € 60 € 382 € 405 €

23, 24, 30/12 3 224 € 158 € 315 € 90 € 540 € 572 €

22, 29/12 4 285 € 198 € 389 € 120 € 690 € 732 €

22, 28/12 5 322 € 225 € 450 € 150 € 795 € 855 €

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 10% 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30 € ανά άτομο 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Οι τιμές είναι προσφορά και ισχύουν για περιορισμένο 
αριθμό δωματίων για κρατήσεις με προκαταβολή έως 30/11. 
Μετά επιβαρύνονται κατά 8%

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ  
ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ 

Καθημερινή παιδική απασχόληση των παιδιών  
Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, τραγούδια, χοροί,  
κατασκευές & πολλά άλλα!

ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! 
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1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ *SUITE 1 
ΧΩΡΟΥ (2+2)

*SUITE 2 
ΧΩΡΩΝ (2+2)

23, 24, 30/12 3 219 € 135 € 638 € 715 €

23,  29/12 4 282 € 156 € 814 € 912 €

27/12, 4/1 2 119 € 65 € 350 € 395 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Πέτρα και πράσινο, απ’ τη μια ο ορεινός όγκος του 
Χελμού και απ’ την άλλη η παραλία του χωριού, 
μόλις στα 350μ. από τις εγκαταστάσεις του. Ένα 
θαυμάσιο «φόντο» για τις διακοπές σας, που συν-
δυάζει την απόλυτη χαλάρωση με το δέος και την 
κατάνυξη που αποπνέει ένας τόπος με χαρακτήρα 
ιστορικό. Το Αίγιο απέχει μόνο 11χλμ. και η Αθήνα 
167χλμ., ενώ σε μικρή απόσταση θα φτάσετε στα 
Καλάβρυτα και την Πάτρα.

Φιλοξενία

Τα άλλοτε «κελιά» στα οποία διέμεναν οι μοναχοί 
της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, χτισμένα από το 
1840, ανακαινίστηκαν πρόσφατα και δημιούργησαν 
42 δωμάτια και σουίτες, εξοπλισμένα με όλες τις 
πολυτελείς ανέσεις και παραδοσιακή, αριστοκρα-
τική επίπλωση. Η πέτρινη επένδυση των τοίχων 
κυριαρχεί στη λιτή σικ διακόσμηση, ενώ σε όλα 
υπάρχει κλιματισμός, Wi-Fi, TV, σεσουάρ.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το συγκρότημα διαθέτει εστιατόριο κεντρικό και 
γκουρμέ, μπαρ, δυνατότητα ιδιωτικού δείπνου, 
βεράντα για τα σνακ και τα ποτά σας, πισίνα, φάρμα 
με ζωάκια, νερά και πράσινο στο 50 στρεμμάτων 
κτήμα του.

ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΈΛΑΙΏΝΑΣ

Semantron 
Traditional Village

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Κοκτέιλ καλωσορίσματος και  

παραδοσιακά γλυκίσματα
 ✓ Πρωινό και δείπνο καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
 ✓ Συμμετοχή στα εορταστικά μενού παραμονή 

Χριστουγέννων 24/12 και παραμονή Πρωτοχρονιάς 
31/12 με ζωντανή μουσική

 ✓ ΔΩΡΕΑΝ χρήση σάουνας και τζακούζι
 ✓ Χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων τέννις, 

ποδόσφαιρο, μπιλιάρδο
 ✓ Έκπτωση 15% στις τιμές του μπαρ
 ✓ Έκπτωση 15% στις τιμές για ιππασία
 ✓ Έκπτωση 15% στις τιμές για μασάζ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ  
ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ 

Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης  
με χειροτεχνίες, ζωγραφική, κατασκευή μπαλκονιών, 
face painting, παιδικές ταινίες, θεατρικές  
δραστηριότητες, πλάθω κουλουράκια κ.α.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  
& ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! 



Καλάβρυτα 
Οδοντωτός
Χωριά Ζήρειας - Λίμνη Τσιβλού
1η μέρα: Άθήνα - Χωριά Ζήρειας - Έλαιώνας
Πρωινή αναχώρηση για τον Ελαιώνα. Στη διαδρομή θα κάνουμε μια παράκαμψη για 
τα χωριά της Ζήρειας και τη Στυμφαλία Λίμνη, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
Περιβάλλοντος. Περνώντας από την Καστανιά και τον Φενεό θα φτάσουμε στην τεχνητή 
Λίμνη Δόξα και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Φενεού. Επιστροφή στην Καστανιά για το 
μεσημεριανό προαιρετικό γεύμα. Το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SEMANTRON 
TRADITIONAL VILLAGE 4* στον Ελαιώνα. Δείπνο.

2η μέρα: Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα (Οδοντωτός)
Πρωινό και μετάβαση στο χωριό Καστριά, όπου βρίσκεται το εντυπωσιακό Σπήλαιο 
Λιμνών. Το συνολικό μήκος του φθάνει τα 2 χιλιόμετρα και στο εσωτερικό του υπάρχουν 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες, καθώς και δεκατρείς λίμνες! Ελεύθερος χρόνος στην πόλη 
των Καλαβρύτων και ακολουθεί μια καταπληκτική διαδρομή από τα Καλάβρυτα στο 
Διακοφτό με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Ναύπακτος - Τρίκορφο
Πρωινό και επιβίβαση στο πούλμαν, πέρασμα από την γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και 
επίσκεψη στη γραφική καστρούπολη της Ναυπάκτου, μία από τις αρχαιότερες Ελληνικές 
πόλεις, που γνώρισε περιόδους μεγάλης ακμής και συνδέθηκε με σημαντικά γεγονότα της 
ιστορικής μας πορείας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Τρίκορφο, με τη Μονή των Αγίων 
Αυγουστίνου και Σεραφείμ, που ξεχωρίζει για τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες της, 
και όπου θα μας υποδεχθούν οι «παπα-ροκάδες»! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα
Μετά το πλούσιο πρόγευμα αναχώρηση για τη Λίμνη Τσιβλού, η οποία βρίσκεται σε 
υψόμετρο 800μ., έχει έκταση 200 στρέμματα και βάθος 80μ. Αφού περιηγηθούμε θα 
μεταβούμε στη Ζαρούχλα, σε έναν από τους πιο ορεινούς και γραφικούς οικισμούς της 
Αχαΐας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ ή φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχωρήσεις: 23/12, 30/12
Ώρα αναχώρησης: 08:15 π.μ.

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 19/11  
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

4 ΜΕΡΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Semantron  
Traditional Village 4* στον Ελαιώνα

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά

 ✓ Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική 

 στη θέση της ημιδιατροφής

 ✓ Εισιτήριο για τον Οδοντωτό 

 ✓ Αρχηγός/συνοδός

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου

Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους

Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1o ΠΑΙΔΙ 4-12

23, 30/12 SMILE PRICE 4 285 € 208 € 434 € 99 €

23, 30/12 4 305 € 228 € 459 € 109 €

9
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Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο 4 αστέρων, πολύ κοντά 
στον Ισθμό της Κορίνθου, το Λουτράκι και το 
περίφημο Καζίνο, τα Καλάβρυτα, τη Ζήρεια και τα 
ορεινά θέρετρα της Κορινθίας. Αποτελεί ιδανικό 
καταφύγιο για ήρεμες διακοπές, χτισμένο πάνω στη 
θάλασσα και ανάμεσα σε περιποιημένους κήπους. 
Απολαύστε γιορτινή διαμονή συνδυασμένη με 
ευκαιρίες για απόλαυση και διασκέδαση,  
για το καλό του χρόνου! 

Φιλοξενία

Ογδόντα πανέμορφα, ανακαινισμένα δωμάτια,  
με ανέσεις και παροχές που υπόσχονται φιλόξενη 
διαμονή, σας περιμένουν στο Kalamaki Beach. 
Διαθέτουν θέα στον Σαρωνικό ή τους ανθισμένους 
κήπους και τα πεύκα γύρω απ’ το ξενοδοχείο.

Όλα είναι άνετα με λειτουργικά έπιπλα σε γήινους 
χρωματικούς τόνους, κλιματισμό, Wi-Fi, ιδιωτικά 
μπάνια, σεσουάρ, χρηματοκιβώτια, απευθείας 
τηλεφωνικές γραμμές, τηλεόραση με δορυφορικά 
κανάλια και μίνι μπαρ.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το Kalamaki Beach Hotel διαθέτει ένα εστιατόριο με 
μπουφέ και a la carte μενού, δύο μπαρ, εστιατόριο 
όπου μπορείτε να γευθείτε νόστιμα πιάτα από τη 
διεθνή και Ελληνική κουζίνα. Θα βρείτε ακόμα σάλα 
τηλεόρασης, αίθουσα μπιλιάρδου, παιδική χαρά, 
γήπεδο τένις, γήπεδο βόλεϊ, και πινγκ πονγκ.

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ ECO* 1ΚΛΙΝΟ

24 & 31/12 2 145 € 125 € 189 € 199 €

23, 24 & 30/12 3 205 € 160 € 255 € 285 €

23 & 29/12 4 249 € 195 € 310 € 339 €

24/12 9 519 € 430 € 685 € 745 €

23/12 10 569 € 470 € 745 € 819 €

27, 28/12 & 4/1 2 105 € 85 € 135 € 155 €

27/12 & 3/1 3 145 € 115 € 195 € 220 €

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*ECONOMY: Περιορισμένος αριθμός δωματίων στον ημιόροφο χωρίς μπαλκόνι
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35 € ανά άτομο
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 20 € το δωμάτιο τη βραδιά
Έκπτωση για διαμονή με ημιδιατροφή 8 € ανά άτομο ανά διανυκτέρευση 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Παραδοσιακές Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές
 ✓ Πλήρης διατροφή καθημερινά που ξεκινάει  

με βραδινό και τελειώνει με μεσημεριανό
 ✓ Ποτά: 1 λίτρο κρασί χύμα σε καράφα ανά 3 άτομα,  

1 αναψυκτικό ανά άτομο στα γεύματα
 ✓ Εορταστικό Ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 καθώς  

και ανήμερα 25/12 & 1/1 με ζωντανή μουσική 
 ✓ 23, 26, 29 & 30/12 διασκέδαση με τραγούδια  

της παρέας με πιάνο
 ✓ Ανήμερα την Πρωτοχρονιά κοπή Βασιλόπιτας  

με φλουρί για τον τυχερό

ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Kalamaki Beach

EARLY BOOKING  
ΓΙΆ ΤΗΝ ΠΈΡΙΟΔΟ 23-27/12 & 29/12-2/1  
ΣΤΙΣ 3 ΔΙΆΝΥΚΤΈΡΈΥΣΈΙΣ ΔΩΡΟ Η 4η ΝΥΧΤΆ! 

Ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν έως και 19/11  
και για περιορισμένο αριθμό δωματίων

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ 

Καθημερινή απασχόληση για παιδιά άνω των 3 ετών  
με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα  
10:30 - 13:00 & 17:00 - 20:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  
& ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! 



Ναύπλιο 
Λίμνη Στυμφαλία
Καλάβρυτα
1η μέρα: Άθήνα - Άκροκόρινθος - Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου - Καλαμάκι
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα, ενδιάμεση στάση και ανάβαση στον Ακροκόρινθο,  
όπου θα επισκεφθούμε το κάστρο με τη μακραίωνη ιστορία και την υπέροχη θέα.  
Συνεχίζουμε για την ιστορική Μονή Φανερωμένης στο Χιλιομόδι. Διαθέτει μεγάλο θησαυρό 
Αγίων Λειψάνων, όπως και την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης, έργο του Ευαγγελιστή 
Λουκά. Επίσης, θα θαυμάσουμε το περίτεχνο ξύλινο σκαλιστό τέμπλο από οξιά και 
φλαμούρι. Άφιξη στο ξενοδοχείο KALAMAKI BEACH 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Άρχαία Έπίδαυρος - Ναύπλιο
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την Επίδαυρο με τον αρχαιολογικό χώρο, 
το μουσείο και το αρχαίο θέατρο. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Συνεχίζουμε για το 
Ναύπλιο. Επίσκεψη στο Παλαμήδι και ελεύθερος χρόνος στην πόλη για να γνωρίσουμε τα 
αξιοθέατα όπως τον Αγ. Σπυρίδωνα, την Ακροναυπλία, αλλά και την Πλατεία Συντάγματος. 
Προαιρετικό γεύμα σε κάποιο από τα ταβερνάκια και επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Χωριά Ζήρειας - Λ. Στυμφαλίας - Λ. Δόξα - Μονή Άγ. Γεωργίου - Καστανιά
Πρωινό και αναχώρηση για τα χωριά Ζήρειας και τον υδροβιότοπο της Λίμνης Στυμφαλίας. 
Συνεχίζουμε για τη μαγευτική τεχνητή Λίμνη Δόξα, με το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου 
και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με το κρυφό σχολειό. Επόμενος σταθμός μας 
ο παραδοσιακός οικισμός Καστανιά, μέσα στα έλατα, σε υψόμετρο 920μ. Χρόνος για γεύμα 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Οδοντωτός - Καλάβρυτα - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για μια καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό ως τα Καλάβρυτα 
με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο. Ένα μαγευτικό ταξίδι μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού 
ποταμού, από τα ωραιότερα αξιοθέατα της χώρας μας. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για 
γεύμα και ψώνια στην τοπική αγορά. Πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

Αναχωρήσεις: 23/12, 24/12, 30/12 & 31/12
Ώρα αναχώρησης: 08:45 π.μ.

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

3 & 4 ΜΕΡΕΣΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kalamaki Beach 4*
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Ποτά στα γεύματα: 1 λίτρο κρασί σε καράφα  
ανά 3 άτομα, 1 αναψυκτικό ανά άτομο

 ✓ Εορταστικό Ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 στη θέση  
της ημιδιατροφής με ζωντανή ορχήστρα

 ✓ Διασκέδαση με ζωντανή μουσική 25/12 & 1/1

 ✓ Το εισιτήριο για τον Οδοντωτό
 ✓ Ξενάγηση στην Αρχαία Επίδαυρο
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους.  
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1o ΠΑΙΔΙ 4-12 2o ΠΑΙΔΙ 4-12

24, 31/12 SMILE PRICE 3 175 € 145 € 225 € 80 € 80 €

24, 31/12 3 195 € 165 € 250 € 90 € 90 €

23, 30/12 SMILE PRICE 4 225 € 194 € 299 € 95 € 95 €

23, 30/12 4 250 € 214 € 324 € 105 € 105 €
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Δύο βήματα από την Αθήνα απολαύστε το «απέ-
ραντο γαλάζιο» στο Plaza Resort, ένα 5* άνετο 
ξενοδοχείο με μοναδική θέση πάνω στην παραλία 
της Αναβύσσου, αφοσιωμένο στο να προσφέρει 
τον επιτυχημένο συνδυασμό της πολυτελούς 
φιλοξενίας και των παροχών ενός ξενοδοχείου 
πόλης σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο.

Βρίσκεται στην Παλαιά Φώκαια, έναν παραλιακό 
οικισμό στην Ανατολική Αττική, 52χλμ. από το 
κέντρο της Αθήνας.

Φιλοξενία

Το Plaza Resort διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και 
σουίτες, με όλες τις ανέσεις, πλήρως εξοπλισμένα 
με μίνι μπαρ, δορυφορική TV, δωρεάν Wi-Fi, 

ηλεκτρονική θυρίδα ασφαλείας, τηλέφωνο κ.ά. 
Διακρίνονται στις κατηγορίες Comfort (μεγάλο 
διπλό κρεβάτι, καθιστικό, ντεκόρ σε γήινα χρώ-
ματα, μπαλκόνι με θέα βουνό), Exclusive (διπλό ή 
υπέρδιπλο κρεβάτι, καθιστικό με καναπέ-κρεβάτι, 
μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα) και Family (διπλό 
μεγάλο κρεβάτι, καθιστικό με καναπέ-κρεβάτι, 
θέα στην πόλη από το μπαλκόνι).

Εγκαταστάσεις - παροχές

Εξαιρετικά εστιατόρια, όπως το κεντρικό «Ivory», 
το «Blue Gourmet Restaurant» και το κεντρικό 
μπαρ «Au Bar», με μεγάλες τζαμαρίες με θέα 
στον κήπο, αναλαμβάνουν την ποιοτική και 
υγιεινή διατροφή σας.

Στη διακόσμηση των εγκαταστάσεων κυριαρχεί η 
σύγχρονη Ιταλική σχεδιαστική φιλοσοφία, ενώ στα 
δωμάτια το ντεκόρ περιλαμβάνει γήινα χρώματα 
με ξύλινα και δερμάτινα έπιπλα, καθιστικό, θέα 
στο βουνό ή τη θάλασσα.

Το Plaza Resort Hotel αποτελεί θαυμάσια επιλογή 
για όλη την οικογένεια.

Για τις δραστηριότητες και την αναψυχή σας 
υπάρχουν Spa, αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως 
γήπεδο τένις, 5x5 γήπεδο ποδοσφαίρου κ.λπ., 
παιδική χαρά.

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ

Plaza Resort



1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ  
ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ 

Παιδική απασχόληση σε εσωτερικό χώρο με παιχνίδια, 
ζωγραφιές & προβολές παιδικών ταινιών

ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Διαμονή σε δωμάτια Comfort Θέα Πόλη ή Εxclusive Θέα θάλασσα 
 ✓ Εορταστικές λιχουδιές στο Lobby του Ξενοδοχείου
 ✓ Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ 
 ✓ Brunch ανήμερα Χριστουγέννων 25/12 & Πρωτοχρονιάς 1/1 

(Συνδυασμός πρωινού και γεύματος με ωράριο λειτουργίας 
της αίθουσας 09:30-13:30. Αντικαθιστά το πρόγευμα ημέρας)

 ✓ 1 ποτήρι σαμπάνια στην διάρκεια του ρεβεγιόν
 ✓ Συμμετοχή στο ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με ζωντανή μουσική 

με εκλεκτές επιλογές του Σεφ
 ✓ Εορταστικό δείπνο ανήμερα Χριστουγέννων 25/12 & 

Πρωτοχρονιάς 1/1
 ✓  Late Checkout 17.00 μ.μ. κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + BRUNCH 25/12 & 1/1

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ COMFORT 2ΚΛΙΝΟ EXCLUSIVE 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ COMFORT 1ΚΛΙΝΟ EXCLUSIVE 2o ΠΑΙΔΙ 2-12

24/12 2 178 € 220 € 152 € 275 € 355 € 110 €

31/12 2 187 € 230 € 163 € 295 € 375 € 110 €

27/12 2 155 € 210 € 140 € 250 € 350 € 110 €

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 1 65 € 80 € 60 € 110 € 140 € 50 €

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30 € ανά άτομο, Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Alkyon Resort 
Hotel & Spa

Το Alkyon Resort σάς υποδέχεται στο Βραχάτι ανανεωμένο, 80μ. από τη θάλασσα, 
μόλις 120χλμ. από την Αθήνα και 110χλμ. από την Πάτρα. Χτισμένο σε μια 
έκταση 25.000τ.μ. μέσα σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί μια όαση γαλήνης 
και πολυτέλειας για τους επισκέπτες του, προσφέροντας ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες διαμονής, υγείας και ευεξίας, εστίασης & οργάνωσης εκδηλώσεων.

Φιλοξενία
Το συγκρότημα αποτελείται από 12 κτίρια, με 123 δωμάτια και 26 υπερπολυτελείς 
σουίτες. Με θέα στους καταπράσινους κήπους όλα τα δωμάτια Standard, 
Superior και Executive, καθώς και οι ευρύχωρες Junior Σουίτες, εφοδιασμένες 
με ενδοδαπέδια θέρμανση και καφετιέρα Nespresso, συνδυάζουν πολυτελή 
διαμονή και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ενώ τα Διαμερίσματα και οι 
Μεζονέτες εξασφαλίζουν μοναδική άνεση στις οικογένειες. Όλα τα δωμάτια 
είναι εφοδιασμένα με κλιματισμό, δορυφορική TV, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, 
χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ και διαθέτουν μπαλκόνι.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Μουσικές βραδιές κάθε Σάββατο, δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους, εντυπωσιακά αίθρια, καθιστικά με τζάκια, εσωτερικοί και εξωτερικοί 
παιδότοποι, μαγευτικές πισίνες, εξαιρετική Μεσογειακή κουζίνα, πιστοποιημένο 
Ελληνικό πρωινό Κορινθίας και προσιτές τιμές μετατρέπουν το Alkyon Resort 
Hotel & Spa σε ένα μικρό «παράδεισο» για μικρούς και μεγάλους!

Στις εγκαταστάσεις του Alkyon Resort λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ, μπιλιάρδο, 
πινγκ πονγκ, αίθουσα επιτραπέζιων, Internet, πάρκινγκ, Spa.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ SUP 2ΚΛΙΝΟ EXE 2ΚΛΙΝΟ J. SUITE 1ΚΛΙΝΟ STD *ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4ΑΤ)

24, 31/12 2 158 € 178 € 195 € 215 € 252 € 429 €

23, 24 & 30/12 3 215 € 244 € 269 € 312 € 340 € 625 €

5/1 1 58 € 68 € 72 € 97 € 88 € 192 €

6/1 2 115 € 135 € 142 € 192 € 174 € 380 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR, EXE: EXECUTIVE, J. SUITE: JUNIOR SUITE 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Sup και J. Suite, 2ο παιδί 4-12 ετών 
50% έκπτωση στην κατ' άτομο τιμή σε Sup και J. Suite, 3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατά άτομο τιμή. 
*Συνολική τιμή για 4 άτομα. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35 € ανά άτομο.  
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ✓ Κοκτέιλ καλωσορίσματος με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες 

 ✓ Πρωινό και Δείπνο με γευστικές επιλογές από πλούσιους γιορτινούς μπουφέδες καθημερινά

 ✓ Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στις 24/12 και Πρωτοχρονιάτικο στις 31/12 με ορχήστρα

 ✓ Πρωτοχρονιάτικη πίτα και για τον τυχερό, διαμονή μιας διανυκτέρευσης σε Junior Suite  
με πρωινό και δείπνο και ένα Ολιστικό μασάζ για 2 άτομα

 ✓ Το ντουέτο θα προσφέρει μια ξεχωριστή εορταστική νότα Ανήμερα Χριστουγέννων 25/12,  
το Σάββατο 28/12, ανήμερα Πρωτοχρονιάς 1/1 και το Σάββατο των Φώτων 4/1

 ✓ ΔΩΡΕΑΝ χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και γυμναστηρίου

 ✓ 20% έκπτωση στις a la carte θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα)

 ✓ Αίθουσα για χαρτί και επιτραπέζια παιχνίδια

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ 

Πρωινή και απογευματινή δημιουργική απασχόληση καθημερινά, face painting,  
χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική, θεατρικά παιχνίδια, χορός, τραγούδι, παραμύθια  
και κινηματογραφικές ταινίες, καθώς και κατά την διάρκεια των ρεβεγιόν

ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! 
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ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Club Hotel 
Casino Loutraki

Υπέροχες χαλαρωτικές διακοπές πέντε αστέρων σε ένα resort απαράμιλλης 
ποιότητας, «αγκαλιά» με το αγαπημένο μας χόμπι; Δεν θα μπορούσαμε  
να ζητήσουμε τίποτα καλύτερο...

Στο Club Hotel Casino Loutraki ένας κόσμος αναψυχής και ξεκούρασης,  
σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής και ποιότητας, ανοίγει για εσάς τις πόρτες του, 
μόλις 80χλμ. από την Αθήνα και 120χλμ. από την Πάτρα!

Φιλοξενία
Το ξενοδοχείο είναι 5 αστέρων και διαθέτει 255 δωμάτια και 20 υπερπολυτελείς 
σουίτες με θέα και άμεση πρόσβαση, μέσω εξωτερικού γυάλινου ασανσέρ,  
στη θάλασσα, στον κήπο ή στις πισίνες του συγκροτήματος. Μοναδική άνεση,  
ατμοσφαιρική διακόσμηση, μαρμάρινα μπάνια και πολυτελή amenities κάνουν  
τη διαμονή μια αξέχαστη εμπειρία. 

Όλα τα Deluxe δωμάτια με θέα θάλασσα και τα Executive με θέα Γεράνια όρη και 
οι σουίτες διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική TV, σεσουάρ, μίνι μπαρ, 
και δωρεάν Wi-Fi.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Στο Club Hotel Casino Loutraki σάς περιμένει ένα ολόκληρο σύμπαν απολαυ-
στικών εμπειριών, σε εστιατόρια και μπαρ που το καθένα τους διακρίνεται για 
τη μοναδική του φυσιογνωμία και άποψη, αλλά και για τις ιδιαίτερες γευστικές 
του προτάσεις.

Μέσα στις εγκαταστάσεις του Club Hotel Casino Loutraki βρίσκεται το κορυφαίο 
Καζίνο της Ευρώπης. Μπορείτε να συνδυάσετε τη διαμονή σας με τη μαγεία του 
παιχνιδιού 24 ώρες το 24ωρο!

Τέλος, στο Club Hotel Casino Loutraki θα ανακαλύψετε μια μοναδική όαση 
αρμονίας και αναζωογόνησης για το σώμα και το πνεύμα, στο Spa του Wellness 
Center, με χαμάμ και σάουνα, θεραπείες και γυμναστήριο.

Επιπλέον γεύμα ή δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο "Deep Blue":  
27 € το γεύμα ανά άτομο, Παιδιά από 7 έως 12 ετών 17,50 € το γεύμα ανά άτομο  
& παιδιά έως 6 ετών τα γεύματα ΔΩΡΕΑΝ

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝΠΡΩΙΝΟ + BRUNCH + ΡΕΒΕΓΙΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + BRUNCH + ΡΕΒΕΓΙΟΝ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ EXE 2ΚΛΙΝΟ DLX 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ EXE 1ΚΛΙΝΟ DLX

23, 24/12 3 205 € 242 € 162 € 325 € 399 €

30, 31/12 3 225 € 262 € 171 € 355 € 430 €

*ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 1 45 € 60 € 40 € 80 € 110 €

EXE: EXECUTIVE ΜΕ ΘΕΑ ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ, DLX: DELUXE ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Deluxe
1ο & 2ο παιδί 7-12 ετών 55 € επιβάρυνση για 3 νύχτες τα Χριστούγεννα & 66 € την Πρωτοχρονιά 
*1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Deluxe με πρωινό 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35 € ανά άτομο

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 2/12. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 15%
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Ποτό καλωσορίσματος
 ✓ Πλούσιο πρωινό μπουφέ καθημερινά και Βrunch στις 25/12 & 1/1
 ✓ Εορταστικό δείπνο την παραμονή Χριστουγέννων 24/12 και Πρωτοχρονιάς 31/12
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ parking και ΔΩΡΕΑΝ wi-fi
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο Mini Club «Loutraki Pirates Club» για παιδιά ηλικίας  

από 4 έως 12 ετών με δραστηριότητες και παιχνίδια, Playstation & Virtual Games
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ χρήση θερμαινόμενης πισίνας, τζακούζι, σάουνα, χαμάμ & γυμναστηρίου στο Wellness Centre
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Το Anemolia Mountain Resort προσφέρει  
ισορροπημένες «δόσεις» πολυτέλειας, παράδοσης, 
χαλάρωσης και διασκέδασης, σε έναν από τους πιο 
αγαπημένους προορισμούς της Ελλάδας. 

Βρίσκεται, στο πιο όμορφο σημείο της κοσμοπολίτικης 
Αράχωβας, με μοναδική θέα τις βουνοκορφές του 
Παρνασσού και την κοιλάδα των Δελφών, και άρα 
αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για αποδράσεις στη 
φύση και ταξιδιωτικές περιηγήσεις.

Φιλοξενία

Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ανάμεσα σε 
δίκλινα Standard δωμάτια, Executive, Mini Chalet/
Σουίτες και Executive Σουίτες. Ο βασικός εξοπλισμός 
των δωματίων περιλαμβάνει μπάνιο ή ντους, διπλό 
κρεβάτι, ιδιωτικό μπαλκόνι, τηλεόραση και μίνι 
ψυγείο. Τα Mini Chalet/Σουίτες είναι άνετα, παρα-
δοσιακά διακοσμημένα δωμάτια με τζάκι. 

Εγκαταστάσεις - παροχές

Ξεκινήστε τη μέρα σας με το απολαυστικό πρωινό 
από τον μπουφέ του Anemolia. Το απόγευμα, μετά 
τις εξορμήσεις και τις περιπέτειές σας, απολαύστε τη 
ζεστασιά του τζακιού με θέα την κοιλάδα των Δελφώv 
και χαρείτε με την παρέα σας ένα ζεστό ρόφημα  
με σπιτικό γλυκό ή ένα ποτό με γευστικό σνακ.  
Στο εστιατόριο του Anemolia θα γευθείτε λαχταριστές 
δημιουργίες ποιοτικής Ελληνικής κουζίνας.

Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης θερμαινόμενη  
εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο με σάουνα.

ΠΡΩΙΝΟ + ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ + BRUNCH

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ + BRUNCH

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD BV 2ΚΛΙΝΟ  
STD DVV 2ΚΛΙΝΟ EXE 2ΚΛΙΝΟ  

MINI SUITE
*FAMILY  

CHALET (2+2)
*EXE FAMILY  
SUITE (2+2)

23, 30/12 3 295 € 329 € 375 € 420 € 1050 € 1250 €

22, 29/12 4 345 € 387 € 439 € 492 € 1280 € 1480 €

STD: Standard, EXE: Executive, BV: Back View, DVV: Delphi View

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ✓ Πρωινό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ

 ✓ Εορταστικό Gala με μουσική παραμονή Χριστουγέννων 
24/12 και παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12

 ✓ Brunch ανήμερα Χριστουγέννων 25/12  
και Πρωτοχρονιάς 1/1

 ✓ Χρήση θερμαινόμενης πισίνας, γυμναστηρίου
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ Wi- fi, parking 

 ✓ ΔΩΡΕΑΝ βραδινή μεταφορά από/προς την Αράχωβα

ΑΡΑΧΏΒΑ, ΒΟΙΏΤΙΑ

Anemolia 
Mountain Resort

3ο άτομο 40% έκπτωση στην κατ'ατομο τιμή, Παιδί 3-12 ετών 60 % έκπτωση στην κατ' άτομο τιμή, *Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ  
ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ 

Παιδική απασχόληση σε εσωτερικό χώρο με παιχνίδια, 
ζωγραφιές και Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες!

ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! 
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Γιορτές στο  
χιονισμένο Παρνασσό
Αράχωβα - Δελφοί
1η μέρα: Άθήνα - Δελφοί - Άράχωβα
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεση στάση φτάνουμε στους Δελφούς, όπου θα  
επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο (Θέατρο-Στάδιο) και θα ξεναγηθούμε στο  
σπουδαίο Μουσείο με τους αρχαίους θησαυρούς που έχουν βρεθεί στην περιοχή.  
Άφιξη και τακτοποίηση στο ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT 4* σε ωραιότατο σημείο 
στην Αράχωβα. Δείπνο.

2η μέρα: Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού - Άράχωβα
Πρωινό και αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού (εφόσον το 
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες), που αποτελεί πόλο έλξης για τους φανατικούς των 
χειμερινών σπορ. Συνεχίζουμε για τη γραφική και κοσμοπολίτικη Αράχωβα, με την 
υπέροχη θέα, τα παραδοσιακά καταστήματα και την έντονη χειμερινή κοσμική ζωή. 
Χρόνος για γεύμα και βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Άράχωβα - Ιτέα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τους χώρους & τις υπηρεσίες του 
ξενοδοχείου. Όποιος επιθυμεί μπορεί να εκμεταλλευτεί τη μέρα του κάνοντας βόλτα στην 
Αράχωβα. Ακολουθεί brunch στο ξενοδοχείο και το απόγευμα αναχώρηση για την Ιτέα, 
επίνειο της Άμφισσας στη Φωκίδα, με την υπέροχη παραλία και τα μικρά νησάκια που τη 
«διακοσμούν» για να απολαύσουμε τον καφέ μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Άράχωβα - Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Άγόριανη - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας, το «Vagonetto»  
(καιρού επιτρέποντος). Θα κάνουμε βόλτα με τα βαγόνια στις παλιές στοές βωξίτη,  
θα δούμε το μουσείο και το θέαμα «Ήχος και Φως». Συνεχίζουμε για τη Γραβιά,  
της οποίας το περίφημο Χάνι έχει μετατραπεί πρόσφατα σε μουσείο (εφόσον είναι ανοιχτό). 
Τελευταίος μας σταθμός είναι το γραφικό χωριό της Αγόριανης (Επτάλοφος),  
με τις εξαιρετικές ταβέρνες. Πορεία επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις: 23/12 & 30/12
Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ.

STD: Standard, BV: Back View 

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις

4 ΜΕΡΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν  
της εταιρείας Panolympia

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Anemolia Mountain 
Resort 4* στην Αράχωβα

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με μουσική  
στη θέση της ημιδιατροφής

 ✓ Brunch ανήμερα Χριστουγέννων 25/12  
και Πρωτοχρονιάς 1/1 στη θέση της ημιδιατροφής 

 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου 
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους και στο «Vagonetto» 
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD BV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ STD BV 

23, 30/12 SMILE PRICE 4 365 € 252 € 626 €

23, 30/12 4 385 € 272 € 656 €

17
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ΚΑΜΈΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΏΤΙΔΑ

Mitsis Galini 
Wellness & Spa Resort

Μια αναζωογονητική εμπειρία διακοπών, σε μια θαυμάσια τοποθεσία ανάμεσα  
σε ευκάλυπτους, σε έναν υδάτινο παράδεισο που αποτελεί τον πιο δημοφιλή 
τόπο ίασης και χαλάρωσης, με τα ξακουστά θεραπευτικά λουτρά.

Περάσαμε το φθινόπωρο και την αρχή του χειμώνα γεμάτοι υποχρεώσεις και 
στρες, και άρα θα πρέπει να υποδεχθούμε το Νέο Έτος με αναζωογονημένη 
ψυχή και σώμα, αλλά και ζηλευτή επιδερμίδα, εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη 
ποικιλία υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες στο Κέντρο Ευεξίας 
του ξενοδοχείου.

Όλα αυτά θα τα βρούμε στο Galini Wellness Spa & Resort, ένα πολυτελέστατο 
ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitsis Hotels, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του 
κοσμοπολίτικου θερέτρου, και 150χλμ. βορείως της Αθήνας.

Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας προσφέρει 224 δωμάτια, Standard, Μεζονέτες, Οικογενειακά, 
Superior και Σουίτες, με θέα θάλασσα ή βουνό. Διαθέτουν πολυτελή επίπλωση, 
αυτόνομη θέρμανση, δορυφορική TV, ψυγείο, λουτρό με μπανιέρα και σεσουάρ, 
μπαλκόνι/βεράντα, μίνι μπαρ κ.ά.

Κέντρο Ευεξίας
Το Galini Wellness Spa, 3.000τ.μ., σας προσφέρει πάνω από 200 θεραπείες 
προσώπου, σώματος καθώς και μασάζ, που όλα διέπονται από την Ανατολική 
φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών 
της περιοχής.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Στο Galini Wellness Spa & Resort λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα TV,  
δωρεάν Wi-Fi, πάρκινγκ, καθώς και γήπεδα για αθλοπαιδίες και παιδικό mini club.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
STD MV

2ΚΛΙΝΟ 
STD SV

2ΚΛΙΝΟ 
SUP SV

1ΚΛΙΝΟ 
STD MV

1ΚΛΙΝΟ 
STD SV

*ΜΕΖΟΝΕΤΑ 
(4ΑΤ)

24, 31/12 2 165 € 179 € 198 € 265 € 289 € 449 €

23, 24, 30/12 3 226 € 248 € 275 € 360 € 399 € 635 €

27/12, 4/1 2 114 € 124 € 153 € 184 € 204 € 348 €

26/12, 3/1 3 169 € 184 € 227 € 268 € 299 € 517 €

STD: STANDARD, MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW, SUP: SUPERIOR

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2o παιδί 2-12 ετών 30 € ανά διανυκτέρευση,  
3ο άτομο 45 € ανά διανυκτέρευση, *Συνολική τιμή για 4 άτομα, Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40 € 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Προσφορά καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την άφιξη (Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά)
 ✓ Πλήρης Διατροφή (Πρωινό - Μεσημεριανό - Βραδινό) καθημερινά
 ✓ Συμμετοχή στο Εορταστικό Ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με τη συνοδεία μουσικής
 ✓ Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής ιαματικής πισίνας καθημερινά
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ χρήση internet
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ χρήση γυμναστηρίου (με ραντεβού)
 ✓ Ελεύθερη χρήση παιδότοπου για παιδιά 4 ετών και άνω 

Μουσικά παιχνίδια, κατασκευές, προβολές dvd

EARLY BOOKING  
ΓΙΆ ΤΗΝ ΠΈΡΙΟΔΟ 22-26/12 & 29/12-2/1 ΣΤΙΣ 3 ΔΙΆΝΥΚΤΈΡΈΥΣΈΙΣ ΔΏΡΟ Η 4η ΝΥΧΤΆ! 
Ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν έως και 16/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων
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Τι γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή 
στα Τρίκαλα; Οι πειρατές κατεβαίνουν 
αγριεμένοι στη στεριά για να κλέψουν 
το θησαυρό του Αϊ-Βασίλη;  
Τα ξωτικά το ξέρουν; 

Θα προλάβουν να κρύψουν τα πολύτιμα 
υλικά τους που θα δώσουν και φέτος 
χαρά στα μικρά και… μεγάλα παιδιά; 

Αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν στο 
μεγάλο γιορτινό θεματικό πάρκο από τις 
26/11 έως τις 7/1 του 2020, αναδεικνύ-
οντας την πανέμορφη Θεσσαλική πόλη 
σε πρωτεύουσα των Χριστουγέννων!

Πού ακριβώς; Στον Μύλο Ματσόπουλου, που μεταμορφώθηκε από τον Αϊ-Βασίλη  
σε πολυχώρο με άπειρες γιορτινές δραστηριότητες!

Πώς δηλαδή; Μια χαρούμενη τρικυμία θα σας κατακλύσει στο Πειρατικό Καράβι, η γλύκα 
θα σας κυριεύσει στο Εργαστήρι Σοκολάτας, μια στοργική αγκαλιά θα σας περιμένει στο 
Σπίτι του Αϊ-Βασίλη - και όλα αυτά γίνονται ακόμα πιο διασκεδαστικά με το carousel, το 
παγοδρόμιο, το τρενάκι, τη γλυκιά αγορά, τον αλευρόμυλο, το ταχυδρομείο των ξωτικών,  
το face painting και φυσικά τις πολυάριθμες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που πραγματοποι-
ούνται παράλληλα στον «Μύλο των Ξωτικών».

ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Grand Meteora

Οι γιορτές γίνονται περισσότερο κατανυκτικές και λαμπερές σε έναν τόπο όπου  
η επαφή με το θείο εμπνέει δέος, όπως είναι τα Μετέωρα. Μια «ανάσα» από  
τους επιβλητικούς βράχους, το Grand Meteora Hotel θα σας προσφέρει φιλοξενία  
υψηλού επιπέδου, ζεστή ατμόσφαιρα και εύκολη μετακίνηση προς τα μοναστήρια.

Θα το βρείτε στο Καστράκι, μόλις 2χλμ. από την Καλαμπάκα, 350χλμ. περίπου  
από την Αθήνα, 240χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το πιο επιβλητικό και εντυπωσιακό κατάλυμα της περιοχής,  
με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και άρτια αισθητική. Τα γήινα χρώματα, η πέτρα  
και το ξύλο υπάρχουν σε ολόκληρο το κτίσμα και δημιουργούν μια οικεία  
και ζεστή ατμόσφαιρα.

Φιλοξενία

Το Grand Meteora Hotel διαθέτει 111 ευρύχωρα δωμάτια, σχεδιασμένα και 
διακοσμημένα βάσει των καλύτερων προδιαγραφών φιλοξενίας. Έχουν 
χρησιμοποιηθεί χρώματα θερμά και επίπλωση σε κλασικό μίνιμαλ ύφος,  
ενώ στον εξοπλισμό των δωματίων περιλαμβάνονται μπανιέρα, μεγάλη 
ντουλάπα, κλιματισμός, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, τηλεόραση HD, Wi-Fi,  
μεγάλα παράθυρα και βεράντες, σεσουάρ και αξεσουάρ υγιεινής.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Όσον αφορά τις κοινόχρηστες παροχές, υπάρχει μεγάλος χώρος υποδοχής,  
εστιατόριο με δυνατότητα να εξυπηρετήσει 250 άτομα, καφέ-μπαρ με εκπληκτική 
θέα στα Μετέωρα για τα ροφήματα, τα αναψυκτικά και τα ποτά σας όλη μέρα,  
σαλόνι με τζάκι, αίθουσα τηλεόρασης, δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi  
σε όλους τους χώρους.

Επιπλέον, στη γύρω περιοχή μπορείτε να ασχοληθείτε με τις αγαπημένες σας  
φυσιολατρικές δραστηριότητες είτε με σπορ όπως αναρρίχηση, ποδηλασία,  
πεζοπορία, ράφτινγκ κ.λπ.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 3-10 2ο ΠΑΙΔΙ 3-10

22, 23, 30/12 3 239 € 205 € 335 € 125 € 125 €

23, 29, 30/12 4 295 € 260 € 415 € 155 € 155 €

27/12 2 129 € 105 € 189 € 65 € 65 €

4/1 2 135 € 115 € 198 € 70 € 70 €

Περιλαμβάνονται: 24/12 & 31/12 Εορταστικό ρεβεγιόν με μουσική Dj στη θέση της ημιδιατροφής
Δωρεάν Ποτά: Κρασί χύμα λευκό ή κόκκινο, μπύρα και αναψυκτικό στο Ρεβεγιόν
Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 19/11. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Ο ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ!

SUP
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Το Divani Meteora προσφέρει στους επισκέπτες 
του την ευκαιρία να απολαύσουν την παραδοσιακή 
Ελληνική φιλοξενία, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. 
Το ξενοδοχείο προσφέρει εκθαμβωτική θέα σε ένα 
από τα φυσικά θαύματα του κόσμου, τους βράχους 
των Μετεώρων. Βρίσκεται στην Καλαμπάκα,  
σε απόσταση μόλις 1χλμ. από τις επιβλητικές  
μονές των Μετεώρων.

Φιλοξενία

Για τη διαμονή σας το Divani Meteora παρέχει 
δωμάτια Superior, Executive και Junior Σουίτες. 
Όλα περιλαμβάνουν καλαίσθητη διακόσμηση,  
πρακτική διαρρύθμιση και γαλήνια ατμόσφαιρα, 
ενώ είναι εξοπλισμένα με μίνι μπαρ, ευρύχωρο 
μπάνιο, δωρεάν Wi-Fi και τηλεόραση. 

Εγκαταστάσεις - παροχές

Η ευχάριστη, πολυτελής και χαλαρωτική διαμονή 
σας συμπληρώνεται από το φιλόξενο και γεμάτο 
γευστικές εκπλήξεις εστιατόριο, με θαυμάσια θέα 
στους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, 
το μπαρ, το κέντρο ευεξίας με την εσωτερική πισίνα, 
τη σάουνα, το Jacuzzi και το γυμναστήριο.

Όσον αφορά τη γύρω περιοχή, εκτός από τις μονές 
των Μετεώρων, ορισμένες από τις οποίες απέχουν 
λογική απόσταση από το ξενοδοχείο για πεζοπορική 
διαδρομή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Divani 
Meteora ως βάση για εξορμήσεις στη Λίμνη Πλαστήρα 
και την Καρδίτσα, στα Τρίκαλα.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
SUPERIOR

3ο ΑΤΟΜΟ 
SUPERIOR

1ΚΛΙΝΟ 
SUPERIOR

1ο ΠΑΙΔΙ  
9-12 ΕΤΩΝ

23, 24/12 3 295 € 155 € 435 € 110€

22, 23/12 4 390 € 200 € 575 € 145 €

30/12 3 265 € 155 € 375 € 110 €

29/12 4 350 € 200 € 495 € 142 €

4/1 2 145 € 90 € 229 € 80 €

3/1 3 210 € 135 € 350 € 115 €

1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 19/11.  
Μετα επιβαρύνονται κατά 10%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα στο δωμάτιο με την άφιξη
 ✓ Πρωινό σε Αμερικανικό μπουφέ
 ✓ Δείπνο καθημερινά σε μπουφέ
 ✓ Γιορτινό δείπνο σε μπουφέ την Παραμονή Χριστουγέννων/ 

Πρωτοχρονιάς με μουσική DJ (στη θέση της ημιδιατροφής) 
 ✓ Early check in - Late check out (κατόπιν διαθεσιμότητας)
 ✓ Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου, χαμάμ & σάουνας
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ ξενάγηση σε μοναστήρι των Μετεώρων  

από έμπειρο ξεναγό
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi & πάρκινγκ
 ✓ Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 31/12/2019 

(Ένας τυχερός θα κερδίσει μια 2ημερη διαμονή  
σε Junior Suite για 2 άτομα με πρωινό στο  
Divani Caravel 5* στην Αθήνα)

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Divani Meteora
SUP

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ 

✓  Γράμμα στον Άγιο Βασίλη  
✓  Φτιάχνουμε Χριστουγεννιάτικες κάρτες,  
      μπάλες και στολίδια  
✓  Ομαδικά Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια  
✓  Χριστουγεννιάτικος Μπουρμπουληθροπόλεμος 
✓  Ψαρεύουμε...κουραμπιέδες  
✓  Κυνήγι του χαμένου Χριστουγεννιάτικου Θησαυρού  
✓  Χριστουγεννιάτικα Μουσικοκινητικά παιχνίδια  
✓  Ταξιδεύουμε με τους καλικάντζαρους

ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!  
24, 25, 31/12 & 1/1
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Γιορτές στη σκιά 
των Μετεώρων
Επίσκεψη στον υπέροχο «Μύλο των Ξωτικών»
1η μέρα: Άθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λαμίας - Δομοκού φτάνουμε στο «πέτρινο 
δάσος» των Μετεώρων. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στις Μονές Μεγάλου Μετεώρου 
και Αγίου Στεφάνου. Ελεύθερος χρόνος στη γιορτινά στολισμένη Καλαμπάκα για γεύμα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας GRAND METEORA 4* SUP ή  
DIVANI METEORA 4* SUP στην Καλαμπάκα. Δείπνο.

2η μέρα: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μανιταριών - «Άλπικό» Μέτσοβο
Πρωινό και ξενάγηση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μανιταριών.  
Συνεχίζουμε για το γραφικό Μέτσοβο. Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αρχοντικό Τοσίτσα,  
την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και την Πινακοθήκη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα («Μύλος των Ξωτικών»)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Πλαστήρα. Άφιξη και περιήγηση στα όμορφα χωριά της: 
Μεσενικόλα, Μορφοβούνι, Κρυονέρι, Πεζούλα, Νεοχώρι και Μπελοκομίτη. Θα καταλήξουμε 
στο Φράγμα Ταυρωπού. Συνεχίζουμε το γύρο της λίμνης για να καταλήξουμε στην πλαζ 
Λαμπερού, όπου θα γευματίσουμε. Επόμενος σταθμός μας τα Χριστουγεννιάτικα  
στολισμένα Τρίκαλα, όπου θα μας εντυπωσιάσει ο «Μύλος των Ξωτικών» με το carousel, 
το παραμυθένιο σπίτι του Αϊ-Βασίλη, το παγοδρόμιο κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Χωριά του Κόζιακα
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στα ορεινά θέρετρα της Πίνδου.  
Θα επισκεφθούμε την Πύλη, τη Βυζαντινή εκκλησία Πόρτα Παναγιά, θα δούμε το τοξωτό 
γεφύρι του Αγ. Βησσαρίωνα και θα πιούμε καφέ στην Ελάτη. Συνεχίζουμε για το Περτούλι 
(καιρού επιτρέποντος). Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Καλαμπάκα (Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου) - Άθήνα
Πρωινό και επίσκεψη στον Βυζαντινό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, χτισμένο τον 11ο αιώνα, 
όπου θα θαυμάσουμε τις αξιόλογες αγιογραφίες, τα ψηφιδωτά και το μεγαλοπρεπή  
μαρμάρινο άμβωνα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 5η μέρα

Αναχωρήσεις: 22/12, 23/12, 29/12, 30/12
Ώρα αναχώρησης: 07:15 π.μ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ DIVANI METEORA 4* SUP

4 & 5 ΜΕΡΕΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ GRAND METEORA 4* SUP

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές  
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Grand Meteora 4* Sup  
ή Divani Meteora 4* Sup στην Καλαμπάκα

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Ρεβεγιόν 24 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής
 ✓ Ξενάγηση με διπλωματούχο ξεναγό  
στις Μονές Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου

 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. 
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 
4-10

23/12 SMILE PRICE 4 365 € 210 € 510 € 95 €

23/12 4 390 € 230 € 540 € 105 €

22/12 SMILE PRICE 5 470 € 260 € 659 € 120 €

22/12 5 495 € 280 € 685 € 135 €

30/12 SMILE PRICE 4 335 € 210 € 455 € 95 €

30/12 4 360 € 230 € 485 € 105 €

29/12 SMILE PRICE 5 430 € 260 € 578 € 120 €

29/12 5 455 € 280 € 605 € 135 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 
4-10

2ο ΠΑΙΔΙ 
4-10

23, 30/12 SMILE PRICE 4 295 € 270 € 370 € 195 € 195 €

23, 30/12 4 315 € 290 € 390 € 215 € 215 €

22, 29/12 SMILE PRICE 5 370 € 338 € 470 € 245 € 245 €

22, 29/12 5 390 € 356 € 495 € 265 € 265 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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Ένα ξενοδοχείο-κόσμημα, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο της Λάρισας,  
αλλά ταυτόχρονα σε εξυπηρετική θέση για εκδρομές σε: Όλυμπο,  
Αμπελάκια, Μετέωρα, Περτούλι, Λίμνη Πλαστήρα, παραλία Αγιόκαμπου.

Το Grecotel Larissa Imperial διαθέτει 150 δωμάτια, μπανγκαλόου και 
σουίτες, όλα με όμορφη θέα και σικ επίπλωση. Τα μπανγκαλόου (ισόγεια) 
είναι ευρύχωρα και φωτεινά, περιστοιχισμένα από καταπράσινους κήπους, 
τα Superior (κεντρικό κτίριο) διαθέτουν πολυτελές μπάνιο και γραφείο  
από ξύλο, και οι Executive Suites, επίσης στο κεντρικό κτίριο, προσφέρουν 
επιπλέον ευρύχωρο καθιστικό, 2 τηλεοράσεις και CD player.

Tο Elixir Fitness Club, είναι μια αληθινή όαση χαλάρωσης με εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα, Jacuzzi, γυμναστήριο, σάουνα και χαμάμ.

Τη διατροφή σας θα αναλάβει το εστιατόριο «Imperial», με εξαίσιες γεύσεις 
της Ελλάδας & της Μεσογείου, που όμως προσφέρει και ένα άκρως  
εντυπωσιακό περιβάλλον με τη γυάλινη οροφή, καθώς και το Lounge Bar.

Τέλος, έχετε στη διάθεσή σας δωρεάν Wi-Fi και πάρκινγκ.

ΛΑΡΙΣΑ

Grecotel Larissa Imperial

ΛΑΡΙΣΑ

Divani Palace Larissa
1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ BNG 2ΚΛΙΝΟ MB 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ BNG 1ΚΛΙΝΟ MB

31/12 2 150 € 170 € 40 € 260 € 300 €

23, 24, 30 & 31/12 3 220 € 250 € 60 € 380 € 440 €

22, 23 & 30/12 4 277 € 313 € 80 € 475 € 555 €

4/1 2 125 € 138 € 70 € 209 € 219 €

BNG: BUNGALOW, MB: MAIN BUILDING

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 1ο παιδί 6-12 ετών 10 €/ διανυκτέρευση 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Πρωινό σε Αμερικάνικο μπουφέ και δείπνο καθημερινά
 ✓ Συμμετοχή στο Ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων 24/12  

και παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12 με μουσική από Dj (στη θέση της ημιδιατροφής)
 ✓ Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας,  

χαμάμ, σάουνας και γυμναστηρίου του Imperial Health Spa (άνω των 14 ετών)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 9-12

23, 30/12 3 229 € 169 € 329 € 155 €

23, 24, 30/12 4 289 € 219 € 425 € 205 €

27, 28/12 ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 2 125 € 70 € 205 € 60 €

27, 28/12 ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 3 183 € 100 € 303 € 85 €

1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ. *Οι τιμές για τις ενδιάμεσες ημερομηνίες είναι με πρωινό 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Εορταστικό δώρο κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο
 ✓ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, που θα σερβίρεται σε εορταστική ατμόσφαιρα
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο Gala με μενού πέντε πιάτων
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ χρήση του Spa
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ χρήση του Wi-Fi

Μοντέρνο και πολυτελές ξενοδοχείο στην «καρδιά» της πόλης, πάνω σε 
πεζόδρομο, χωρίς όμως το θόρυβο του κέντρου. Με άριστα δωμάτια και 
εξαιρετικό προσωπικό, αποτελεί μια άνετη βάση για να επιστρέψετε στο 
τέλος της ημέρας, έπειτα από περιηγήσεις και εκδρομές.

Οι 74 συνολικά χώροι φιλοξενίας διακρίνονται σε Deluxe, Executive και 
Junior Σουίτες, εξοπλισμένοι με κλιματισμό, μαρμάρινο λουτρό με προϊόντα 
περιποίησης, δωρεάν Wi-Fi (στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους  
χώρους), TV LCD, μίνι μπαρ, γραφείο, χρηματοκιβώτιο.

Για τα γεύματα και το ποτό σας στο Divani Palace υπάρχει το εστιατόριο 
«Πηνειός», με τοπικά και Μεσογειακά πιάτα, και το lounge μπαρ του  
ξενοδοχείου, ιδανικό σημείο συνάντησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Για τους επισκέπτες που αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση, διαθέτει 
εγκαταστάσεις Spa, που προσφέρουν εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα 
με «καταρράκτες», χώρο γυμναστηρίου και το κέντρο ευεξίας. Μπορείτε 
να εκμεταλλευθείτε τις παρεχόμενες θεραπείες ομορφιάς και μασάζ από 
εξειδικευμένο προσωπικό σε μια γαλήνια και χαλαρωτική ατμόσφαιρα.
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Λάρισα - Βόλος 
Λίμνη Πλαστήρα
Επίσκεψη στο υπέροχο «Πάρκο των Ευχών»!
1η μέρα: Άθήνα - Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής - Άμπελάκια - Λάρισα
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Ελάτεια της Λάρισας, 
όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής. Έπειτα θα επισκεφθούμε τα 
Αμπελάκια, με τη μοναδική θέα στην κοιλάδα των Τεμπών και το Αρχοντικό Σβαρτς.  
Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τη Λάρισα. Άφιξη στο ξενοδοχείο GRECOTEL 
LARISSA IMPERIAL 5*. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Λάρισα (ξενάγηση) - Πάρκο Άλκαζάρ - «Πάρκο των Έυχών»
Πρωινό και επίσκεψη στην πανέμορφα στολισμένη Λάρισα, χτισμένη στις δύο όχθες του 
ποταμού Πηνειού. Περιήγηση γύρω από τον Λόφο του Αγίου Αχιλλείου, ξεκινώντας από το 
Αρχαίο Θέατρο, την Παλαιοχριστιανική βασιλική και το Επισκοπικό Μέγαρο. Θα φτάσουμε 
στο Φρούριο να δούμε τμήματα του Μπεζεστένι, των Παλαιοχριστιανικών λουτρών και της 
βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου. Επόμενος σταθμός μας το Πάρκο Αλκαζάρ, όπου θα μας 
εντυπωσιάσει το «Πάρκο των Ευχών», με πολλαπλούς Χριστουγεννιάτικους θεματικούς 
χώρους, «εργαστήρι ξωτικών» και ένα θαυμάσιο παγοδρόμιο πάνω στη λίμνη του πάρκου! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα
Πρωινό και αναχώρηση για την «Ωραία Κοιμωμένη των Αγράφων», τη Λίμνη Πλαστήρα  
ή επισήμως τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού, με τις δαντελωτές όχθες της και τις χιονισμένες  
βουνοκορφές των Αγράφων να αντικατοπτρίζονται στα νερά της - ένα φυσικό τοπίο 
μοναδικό. Περνώντας από τα όμορφα χωριά Νεράιδα, Πεζούλα, Νεοχώρι κ.ά. θα καταλή-
ξουμε στο Φράγμα Ταυρωπού, όπου θα έχουμε χρόνο για φωτογραφίες και ψώνια  
στα μικρομάγαζα. Άφιξη στην Πλαζ Λαμπερού για μεσημεριανό γεύμα με θέα τη λίμνη.  
Στη συνέχεια θα πιούμε τον καφέ μας στην κεντρική πλακόστρωτη και γιορτινή πλατεία 
των Τρικάλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Βόλος - Πορταριά - Άθήνα
Μετά το πρωινό αρχίζουμε να κατηφορίζουμε προς τον Βόλο, όπου θα απολαύσουμε το 
καθιερωμένο τσιπουράκι ή το καφεδάκι μας με θέα τον Παγασητικό Κόλπο. Στη συνέχεια  
θα ανηφορίσουμε για την Πoρταριά, έναν παραδοσιακό οικισμό χτισμένο στις δυτικές 
πλαγιές του Πηλίου. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
Συνοπτικό 3ήμερης (για την αναχώρηση της Πρωτοχρονιάς): Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Αναχωρήσεις: 23/12, 30/12, 31/12
Ώρα αναχώρησης: 08:30 π.μ.3 & 4 ΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial 5* στη Λάρισα
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με μουσική DJ στη θέση της ημιδιατροφής
 ✓ Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στα αξιοθέατα της πόλης
 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους.  
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
BNG

2ΚΛΙΝΟ 
MB 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 

BNG
1ΚΛΙΝΟ 

MB
1ο ΠΑΙΔΙ 

4-12 ΕΤΩΝ

31/12  
SMILE PRICE 3 210 € 227 € 115 € 299 € 332 € 95 €

31/12 3 230 € 247 € 135 € 324 € 357 € 105 €

23, 30/12 
SMILE PRICE 4 285 € 316 € 175 € 423 € 472 € 110 €

23, 30/12 4 315 € 346 € 195 € 453 € 502 € 120 €

BNG: BUNGALOW - ANNEX, MB: MAIN BUILDING

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις
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Αναχωρήσεις: 23/12, 30/12
Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ.4 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

23, 30/12 SMILE PRICE 4 239 € 190 € 335 € 85 €

23, 30/12 4 259 € 210 € 355 € 95 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται  
με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο 
ξενοδοχείο Park Hotel 4* στον Βόλο ✓ Πλούσια εορταστική ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με μουσική DJ στη θέση της 
ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Το εισιτήριο για τον 
«Μουντζούρη» (10 € πληρωτέα στο γραφείο). Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ!

PARK HOTEL

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 24, 30/12 3 179 € 120 € 300 €

22, 29/12 4 235 € 155 € 390 €

27/12, 4/1 2 105 € 85 € 165 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βόλος 
Χωριά Πηλίου
«Το βουνό των Κενταύρων» 
1η μέρα: Άθήνα - Βόλος - Άθανασάκειο Άρχαιολογικό Μουσείο (ξενάγηση)
Αναχώρηση από την Αθήνα με κατεύθυνση τη γιορτινά στολισμένη πρωτεύουσα της 
Μαγνησίας. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο,  
ένα από τα παλαιότερα στη χώρα μας, το οποίο στεγάζεται στο υπέροχο Νεοκλασικό  
κτίριο του 1909. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να θαυμάσετε τα Νεοκλα-
σικά κτίρια της πόλης και να δοκιμάσετε το τσίπουρο και τα τοπικά μεζεδάκια. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο PARK HOTEL 4* στο κέντρο της πόλης. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Διαδρομή με τον «Μουντζούρη» - Μηλιές - Βυζίτσα
Πρωινό και αναχώρηση για μια αξέχαστη γραφική ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του 
Πηλίου (καιρού επιτρέποντος) με τον «Μουντζούρη», το παλιό ατμοκίνητο τρενάκι. 
Ταξίδι απολαυστικό και μεγαλειώδες με την αίσθηση μιας άλλης εποχής, εμπειρία 
μοναδική πλέον στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Στις Μηλιές θα δούμε την ιστορική 
εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τη δημόσια Βιβλιοθήκη, με τα σπάνια 
χειρόγραφα. Συνεχίζουμε για τον παραδοσιακό οικισμό Βυζίτσα με τα επιβλητικά 
αρχοντικά και τη θέα στον Παγασητικό Κόλπο. Όσοι δεν θελήσουν να πάρουν το τρενάκι 
θα κάνουν την εκδρομή Μηλιές-Βυζίτσα οδικώς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα
Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής για τα γραφικά Χάνια,  
όπου λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο. Επόμενος σταθμός μας είναι το μεγαλύτερο 
χωριό του Πηλίου, η Ζαγορά (καιρού επιτρέποντος). Συνεχίζουμε για την Τσαγκαράδα,  
το «σμαράγδι» του Πηλίου στις βορειοανατολικές πλαγιές του βουνού, με πανοραμική 
θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Άθήνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορταριά,  
έναν παραδοσιακό οικισμό στη δυτική πλευρά του Πηλίου με τα γραφικά καλντερίμια.  
Σειρά έχει η Μακρυνίτσα με την πανοραμική θέα, η οποία χαρακτηρίζεται ως το «μπαλκόνι 
του Πηλίου». Βόλτα μέχρι την κεντρική πλατεία, με τα υπεραιωνόβια πλατάνια και την  
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Πορεία επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.
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Παραδοσιακή & 
Πετρόχτιστη Μάνη
Αρεόπολη - Σπήλαιο Διρού - Λιμένι
1η μέρα: Άθήνα - Μυστράς - Σπάρτη - Γύθειο - Άρεόπολη
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον ιστορικό Μυστρά,  
την καλύτερα σωζόμενη Βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο. Ξενάγηση από επίσημο 
ξεναγό. Στη συνέχεια μετάβαση στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο, με το νησιώτικο χρώμα 
και το κατάφυτο νησάκι Κρανάη να συνδέεται με την ξηρά στην άκρη του λιμανιού του. Χρόνος 
για βόλτα και γεύμα. Το απόγευμα άφιξη στην Αρεόπολη, στο ξενοδοχείο KASTRO MAINI 3*.  
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Γερολιμένας
Πρωινό και ξεκινάμε την εκδρομή μας περνώντας από τον οικισμό της Κυπάρισσου,  
που χτίστηκε στη θέση της αρχαίας Καινήπολης. Φτάνοντας στον οικισμό Κοίτα θα δούμε 
τα πυργόσπιτα και τα σπουδαία Βυζαντινά μνημεία-εκκλησίες. Συνεχίζουμε για τον πιο 
διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Καθ’ οδόν για το Ταίναρο θα δούμε 
πολλούς πύργους, καθώς και τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. Επόμενος σταθμός το 
λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω από το κάστρο του 1565. Χρόνος για γεύμα και βόλτα. 
Κατά την επιστροφή στο ξενοδοχείο θα πιούμε καφέ στον απάνεμο όρμο του Γερολιμένα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Άρεόπολη - Λιμένι
Πρωινό με τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις επισκέψεις της ημέρας με την προαιρετική 
βαρκάδα στο Σπήλαιο Γλυφάδα του Διρού. Συνεχίζουμε με την Αρεόπολη, όπου θα περιηγη-
θούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο, στον Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στην 
πλατεία της 17ης Μαρτίου. Από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Τελευταίος σταθμός 
μας το παραθαλάσσιο Λιμένι, για περίπατο και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Οίτυλο - Στούπα - Καρδαμύλη - Καλαμάτα - Άθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πανοραμική διαδρομή στη Μεσσηνιακή Μάνη, περνώντας  
από το Οίτυλο, τη Στούπα και τη γραφική Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο οχυρό συγκρότημα των 
Μούρτζινων. Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. Προσκύνημα στην πολιούχο Υπαπαντή  
και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και γεύμα στο ιστορικό κέντρο. Αναχώρηση για Αθήνα  
με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχωρήσεις: 23/12, 30/12
Ώρα αναχώρησης: 07:15 π.μ.4 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

23, 30/12 SMILE PRICE 4 225 € 199 € 339 € 160 €

23, 30/12 4 245 € 219 € 359 € 180 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται  
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia  
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kastro Maini 3* στην Αρεόπολη  
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 στη θέση της 
ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Η βαρκάδα στο Σπήλαιο Διρού. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ!

ΚΑΣΤΡΟ ΜΑΪΝΗ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 3-12

23, 30/12 3 169 € 120 € 285 € 85 €

23, 29/12 4 220 € 155 € 375 € 110 €

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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Γιορτές στην  
όμορφη Μεσσηνία
Καρδαμύλη - Οίτυλο - Μεθώνη 
1η μέρα: Άθήνα - Καλαμάτα
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Αρχαία Μεσ-
σήνη, σημαντική πόλη με ιερά οικοδομήματα, οχυρώσεις, ταφικά μνημεία και 
κατοικίες. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα, όπου θα 
επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και στη συνέχεια θα δούμε την εκκλησία 
των Αγίων Αποστόλων. Προσκύνημα στον Μητροπολιτικό ναό της πολιούχου 
Υπαπαντής. Ελεύθερος χρόνος. Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας PHARAE 
PALACE 4* ή ELYSIAN LUXURY HOTEL 5*. Δείπνο.

2η μέρα: Καρδαμύλη - Οίτυλο - Λιμένι - Άρεόπολη - Διρός
Πρωινό και περνώντας από τους οικισμούς Καρδαμύλη, Οίτυλο, Λιμένι φθάνουμε 
στο Σπήλαιο του Διρού (επίσκεψη με βάρκα προαιρετικά). Επόμενη στάση στην 
Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο, στον Ναό των Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών κ.ά. Χρόνος για γεύμα. Επιστρέφοντας θα σταματήσουμε στην 
Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων, σήμερα μουσείο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Πύλος - Μεθώνη - Φοινικούντα
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Πύλο, αμφιθεατρικά χτισμένη προς το  
λιμάνι, με το νησάκι Σφακτηρία απέναντί της. Άφιξη και περιήγηση στο καλοδιατη-
ρημένο κάστρο (αν είναι ανοικτό). Στη συνέχεια οδηγούμαστε στη Μεθώνη.  
Επίσκεψη στο κάστρο της πόλης μέχρι το Μπούρτζι και χρόνος για γεύμα.  
Μετάβαση στη Φοινικούντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Καλαμάτα - Καρύταινα - «Άρκαδιανή» - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση. Θα επισκεφθούμε το Πάρκο Σιδηροδρόμων και θα συνεχί-
σουμε για την παραδοσιακή Καρύταινα. Στάση για να δούμε το διατηρητέο οικισμό, 
το κάστρο και τη γέφυρα του Αλφειού. Έπειτα θα μεταβούμε στο χωριό Ψάρι 
Γορτυνίας, με θέα στον Κάμπο της Μεγαλόπολης και το κέντρο γεύσεων σπιτικής 
μαγειρικής «Αρκαδιανή». Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 2o ΠΑΙΔΙ 
5-12

23, 24, 30/12 3 185 € 135 € 305 € 95 €

22, 29/12 4 245 € 175 € 402 € 125 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1o ΠΑΙΔΙ 
4-12

23, 30/12 
SMILE PRICE 4 245 € 205 € 330 € 90 €

23, 30/12 4 265 € 225 € 355 € 100 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις

Αναχ.: 23, 30/12 Ώρα αναχώρησης: 08:00 π.μ.
4 ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που 

αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Pharae Palace 4* 
ή Elysian Luxury Hotel 5* στην Καλαμάτα ✓ Ημιδιατροφή  
✓ Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής  
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδο-
χείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν ανα-
φέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

PHARAE PALACE
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Το Pharae Palace αποτελεί την ιδανική επιλογή διαμονής στην μαγευτική 
πόλη της Καλαμάτας. Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσφέ-
ροντας υπηρεσίες υψηλών προσδοκιών. Διαθέτει 72 άνετα δωμάτια καθώς 
και 4 πολυτελείς σουίτες. Η κομψή αισθητική των δωματίων και οι σύγχρονες 
παροχές σας εξασφαλίζουν μία ατμόσφαιρα χαλάρωσης και πολυτέλειας 
στην καρδιά της Μεσσηνιακής γης!
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ PHARAE PALACE
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Elysian 
Luxury Hotel

Εκεί που το απέραντο γαλάζιο του Μεσσηνιακού κόλπου ενώνεται με το μπλε 
του ουρανού, ένας κρυμμένος παράδεισος αναμένει τον επισκέπτη για να του 
χαρίσει μια νέα ολιστική εμπειρία διακοπών, σε ένα περιβάλλον πολυτελούς 
διαμονής. Το Elysian Luxury Hotel & Spa είναι ένα ολοκαίνουριο ξενοδοχείο  
5 αστέρων στη δυτική παραλία της Καλαμάτας, όσο πρέπει μακριά από το 
κέντρο, αλλά σε απόσταση αναπνοής από την «καρδιά» της πόλης.

Φιλοξενία

Το Elysian Luxury Hotel διαθέτει μια καλαίσθητη συλλογή από 44 πολυτελή 
δωμάτια και σουίτες με 22 ιδιωτικές πισίνες υποδέχεται τον επισκέπτη με 
εκλεπτυσμένη διακόσμηση και αίσθηση αποκλειστικότητας. Όλα τα δωμάτια 
και οι σουίτες διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, TV, mini bar, σεσουάρ, 
χρηματοκιβώτιο, Wi-Fi, τηλέφωνο, επώνυμα κλινοσκεπάσματα, υπέρδιπλα 
αναπαυτικά κρεβάτια και επιπλωμένες βεράντες. Οι σουίτες διαθέτουν 
ιδιωτικές πισίνες και χρήση των κήπων!

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το Elysian Luxury Hotel & Spa προσφέρει μια ιδιαίτερη γαστρονομική 
εμπειρία στους επισκέπτες, από το πρωί έως το βράδυ, στους όμορφους 
εσωτερικούς χώρους εστιατορίων και του «Elysian Cafe» ή στον κήπο δίπλα 
από την πισίνα, μπροστά στη θάλασσα. Στο καφέ μπορείτε να επιλέξετε 
από μια ποικιλία καφέδων από τα πιο εκλεκτά χαρμάνια, τσάι, smoothie, 
cocktail, κρασί.

Στο Spa του ξενοδοχείου θα βρείτε εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με 
καταρράκτη, χαμάμ και σάουνα, θεραπείες μασάζ, δύο γυμναστήρια..

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ!

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
SUP GV

2ΚΛΙΝΟ  
DLX GV

2ΚΛΙΝΟ  
DLX DSV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 

SUP GV
1ο ΠΑΙΔΙ 

2-12

23, 30/12 3 289 € 310 € 325 € 255 € 465 € 175 €

SUP: SUPERIOR, GV: GARDEN VIEW, DLX: DELUXE, DSV: DISTANT SEA VIEW

4 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 
SUP GV

2ΚΛΙΝΟ 
DLX GV

3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 
SUP GV

1ο ΠΑΙΔΙ  
4-12

23, 30/12 SMILE PRICE 4 359 € 375 € 328 € 508 € 245 €

23, 30/12 4 379 € 399 € 358 € 533 € 265 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Αναχ.: 23, 30/12 Ώρα αναχώρησης: 08:00 π.μ.
ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ELYSIAN LUXURY HOTEL
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Χτισμένο σε μια έκταση 13 στρεμμάτων στην 
«καρδιά» των Ιωαννίνων. Συνδυάζει άψογα την 
παραδοσιακή τοπική αισθητική με στοιχεία από 
την Ανατολή. Ασύγκριτη πολυτέλεια και μοναδικές 
ανέσεις για μια αξέχαστη διαμονή 5 αστέρων, σε 
πολύ μικρή απόσταση από όλες τις εορταστικές 
εκδηλώσεις της πόλης!

Απέχει 435χλμ. από την Αθήνα και 260χλμ. από τη 
Θεσσαλονίκη μέσω της Εγνατίας οδού.

Φιλοξενία

Η πολυτέλεια και η άνεση στο Grand Serai δεν 
εξαντλούνται στους κοινόχρηστους χώρους του. 
Κάθε ένα από τα 216 δωμάτια και τις σουίτες είναι 
προσεκτικά διαμορφωμένο και διακοσμημένο σε 
ιδιαίτερο Ανατολίτικο στιλ, με ζεστά χρώματα και 
πολυτελείς υφές. Σε όλα υπάρχει ηχομόνωση, 
κλιματισμός, πρόσβαση στο Internet, απευθείας 
τηλεφωνική γραμμή, δορυφορική και pay TV.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Ανάμεσα στους χώρους του Grand Serai που  
προορίζονται για την απόλαυσή σας ξεχωρίζει το 
Grand Serai Spa. Ένας μοναδικός χώρος χαλάρω-
σης και ευεξίας, θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα 
των Ιωαννίνων.

Το Grand Serai διαθέτει ακόμα εστιατόριο και 
μπαρ όπου θα πάρετε τα γεύματα και τα ποτά σας, 
περνώντας ευχάριστα την ώρα σας σε πολυτελείς 
χώρους με άψογη εξυπηρέτηση.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Γιορτινό καλωσόρισμα την ημέρα της άφιξης
 ✓ Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ και δείπνο  

στο κεντρικό εστιατόριο "Γιασεμί" 
 ✓ Συμμετοχή στο Ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 με συνοδεία 

ζωντανής μουσικής στη θέση της ημιδιατροφής
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ προβολές παιδικών ταινιών σε οθόνη

ΙΏΑΝΝΙΝΑ

Grand Serai

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 

STD
2ΚΛΙΝΟ 

SUP
3ο 

ΑΤΟΜΟ
1ΚΛΙΝΟ 

STD
1ΚΛΙΝΟ 

SUP
1o ΠΑΙΔΙ 

6-12

23, 30/12 3 335 € 365 € 234 € 495 € 535 € 140 €

26, 27/12 2 145 € 158 € 110 € 275 € 292 € 80 €

4/1 2 145 € 155 € 115 € 249 € 305 € 78 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
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Πανόραμα 
Ιωαννίνων
Πάπιγκο - Καλπάκι - Κόνιτσα
1η μέρα: Άθήνα - Δωδώνη - Γιάννενα
Πρωινό & αναχώρηση από Αθήνα. Μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και της νέας Ιό-
νιας Οδού, φθάνουμε στην ιστορική περιοχή της Ελλάδας, γνωστή κυρίως από το αρχαίο 
θέατρο και το μαντείο του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, τη Δωδώνη. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο GRAND SERAI 5* στα Γιάννενα. Δείπνο.
2η μέρα: Έλληνικό - Μουσείο Παπαγιάννη - Μέτσοβο
Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό Ελληνικό, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης «Θεόδωρου Παπαγιάννη». Έπειτα θα μεταβούμε στο πετρόχτιστο και γραφικό  
Μέτσοβο. Επίσκεψη στην Αγία Παρασκευή με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα, στο αρχοντικό 
Τοσίτσα και στην Πινακοθήκη. Χρόνος για βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Πάπιγκο - Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή Μολυβδοσκέπαστης
Πρωινό και αναχώρηση για το Καλπάκι (Πολεμικό Μουσείο). Συνεχίζουμε για το γραφικό  
Πάπιγκο, περνάμε από την Αρίστη και θαυμάζουμε το τοπίο του ποταμού Βοϊδομάτη. Το 
μεσημέρι θα μας βρει στην Κόνιτσα (χρόνος για φαγητό). Επόμενος σταθμός η Μονή Μολυ-
βδοσκέπαστης, δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο!
4η μέρα: Κήποι - (Μουσείο Άγάπιου Τόλη) - Μονοδένδρι - Φαράγγι Βίκου
Πρωινό και αναχώρηση για τα Ζαγοροχώρια και τα πέτρινα γεφύρια του Κόκκορη και του 
Καλόγηρου στους Κήπους. Επίσκεψη στο Μουσείο Αγάπιου Τόλη (εφόσον είναι ανοιχτό).  
Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι και το Φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου 
(Guinness 1997). Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Σπήλαιο Περάματος - Νησάκι - Κάστρο - Άθήνα
Πρωινό και επίσκεψη στο σπήλαιο Περάματος. Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα και τη Λίμνη 
Παμβώτιδα. Από το μώλο θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι για το γραφικό νησάκι. Περίπατος 
και επίσκεψη στο σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά. Επιστροφή στα Γιάννενα και προαιρετική 
επίσκεψη στο κάστρο, όπου θα θαυμάσετε το Σουφαρί Σεράι, το τζαμί Ασλάν-σήμερα 
Εθνογραφικό Μουσείο, τα μαγειρεία, το Βυζαντινό Μουσείο, αλλά και το νέο (2016) Μουσείο 
Αργυροτεχνίας (αν είναι ανοιχτό). Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με 
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia

 ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5*
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με μουσική  
στη θέση της ημιδιατροφής

 ✓ Αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

 
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου 
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους 
Το εισιτήριο για το νησάκι 
Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Αναχωρήσεις: 22, 23, 29, 30/12
Ώρα αναχώρησης: 07:00 π.μ.4 & 5 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
STANDARD

2ΚΛΙΝΟ 
SUPERIOR 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 

STANDARD

23, 30/12 SMILE PRICE 4 389 € 419 € 312 € 547 €

23, 30/12 4 415 € 444 € 337 € 572 €

22, 29/12 SMILE PRICE 5 459 € 497 € 378 € 669 €

22, 29/12 5 487 € 522 € 403 € 694 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις
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ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Porto Palace
Το Porto Palace Hotel, κατέχει θέση ιδανική για τις 
εξερευνήσεις σας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
αφού απέχει μόλις 2χλμ. από το κέντρο της.

Ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων στην περιοχή 
του Νέου Λιμανιού, στεγασμένο στο ιστορικό κτίριο 
του 1913 που διατηρεί τη βιομηχανική του αρχιτε-
κτονική, δημιουργώντας το ιδανικό «περιτύλιγμα» 
για τέλειες γιορτινές αποδράσεις.

Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας διαθέτει 176 δωμάτιά, όλα με μια 
σειρά σύγχρονων ανέσεων, που στη βασική τους 
εκδοχή περιλαμβάνουν: κλιματισμό/θέρμανση, μίνι 
μπαρ, TV, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο και για την 
ξεκούρασή σας ανατομικά στρώματα, πουπουλένια 
μαξιλάρια, μπουρνούζια και παντόφλες. Επιπλέον, 
προσφέρονται και οι πρόσθετες παροχές γραφείου 
εργασίας και δωρεάν Wi-Fi.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Το ξενοδοχείο προσφέρει υψηλή γαστρονομία.  
Το «Zaytinya Restaurant» λειτουργεί καθημερινά  
με γεύσεις μοναδικές, φτιαγμένες με επιλεγμένα 
υλικά εξαιρετικής ποιότητας, όλες εμπνευσμένες από 
τον σεφ. Μη χάσετε το περίφημο Ελληνικό πρωινό!  
Για τις υπόλοιπες ώρες υπάρχει το «P-Bar», κοντά 
στο χώρο υποδοχής, όπου μπορείτε να απολαύσετε 
τα σνακ και τα ποτά σας.

Το Pulse Gym & Fitness Station του ξενοδοχείου 
αναλαμβάνει να σας διατηρήσει σε φόρμα.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
SUP

3ο ΑΤΟΜΟ 
SUP

1ΚΛΙΝΟ 
SUP

1ο ΠΑΙΔΙ 
6-12

**4ΚΛΙΝΟ 
(2+2)

*24/12 2 145 € 95 € 212 € 25 € 476 €

23, 24/12 3 186 € 107 € 279 € 30 € 669 €

22, 23/12 4 239 € 140 € 355 € 40 € 860 €

30/12 3 275 € 155 € 403 € 45 € -

29/12 4 355 € 165 € 540 € 60 € -

SUP: SUPERIOR

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Η τιμή για 2 διανυκτερεύσεις αφορά προσφορά  
για περιορισμένο αριθμό δωματίων
**Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Οι τιμές ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ✓ Πλούσια εορταστική ημιδιατροφή σε μπουφέ καθημερινά

 ✓ Συμμετοχή στο Ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων 24/12  
και παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12 με μουσική Dj  
(το ρεβεγιόν αντικαθιστά την ημιδιατροφή της ημέρας)

 ✓ ΔΩΡΕΑΝ Shuttle Bus από και προς το κέντρο της πόλης  
σε προκαθορισμένα δρομολόγια 

 ✓ ΔΩΡΕΑΝ υπαίθριο Parking 300 θέσεων

 ✓ ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi internet σε όλους τους χώρους  
του ξενοδοχείου και τα υπνοδωμάτια

 ✓ ΔΩΡΕΑΝ Γυμναστήριο, Σάουνα, Τζακούζι στους πελάτες  
του ξενοδοχείου στο Pulse Gym και Fitness Station

 ✓ Υπηρεσίες SPA προσώπου & σώματος (με επιπλέον χρέωση)
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Γιορτές 
στη Θεσσαλονίκη
Λουτρά Πόζαρ - «Ονειρούπολη»
1η μέρα: Άθήνα - Βεργίνα (ξενάγηση) - Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στη 
Βεργίνα και το νέο Μουσείο, κάτω από το μεγάλο τύμβο, με τους βασιλικούς τάφους και 
τα ανεκτίμητης αξίας ευρήματα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
PORTO PALACE 5* ή LAZART HOTEL 5*. Δείπνο.

2η μέρα: Μουσείο Άμφίπολης - Μονή Έικοσιφοίνισσας - Δράμα («Ονειρούπολη»)
Πρωινό και αναχώρηση μέσω της Εγνατίας για την Αμφίπολη, όπου θα επισκεφθούμε  
το Αρχαιολογικό Μουσείο και θα αγναντέψουμε από απόσταση τον Τύμβο της Αμφίπολης 
(Καστά). Συνεχίζουμε για την ιερά Μονή της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας. Πολύ κοντά μας 
είναι η Δράμα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τη μεγάλη Χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή «Ονειρούπολη», ένα πραγματικό «χωριό του Αϊ-Βασίλη»! Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώντας  
τη διαδρομή προς Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο Στρατιωτικό Μουσείο και  
σε τμήματα οχυρών, στο μεγαλύτερο οχυρωματικό συγκρότημα κατά μήκος των Ελληνο-
βουλγαρικών συνόρων. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους πιο σημαντικούς 
υδροβιότοπους της Ευρώπης. Δυνατότητα γύρου της λίμνης με βάρκες (προαιρετικά). 
Ενημέρωση από την ειδική ομάδα και χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και εξόρμηση στα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία, στους πρόποδες του 
όρους Καϊμακτσαλάν. Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές του Θερμοπόταμου με τα ιαμα-
τικά νερά. Συνεχίζουμε για την καταπράσινη Έδεσσα, με τα πολλά νερά. Επίσκεψη στο 
πάρκο με τους περίφημους Καταρράκτες Κάρανο και βόλτα στην παραδοσιακή συνοικία 
Βαρόσι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Θεσσαλονίκη (με ξεναγό) - Άθήνα
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη από διπλωματούχο ξεναγό: Λευκός Πύργος, Παραλιακή, 
Άγιος Δημήτριος, Πάνω Πόλη, Ρωμαϊκά Τείχη, Επταπύργιο. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Αναχωρήσεις: 22/12, 23/12, 29/12, 30/12 
Ώρα αναχώρησης: 06:30 π.μ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ LAZART HOTEL 5*

4 & 5 ΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο 
της επιλογή σας Porto Palace 5* ή Lazart Hotel 5* στη Θεσσαλονίκη 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 στη θέση της 
ημιδιατροφής ✓ Ξεναγήσεις από διπλωματούχο ξεναγό στη Βεργίνα και 
στη Θεσσαλονίκη ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

23/12 SMILE PRICE 4 269 € 202 € 379 € 185 €

23/12 4 289 € 225 € 409 € 195 €

22/12 SMILE PRICE 5 349 € 255 € 490 € 235 €

22/12 5 369 € 279 € 520 € 245 €

30/12 SMILE PRICE 4 314 € 202 € 475 € 185 €

30/12 4 344 € 225 € 505 € 195 €

29/12 SMILE PRICE 5 415 € 255 € 610 € 235 €

29/12 5 445 € 280 € 640 € 245 €

SUP: SUPERIOR

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

23/12 SMILE PRICE 4 262 € 205 € 360 € 115 €

23/12 4 285 € 225 € 385 € 125 €

22/12 SMILE PRICE 5 329 € 240 € 435 € 135 €

22/12 5 354 € 265 € 465 € 150 €

30/12 SMILE PRICE 4 375 € 245 € 520 € 172 €

30/12 4 395 € 265 € 550 € 192 €

29/12 SMILE PRICE 5 465 € 292 € 657 € 205 €

29/12 5 490 € 317 € 682 € 225 €

SUP: SUPERIOR

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ PORTO PALACE 5*
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Το ξενοδοχείο Lazart προσφέρει πολυτελή διαμονή 
σε ένα προνομιακό σημείο της Θεσσαλονίκης, 
μόλις 10 λεπτά από την «καρδιά» της πόλης, 2χλμ. 
από το κέντρο της. Η τέχνη και η άνεση βρίσκουν 
την υλοποίησή τους στο μοναδικό σχεδιασμό και 
την εξαιρετική διακόσμηση του ξενοδοχείου, που 
προσκαλεί τους επισκέπτες και τους καλωσορίζει 
σε έναν κόσμο απόλυτης χαλάρωσης.

Φιλοξενία
Το Lazart Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια, 
φωτεινά και με ηχομόνωση, σύγχρονα και πλήρως 
λειτουργικά, με πληθώρα ανέσεων. Απολαύστε  
ξεκούραστο ύπνο με την ειδική επιλογή σε μαξιλάρια 
και τη χρήση ανατομικών στρωμάτων, παροχές VIP, 
24ωρη υποδοχή και υπηρεσία δωματίου, αυτόνομο 
κλιματισμό και πολλά άλλα.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, lounge bar, 
μπαρ στην πισίνα. Η Ελληνική κουζίνα στην καλύτερή 
της μορφή συνδυάζεται με διεθνείς επιρροές και 
φυσικά με μια εκλεκτή λίστα κρασιών και ποτών.

Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους και τα δωμάτια εξασφαλίζει την αποτελε-
σματική επικοινωνία σας.

Ειδικές θεραπείες και προϊόντα, εμπνευσμένα από 
φυσικά αιθέρια έλαια, εκχυλίσματα αρωματικών 
φυτών και λουλουδιών σάς περιμένουν στο  
«Aegeo Spa» για να ανακαλύψετε ξανά τη  
φρεσκάδα του δέρματός σας!

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
SUP

3ο ΑΤΟΜΟ 
SUP

1ΚΛΙΝΟ 
STD

1ο ΠΑΙΔΙ 
1-6

*FAMILY 
SUITE (2+2)

23, 24/12 3 199 € 120 € 345 € 65 € 760 €

22, 23/12 4 260 € 155 € 455 € 80 € 990 €

30/12 3 285 € 120 € 479 € 65 € 870 €

29/12 4 369 € 155 € 625 € 80 € 1120 €

SUP: SUPERIOR, STD: STANDARD

*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 10 ετών
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 19/11 και για περιορισμένο 
αριθμό δωματίων. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Πρωινό και δείπνο καθημερινά  

στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου
 ✓ Gala Dinner στις 24 & 31/12 στη θέση του δείπνου
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ wi-fi
 ✓ Χρήση του γυμναστηρίου
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ parking
 ✓ Μηχανή καφέ Espresso & τσάι στα δωμάτια

ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Lazart Hotel
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
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Θεσσαλονίκη 
Σαντάνσκι
Παλαιός Αγ. Αθανάσιος
1η μέρα: Άθήνα - Δίον (ξενάγηση) - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο Δίον, όπου θα ξεναγηθούμε 
από επίσημο ξεναγό σε ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της Μακεδονίας. Άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας PORTO PALACE 5*  
ή LAZART HOTEL 5*. Δείπνο.

2η μέρα: Βεργίνα - Βέρμιο - Παναγία Σουμελά
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα και το νέο Μουσείο, κάτω από το μεγάλο τύμβο, 
με τους βασιλικούς τάφους και τα ανεκτίμητης αξίας ευρήματα. Συνεχίζουμε για τις 
πλαγιές του Βερμίου (καιρού επιτρέποντος), όπου βρίσκεται η ιερά Μονή της Παναγίας 
Σουμελά. Προσκύνημα και μετάβαση στη Βέροια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Άθανάσιος (Καϊμακτσαλάν)
Πρωινό και αναχώρηση για την καταπράσινη Έδεσσα. Επίσκεψη στο πάρκο με τους 
περίφημους Καταρράκτες Κάρανο και βόλτα στην παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι.  
Τελευταίος σταθμός ο παραδοσιακός οικισμός Παλαιός Άγιος Αθανάσιος (καιρού  
επιτρέποντος), στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν, ο οποίος χτίστηκε στα τέλη του 15ου 
αιώνα και αναπαλαιώθηκε τη δεκαετία του 1990. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και γεύμα 
στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Σαντάνσκι - Μέλνικ
Πρωινό και αναχώρηση για τον Προμαχώνα (απαραιτήτως καινούρια ταυτότητα ή  
διαβατήριο). Μόλις γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και σε λιγότερο από μισή ώρα βρίσκεστε 
στο Σαντάνσκι, πόλη της Βουλγαρίας με εμπορικό κέντρο για αφορολόγητες αγορές 
ενδυμάτων και περιπάτους στον όμορφο πεζόδρομο. Ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στο Μέλνικ, με τα πετρόχτιστα αρχοντικά του 19ου αιώνα και τους αργιλώδεις 
βράχους τριγύρω. Εδώ θα γευθείτε το φημισμένο τοπικό κρασί. Το απόγευμα πορεία 
επιστροφής στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Θεσσαλονίκη (με ξεναγό) - Άθήνα
Το πρωί θα ξεναγηθούμε στην πόλη από επίσημο ξεναγό: Λευκός Πύργος, Παραλιακή, 
Άγιος Δημήτριος, Πάνω Πόλη, Ρωμαϊκά Τείχη, Επταπύργιο. Πορεία επιστροφής.  
Άφιξη στην Αθήνα.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

Αναχωρήσεις: 22/12, 23/12, 29/12, 30/12 
Ώρα αναχώρησης: 06:30 π.μ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ LAZART HOTEL 5*

4 & 5 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

23/12 SMILE PRICE 4 269 € 202 € 379 € 185 €

23/12 4 289 € 225 € 409 € 195 €

22/12 SMILE PRICE 5 349 € 255 € 490 € 235 €

22/12 5 369 € 279 € 520 € 245 €

30/12 SMILE PRICE 4 314 € 202 € 475 € 185 €

30/12 4 344 € 225 € 505 € 195 €

29/12 SMILE PRICE 5 415 € 255 € 610 € 235 €

29/12 5 445 € 280 € 640 € 245 €

SUP: SUPERIOR

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή 
στο ξενοδοχείο της επιλογή σας Porto Palace 5* ή Lazart Hotel 5*στη 
Θεσσαλονίκη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 στη 
θέση της ημιδιατροφής ✓ Ξεναγήσεις από διπλωματούχο ξεναγό στο Δίον 
και στη Θεσσαλονίκη ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-10

23/12 SMILE PRICE 4 262 € 205 € 360 € 115 €

23/12 4 285 € 225 € 385 € 125 €

22/12 SMILE PRICE 5 329 € 240 € 435 € 135 €

22/12 5 354 € 265 € 465 € 150 €

30/12 SMILE PRICE 4 375 € 245 € 520 € 172 €

30/12 4 395 € 265 € 550 € 192 €

29/12 SMILE PRICE 5 465 € 292 € 657 € 205 €

29/12 5 490 € 317 € 682 € 225 €

SUP: SUPERIOR

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ PORTO PALACE 5*
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1η μέρα: Άθήνα - Σέρρες
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στο ξενοδοχείο 
SIRIS 4* στον Λευκώνα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Άμφίπολη - Σπήλαιο Άλιστράτης - Δράμα («Ονειρούπολη»)
Πρωινό και αναχώρηση για την Αμφίπολη. Θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο με ευρήματα που προέρχονται από τη γύρω περιοχή και απεικονίζουν 
τη διαχρονική πορεία της πόλης. Ακολουθεί επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα 
σπήλαια της Ελλάδας, αυτό της Αλιστράτης. Πολύ κοντά μας η Δράμα, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
της χώρας μας, την «Ονειρούπολη», ένα πραγματικό «χωριό του Αϊ-Βασίλη»! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - Ένυδρείο Βυρώνειας -  
Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια
Πρωινό και μετάβαση στη Μονή Τιμίου Προδρόμου, εφάμιλλη με τις μονές του 
Αγίου Όρους σε κειμήλια. Συνεχίζουμε για το Πετρίτσι, όπου δίπλα στον ποταμό 
Στρυμόνα βρίσκεται το Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας (αν είναι ανοιχτό),  
με ψάρια του γλυκού νερού και σπάνια ερπετά. Επόμενος σταθμός η Λίμνη  
Κερκίνη, ένας από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της Ευρώπης. Ενημέ-
ρωση και ελεύθερος χρόνος για γεύμα και για όσους επιθυμούν βαρκάδα στις 
όχθες. Το απόγευμα θα πιούμε καφέ στα Άνω Πορόια, με θέα την κοιλάδα και  
τη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά - Άγιος Ιωάννης
Πρωινό και αναχώρηση για το Όρος Βροντού, όπου σε υψόμετρο 1.600μ. βρίσκεται 
το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά. Ελεύθερος χρόνος για καφέ κι επίσκεψη στο 
γραφικό χωριό του Αγίου Γιάννη. Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στο 
κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Σέρρες - Θεσσαλονίκη - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη 
στον Ναό του πολιούχου Αγ. Δημητρίου, χρόνος για 
καφέ και βόλτα στην Πλατεία Αριστοτέλους. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Siris 4* στον Λευκώνα ✓ 
Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με ζωντανή μουσική και κρασί ανά 
2 άτομα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΣΗΜΈΙΏΣΗ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου για την επίσκεψη στη Βουλγαρία.

4 & 5 ΜΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12
Ώρα αναχώρησης: 07:00 π.μΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

23, 30/12 SMILE PRICE 4 225 € 198 € 275 € 155 €

23, 30/12 4 249 € 220 € 305 € 170 €

22, 29/12 SMILE PRICE 5 279 € 235 € 345 € 185 €

22, 29/12 5 305 € 255 € 375 € 205 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

1η μέρα: Άθήνα - Σέρρες
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις Σέρρες,  
στο ξενοδοχείο SIRIS 4* στον Λευκώνα. Δείπνο.

2η μέρα: Σπήλαιο Άγγίτη - Δράμα («Ονειρούπολη»)
Πρωινό και αναχωρούμε για το Όρος Φαλακρό, όπου βρίσκεται το Σπήλαιο Αγγίτη 
Μααρά, το μοναδικό ποτάμιο σπήλαιο και το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος. 
Μετάβαση στη Δράμα και επίσκεψη στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας. Θα δούμε 
ακόμα τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, την «Ονειρούπολη», εφάμιλλη με 
το «χωριό του Αϊ-Βασίλη»! Επιστροφή στις Σέρρες και ελεύθερος χρόνος στην 
κεντρική πλατεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Σέρρες - Μπάνσκο
Πρωινό και αναχώρηση για τον Προμαχώνα, διέλευση συνόρων και συνεχίζουμε 
για μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Βουλγαρίας, το Μπάνσκο. Βρίσκεται στους 
πρόποδες τους Όρους Πίριν, 100χλμ. από τα σύνορα και σε υψόμετρο 925μ. 
Θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα της Βουλγαρίας και έχει 
τη μεγαλύτερη περίοδο χιονιού. Ανάβαση στο βουνό Πίριν για να πιούμε καφέ 
στο σαλέ και όσοι επιθυμούν να κάνουν σκι. Όσοι δεν ακολουθήσουν μπορούν να 
περάσουν το χρόνο τους στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη,  
ακολουθώντας τη διαδρομή προς τον Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε 
στο στρατιωτικό Μουσείο και σε τμήματα των Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη  
Λίμνη Κερκίνη, που δημιουργήθηκε από φράγμα στον ποταμό Στρυμόνα.  
Χρόνος ελεύθερος για περίπατο και προαιρετική βαρκάδα, αλλά και φαγητό.  
Το απόγευμα θα πιούμε καφέ στα Άνω Πορόια αγναντεύοντας την κοιλάδα και 
τη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Θεσσαλονίκη - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη 
στον Ναό του πολιούχου Αγ. Δημητρίου, χρόνος για 
καφέ και βόλτα στην Πλατεία Αριστοτέλους. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

Σέρρες - «Ονειρούπολη» 
με Άνω Πορόια

Σέρρες - «Ονειρούπολη»
με Μπάνσκο

SIRIS HOTEL 4*SIRIS HOTEL 4*
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Αρχοντική 
Καβάλα
Ξάνθη - Δράμα «Ονειρούπολη»
1η μέρα: Άθήνα - Καβάλα
Πρωινή αναχώρηση, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα. Άφιξη στην όμορφη πόλη 
της Ανατολικής Μακεδονίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο AIROTEL GALAXY HOTEL 4*  
στην Καβάλα. Δείπνο.

2η μέρα: Φράγμα Θησαυρού - Δράμα («Ονειρούπολη»)
Πρωινό και αναχωρούμε για το μαγευτικό Φράγμα του Θησαυρού. Ένα τοπίο που θα  
σας μείνει πραγματικά αλησμόνητο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη Δράμα, όπου θα 
θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της χώρας μας, την «Ονειρούπολη». 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Μουσείο Καπνού - Άμφίπολη - Φίλιπποι - Άγία Λυδία
Πρωινό και επίσκεψη στο Μουσείο Καπνού Καβάλας. Έπειτα, μέσω Εγνατίας οδού, κατευ-
θυνόμαστε προς την Αμφίπολη, όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και θα 
αγναντέψουμε τον Τύμβο της Αμφίπολης στον Λόφο Καστά. Συνεχίζουμε για τον αρχαιολογικό 
χώρο των Φιλίππων, με το αρχαίο θέατρο και την αγορά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη

Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Παναγίας Καλαμούς, χτισμένη σε θαυμάσιο τοπίο 
πάνω από τον ποταμό Κόσινθο. Συνεχίζουμε για τα Πομακοχώρια, διάσπαρτα στη Ροδόπη. 
Το πιο χαρακτηριστικό είναι ο Εχίνος, πολιτισμικό σταυροδρόμι της Θράκης. Στη συνέχεια  
θα μεταβούμε στην Ξάνθη. Επίσκεψη στην παλιά πόλη και ελεύθερος χρόνος. Στην επιστροφή 
για το ξενοδοχείο θα έχουμε τη δυνατότητα θα επισκεφθούμε το Πόρτο Λάγος και τη 
Βιστωνίδα. Δείπνο.
5η μέρα: Καβάλα - Άθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη με τα επιβλητικά μνημεία. Θα δούμε το 
Ρωμαϊκό υδραγωγείο, την παλιά πόλη Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ Αλή, τις Καμάρες και, εάν 
το επιτρέπει ο χρόνος, θα κάνουμε βόλτα με το τρενάκι. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Αναχωρήσεις: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12
Ώρα αναχώρησης: 07:00 π.μ.4 & 5 ΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές  
     κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia  
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Airotel Galaxy Hotel 4* στην Καβάλα 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  
✓ Ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 στο roof garden με ζωντανή μουσική  
     & 1 μπουκάλι κρασί ανά 2 άτομα 
✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου 
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους 
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
CV

2ΚΛΙΝΟ 
SV

3ο ΑΤΟΜΟ 
SUP

1ΚΛΙΝΟ 
CV

1ΚΛΙΝΟ 
SV

23/12 SMILE PRICE 4 235 € 255 € 215 € 299 € 319 €

23/12 4 255 € 275 € 235 € 319 € 339 €

22/12 SMILE PRICE 5 291 € 317 € 258 € 368 € 391 €

22/12 5 316 € 342 € 283 € 393 € 416 €

30/12 SMILE PRICE 4 269 € 286 € 225 € 349 € 369 €

30/12 4 289 € 311 € 245 € 369 € 389 €

29/12 SMILE PRICE 5 349 € 371 € 278 € 447 € 471 €

29/12 5 374 € 396 € 303 € 475 € 496 €

 CV: CITY VIEW, SV: SEA VIEW, SUP: SUPERIOR

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 19/11  
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

AIROTEL GALAXY HOTEL 4*
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Αναχώρηση: 22/12
Ώρα αναχώρησης: 06:30 π.μ.6 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/12 SMILE PRICE 6 365 € 315 € 465 €

22/12 6 390 € 340 € 490 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται  
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia  
✓ 1 διανυκτέρευση Porto Palace 5* στη Θεσσαλονίκη ✓ 1 διανυκτέρευση 
στο Airotel Galaxy 4*στην Καβάλα & 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Margi 5* στην Αδριανούπολη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ 24/12 
Εορταστικό δείπνο με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Οδοιπορικό 
στη Θράκη
& στη μεγαλοπρεπή Αδριανούπολη 
1η μέρα: Άθήνα - Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στη «Νύμφη του  
Θερμαϊκού». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PORTO PALACE 5*. Δείπνο.

2η μέρα: Θεσσαλονίκη - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - Άδριανούπολη
Πρωινό και ξεκινάμε με εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς. Επόμενη 
στάση στο Σουφλί, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού. Μέσω παρα-
ποτάμιας διαδρομής στον Έβρο φθάνουμε μέχρι τις Καστανιές. Διέλευση των συνόρων 
(απαραίτητο διαβατήριο η ταυτότητα νέου τύπου). Άφιξη στην Αδριανούπολη, τακτοποίηση 
στο MARGI HOTEL 5* LUX (νεόκτιστο 2013). Δείπνο.

3η μέρα: Άδριανούπολη - Κάραγατς - Μουσείο Υγείας
Πλούσιο πρωινό και επίσκεψη στο Κάραγατς, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό όπου κάποτε 
στάθμευε το «Όριεντ Εξπρές». Συνεχίζουμε για Αδριανούπολη, όπου θα επισκεφθούμε το 
Τέμενος Σελιμιγιέ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε για επίσκεψη στο Μουσείο Υγείας (είσοδος 
προαιρετική). Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης για γεύμα ή λουτρό. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.

4η μέρα: Άδριανούπολη - Ραιδεστός
Πρωινό και ξεκινάμε για τη Ραιδεστό (Tekirdag), μεγάλο λιμάνι στη Θάλασσα του Μαρμαρά. 
Χρόνος για περίπατο στη μεγάλη προκυμαία με τα πολλά εστιατόρια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για να απολαύσετε δωρεάν τη σάουνα, το χαμάμ, το Τουρκικό λουτρό,  
την εσωτερική πισίνα, το Jacuzzi και το γυμναστήριο. Δείπνο.

5η μέρα: Μακρά Γέφυρα (Uzunkopru) - Δαρδανέλια - Καλλίπολη/Gelibolu - Καβάλα
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής φθάνουμε στη γέφυρα του 
Εργίνη ποταμού του Uzunkopru με τους 174 θόλους και τόξα μήκος 1.250 μέτρων (1423). 
Επίσκεψη στην εκκλησία του Τιμίου Ιωάννου Προδρόμου, που χτίστηκε το 1875.  
Στη συνέχεια, περνώντας από την Κεσσάνη φθάνουμε στην υπέροχη Καλλίπολη 
(Gelibolu), πατρίδα της Σοφίας Βέμπω και αιώνιο προμαχώνα της Κωνσταντινούπολης. 
Χρόνος για βόλτα και να δοκιμάσετε τοπικές σπεσιαλιτέ (μύδια σε σουβλάκι κοκορέτσι κ.ά.). 
Συνεχίζουμε για τους Κήπους. Διέλευση συνόρων και άφιξη στην Καβάλα. Τακτοποίηση 
στο AIROTEL GALAXY 4* στην Καβάλα. Δείπνο.

6η μέρα: Καβάλα - Άθήνα
Πρωινό και πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

MARGI HOTEL

AIROTEL GALAXY PORTO PALACE
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Πανόραμα 
Θράκης
Πομακοχώρια - Ξάνθη
1η μέρα: Άθήνα - Κομοτηνή
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην Κομοτηνή.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CHRIS & EVE HOTEL 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - Διδυμότειχο
Πρωινό και αναχώρηση για το Δέλτα του Έβρου. Επίσκεψη και ξενάγηση στην Παναγία 
Κοσμοσώτειρα. Στη συνέχεια θα υπάρχει ενημέρωση και εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα 
περιηγηθούμε μέσα στο Δέλτα. Επόμενος σταθμός το Δάσος της Δαδιάς, όπου λειτουργεί  
Κέντρο Ενημέρωσης. Αναχώρηση για το Σουφλί, επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Μετα-
ξιού. Επόμενος σταθμός μας το Διδυμότειχο, που το διασχίζει ο ποταμός Έβρος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Παναγίας Καλαμούς. Συνεχίζουμε για τα παραδοσιακά 
Πομακοχώρια. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ο Εχίνος, που αποτελεί πολιτισμικό σταυροδρόμι 
της Θράκης. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Ξάνθη. Επίσκεψη στην παλιά πόλη και ελεύθερος 
χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Άδριανούπολη - Κάραγατς
Πρωινό και αναχώρηση για τα Ελληνοτουρκικά σύνορα (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα 
νέου τύπου) με κατεύθυνση την Αδριανούπολη. Θα περιηγηθούμε στην πόλη για να θαυμάσουμε 
τα παλιά αρχοντικά, το Σελιμιγιέ Τζαμί και τον πεζόδρομο με τη σκεπαστή αγορά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Κάραγατς, τον Σιδηροδρομικό Σταθμό όπου στάθμευε το «Όριεντ Εξπρές». 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Πόρτο Λάγος - Βιστωνίδα - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα. Καθ’ οδόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το 
μαγευτικό Αγιορείτικο μετόχι του Πόρτο Λάγος, με τον Μεταβυζαντινό Ναό του Αγίου 
Νικολάου & της Παναγίας Παντάνασσας, μέσα στη Λίμνη Βιστωνίδα. Πορεία για Αθήνα  
με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 30/12 SMILE PRICE 4 219 € 206 € 265 €

23, 30/12 4 239 € 226 € 290 €

22, 29/12 SMILE PRICE 5 263 € 248 € 322 €

22, 29/12 5 288 € 273 € 347 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται 
με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο 
ξενοδοχείο Chris & Eve Hotel 4* στην Κομοτηνή ✓ Ημιδιατροφή  
✓ Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική και απεριόριστη  
κατανάλωση κρασιού στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Tα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ

CHRIS & EVE HOTEL

Αναχωρήσεις: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12
Ώρα αναχώρησης: 06:30 π.μ.4 & 5 ΜΕΡΕΣ
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
SUPERIOR

3ο ΑΤΟΜΟ 
SUPERIOR 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 

4-13
2ο ΠΑΙΔΙ 

4-13

24, 31/12 SMILE PRICE 3 179 € 135 € 225 € 75 € 136 €

24, 31/12 3 199 € 155 € 245 € 85 € 150 €

23, 30/12 SMILE PRICE 4 249 € 185 € 315 € 95 € 171 €

23, 30/12 4 269 € 205 € 335 € 105 € 181 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων

Αναχωρήσεις: 23/12, 24/12, 30/12, 31/12 
Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ.3 & 4ΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Po-
seidon Palace 4* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με 
ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Ξενάγηση από διπλωματούχο 
ξεναγό στη Βεργίνα ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος 
διαμονής (σελ. 4)

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ!

POSEIDON PALACE

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-13

24, 31/12 2 125 € 67 € 180 € 67 €

23, 24, 30/12 3 165 € 100 € 260 € 100 €

22, 29/12 4 218 € 125 € 340 € 130 €

1ο παιδί έως 13 ετών ΔΩΡΕΑΝ , Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική,  
Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου, Κλειστός χώρος για παιδιά με παιχνίδια συνοδεία γονέων 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μυθικός & Επιβλητικός 
Όλυμπος
Χιονοδρομικό κέντρο Τρία Πέντε Πηγάδια
1η μέρα: Άθήνα - Παλαιός Παντελεήμων - Λιτόχωρο
Αναχώρηση από Αθήνα για Πιερία με ενδιάμεσες στάσεις. Επίσκεψη στον Παλαιό Παντε-
λεήμονα στις πλαγιές του Ολύμπου, με τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά καλντερίμια. 
Χρόνος για γεύμα. Άφιξη στη Λεπτοκαρυά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο POSEIDON 
PALACE 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Βεργίνα (ξενάγηση) - Παναγία Σουμελά - Βέροια
Πρωινό και αναχώρηση για το Μουσείο της Βεργίνας, στη θέση όπου βρίσκονταν 
οι βασιλικοί τάφοι. Θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στον τύμβο, να ξεναγηθείτε από 
διπλωματούχο ξεναγό και να θαυμάσετε ευρήματα ανεκτίμητης αξίας. Συνεχίζουμε για τις 
πλαγιές του Βερμίου, όπου θα προσκυνήσουμε στη Μονή Σουμελά, που χτίστηκε το 1951 
από πρόσφυγες του Πόντου. Μετάβαση στη Βέροια και γνωριμία με την πόλη, γεύμα και 
επίσκεψη στο Βήμα του Απόστολου Παύλου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Τρία Πέντε Πηγάδια - Νάουσα - Έδεσσα
Πρωινό και αναχώρηση για τα Τρία Πέντε Πηγάδια, ένα σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο 
με πίστες για κάθε βαθμό δυσκολίας. Τα πυκνά δάση που το περιβάλλουν δημιουργούν 
ένα θαυμάσιο τοπίο. Συνεχίζουμε για την πόλη της Νάουσας και θα κατευθυνθούμε 
προς στο άλσος του Αγ. Νικολάου, όπου κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια βρίσκονται 
οι πηγές του ποταμού Αραπίτσα. Χρόνος για γεύμα σε κάποιο από τα ταβερνάκια και 
στη συνέχεια θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ στην Έδεσσα με το μεγάλο 
Καταρράκτη Κάρανο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Όλυμπος - Άγ. Διονύσιος - Λιτόχωρο - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τους πρόποδες του Ολύμπου. Επίσκεψη στη Μονή του Αγ. 
Διονυσίου (εφόσον το επιτρέπει ο καιρός). Ελεύθερος χρόνος στη γραφική κωμόπολη, 
η οποία ξεχωρίζει για την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική Μακεδονικού ρυθμού και 
τις εναλλαγές της πλούσιας βλάστησης που την περιβάλλει, σε μια εξαίσια αισθητική 
αρμονία. Γεύμα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα
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Γιορτές στη 
μαγευτική Καστοριά
Πρέσπες - Νυμφαίο
1η μέρα: Άθήνα - Σιάτιστα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα για τη Σιάτιστα, επιβλητική και αγέρωχη, χτισμένη σε υψόμετρο 
900μ., με τα πολλά αρχοντικά. Επίσκεψη στην Αγία Παρασκευή του 1677, με το επίχρυσο 
ξυλόγλυπτο τέμπλο και τις υπέροχες αγιογραφίες. Ξενάγηση σε ένα από τα αρχοντικά. 
Συνεχίζουμε και φθάνουμε στην Καστοριά, την πόλη των γουναράδων. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο TSAMIS 3* SUP. Δείπνο.

2η μέρα: «Σπηλιά του Δράκου» - Δισπηλιό - Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Νέο Ένυδρείο
Πρωινό και αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού και το Οικομουσείο, όπου 
θα θαυμάσουμε τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό (προαιρετικά). Θα μας δοθεί η δυνατότητα 
να επισκεφθούμε τη «Σπηλιά του Δράκου». Δίπλα μας η Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας. 
Περιήγηση στην πόλη με τα αρχοντικά, τις Βυζαντινές εκκλησίες, την πανέμορφη λίμνη και 
την περιοχή Ντολτσό. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα πρόσφατο απόκτημα της πόλης, το Νέο 
Ενυδρείο γλυκού νερού και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στο Μαυροχώρι.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα
Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, τις λίμνες Μικρή 
και Μεγάλη Πρέσπα, τον Άγιο Γερμανό, το κεφαλοχώρι της περιοχής γνωστό για τα  
περίφημα φασόλια Πρεσπών, και τους Ψαράδες, με αξιόλογη αρχιτεκτονική των κτισμάτων. 
Στον Εθνικό Δρυμό των Πρεσπών, με την πλούσια πανίδα και χλωρίδα, υπάρχει και η 
μεγαλύτερη αποικία αναπαραγωγής αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων. Μετάβαση 
στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, μέσα στη Μικρή Πρέσπα. Τέλος, στο χωριό Ψαράδες 
θα έχουμε χρόνο για γεύμα στα ταβερνάκια με τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Καστοριά - Νυμφαίο - Κέντρο ενημέρωσης Άρκούδας - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το παραδοσιακό και ιστορικό Νυμφαίο (καιρού επιτρέποντος), 
το ομορφότερο χωριό της περιοχής, ένα διατηρητέο οικισμό που η ιστορία του ξεκινά το 
1385, στον ορεινό όγκο Βίτσι. Εκεί βρίσκεται και ο «Αρκτούρος», το Ευρωπαϊκό κέντρο 
προστασίας της καφέ αρκούδας, μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992. Θα επισκεφθούμε το Κέντρο Ενημέρωσης του  
«Αρκτούρου». Χρόνος για καφέ και αναχώρηση για Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.

Αναχωρήσεις: 23/12, 30/12
Ώρα αναχώρησης: 06:45 π.μ.4 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

23, 30/12 SMILE PRICE 4 265 € 185 € 350 € 165 €

23, 30/12 4 285 € 205 € 375 € 180 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Tsamis 
3* Sup δίπλα στη λίμνη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ρεβεγιόν στις 24 
& 31/12 με μουσική στη θέση της ημιδιατροφής  
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ

TSAMIS HOTEL SUP
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4 ΜΕΡΕΣ Αναχωρήσεις: 23, 30/12 Ώρα αναχώρησης: 08:00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας 
Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Arcadia Hotel 3* στην Τρίπολη ✓ Ημιδιατροφή  
✓ Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης  ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος 
διαμονής (σελ. 4)

Μυθική Αρκαδία 
Βυτίνα - Δημητσάνα - Λαγκάδια

1η μέρα: Άγία Φωτεινή - Οινοποιείο Καλόγρη - Χιονοδρομικό Κέντρο (Οστρακίνα)
Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο 
Μαντινειακό Πεδίο, για να δούμε τον αρχιτεκτονικά παράδοξο Ναό της Αγίας 
Φωτεινής. Συνεχίζουμε για το Οινοποιείο Καλόργη, όπου θα πραγματοποιηθεί 
ενημέρωση για όλα τα στάδια παραγωγής και εμφιάλωσης ορισμένων από τα 
καλύτερα Ελληνικά κρασιά. Επόμενος σταθμός μας ο ορεινός όγκος του Μαινάλου 
και σε υψόμετρο 1981μ. το Χιονοδρομικό Κέντρο Οστρακίνα (καιρού επιτρέποντος), 
όπου θα πιούμε τον καφέ μας στο σαλέ και θα ακολουθήσουν παιχνίδια με το χιόνι! 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ARCADIA HOTEL 3* στην Τρίπολη. Δείπνο.

2η μέρα: Χρυσοβίτσι - Λιμποβίσι - Έλάτη - Βυτίνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Χρυσοβίτσι, που υπήρξε μεγάλο υλοτομικό κέντρο. 
Επίσκεψη στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας. Συνεχίζουμε για το Λιμποβίσι και το 
σπίτι του Γέρου του Μοριά, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο για τη ζωή και τη 
δράση του Θ. Κολοκοτρώνη. Θα φθάσουμε στην Ελάτη, όπου θα δούμε τις ξύλινες 
δημιουργίες του Χρήστου Σιμόπουλου, και αργότερα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στην κοσμοπολίτικη Βυτίνα για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Καρύταινα - Στεμνίτσα - Δημητσάνα - Λαγκάδια
Πρωινό και αναχώρηση για την Καρύταινα, μια καλοδιατηρημένη Μεσαιωνική 
καστροπολιτεία. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και επίσκεψη στο πεντάτοξο γεφύρι 
του Αλφειού. Επόμενος σταθμός μας η Στεμνίτσα. Θα μεταβούμε στην ιστορική 
Δημητσάνα, όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και γεύμα. Το απόγευμα θα πιούμε 
τον καφέ μας στα Λαγκάδια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Μονή Άγίου Νικολάου Βαρσών - Σπήλαιο Κάψια - Λεβίδι - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την ιερά σταυροπηγιακή Μονή Αγ. Νικολάου Βαρσών, 

ένα καταφύγιο ομορφιάς και πνευματικότητας 
που ορθώνεται στο όρος Κτενιάς, μόλις 11χλμ. 
από την Τρίπολη. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 
στο Σπήλαιο Κάψια. Επόμενος σταθμός μας το 
Λεβίδι για γεύμα και πορεία επιστροφής στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.ARCADIA HOTEL 3*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ EXE 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ STD 1ΚΛΙΝΟ EXE

23, 30/12 SMILE PRICE 4 249 € 259 € 194 € 299 € 313 €

23, 30/12 4 269 € 279 € 214 € 324 € 338 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις STD: STANDARD, EXE: EXECUTIVE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolym-
pia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Neda Hotel 3* στην Αρχαία Ολυμπία ✓ Ημιδιατροφή ✓ Ρεβεγιόν 
στις 24/12 και 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής με μουσική Dj✓ Ξενάγηση στο Μουσείο της 
Αρχαίας Ολυμπίας από επίσημο ξεναγό ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

4 ΜΕΡΕΣ Αναχωρήσεις: 23, 30/12 Ώρα αναχώρησης: 07:45 π.μ.

1η μέρα: Άθήνα - Άνδρίτσαινα - Βάσσες (Ναός Έπικούρειου Άπόλλωνα)
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με πρώτο σταθμό τις Βάσσες Φιγαλείας, σε 
υψόμετρο 1130 μέτρα, όπου βρίσκεται ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα, το 
πρώτο θαυμαστό Ελληνικό μνημείο που τέθηκε υπό την προστασία της UNESCO. 
Συνεχίζουμε για το γραφικό και ιστορικό χωριό Ανδρίτσαινα, στα 760μ., στην 
πλαγιά του Λυκαίου όρους. Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια. Αναχώρηση για 
Ολυμπία. Άφιξη-τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NEDA HOTEL 3* Δείπνο.

2η μέρα: Ολυμπία - Άρχαιολογικός χώρος (ξενάγηση) - Κατάκολο
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ολυ-
μπίας, όπου θα ξεναγηθούμε από διπλωματούχο ξεναγό. Επόμενος σταθμός 
μας το Κατάκολο, όπου (αν είναι ανοιχτό) θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας & Μουσικών Οργάνων του Κώστα Κοτσανά, 
με 200 και πλέον λειτουργικά ομοιώματα μηχανισμών και επινοήσεων του 
αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Δάσος Φολόης - Λάμπεια
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω του ορεινού χωριού Λάλα, κατευθυνόμαστε 
προς το αυτοφυές δρυοδάσος της Φολόης. Στάση για φωτογραφίες και όσοι 
θέλουν μπορούν να απολαύσουν έναν αναζωογονητικό περίπατο κάτω από τη 
σκιά των δέντρων με τα φθινοπωρινά χρώματα που θα σας μαγέψουν. Συνε-
χίζουμε το δρόμο μας στις πλαγιές του Ερύμανθου και φθάνουμε στο ιστορικό 
κεφαλοχώρι Λάμπεια (ή Δίβρη), σε υψόμετρο 800-950μ., όπου θα σταματή-
σουμε για μεσημεριανό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Λαγκάδια - Δημητσάνα - Βυτίνα - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα ορεινά και πετρόχτιστα χωριά του Μαινάλου. 

Πρώτος σταθμός μας τα Λαγκάδια, με την 
πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση και την 
υπέροχη θέα. Στάση για καφέ και συνεχίζου-
με για την ιστορική Δημητσάνα. Χρόνος για 
γεύμα και στη συνέχεια θα πιούμε καφέ στην 
παραδοσιακή Βυτίνα. Πορεία για Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Λάμπεια Όρη 
Δάσος Φολόης

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

23, 30/12 SMILE PRICE 4 239 € 215 € 289 € 199 €

23, 30/12 4 259 € 235 € 314 € 219 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις

NEDA HOTEL 3*
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4 ΜΕΡΕΣ Αναχωρήσεις: 23/12, 30/12 Ώρα αναχώρησης: 07:15 π.μ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Byzantino Hotel 4* στην Άρτα ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής  
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

1η μέρα: Άθήνα - Λίμνη Πουρναρίου - Κάτω Άθαμάνιο - Βουργαρέλι - Άρτα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τα Αθαμάνια Όρη. Μέσω της γέφυρας 
Ρίου-Αντιρρίου και περνώντας από το χωριό Πέτα, όπου έγινε η ιστορική μάχη 
με τους Τούρκους, φθάνουμε στις Μελάτες, για να θαυμάσουμε το μοναδικό 
θέαμα των φιόρδ της τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου. Συνεχίζουμε με το Κάτω 
Αθαμάνιο και το Παλαιοκάτουνο. Επόμενος σταθμός μας το Βουργαρέλι, όπου θα 
επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Γιώργη. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και 
να χαρείτε τη φύση. Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο BYZANTINO HOTEL 4* 
στην Άρτα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Tζουμέρκα (Άγναντα - Σπήλαιο Άνεμότρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί)
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Πλάκας φθάνουμε στα γραφικά Άγναντα. Επί-
σκεψη στο Σπήλαιο Ανεμότρυπας (εάν είναι ανοιχτό), με το δίμετρο καταρρά-
κτη. Επόμενος σταθμός τα Πράμαντα, το ονομαστό μαστοροχώρι με τη γνήσια 
Ηπειρώτικη αρχιτεκτονική. Χρόνος για γεύμα και επίσκεψη στους γειτονικούς 
Μελισσουργούς, για καφέ και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Γεφύρι Άρτας - Πρέβεζα
Πρωινό και αναχώρηση για το ξακουστό γεφύρι της Άρτας. Το μήκος του είναι 
145μ. και το πλάτος 3,75μ. Αναχώρηση για την Πρέβεζα, περιήγηση στην παλιά 
πόλη, προσκύνημα στον πολιούχο Άγιο Χαράλαμπο. Χρόνος για γεύμα στα  
παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Άγίου Κοσμά - Θέρμο - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, πύλη εισόδου προς τη Λίμνη  
Τριχωνίδα. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά και μετάβαση στο Θέρμο, 

όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα.  
Ακολουθούμε μια μαγευτική διαδρομή για 
να ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας με 
το γύρο της Λίμνης Τριχωνίδας, περνώντας 
από πετρόχτιστους οικισμούς που βρίσκονται 
στους πρόποδες του Όρους Αράκυνθου. 
Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Γιορτινή απόδραση στα  
Χιονισμένα Τζουμέρκα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-10 2ο ΠΑΙΔΙ 4-10

23, 30/12 SMILE PRICE 4 239 € 170 € 380 € 90 € 140 €

23, 30/12 4 259 € 185 € 405 € 100 € 150 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις

BYZANTINO HOTEL 4*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Lecadin 
Hotel 3* στο Καρπενήσι ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12  
στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

4 ΜΕΡΕΣ Αναχωρήσεις: 23, 30/12 Ώρα αναχώρησης: 08:30 π.μ.

1η μέρα: Άθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής 
φτάνουμε στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα.  
Συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων, με το Μουσείο  
Εθνικής Αντίστασης. Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
LECADIN HOTEL 3*. Δείπνο.

2η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μ. Προυσού
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας. 
Ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και περιήγηση στους χώρους της μονής. 
Συνεχίζουμε για το Μικρό Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατόδασος απέναντι 
από το Μεγάλο Χωριό. Μετάβαση στο Μεγάλο Χωριό, στους πρόποδες του Όρους 
Χελιδόνα. Χαρακτηριστικό του χωριού είναι τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τα 
γραφικά σπίτια. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το εξαιρετικό γαλακτομπούρεκο 
του κυρίου Αλέκου! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Άνατ. & Δυτ. Φραγκίστα - Μονή Τατάρνας - Λίμνη Κρεμαστών
Πρωινό και αναχώρηση για τα γραφικά χωριά Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα. 
Επίσκεψη στη Μονή Τατάρνας με τις σπάνιες αγιογραφίες. Συνεχίζουμε με τη Λίμνη 
Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της χώρας μας, που δημιουργήθηκε το 
1965 από τη συσσώρευση υδάτινων όγκων των ποταμών Αχελώου και Αγραφιώτη 
και είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Natura 2000. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Καρπενήσι - Μονή Άγάθωνος - Λουτρά Υπάτης - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Αγάθωνος, μια κιβωτό της φύσης χτισμένη 
στις πλαγιές της Οίτης. Προσκύνημα στο σκήνωμα του Αγίου και επίσκεψη στο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με τον Βοτανικό 
κήπο και τα εκθέματα από τον Εθνικό Δρυμό 
της Οίτης. Συνεχίζουμε για τη Λουτρόπολη 
Υπάτης, για καφέ και περίπατο στο υπέροχο 
πάρκο. Θα καταλήξουμε στον Γοργοπόταμο, με 
την ιστορική γέφυρα και τα πολλά ταβερνάκια. 
Χρόνος για γεύμα και πορεία για Αθήνα.

Παραδοσιακό Καρπενήσι
Μεγάλο & Μικρό Χωριό

LECADIN HOTEL 3*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

23, 30/12 SMILE PRICE 4 206 € 165 € 270 € 85 €

23, 30/12 4 229 € 185 € 295 € 95 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 19/11 και για περιορισμένες θέσεις
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Αποτελεί ιδανική επιλογή για χαλάρωση μέσα σ’ ένα τοπίο μαγευτικό,  
μία από τις ομορφότερες και πλέον τουριστικές περιοχές της Ελλάδας.

Κάθε ένα από τα 110 δωμάτια και τις 18 σουίτες του Hotel Spa Montana 
έχει πανοραμική θέα στην κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη και είναι 
εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις (κλιματισμό, δορυφορική TV, 
μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, Internet, τηλέφωνο και σεσουάρ).

Το Montana διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο.  
Στο πιστοποιημένο Spa του Montana υπάρχουν 2 εσωτερικές  
θερμαινόμενες πισίνες. Επίσης, περιλαμβάνει υδρομασάζ και σάουνα, 
καθώς και αίθουσες μασάζ.

Οι εγκαταστάσεις του διαθέτουν 3 τραπεζαρίες και πιάνο μπαρ.

ΚΑΡΠΈΝΗΣΙ

Montana 
Hotel & Spa 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
SΤANDARD

3ο ΑΤΟΜΟ 
SΤANDARD

2ΚΛΙΝΟ 
SUPERIOR

3ο ΑΤΟΜΟ 
SUPERIOR

1ο ΠΑΙΔΙ  
ΕΩΣ 8 ΕΤΩΝ *MAISONETTE

23, 29, 30/12 3 290 € 141 € 315 € 150 € 75 € 870 €

21, 27/12, 4/1 2 150 € 80 € 170 € 60 € 50 € 460 €

*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Ποτό καλωσορίσματος
 ✓ Πρωινό και δείπνο καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
 ✓ Εορταστικό Δείπνο με μουσική στις 24/12 ή 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής
 ✓ Μουσικές βραδιές στο χώρο του Valley View Bar του ξενοδοχείου
 ✓ Για τους μικρούς μας φίλους: παιδική απασχόληση & cine βραδιές με προβολή 

κινουμένων σχεδίων και παιδικό πάρτι με πολλές εκπλήξεις στις 25/12 και 1/1
 ✓ Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό: Σύστημα jet (υδρομασάζ), Νεροκουρτίνα, Σύστημα αντιστρόφου κολύμβησης
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ χρήση του γυμναστηρίου, της αίθουσας μπιλιάρδου και πινγκ-πονγκ
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ Κλειστό parking με εσωτερικό ανελκυστήρα προς όλους τους ορόφους.
 ✓ 20% έκπτωση στο SALOON PARK

ΚΑΡΠΈΝΗΣΙ

Lecadin Hotel
ΚΑΡΠΈΝΗΣΙ

Avaris Hotel

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 4ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 30/12 3 125 € 30 € 15 € 190 €

22, 29/12 4 150 € 20 € 20 € 240 €

4/1 2 75 € 20 € 10 € 130 €

Πρωινό & δείπνο σε μπουφέ 
Συμμετοχή στα Εορταστικά Ρεβεγιόν Χριστουγέννων 24/12 και Πρωτοχρονιάς 31/12 και 1/1 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ LOFT 2ΚΛΙΝΟ 
DELUXE

2ΚΛΙΝΟ  
LOFT SUITE 1ΚΛΙΝΟ

23, 30/12 3 ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 305 € 325 € 345 € 405 € 505 €

23, 30/12 4 ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 380 € 405 € 430 € 505 € 635 €

27, 28/12 2 ΠΡΩΙΝΟ 125 € 135 € 150 € 205 € 205 €

3/1 3 ΠΡΩΙΝΟ 185 € 205 € 225 € 305 € 305 €

1o παιδί & 2 παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Loft Suite & Deluxe, 3ο άτομο ΔΩΡΕΑΝ σε Loft & Deluxe, 4ο 
άτομο ΔΩΡΕΑΝ σε Loft Suite & Deluxe, Εορταστικό Gala 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική, Παιδική ψυχαγωγία 
στο Playroom 18:00 - 23:00, ΔΩΡΕΑΝ Wi-fi και γυμναστήριο, Έκπτωση 20% σε θεραπείες μασάζ, τζακόυζι και 
σάουνα, Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝΠΡΩΙΝΟ / ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΈΡΙΝΗΣ, ΠΙΈΡΙΑ

Sentido 
Mediterranean Village

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Grecotel Grand  
Hotel Egnatia

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ
1ο ΠΑΙΔΙ 

6-14
2ΚΛΙΝΟ 
FAMILY

3ο ΑΤΟΜΟ
1ο & 2ο 

ΠΑΙΔΙ 6-14 
1ΚΛΙΝΟ

23, 24/12 3 169 € 125 € 85 € 189 € 135 € 102 € 239 €

22, 23, 30/12 4 199 € 148 € 104 € 219 € 158 € 120 € 269 €

30/12 3 229 € 169 € 117 € 240 € 177 € 135 € 320 €

29, 30/12 4 268 € 195 € 142 € 295 € 210 € 162 € 379 €

4/1 2 99 € 75 € 45 € 119 € 89 € 45 € 145 €

3/1 3 148 € 110 € 65 € 179 € 130 € 65 € 215 €

1ο παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Family 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
Οι τιμές για την Πρωτοχρονιά αποτελούν προσφορά για έγκαιρες κρατήσεις έως 15/12.  
Μετά προσαυξάνονται 10%

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Πρωινό σε μπουφέ εμπλουτισμένο με Θρακιώτικες λιχουδιές και γεύσεις
 ✓ Εορταστική Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Συμμετοχή στο Ρεβεγιόν 24/12 με μουσική από Dj & 31/12 με ζωντανή μουσική και Dj

Πάνω στη Θάλασσα, λίγο πιο κάτω απ’ τον Ήλιο Στη σκιά του μυθικού 
Ολύμπου, πάνω στο κύμα της Παραλίας του Θερμαϊκού κόλπου από 
την πλευρά της Πιερίας θα συναντήσετε το ξενοδοχειακό συγκρότημα 
Mediterranean Village.

Ένα υπερσύχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων το οποίο 
είναι ανοικτό όλο το χρόνο, βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. 
Μπροστά του απλώνεται η όμορφη παραλία της Πιερίας. Το υψηλό επί-
πεδο ποιότητας υπηρεσιών , η άριστη φιλοξενία και η γεωγραφική θέση 
είναι ένας ισχυρός συνδυασμός για την σωστή επιλογή σας. 

Το Mediterranean Village διαθέτει 176 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια 
και σουίτες. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει διάφορα μεσογει-
ακά εδέσματα από φρέσκα προϊόντα, ενώ στο lounge bar μπορείτε να 
απολαύσετε το ποτό και τον καφέ σας. Το Spa Venus διαθέτει εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα με υδρομασάζ, σάουνα και χαμάμ.

Στολίδι της πόλης, κεντρικότατο, με όλες τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου 
πολυτελείας, πάνω στη θάλασσα, περιτριγυρισμένο από πράσινο.  
Οι χώροι και οι παροχές του συγκροτήματος προκύπτουν από τη 
«συνένωση» των δυνάμεων του Astir Alexandroupolis και του  
Grand Hotel Egnatia. 

Για τη φιλοξενία σας διαθέτει δωμάτια πολυτελείας, μεζονέτες και 
σουίτες με μοναδική θέα στη θάλασσα. Τα δωμάτια έχουν υπέρδιπλο 
κρεβάτι, γραφείο, μπάνιο με μεγεθυντικό καθρέφτη και σεσουάρ, 
καλλυντικά, παντόφλες και μπουρνούζια, χρηματοκιβώτιο, μίνι μπαρ, 
τηλέφωνο, δωρεάν Internet, δορυφορική TV.

Στο ξενοδοχείο λειτουργούν εστιατόρια, καφέ και σνακ μπαρ,  
εσωτερική πισίνα, καθώς και το Elixir Fitness Club.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ EGNATIA SUP 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ EGNATIA SUP

24/12 2 135 € 65 € 189 €

23, 24/12 3 189 € 80 € 265 €

22, 23/12 4 219 € 92 € 306 €

30/12 3 234 € 88 € 334 €

29/12 4 307 € 112 € 440 €

1ο & 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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ΑΙΔΗΨΟΣ, ΈΥΒΟΙΑ

Thermae Sylla 
Spa & Wellness Hotel

ΧΑΛΚΙΔΑ

Lucy Hotel

44

ΠΡΩΙΝΟ + ΡΕΒΕΓΙΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ PREMIUM 2ΚΛΙΝΟ SUP 2ΚΛΙΝΟ DELUXE SV 1ΚΛΙΝΟ STD

23, 24, 30/12 3 365 € 390 € 402 € 428 € 654 €

22, 23, 29/12 4 480 € 514 € 535 € 565 € 870 €

22, 29/12 5 599 € 642 € 664 € 705 € 1085 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW  

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 12 ετών -30%, 3ο άτομο -30% 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Ποτό καλωσορίσματος και λιχουδιές στα δωμάτια κατά την άφιξη
 ✓ Πλούσιο πρωινό & Εορταστικά γεύματα κάθε μεσημέρι 
 ✓ Ρεβεγιόν Χριστουγέννων στις 24/12 και Πρωτοχρονιάς στις 31/12
 ✓ Απεριόριστη χρήση της εσωτερικής πισίνας με 100% ιαματικό νερό και της εξωτερικής πισίνας με 50% 

ιαματικό νερό και 50% νερό θαλάσσης με τα όργανα υδρομασάζ, Jacuzzi, wild water, καταιονιστήρες. 
 ✓ Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ πάρκινγκ & Wi-Fi

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΡΕΒΕΓΙΟΝ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1o ΠΑΙΔΙ 2-12

24, 31/12 2 135 € 105 € 195 € 80 €

23, 24, 30/12 3 175 € 130 € 258 € 105 €

22, 29/12 4 215 € 155 € 335 € 130 €

SV: SEA VIEW

Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Ελληνικό πιστοποιημένο πρωινό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
 ✓ Την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12) & την Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12)  

πλούσιο γιορτινό ρεβεγιον  και μουσική από ελληνικά και ξένα τραγούδια

Το Lucy Hotel βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα πάνω στην  
παραλία της Χαλκίδας, μόλις 75χλμ. από την Αθήνα, και προσφέρει  
πανοραμική θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο, το επιβλητικό Βενετσιάνικο 
κάστρο και την παλιά κινητή γέφυρα της Χαλκίδας.

Τα 92 δωμάτια του Lucy Hotel είναι πλήρως ανακαινισμένα και παρέχουν 
σύγχρονες ανέσεις στους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, προσφέρονται 
Δίκλινα, Standard και Οικογενειακά δωμάτια, με θέα της επιλογής σας.  
Στο βασικό τους εξοπλισμό περιλαμβάνουν μπαλκόνι, δορυφορική 
τηλεόραση, κλιματισμό και ιδιωτικό μπάνιο με καλλυντικά και σεσουάρ.

Το ξενοδοχείο φημίζεται για το Ελληνικό πρωινό που προσφέρει στην 
πελατεία του. Οι παροχές περιλαμβάνουν εστιατόριο, μπαρ, lounge 
καφέ με θέα στη θάλασσα, υπηρεσία δωματίου και δωρεάν Wi-Fi. Στο 
νέο χώρο ευεξίας που λειτουργεί στο ξενοδοχείο μπορείτε κι εσείς να 
χαλαρώσετε και να ανανεωθείτε. Ένα μασάζ ή μια περιποίηση σώματος 
στο Wellness Room του ξενοδοχείου θα «ταξιδέψει» τις αισθήσεις σας.

Σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, στο βο-
ρειότερο σημείο της Εύβοιας, σας περιμένει μια διαφορετική εμπειρία 
αναζωογόνησης και χαλάρωσης, όλες τις εποχές του χρόνου.

Ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες με μοναδική διακόσμηση και απίστευτη 
θέα στη θάλασσα. Διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, mini bar, Wi-Fi, 
αυτόνομος κλιματισμός, μπουρνούζια, παντόφλες, είδη ατομικής 
φροντίδας και σεσουάρ στο μπάνιο. 

Στο ξενοδοχείο λειτουργούν δύο εστιατόρια με προϊόντα από ιδιόκτητη 
φάρμα και 4 μπαρ. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την υγιεινή Μεσο-
γειακή κουζίνα, καθώς και τα απολαυστικά πρωινά μπουφέ.

Το Thermae Sylla Spa συνδυάζει την πραγματική ευεξία με τις ιατρικές 
θεραπείες Spa. Το μαγικό ιαματικό νερό αναβλύζει φυσικά από το υπέ-
δαφος (δίχως μηχανική βοήθεια), μεταφέροντας μαζί του ίχνη ραδονίου, 
που είναι ένα ισχυρό ιαματικό ιχνοστοιχείο με θεραπευτικές ιδιότητες.
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ΛΟΥΚΙΣΙΑ, ΈΥΒΟΙΑ

Κτήμα Ανθηδών

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Pefkaki Boutique Hotel

Βιώστε την ανάπαυλα μέσα στη γαλήνη της φύσης, ανάμεσα στη θά-
λασσα και το βουνό, όπως δεν την έχετε ξαναζήσει! Το Κτήμα Ανθηδών 
είναι ένας προορισμός για όλο το χρόνο, μια φάρμα που εκτείνεται σε 
60 στρέμματα με πληθώρα δραστηριοτήτων σε πνεύμα οικολογίας, 
φυσικής γαστρονομίας, αλλά και γνώριμων εθίμων και παραδόσεων. 
Λάβετε μέρος στη συγκομιδή διαφόρων καρπών του περιβολιού, 
συλλέξτε μανιτάρια και βότανα, δείτε από κοντά τα ελάφια, τις πάπιες, 
τις γαλοπούλες, τους φασιανούς, τα παγώνια, τα αγριογούρουνα, τα 
κατσικάκια, τα πόνι, τις στρουθοκαμήλους!

Διαθέτει Βίλες Luxury και Superior, Superior Family δύο υπνοδω-
ματίων, Παραδοσιακό Studio και Studio προσβάσιμο για ΑμΕΑ, όλα 
εναρμονισμένα εξωτερικά και εσωτερικά στο φυσικό περιβάλλον,  
με άρτιο εξοπλισμό, Wi-Fi και αυτόνομο κλιματισμό/θέρμανση.

Το Κέντρο Ευεξίας προσφέρει μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων, 
κατάλληλων για όλες τις ηλικίες και φυσικές ικανότητες.

Το εστιατόριο και το pool bar του ξενοδοχείου θα καλύψουν τις διατρο-
φικές σας ανάγκες, παραμένοντας πιστά στην οικολογική και υγιεινή 
φιλοσοφία του όλου συγκροτήματος.

Το Pefkaki Boutique Hotel Loutraki βρίσκεται στο Λουτράκι και απέχει 

λιγότερο από 1χλμ. από το Loutraki Thermal Spa, ενώ προσφέρει 

εστιατόριο, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, μπαρ και ιδιωτική 

παραλία. Αυτό το 4 αστέρων ξενοδοχείο παρέχει 24ωρη ρεσεψιόν, 

υπηρεσία δωματίου και δωρεάν WiFi. Το ξενοδοχείο διαθέτει οικογε-

νειακά δωμάτια.

Όλα τα δωμάτια στο Pefkaki Boutique Hotel Loutraki περιλαμβάνουν 

επιφάνεια εργασίας, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ιδιωτικό μπάνιο, 

κλιματισμό και ντουλάπα.

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + ΡΕΒΕΓΙΟΝ + BRUNCH

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Πρωινό και δείπνο καθημερινά
 ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων στις 24/12 

και παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Πρωινό καθημερινά
 ✓ Εορταστικό ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων στις 24/12 

και παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 31/12 με μουσική
 ✓ Brunch ανήμερα Χριστουγέννων 25/12 και ανήμερα Πρωτοχρονιάς 1/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ *VILLA (4ΑΤ)

23, 30/12 3 215 € 195 € 785 €

1ο & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο υπάρχον κρεβάτι
*Συνολική τιμή για 4 άτομα 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΡΕΒΕΓΙΟΝ + BRUNCH

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 
INLAND VIEW

2ΚΛΙΝΟ  
SUP SV

2ΚΛΙΝΟ  
DLX SV

2ΚΛΙΝΟ J. 
SUITE INLAND 

VIEW

2ΚΛΙΝΟ  
FAMILY SSV *3ο ΑΤΟΜΟ

24/12 2 159 € 175 € 187 € 195 € 212 € 100 €

31/12 2 175 € 187 € 198 € 212 € 225 € 115 €

27/12 ΠΡΩΙΝΟ 2 147 € 159 € 170 € 182 € 193 € 40 €

4/1 ΠΡΩΙΝΟ 2 97 € 109 € 120 € 132 € 144 € 40 €

SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW, DLX: DELUXE, J. SUITE: JUNIOR SUITE, SSV: SIDE SEA VIEW

*3ο άτομο σε Junior Suite & Family
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΑΧΑΪΑ

Kalavrita Canyon Hotel & Spa
ΒΟΛΟΣ

Aegli Hotel Volos

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

24, 30/12 3 192 € 349 €

23, 29, 30/12 4 250 € 454 €

4/1 3 176 € 313 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ DLX 2ΚΛΙΝΟ SUP *SUITE (2+2) 1ΚΛΙΝΟ STD

23, 29, 30/12 3 189 € 249 € 289 € 879 € 349 €

22, 23, 29, 30/12 4 248 € 320 € 380 € 1.130 € 460 €

27/12, 3/1 3 164 € 209 € 260 € 810 € 297 €

STD: STANDARD, DLX: DELUXE, SUP: SUPERIOR

1ο παιδί 2-12 ετών 10 € ανά διανυκτέρευση
3ο άτομο 20 € ανά διανυκτέρευση 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

Domotel Neve Mountain
ΚΑΡΠΈΝΗΣΙ

Country Club Hotel & Suites

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STANDARD 2ΚΛΙΝΟ SUPERIOR 2ΚΛΙΝΟ FAMILY ROOM

23, 29/12 4 385 € 424 € 540 €

27/12, 4/1 2 136 € 156 € 208 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
1ο παιδί 7-16 ετών 15 € ανά διανυκτέρευση 
3ο άτομο ανω των 16 ετών 30 € ανά διανυκτέρευση
Επιβάρυνση για Εορταστικό δείπνο 45 € ο ενήλικας και 25 € το παιδί έως 12 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, Sauna, hamam, Jacuzzi και γυμναστηρίου 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ
*CONNECTING 

(2 + 2)
*SUITE (2+2) 1ΚΛΙΝΟ

23/12 3 210 € 55 € 690 € 784 € 290 €

30/12 3 229 € 55 € 780 € 823 € 334 €

27/12 2 114 € 40 € 336 € 355 € 160 €

4/12 2 125 € 40 € 480 € 505 € 184 €

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 5 ετών 5 € ανά διανυκτέρευση, 2ο παιδί 6-12 ετών 10 € ανά 
διανυκτέρευση, Προαιρετική συμμετοχή στο ρεβεγιόν στις 24/12 55 € ο ενήλικας, 31/12 60 € ο ενήλικας, 30 € 
παιδί έως 7 ετών, 40 € παιδί 8-14 ετών. *Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

SUP
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Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται  
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia  
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5* στα Γιάννενα  
✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
Δεν περιλαμβάνονται: Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους.  
Η μεταφορά στο νησί. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται  
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia  
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kastro Maini 3* στην Αρεόπολη  
✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Η βαρκάδα στο Σπήλαιο Διρού. Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται  
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia  
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Chris & Eve 4* στην Κομοτηνή  
✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Πανόραμα 
Ιωαννίνων

Πετρόχτιση Μάνη
Αρεόπολη - Μυστράς

Θράκη
Ξάνθη - Πόρτο Λάγος

1η μέρα: Άθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα Αναχώ-
ρηση από Αθήνα και μέσω Λαμίας-Δομοκού-Κα-
λαμπάκας φθάνουμε στο πετρόχτιστο και γραφικό 
Μέτσοβο. Χρόνος στη διάθεσή σας για γνωριμία 
με το χωριό. Αναχώρηση για τα Γιάννενα. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο νεόκτιστο ξενοδοχείο GRAND 
SERAI 5*, στο κέντρο της πόλης. Δείπνο.

2η μέρα: Πάπιγκο - Μονοδένδρι - Κήποι Πρωινό 
και αναχώρηση για το Ανατολικό και Κεντρικό 
Ζαγόρι. Περνώντας από την Αρίστη και μέσω 
μιας καταπληκτικής διαδρομής θα φθάσουμε στο 
Μεγάλο Πάπιγκο, χτισμένο κάτω από την κορυφή 
Αστράκα της Τύμφης. Συνεχίζουμε για το Μονοδέν-
δρι και την Αγία Παρασκευή, για να δούμε από ψηλά 
το Φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου 
(Guinness 1997). Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και 
αναχώρηση για τους Κήπους για να θαυμάσουμε 
και να φωτογραφίσουμε τα γεφύρια του Κόκκορου 
και του Πλακίδα (ή Καλογερικό). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Γιάννενα - Νησάκι - Κάστρο - Άθήνα

Πρωινό και μετάβαση με το καραβάκι στο γραφικό 
νησάκι. Εκεί θα επισκεφθούμε τη Μονή Αγ. Νικολάου 
των Φιλανθρωπινών και το μουσείο. Επιστροφή στα 
Γιάννενα και χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη για 
να επισκεφθείτε το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσεί-
ο-τζαμί του Ασλάν Πασά και την ακρόπολη Ιτς Καλέ, 
με το Βυζαντινό Μουσείο και τον τάφο του Αλή Πασά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Πορεία επιστρο-
φής στην Αθήνα μέσω της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

1η μέρα: Άθήνα - Μυστράς - Γύθειο - Άρεόπολη 
Αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε 
στον ιστορικό Μυστρά. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. 
Μετάβαση στο γραφικό Γύθειο, χρόνος για βόλτα και 
γεύμα. Το απόγευμα άφιξη, τακτοποίηση στην Αρεόπο-
λη, στο ξενοδοχείο KASTRO MAINI 3*. Δείπνο.

2η μέρα: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Γερολιμένας 
Πρωινό και ξεκινάμε τις επισκέψεις μας με την Κυ-
πάρισσο, συνεχίζουμε με την Κοίτα, όπου θα δούμε 
τα πυργόσπιτα και τα Βυζαντινά μνημεία, κι έπειτα με 
την οχυρωμένη Βάθεια. Καθ’ οδόν για το Ταίναρο θα 
δούμε πολλούς πύργους, καθώς και τα αρχαία λατο-
μεία μαρμάρων. Στο λιμάνι του Πόρτο Κάγιο χρόνος 
για γεύμα και βόλτα κι ύστερα καφές στον απάνεμο 
Γερολιμένα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Άρεόπολη - Λιμένι 
Πρωινό και επίσκεψη στο σπήλαιο Γλυφάδα του 
Διρού (προαιρετική βαρκάδα). Συνεχίζουμε με την 
Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε. Τελευταίος 
σταθμός μας το παραθαλάσσιο Λιμένι για περίπατο 
και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Οίτυλο - Στούπα - Καρδαμύλη - 
Καλαμάτα - Άθήνα Πρωινό και ξεκινάμε για μια 
πανοραμική διαδρομή στη Μεσσηνιακή Μάνη, 
περνώντας από το Οίτυλο, τη Στούπα και τη γραφική 
Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο οχυρό συγκρότημα 
των Μούρτζινων. Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. 
Προσκύνημα στην πολιούχο Υπαπαντή, ελεύθερος 
χρόνος στο ιστορικό κέντρο. Αναχώρηση για Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις.

1η μέρα: Άθήνα - Κομοτηνή Αναχώρηση από 
Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα 
φτάνουμε το απόγευμα στην όμορφη Κομοτηνή. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο CHRIS & EVE 4*. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Υδροβιότοπος Έβρου - Δάσος Δαδιάς 
- Σουφλί - Άλεξανδρούπολη Πλούσιο πρωινό 
και αναχώρηση για τις Φέρες, με την Παναγία 
Κοσμοσώτειρα, το Υδραγωγείο και το συγκρότημα 
των Λουτρών. Στο Δέλτα του Έβρου θα ενημερω-
θούμε (καιρού επιτρέποντος) για το οικοσύστημα 
του ποταμού. Συνεχίζουμε για το Δάσος Δαδιάς και 
το Εθνικό Πάρκο. Μετάβαση στο Σουφλί, επίσκεψη 
στα καταστήματα με τα μεταξωτά μαντίλια. Θα 
περάσουμε από την Αλεξανδρούπολη, όπου θα 
έχουμε χρόνο για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στην 
Κομοτηνή. Δείπνο.

3η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη Πρωινό και 
ξεκινάμε για τα χωριά των Πομάκων, τη Σμίνθη και 
τον Εχίνο. Έπειτα κατηφορίζουμε για την Ξάνθη, το 
«σταυροδρόμι» Δύσης και Ανατολής. Θα δούμε την 
παλιά πόλη με τα αρχοντικά και τα στενά δρομάκια 
και θα γευματίσουμε σε ταβερνάκι. Ελεύθερος 
χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Κομοτηνή - Πόρτο Λάγος - Άθήνα 
Πρωινό και μικρή γνωριμία με την πόλη. Μετάβαση 
στο μαγευτικό Αγιορείτικο μετόχι του Πόρτο Λάγος, 
με τον Μεταβυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου & της 
Παναγίας Παντάνασσας, μέσα στη λίμνη Βιστωνίδα. 
Πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

3/1 SMILE PRICE 4 199 € 192 € 243 €

3/1 4 219 € 212 € 263 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 26/11 και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

Αναχωρήσεις: 4/1 Ώρα αναχώρησης: 07:00 π.μ. Αναχωρήσεις: 3/1 Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ. Αναχωρήσεις: 3/1 Ώρα αναχώρησης: 06:30 π.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
STD

2ΚΛΙΝΟ 
SUP

3ο 
ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ STD

4/1 SMILE PRICE 3 195 € 215 € 185 € 305 €

4/1 3 215 € 235 € 205 € 325 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR 
Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 26/11 και για περιορισμένες θέσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

3/1 SMILE PRICE 4 215 € 189 € 315 € 160 €

3/1 4 235 € 209 € 335 € 180 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 26/11 και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

Θεοφάνια
Εκδρομές με ημιδιατροφή 

με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 
σε τιμές Early Booking!
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Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενο-
δοχείο Park Hotel 4* στον Βόλο ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

4/1 SMILE PRICE 3 159 € 145 € 209 € 70 €

4/1 3 175 € 160 € 229 € 80 €

3/1 SMILE PRICE 4 239 € 209 € 284 € 85 €

3/1 4 259 € 229 € 309 € 95 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 26/11 και για περιορισμένες θέσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-10

4/1 SMILE PRICE 3 195 € 175 € 245 € 131 €

4/1 3 210 € 190 € 265 € 146 €

3/1 SMILE PRICE 4 268 € 241 € 343 € 175 €

3/1 4 288 € 261 € 365 € 185 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 26/11 και για περιορισμένες θέσεις
Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand 
Meteora 4* Sup ✓ Ημιδιατροφή ✓ Ξενάγηση σε 2 μονές των 
Μετεώρων ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται  
με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο  
ξενοδοχείο Siris Hotel 4* στον Λευκώνα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

1η μέρα: Άθήνα - Βόλος - Άθανασάκειο Άρχαι-
ολογικό Μουσείο Αναχώρηση από την Αθήνα με 
κατεύθυνση τη γιορτινά στολισμένη πρωτεύουσα 
της Μαγνησίας. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο 
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για τσιπουράκι και τοπικά μεζεδάκια. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο PARK HOTEL 4* στο κέντρο 
της πόλης. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Μηλιές - Βυζίτσα Πρωινό και αναχώρηση 
για το κεφαλοχώρι και πατρίδα του Άνθιμου Γαζή, τις 
Μηλιές, με την εκκλησία των Ταξιαρχών και την ιστορική 
Βιβλιοθήκη. Θα συνεχίσουμε εάν το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες για τη Βυζίτσα. Δυνατότητα για προ-
αιρετική πεζοπορία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα Πρωινό και 
αναχώρηση μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής για 
τα γραφικά Χάνια, όπου λειτουργεί το χιονοδρομικό 
κέντρο. Επόμενος σταθμός μας το μεγαλύτερο χωριό 
του Πηλίου, η Ζαγορά (καιρού επιτρέποντος). Συνε-
χίζουμε για την Τσαγκαράδα, στις βορειοανατολικές 
πλαγιές του βουνού, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο 
Πέλαγος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Άθήνα Μετά το 
πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Πηλιορείτικο κεφα-
λοχώρι, την Πορταριά, ένα παραδοσιακό οικισμό  στην 
δυτική πλευρά του Πηλίου. Σειρά έχει η Μακρυνίτσα. 
Βόλτα μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια 
πλατάνια και την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη Προδρόμου. 
Πορεία επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

1η μέρα: Άθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα Πρωινή 
αναχώρηση και μέσω Λαμίας-Δομοκού φτάνουμε 
στο «πέτρινο δάσος» των Μετεώρων. Ξενάγηση από 
επίσημο ξεναγό στις Μονές Μεγάλου Μετεώρου και 
Αγίου Στεφάνου. Ελεύθερος χρόνος στη γιορτινά 
στολισμένη Καλαμπάκα για γεύμα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο GRAND METEORA 4* SUP στο 
Καστράκι. Δείπνο.

2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα («Μύλος των 
Ξωτικών») Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Πλα-
στήρα. Άφιξη και περιήγηση στα χωριά της: Μεσενικόλα, 
Μορφοβούνι (γενέτειρα του Ν. Πλαστήρα), Κρυονέρι, 
Πεζούλα, Νεοχώρι και Μπελοκομίτη. Θα καταλήξουμε 
στο Φράγμα Ταυρωπού. Συνεχίζουμε ως την πλαζ Λα-
μπερού, όπου θα γευματίσουμε. Επόμενος σταθμός μας 
τα Χριστουγεννιάτικα στολισμένα Τρίκαλα και ο «Μύλος 
των Ξωτικών». Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων 
& Μανιταριών - «Άλπικό» Μέτσοβο Πρωινό και 
ξενάγηση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων 
και Μανιταριών. Συνεχίζουμε για το γραφικό Μέτσοβο. 
Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αρχοντικό Τοσίτσα, την 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και την Πινακοθήκη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Χωριά του Κόζιακα: Πύλη - Έλάτη - 
Περτούλι - Άθήνα Πρωινό και αναχώρηση για 
ολοήμερη εκδρομή στα ορεινά θέρετρα της Πίνδου. 
Θα επισκεφθούμε την Πύλη, το τοξωτό γεφύρι του Αγ. 
Βησσαρίωνα και θα πιούμε καφέ στην Ελάτη. Συνε-
χίζουμε για το Περτούλι. Χρόνος για γεύμα. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

1η μέρα: Άθήνα - Σέρρες Πρωινή αναχώρηση και με 
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις Σέρρες, στο ξενοδοχείο 
SIRIS HOTEL 4* στον Λευκώνα. Δείπνο.

2η μέρα: Σέρρες - Μπάνσκο Πρωινό και αναχώρηση 
για τον Προμαχώνα, διέλευση συνόρων και συνεχίζου-
με για το Μπάνσκο. Βρίσκεται στους πρόποδες τους 
Όρους Πίριν, 100χλμ. από τα σύνορα και σε υψόμετρο 
925μ. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά 
θέρετρα της Βουλγαρίας και έχει τη μεγαλύτερη περί-
οδο χιονιού. Ανάβαση στο βουνό Πίριν για να πιούμε 
καφέ στο σαλέ και όσοι επιθυμούν να κάνουν σκι. Όσοι 
δεν ακολουθήσουν μπορούν να περάσουν το χρόνο 
τους στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη 
 - Άνω Πορόια Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική 
γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώντας 
τη διαδρομή προς τον Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα 
ξεναγηθούμε στο στρατιωτικό Μουσείο και σε τμήματα 
των Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, που 
δημιουργήθηκε από φράγμα στον ποταμό Στρυμόνα. 
Χρόνος ελεύθερος για περίπατο και προαιρετική 
βαρκάδα, αλλά και φαγητό. Το απόγευμα θα πιούμε 
καφέ στα Άνω Πορόια αγναντεύοντας την κοιλάδα και 
τη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Σέρρες - Θεσσαλονίκη - Άθήνα Πρωινό 
και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στον 
Ναό του πολιούχου Αγ. Δημητρίου, χρόνος ελεύθερος 
για καφέ και βόλτα στην Πλατεία Αριστοτέλους. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου 
τύπου για την επίσκεψη στη Βουλγαρία.

Χιόνια στο Πήλιο
«Το βουνό των Κενταύρων»

Μετέωρα
«Μύλος Ξωτικών»

Σέρρες - Μπάνσκο
Λίμνη Κερκίνη 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 
4-12

3/1 SMILE PRICE 4 210 € 182 € 256 € 120 €

3/1 4 230 € 202 € 276 € 130 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 26/11 και για περιορισμένο 
αριθμό θέσεων

Αναχωρήσεις: 3/1, 4/1 Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ. Αναχωρήσεις: 3/1, 4/1 Ώρα αναχώρησης: 07:15 π.μ. Αναχωρήσεις: 3/1 Ώρα αναχώρησης: 07:00 π.μ.

Θεοφάνια
Εκδρομές με ημιδιατροφή 

με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 
σε τιμές Early Booking!
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Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδο-
χείο Byzantino Hotel 4* στην Άρτα ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνο-
δός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Περιλαμβάνονται: ✓  Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενο-
δοχείο Poseidon Palace 4* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα 
γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. 
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πο-
λυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο 
Lecadin Hotel 3* στο Καρπενήσι ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχη-
γός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα 
γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους.  
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Τζουμέρκα
Πρέβεζα

Όλυμπος
Παλαιός Παντελεήμονας

Καρπενήσι
Μεγάλο & Μικρό Χωριό 

1η μέρα: Άθήνα - Λίμνη Πουρναρίου - Κάτω Άθα-
μάνιο - Βουργαρέλι - Άρτα Πρωινή αναχώρηση για 
τα Αθαμάνια Όρη. Μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου 
και περνώντας από το ιστορικό χωριό Πέτα φθάνου-
με στις Μελάτες, για να θαυμάσουμε το μοναδικό 
θέαμα των φιόρδ της τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου. 
Συνεχίζουμε με το Κάτω Αθαμάνιο και το Παλαι-
οκάτουνο και ακολούθως το Βουργαρέλι, όπου 
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Γιώργη. 
Χρόνος για γεύμα. Το απόγευμα άφιξη, τακτοποίηση 
στο BYZANTINO HOTEL 4* στην Άρτα. Δείπνο.

2η μέρα: Tζουμέρκα (Άγναντα - Σπήλαιο  
Άνεμότρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί) Πρωινό 
και αναχώρηση. Μέσω Πλάκας φθάνουμε στα γρα-
φικά Άγναντα. Επίσκεψη στο Σπήλαιο Ανεμότρυπας 
(εάν είναι ανοιχτό). Επόμενος σταθμός τα Πράμαντα. 
Χρόνος για γεύμα και επίσκεψη στους γειτονικούς 
Μελισσουργούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Γεφύρι Άρτας - Πρέβεζα Πρωινό και 
αναχώρηση για το ξακουστό γεφύρι της Άρτας. Με-
τάβαση στην Πρέβεζα, περιήγηση στην παλιά πόλη, 
προσκύνημα στον πολιούχο Άγιο Χαράλαμπο. Χρόνος 
για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Άγίου Κοσμά -  
Θέρμο - Άθήνα Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώ-
λιο, πύλη εισόδου προς τη Λίμνη Τριχωνίδα, για να περι-
οδεύσουμε στα καταπράσινα χωριά της. Επίσκεψη στην 
Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά. Μετάβαση στο Θέρμο, ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα. Γύρος Λίμνης, επιστροφή στην Αθήνα.

Συνοπτικό 3ήμερης:  
Δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στην Πρέβεζα 

1η μέρα: Άθήνα - Έλάτεια (Μουσείο Θεσσα-
λικής Ζωής) - Λεπτοκαρυά Αναχώρηση από 
Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην 
Ελάτεια της Λάρισας, όπου θα επισκεφθούμε το 
Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής της οικογένειας Συρ-
μακέζη, που αναδεικνύει την αγροτική και αστική 
καθημερινότητα της περιοχής, μέσω προσομοίω-
σης παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων. 
Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για την Πλάκα 
Λιτοχώρου. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
POSEIDON PALACE 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Παλαιός Παντελεήμονας - Χιονο-
δρομικό Κέντρο Έλατοχωρίου Πρωινό και ανα-
χώρηση για το παραδοσιακό χωριό του Παλαιού 
Παντελεήμονα, με την υπέροχη θέα στον Όλυμπο 
και το Αιγαίο. Έπειτα, μέσω Κατερίνης φθάνουμε 
στο Ελατοχώρι, Παλιό και Νέο, από τους πλέον 
δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, όπου βρί-
σκεται και το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο του 
Νομού Πιερίας. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Όλυμπος - Άγ. Διονύσιος - Λιτόχωρο - 
Άθήνα Πρωινό και αναχώρηση για τους πρόποδες 
του Ολύμπου. Επίσκεψη στη Μονή του Αγ. Διο-
νυσίου (καιρού επιτρέποντος), η οποία βρίσκεται 
στον Όλυμπο, σε υψόμετρο 900μ., σε θέση που την 
καθιστά ένα πραγματικό οχυρό από τη φύση της. 
Επιστροφή στο Λιτόχωρο για γεύμα και αναχώρηση 
για Αθήνα. Άφιξη αργά το απόγευμα, με ενδιάμεσες 
στάσεις.

1η μέρα: Άθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - 
Καρπενήσι Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπε-
νήσι. Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής φτάνουμε στο 
ιστορικό Κεφαλόβρυσο, όπου θα έχουμε χρόνο για 
γεύμα. Συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό οικισμό των 
Κορυσχάδων, με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. 
Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο LECADIN HOTEL 3*. Δείπνο.

2η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μ. Προυσού
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι 
της Παναγίας Προυσιώτισσας. Ελεύθερος χρόνος για 
προσκύνημα και περιήγηση στους χώρους της μονής. 
Συνεχίζουμε για το Μικρό Χωριό, χτισμένο μέσα σε 
πυκνό ελατοδάσος, απέναντι από το Μεγάλο Χωριό. 
Μετάβαση στο Μεγάλο Χωριό, στους πρόποδες του 
Όρους Χελιδόνα. Χαρακτηριστικό του χωριού είναι τα 
καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τα γραφικά σπίτια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Καρπενήσι - Μονή Άγάθωνος - Λουτρά 
Υπάτης - Άθήνα Πρωινό και αναχώρηση για τη 
Μονή Αγάθωνος, μια «κιβωτό» της φύσης χτισμένη 
στις πλαγιές της Οίτης, με σημαντική θρησκευτική και 
οικολογική δραστηριότητα. Προσκύνημα στο σκή-
νωμα του Αγίου και επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, με τον Βοτανικό κήπο και τα εκθέματα από 
τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης. Συνεχίζουμε για τη Λου-
τρόπολη Υπάτης, για καφέ και περίπατο στο υπέροχο 
πάρκο. Θα καταλήξουμε στο καταπράσινο χωριό του 
Γοργοποτάμου, με την ιστορική γέφυρα και τα πολλά 
ταβερνάκια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και πορεία 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

4/1 SMILE PRICE 3 139 € 95 € 195 €

4/1 3 159 € 115 € 215 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 26/11  
και για περιορισμένες θέσεις

Αναχωρήσεις: 3/1, 4/1 Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ. Αναχωρήσεις: 4/1 Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ.Αναχωρήσεις: 4/1 Ώρα αναχώρησης: 08:30 π.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-10

4/1 SMILE PRICE 3 159 € 115 € 239 € 70 €

4/1 3 175 € 130 € 259 € 80 €

3/1 SMILE PRICE 4 215 € 150 € 339 € 90 €

3/1 4 235 € 170 € 359 € 100 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 26/11 και για περιορισμένες θέσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

4/1 SMILE PRICE 3 158 € 138 € 205 €

4/1 3 178 € 158 € 230 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 26/11  
και για περιορισμένες θέσεις
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Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται 
με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο 
ξενοδοχείο Grand Meteora 4* Sup στην Καλαμπάκα ✓ Ημιδιατρο-
φή  ✓ Ξενάγηση σε 2 μονές των Μετεώρων ✓ Αρχηγός/συνοδός 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

6/12 SMILE PRICE 3 169 € 153 € 215 € 115 €

6/12 3 189 € 170 € 235 € 125 €

27/12 SMILE PRICE 3 185 € 169 € 225 € 120 €

27/12 3 199 € 180 € 249 € 130 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 15/11 και για περιορισμένες θέσεις

1η μέρα: Άθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα Πρωινή 
αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λαμίας - Δομοκού 
φθάνουμε στο «πέτρινο δάσος» των Μετεώρων. 
Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στις Μονές Μεγάλου 
Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου. Ελεύθερος χρόνος 
στη γιορτινή Καλαμπάκα για γεύμα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο GRAND METEORA 4* SUP στο 
Καστράκι. Δείπνο.

2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα («Μύλος των 
Ξωτικών») Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη 
Πλαστήρα. Άφιξη και περιήγηση στα όμορφα χωριά 
της: Μεσενικόλα, Μορφοβούνι (γενέτειρα του Ν. 
Πλαστήρα), Κρυονέρι, Πεζούλα, Νεοχώρι και Μπε-
λοκομίτη. Θα καταλήξουμε στο Φράγμα Ταυρωπού 
για βόλτα και ψώνια. Συνεχίζουμε το γύρο της λίμνης 
για να καταλήξουμε στην πλαζ Λαμπερού, όπου θα 
γευματίσουμε. Επόμενος σταθμός μας τα στολισμένα 
Τρίκαλα, όπου θα μας εντυπωσιάσει ο «Μύλος των 
Ξωτικών» με το carousel, το παραμυθένιο σπίτι 
του Αϊ-Βασίλη, το παγοδρόμιο κ.ά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.

3η μέρα: Χωριά του Κόζιακα: Πύλη - Πόρτα 
Παναγιά - Έλάτη - Περτούλι Πρωινό και αναχώρη-
ση για ολοήμερη εκδρομή στα ορεινά θέρετρα της 
Πίνδου. Θα επισκεφθούμε την Πύλη, με τη Βυζαντινή 
εκκλησία του 12ου αιώνα Πόρτα Παναγιά, θα δούμε 
το τοξωτό γεφύρι του Αγ. Βησσαρίωνα και θα πιούμε 
καφέ στην Ελάτη. Συνεχίζουμε για το Περτούλι 
(καιρού επιτρέποντος), μέσα στα έλατα. Χρόνος για 
γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Καλαμπάκα
Μετέωρα

Αναχωρήσεις: 6/12, 27/12 Ώρα αναχώρησης: 07:15 π.μ.

Weekly
Εκδρομές με ημιδιατροφή 

με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
σε τιμές Early Booking!

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο 
ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 

4-12

27/12, 17/1 
 SMILE PRICE 3 159 € 145 € 209 € 70 €

27/12, 17/1 3 175 € 160 € 229 € 80 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 4/12 και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται 
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Park Hotel 4* στον Βόλο ✓ Ημιδια-
τροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται  
στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Βόλος
& Χωριά Πηλίου

1η μέρα: Άθήνα - Βόλος - Άθανασάκειο Άρχαιο-
λογικό Μουσείο Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και 
με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην πρωτεύουσα 
της Μαγνησίας, τον Βόλο. Θα ξεκινήσουμε τη γνωρι-
μία μας με την πόλη με επίσκεψη στο Αθανασάκειο 
Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα στη 
χώρα μας, το οποίο στεγάζεται στο υπέροχο Νεοκλα-
σικό κτίριο του 1909. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και απόλαυση μεζέδων 
στα τσιπουράδικα του Βόλου. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
PARK HOTEL 4*, τακτοποίηση. Δείπνο.

2η μέρα: Μηλιές - Βυζίτσα Πρωινό και αναχώρηση 
για μια αξέχαστη γραφική ανάβαση στις όμορφες 
πλαγιές του Πηλίου. Άφιξη στις Μηλιές, όπου θα 
δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών και τη δημόσια Βιβλιοθήκη με τα σπάνια 
χειρόγραφα. Συνεχίζουμε για τον παραδοσιακό οικι-
σμό Βυζίτσα, με τα επιβλητικά αρχοντικά και τη θέα 
στον Παγασητικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Βόλος Πρωινό 
και μετάβαση στην πετρόχτιστη και παραδοσιακή 
Μακρυνίτσα. Περίπατος μέχρι την κεντρική πλατεία 
με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, προσκύνημα στην 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Θα 
δούμε τη μαρμάρινη βρύση «Αθάνατο νερό» με τους 
λεοντόμορφους κρουνούς και θα πιούμε καφεδάκι 
στον ξακουστό «Θεόφιλο». Στη συνέχεια θα μεταβού-
με στο Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορταριά. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχωρήσεις: 27/12, 17/1 Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/11 SMILE PRICE 3 165 € 135 € 225 €

22/11 3 185 € 150 € 245 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 4/11 και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται 
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Crystal Mountian 3* στην Άνω Χώρα 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Ορεινή Ναυπακτία
«Κυνήγι» Μανιταριών

1η μέρα: Άθήνα - Ναύπακτος - Ορεινή Ναυπακτία
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και μέσω της 
γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου φτάνουμε στην ιστορική 
Ναύπακτο, με το Ενετικό Κάστρο και το γραφικό 
λιμάνι. Σύντομη γνωριμία με την πόλη και επίσκεψη 
στη Μονή Αυγουστίνου και Σεραφείμ. Άφιξη στο ξε-
νοδοχείο CRYSTAL MOUNTAIN 3* στην Άνω Χώρα. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.

2η μέρα: «Κυνήγι» Μανιταριών
Πρωινό και αναχώρηση για το (προαιρετικό) «κυνή-
γι» μανιταριών. Αναρίθμητα τα είδη μανιταριών που 
συναντά κανείς στο δάσος της Ορεινής Ναυπακτίας! 
Τόσο ποικιλόμορφα και ιδιαίτερα που σαγηνεύουν 
όποιον τα βρει, ώστε να επιθυμεί να τα γευτεί. Προ-
σοχή, όμως! Δεν είναι όλα τα μανιτάρια αθώα! Έμπει-
ρος μανιταρολόγος και γνώστης των ιδιαιτεροτήτων 
τους μάς κατευθύνει σε ένα «κυνήγι» διαφορετικό 
από τα συνηθισμένα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του 
συλλέγουμε μονάχα τα βρώσιμα μανιτάρια. Επιστρέ-
φοντας στο ξενοδοχείο μαθαίνουμε να τα καθαρίζου-
με σωστά και τα μαγειρεύουμε με όλο μας το μεράκι! 
«Ταξιδέψτε» σε μια γευσιγνωσία άγριων μανιταριών, 
με τη συνοδεία ντόπιου τσίπουρου. Δείπνο.

3η μέρα: Έλατού - Μονή Βαρνάκοβας - Άθήνα
Πρωινό και μετάβαση στην Ελατού, χτισμένη σε 
υψόμετρο 1000μ. Το όνομά της το πήρε από το πυκνό 
ελατοδάσος που την περιβάλλει. Συνεχίζουμε την 
ορεινή διαδρομή μας και φθάνουμε στην ιστορική 
Μονή Βαρνάκοβας, τη δεύτερη αρχαιότερη μονή της 
χώρας μας μετά το Μικρό Μετέωρο, με έτος ίδρυσης 
το 1077 μ.Χ. Πορεία για Αθήνα.

Αναχωρήσεις: 22/11 Ώρα αναχώρησης: 08:00 π.μ.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ!
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

14/2 SMILE PRICE 3 159 € 115 € 239 €

14/2 3 175 € 130 € 259 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 27/1 και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται 
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Byzantino Hotel 4* στην Άρτα 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ότι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Τζουμέρκα
Άγναντα - Πράμαντα

1η μέρα: Άθήνα - Λίμνη Πουρναρίου - Κάτω Άθα-
μάνιο - Βουργαρέλι - Άρτα Πρωινή αναχώρηση 
από Αθήνα για τα Αθαμάνια Όρη. Μέσω της γέφυρας 
Ρίου - Αντιρρίου και περνώντας από το χωριό Πέτα, 
όπου έγινε η ιστορική μάχη με τους Τούρκους, 
φθάνουμε στις Μελάτες, για να θαυμάσουμε τα φιόρδ 
της τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου. Συνεχίζουμε με 
το Κάτω Αθαμάνιο και το Παλαιοκάτουνο, με την 
Κόκκινη Εκκλησία, χτισμένη το 1281. Επόμενος 
σταθμός μας το Βουργαρέλι, όπου θα επισκεφθούμε 
το μοναστήρι του Αγίου Γιώργη. Ελεύθερος χρόνος. 
Το απόγευμα άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
BYZANTINO HOTEL 4* στην Άρτα. Δείπνο.

2η μέρα: Tζουμέρκα (Άγναντα - Σπήλαιο Άνεμό-
τρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί) Πρωινό και 
αναχώρηση για τα «σκαρφαλωμένα» στα βουνά χω-
ριά (καιρού επιτρέποντος). Μέσω Πλάκας φθάνουμε 
στα γραφικά Άγναντα. Θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο 
Ανεμότρυπας (εάν είναι ανοιχτό) και θα συνεχίσουμε 
για τα Πράμαντα, το ονομαστό μαστοροχώρι με τη 
γνήσια Ηπειρώτικη αρχιτεκτονική. Ελεύθερος χρόνος 
για γεύμα και επίσκεψη στους γειτονικούς Μελισ-
σουργούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Άγίου Κοσμά 
- Θέρμο - Άθήνα Πρωινό και αναχώρηση για το 
Παναιτώλιο, πύλη εισόδου προς τη Λίμνη Τριχωνίδα. 
Επίσκεψη στην ιερά Μονή Αγίου Κοσμά. Στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στο Θέρμο, όπου θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα στα ταβερνάκια. Συνεχίζουμε το γύρο της 
λίμνης. Επιστροφή στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις: 14/2 Ώρα αναχώρησης: 07:15 π.μ.
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Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται 
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Crystal Mountain 3* στην Άνω Χώρα 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

1η μέρα: Άθήνα - Ναύπακτος - Άνω Χώρα 
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω της γέφυρας 
Ρίου-Αντιρρίου άφιξη στην ιστορική Ναύπακτο. Ελεύ-
θερος χρόνος για περίπατο και καφέ. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για την Ορεινή Ναυπακτία, με ενδιάμεση 
στάση στο Τρίκορφο Δωρίδας, όπου θα επισκεφθούμε 
τη Μονή Αγ. Αυγουστίνου & Σεραφείμ, μοναδική για 
τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες της. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο CRYSTAL MOUNTAIN 3* στην Άνω 
Χώρα. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.

2η μέρα: Άμπελακιώτισσα - Έλατού Πρωινό και 
αναχώρηση για ένα από τα αρχαιότερα χωριά της 
Ορεινής Ναυπακτίας, την Ελατού, με την ιστορική 
Μονή Αμπελακιώτισσας (1455 μ.Χ.). Είναι κατά κοινή 
ομολογία η «ιερά κιβωτός» της Ναυπακτίας, γιατί 
φυλάσσει κειμήλια μεγάλης θρησκευτικής και καλ-
λιτεχνικής αξίας. Συνεχίζοντας την ορεινή διαδρομή 
μας συναντάμε την αμφιθεατρικά χτισμένη Ελατού, 
που μέχρι το 1928 είχε το Σλαβικό όνομα Ελετσού, 
δηλαδή «ευήλιο». Το σημερινό της όνομα το πήρε 
από το πυκνό ελατοδάσος που την περιβάλλει. Ελεύ-
θερος χρόνος για γεύμα και περίπατο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Μονή Βαρνάκοβας - Άθήνα Πρωινό και 
ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τη φύση. Στη συνέ-
χεια αναχώρηση για την ιστορική Μονή Βαρνάκοβας, 
τη δεύτερη αρχαιότερη μονή της χώρας μας μετά 
το Μικρό Μετέωρο, με έτος ίδρυσης το 1077 μ.Χ. 
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα μέσω της γέφυρας 
Ρίου-Αντιρρίου.

Ορεινή Ναυπακτία
Ελατού - Άνω Χώρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

24/1 SMILE PRICE 3 157 € 132 € 218 €

24/1 3 177 € 150 € 235 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 8/1  
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Αναχωρήσεις: 24/1 Ώρα αναχώρησης: 07:45 π.μ.

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται 
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Epirus Palace 5* ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.  
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

1η μέρα: Άθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα 
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λαμίας - Δομοκού 
- Καλαμπάκας φθάνουμε στο πετρόχτιστο και γρα-
φικό Μέτσοβο. Χρόνος για γνωριμία με το χωριό 
και αγορές τοπικών προϊόντων. Αναχώρηση για τα 
Γιάννενα, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
EPIRUS PALACE 5*. Δείπνο.

2η μέρα: Πάπιγκο - Μονοδένδρι - Κήποι

Πρωινό και αναχώρηση για το ανατολικό και 
κεντρικό Ζαγόρι. Περνώντας από την Αρίστη και 
μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής θα φθά-
σουμε στο Μεγάλο Πάπιγκο. Συνεχίζουμε για το 
Μονοδένδρι και την Αγία Παρασκευή, για να δούμε 
από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του 
κόσμου (Guinness 1997). Χρόνος για γεύμα και 
αναχώρηση για τους Κήπους, με τα χαρακτηριστικά 
γεφύρια Κόκκορου και Πλακίδα (ή Καλογερικό). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Νησάκι - Κάστρο - Άθήνα

Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των 
Ιωαννίνων, όπου θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι 
για το γραφικό νησί, με το μουσείο Αλή Πασά και 
τα τοπικά παραδοσιακά καταστήματα. Επιστροφή 
στα Γιάννενα και επίσκεψη στο Κάστρο, με το 
Μουσείο-τζαμί του Ασλάν Πασά και την ακρόπολη 
Ιτς Καλέ, με το Βυζαντινό Μουσείο και τον τάφο 
του Αλή Πασά. Αναχώρηση για Αθήνα μέσω της 
γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Γιάννενα
Πάπιγκο - Μέτσοβο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

21/2 SMILE PRICE 3 157 € 113 € 225 €

21/2 3 177 € 133 € 245 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 3/2  
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Αναχωρήσεις: 21/2 Ώρα αναχώρησης: 07:00 π.μ.



52

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Δευτέρα 6 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 07:30 το πρωί για την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, 
το Ναύπλιο με το ξακουστό Μπούρτζι. Πανέμορφή πόλη με εγκαταστάσεις που 
ευχαριστούν και τον πιο δύσκολο επισκέπτη. Ο Αγιασμός των Υδάτων εδώ είναι 
διαφορετικός, στον Ιερό ναό Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου και όπως κάθε χρόνο ο 
ιερέας κατά την διάρκεια της τελετής του Αγιασμού αφήνει τρία λευκά περιστέρια 
και στη συνέχεια γίνεται η κατάδυση του Σταυρού. Στην συνέχεια ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα στα τοπικά παραδοσιακά ταβερνάκια της πόλης. Επιστροφή 
στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20 €

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Κυριακή 19 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 07:30 π.μ. Στάση στον Ισθμό. Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο 
Χιονοδρομικό Κέντρο της Πελοποννήσου το οποίο βρίσκεται 15 χιλιόμετρα από 
την Ιστορική κωμόπολη των Καλαβρύτων, για να χαρείτε το χιονισμένο τοπίο. 
Ακολουθεί επίσκεψη στα ηρωικά Καλάβρυτα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για βόλτα και φαγητό στις τοπικές ταβέρνες με ντόπια προϊόντα και παραδοσιακές 
γεύσεις. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 22 €

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑ
Κυριακή 12 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 07.30 π.μ. Σύντομη στάση στο ύψος της Λειβαδιάς και στην συνέχεια 
προχωρούμε και φθάνουμε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Κελάρια, σε υψόμετρο 1.800μ. 
περίπου. Αφεθείτε στην άγρια ομορφιά του τοπίου και δοκιμάστε τις ικανότητές σας 
στο σκι (δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο για το τελεφερίκ). Επόμενος σταθμός ο 
δημοφιλής χειμερινός προορισμός της Ελλάδας, η γραφική Αράχωβα. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα και βόλτα. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20 €

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ - ΕΛΑΤΗ - ΒΥΤΙΝΑ
Κυριακή 26 Ιανουαρίου

Πρωινή αναχώρηση στις 07.30 από Αθήνα για το Χρυσοβίτσι όπου υπήρξε μεγάλο 
υλοτομικό κέντρο. Επίσκεψη στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας, το οποίο στεγάζεται 
σε ένα μεγάλο εργοστάσιο κατασκευασμένο το 1939. Πρόκειται για έναν χώρο 
που ιχνηλατεί τα πρώτα βήματα της βιομηχανικής επανάστασης στον αρκαδικό 
χώρο. Συνεχίζουμε με το Λιμποβίσι και το σπίτι του γέρου του Μοριά, όπου 
σήμερα λειτουργεί ως μουσείο και φιλοξενεί υλικό από τη ζωή και τη δράση του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στην συνέχεια, θα φθάσουμε στην Ελάτη όπου θα δούμε 
τις ξύλινες δημιουργίες του Χρήστου Σιμόπουλου. Μετάβαση στη Βυτίνα, όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και γεύμα. Πορεία επιστροφής για Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20 €

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ  
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ - ΖΑΡΟΥΧΛΑ
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου

Πρωινή αναχώρηση στις 07:30 για την Ακράτα. Ανηφορίζοντας στις πλαγιές 
του Χελμού φτάνουμε στη γραφική Λίμνη Τσιβλού. Τα σκουροπράσινα νερά 
της περιτριγυρίζονται από πεύκα, έλατα και άλλα δέντρα, συνθέτοντας ένα 
πανέμορφο τοπίο σε υψόμετρο 700μ. Από εδώ συνεχίζουμε για τη Ζαρούχλα. 
Ελεύθερος χρόνος για περίπατο και γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20 €

ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ - ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση στις 07:30 για Διακοφτό. Εκεί θα επιβιβασθούμε στον Οδοντωτό και 
μέσα από μια καταπληκτική διαδρομή, ακολουθώντας το Φαράγγι του Βουραϊκού 
ποταμού, καταλήγουμε στα Καλάβρυτα (750 μ. υψόμετρο). Στη συνέχεια 
μεταφερόμαστε στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας. Γνωριμία με την πόλη των 
Καλαβρύτων. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και ψώνια στα παραδοσιακά μαγαζιά 
της περιοχής. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 25 €

ΑΡΑΧΩΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Αναχωρούμε στις 07.30 το πρωί. Στάση στο ύψος της Λειβαδιάς για ξεκούραση. 
Επόμενος σταθμός οι Δελφοί, ο «ομφαλός της Γης» για τους αρχαίους Έλληνες, 
με τα μοναδικά ιστορικά μνημεία και τη μυστηριακή ατμόσφαιρα. Ξενάγηση από 
επίσημο ξεναγό στο Αρχαιολογικό Μουσείο (έξοδα ατομικά για την είσοδο). Στη 
συνέχεια, επίσκεψη στην κοσμοπολίτικη Αράχωβα, όπου θα έχουμε χρόνο για 
βόλτα στα γραφικά σοκάκια και φαγητό στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή 
στην Αθήνα αργά το απόγευμα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 25 €
*Η τιμή περιλαμβάνει την ξενάγηση στο μουσείο των Δελφών

ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ - ΚΟΣΜΑΣ
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση στις 07:30 για το όμορφο και τουριστικό Λεωνίδιο. Ύστερα από μια 
στάση γνωριμίας με τη γραφική πρωτεύουσα της Τσακωνιάς θα μεταβούμε στο 
ονομαστό μοναστήρι της Παναγιάς της Ελώνης που, χτισμένο κάθετα σε κοίλωμα 
βράχου στις πλαγιές του Πάρνωνα, συναρπάζει τον επισκέπτη με τη μυστηριακή 
ατμόσφαιρα και την άγρια φύση που το περιβάλλει. Συνεχίζουμε με ένα από τα 
ωραιότερα ορεινά χωριά της Πελοποννήσου, τον γραφικό Κοσμά. Εδώ, στην 
πανέμορφη πλατεία με την εντυπωσιακή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, τα 
οκτώ πλατάνια και τις τρεις βρύσες, θα γευματίσουμε. Επιστροφή στην Αθήνα 
αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 22 €
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H Ευρώπη γιορτάζει!
Παραμυθένιες Χριστουγεννιάτικες αγορές,  
κατάλευκα χιονισμένα τοπία, πολύχρωμες  
φωτισμένες πόλεις... 
Η ομορφότερη εποχή του χρόνου έφτασε 
και είναι μια ακόμα αφορμή για ταξίδι!
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Οργανωμένα ταξίδια  
στην Ευρώπη...
σελ. 68 - 93
αλύψ
Οργανωμένα ταξίδια  
στον υπόλοιπο κόσμο...
σελ. 94 - 101

Κρουαζιέρες  
γιορτές εν πλω...
σελ. 102 - 103

Καθαρά Δευτέρα  
προσφορές early bookings...
σελ. 104 - 109

Οδικά ταξίδια  
στην Ευρώπη...
σελ. 111 - 119

Ομαδικά εξωτικά ταξίδια  
σε μακρινούς προορισμούς...
σελ. 122 - 123

Ατομικά εξωτικά ταξίδια  
σε μακρινούς προορισμούς...
σελ. 124 - 128

Οργανωμένα ατομικά ταξίδια  
σε εξωτικούς προορισμούς...
σελ. 129 - 142
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1η μέρα: Άθήνα - Ντίσελντορφ - Κολωνία
Πτήση για το Ντίσελντορφ. Άφιξη και αναχωρούμε για την Κολωνία. Ξεκινάμε την 
περιήγησή μας στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, με ιδιαίτερα γραφική και 
ζωντανή παλιά πόλη. Θα δούμε το Σύμβολο και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
πόλης, τον Καθεδρικό ναό, το Μουσείο Σοκολάτας, με όψη καραβιού και ιστορία για την 
παρασκευή της λαχταριστής αυτής λιχουδιάς, και ολοκληρώνουμε με τη σιδηροδρομική 
γέφυρα της πόλης. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Κολωνία
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για να περιηγηθούμε στη Χριστουγεννιάτικη αγορά.
3η μέρα: Ντίσελντορφ
Πρωινό και αναχωρούμε για το Ντίσελντορφ. Η Ευρωπαϊκή αυτή μητρόπολη είναι ένα 
από τα σημαντικότερα βιομηχανικά και πολιτιστικά κέντρα της κοιλάδας του Ρήνου. 
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, με τα 300 μπαρ και μπιραρίες στη σειρά, 
το υστερο-Γοτθικής περιόδου Δημαρχείο, το έφιππο άγαλμα του δούκα Γιαν Βέλεμ, 
την Κένιγκσαλεε, γεμάτη ακριβά καταστήματα, την Κορνέλιουσπλατς με την κρήνη του 
Τρίτωνα. Συνεχίζουμε για το όμορφο πάρκο Χόφγκαρτεν, τον Πύργο του Ρήνου με την 
υπέροχη θέα, τα φουτουριστικά κτίρια του λιμανιού κ.ά. Χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Μάαστριχτ - Άαχεν
Πρωινό και αναχώρηση για το Μάαστριχτ ή αλλιώς το πέρασμα του ποταμού Μάας (το 
παλαιότερο ποτάμι του κόσμου). Διασχίζοντας το ιστορικό κέντρο της πόλης συναντάμε 
την πλατεία Vrijthof, όπου βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Σερβατίου και ο 
Ναός του Αγίου Ιωάννη με το χαρακτηριστικό κόκκινο πύργο. Τέλος, θα περάσουμε την 
παλαιότερη γέφυρα της Ολλανδίας, τη γέφυρα του Αγίου Σερβατίου. Ελεύθερος χρόνος 
και αναχωρούμε για το Άαχεν. Άφιξη και περιήγηση: Καθεδρικός Άαχεν, Δημαρχείο, 
Μητρόπολη, Ιαματικά Λουτρά «Καρόλους Τέρμεν». Χρόνος ελεύθερος πριν την 
επιστροφή μας στην Κολωνία.
5η μέρα: Μπριλ - Άουγκούστουσμπουργκ - Βόννη
Πρωινό και αναχωρούμε για το κοντινό Μπριλ, όπου θα επισκεφθούμε (εξωτερικά) 
το επισκοπικό Μπαρόκ παλάτι Αουγκούστουσμπουργκ και θα περπατήσουμε στους 
πανέμορφους κήπους του. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την παλιά πρωτεύουσα της 
Ομοσπονδιακής Δυτικής Γερμανίας, μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Κεντρικής 
Ευρώπης με πρώιμη εμπορική ανάπτυξη κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο και τον Μεσαίωνα, 
ως ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του Ρήνου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας 
στη Βόννη θα περάσουμε από το παλιό Μπαρόκ Δημαρχείο, τους χώρους του ονομαστού 
για τη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου, τη μοντέρνα Μουσική Ακαδημία, τον Μίνστερ, 
τον Άγιο Μαρτίνο, καθώς και το σπίτι του Μπετόβεν. Επιστροφή στην Κολωνία.
6η μέρα: Κολωνία - Άθήνα
Πρωινό και πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντίσελντορφ - Αθήνα  

με την «Aegean Airlines» 
✓ 5 διανυκτερεύσεις στο Novotel Cologne City 4*  

ή παρόμοιο 
✓ ΔΏΡΟ του γραφείου μας το Χριστουγεννιάτικο δείπνο 

στο ξενοδοχείο στις 24/12 
✓ Πρωινό καθημερινά 
✓ Μεταφορές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα 
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα,   
η κρουαζιέρα στον Ρήνο και όπου απαιτείται
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Κολωνία 
Βόρεια Ρηνανία
6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23/12 6 595 € 645 € +160 € 545 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Novotel Cologne City 4* 
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Δώρο το Εορταστικό δείπνο!  
στις 24/12 στο ξενοδοχείο

Σερβιριστό μενού, δεν περιλαμβάνονται ποτά
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Αμβούργο 
Χανσεατικές πόλεις

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12, 3/1

1η μέρα: Άθήνα - Άμβούργο
Πτήση για το Αμβούργο, άφιξη και άμεση ξενάγηση σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου. 
Περνάμε μέσα από το πράσινο στους εκθεσιακούς χώρους, από τη συνοικία του λιμανιού St Pauli 
με την ψαραγορά, τους ταρσανάδες και τις αποβάθρες. Στην «καρδιά» της παλιάς πόλης θα δούμε 
την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ, το Χρηματιστήριο, καθώς και το παλιό Δημαρχείο στις όχθες της 
λίμνης Άλστερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε πεζή να γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο.
2η μέρα: Βίσμαρ - Λίμπεκ
Μεταφορά στη σπουδαία Χανσεατική πόλη Βίσμαρ. Εδώ θα θαυμάσουμε τους Γοτθικούς ναούς που 
έχουν χτιστεί με τη χρήση του χαρακτηριστικού κόκκινου τούβλου, πληθώρα κτιρίων εποχής, την 
κεντρική πλατεία με την κρήνη, το λιμάνι κ.ά. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για την παλιά 
Χανσεατική πόλη Λίμπεκ. Εδώ θα δούμε τον Ναό της Παναγίας, τα σπίτια διάσημων λογοτεχνών, 
όπως αυτό των αδελφών Μαν, θα επισκεφθούμε το σπίτι-μουσείο του καγκελάριου Willy Brand,  
για να καταλήξουμε στη γειτονιά με τις αποθήκες αλατιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Λίνεμπουργκ - Άμβούργο
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το Λίνεμπουργκ. Ξεκινώντας από την πλατεία του Δημαρχείου 
και περνώντας από τις παλιές γειτονιές των αλατωρύχων, θα κατευθυνθούμε προς το λιμάνι όπου 
θα κάνουμε και στάση για καφέ. Επιστροφή στο Αμβούργο και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
4η μέρα: Βρέμη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βρέμη, μια παραμυθένια πόλη με σύγχρονη αύρα. Η περιήγηση 
στα αξιοθέατα της πόλης δεν απαιτεί χάρτη: 2.000 καρφιά από ορείχαλκο και ατσάλι οδηγούν από 
την αυλή της εκκλησίας Liebfrauen στην κεντρική πλατεία και από εκεί προς την οδό Böttcher-
straße. Απαράμιλλο έμβλημα της πόλης παραμένει το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο, καθώς και η 
σεβάσμια φιγούρα του Roland (UNESCO), προστάτη του εμπορίου, στην ιστορική κεντρική πλατεία. 
Και φυσικά, εδώ βρίσκεται και το άγαλμα του Gerhard Marcks που αναπαριστά τους μουσικούς 
της Βρέμης. Στην ίδια πλατεία βρίσκεται και ο Καθεδρικός του St Petri και η Liebfrauenkirche. Η 
είσοδος στο ναό είναι δωρεάν, ενώ μπορείτε να ανεβείτε στο καμπαναριό του για να θαυμάσετε τη 
θέα. Ελεύθερος χρόνος για καλύτερη γνωριμία με την πόλη και επιστροφή στο Αμβούργο.
5η μέρα: Άμβούργο - Άθήνα
Πρωινό ελεύθερο και χρόνος αρκετός για μια επίσκεψη σε ένα από τα θαυμάσια μουσεία της πόλης 
είτε στη σπουδαία αγορά της, μέχρι την ώρα μεταφοράς στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα η 4η μέρα περιλαμβάνει Βρέμη - Αμβούργο και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αμβούργο - Αθήνα  
με «Aegean Airlines»

 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Αμβούργο στο Novotel Hamburg 
4* (22/12, 3/1), Holiday Inn Express Hamburg - City 
Hauptbahnhof 3* (29/12) ή παρόμοια

 ✓ Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, εσωτερικοί χώροι
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 5 595 € 645 € +140 € 545 €

29/12 5 695 € 745 € +295 € 645 €

3/1 4 545 € 595 € +120 € 495 €

Holiday Inn Express Hamburg City Hauptbahnhof 3*

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Novotel Hamburg 4*
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1η μέρα: Άθήνα - Νυρεμβέργη
Πρωινή πτήση για το Μόναχο, άφιξη και μεταφορά στη Νυρεμβέργη. Ακολουθεί 
περιήγηση στην παλιά πόλη. Το επιβλητικό κάστρο, τα παραδοσιακά κτίρια, οι Γοτθικοί 
ναοί και οι όμορφες γέφυρες του ποταμού Pegnitz «μεταφέρουν» τον επισκέπτη αιώνες 
πίσω... Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βαμβέργη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μαγευτικό Μπάμπεργκ στη Φραγκονία, χτισμένο πάνω 
σε 7 λόφους, με εκπληκτική αρχιτεκτονική, παλαιοπωλεία και εννέα ζυθοποιίες με πάνω 
από 30 ποικιλίες της περίφημης Γερμανικής μπίρας. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο, 
τον Καθεδρικό Ναό. Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε μία από τις πολλές ποικιλίες 
μπίρας και τοπικές λιχουδιές της Φραγκονίας. Επιστροφή το απόγευμα στη Νυρεμβέργη 
για να δούμε το Ειδικό Δικαστήριο, την Κομαντατούρα και την αγορά της πόλης.
3η μέρα: Ρότενμπουργκ - Ντίνκελσμπιλ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρότενμπουργκ, μία από τις ωραιότερες πόλεις της 
Βαυαρίας, στις όχθες του ποταμού Τάουμπερ. Το όνομά της σημαίνει «κόκκινο φρούριο», 
λόγω του κόκκινου χρώματος στις σκεπές των κτιρίων, ενώ οι περισσότερες κατοικίες 
και τα καταστήματα χρονολογούνται από το 1560. Μόλις 30’ από το Ρότενμπουργκ, η 
πόλη Ντίνκελσμπιλ με τα όμορφα σπίτια κατασκευασμένα από ξύλο, παλιά κάστρα και 
παρεκκλήσια, θα σας μαγέψει! Επιστροφή στη Νυρεμβέργη.
4η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ. Το Ρέγκενσμπουργκ 
βρίσκεται στην «καρδιά» της Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην 
άκρη του Βαυαρικού δάσους. Η πόλη αποτελούσε από τον Μεσαίωνα έως και την αρχή 
του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά 
πόλη υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η 
γραφικότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Συνεχίζουμε για την Βαλχάλα (εξωτερικά), την 
αρχιτεκτονικά πετυχημένη μεταφορά του Παρθενώνα στον Δούναβη από τον Λουδοβίκο 
Α’ της Βαυαρίας. Η περιοχή είναι εντυπωσιακά χτισμένη σε ένα λόφο ακριβώς πάνω από 
τον ποταμό. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη.
5η μέρα: Νυρεμβέργη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για βόλτα στις αγορές της γιορτινής πόλης.
6η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόναχο. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του 
Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε 
το ανάκτορο Ρέζιντεντς και περνώντας από την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα 
καταλήξουμε στην πλατεία του Νεογοτθικού δημαρχείου, με τη Στήλη της Παρθένου 
Μαρίας. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.
Σημείωση: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα  

με «Lufthansa Airlines»
✓ 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο Park Plaza Nuremberg 4*  

ή παρόμοιο
✓ Πρωινό καθημερινά 
✓ Μεταφορές βάσει προγράμματος με πολυτελές 

κλιματιζόμενο πούλμαν
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται παραπάνω
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 € 
Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Νυρεμβέργη 
Βαμβέργη
5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 23, 24, 26, 29, 30/12, 2/1

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Park Plaza Nuremberg 4* 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 29/12 6 645 € 695 € +180 € 595 €

23, 24, 26, 
30/12 5 595 € 645 € +160 € 545 €

2/1 5 545 € 595 € +140 € 495 €
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5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 23, 24, 26, 29, 30/12, 2/1

1η μέρα: Άθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την 
Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το 
ανάκτορο Ρέζιντεντς και περνώντας από την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε 
στην πλατεία του Νεογοτθικού δημαρχείου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νόισβανσταϊν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Ομπεραμεργκάου, το χωριό με τα ζωγραφισμένα 
σπίτια. Επόμενη στάση μας στο Κάστρο Νόισβανσταϊν. Δεσπόζει ανάμεσα στις ψηλές κορφές των 
Άλπεων και είναι ίσως το ωραιότερο κάστρο του κόσμου! Επιστροφή στο Μόναχο.
3η μέρα: Μόναχο
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Για όσους το επιθυμούν ο συνοδός της εκδρομής θα είναι 
διαθέσιμος για μια επίσκεψη στην περίφημη Γλυπτοθήκη του Μονάχου. Για τη συνέχεια 
προτείνουμε μια επίσκεψη στο Νίμφενμπουργκ (Γερμανικά: Schloss Nymphenburg), ένα παλάτι σε 
στιλ Μπαρόκ το οποίο θα δούμε εξωτερικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, απόγευμα ελεύθερο.
4η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένιχσλος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Κίμζεε με τα δύο μικρά νησάκια, Χέρεν Κίμζεε & Ντάμεν 
Κίμζεε. Επιβίβαση στο φέρι-μποτ για το Χέρεν Κίμζεε, όπου θα θαυμάσουμε το παλάτι Κένιχσλος, 
πιστό αντίγραφο του παλατιού των Βερσαλλιών και το μεγαλύτερο σε πλούτο από τα 6 παλάτια του 
Λουδοβίκου του Β’. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
5η μέρα: Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ με τη μοναδική μουσική κουλτούρα και τα πανέμορφα 
τοπία. Θα σας εντυπωσιάσει το μωσαϊκό του Altstadt, η παλιά πόλη με τους χαριτωμένους τρούλους 
και τα καμπαναριά, το εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του λόφου και τα χιονισμένα βουνά. 
Περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
6η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Άθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, που βρίσκεται στην «καρδιά» της Βαυαρίας, 
στο βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην άκρη του Βαυαρικού δάσους. Η πόλη, η οποία 
ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, αποτελούσε από τον Μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα 
ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά 
Μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα της περιοχής είναι 
ονομαστή. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα  
με «Lufthansa»

 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα  
με πολυτελές πούλμαν

 ✓ 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο Holiday Inn Munich City  
Center 4* ή παρόμοιο

 ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 € 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, επισκέψιμους χώρους
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο μπουφέ:  
24/12 στο ξενοδοχείο (συμπεριλαμβάνεται πακέτο ποτών)
Τιμή: 59 €/ενήλικας, 29 €/παιδί 
Δηλώσεις συμμετοχής έως 20/11

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 29/12 6 645 € 695 € +180 € 595 €

23, 24, 26, 
30/12

5 595 € 645 € +160 € 545 €

2/1 5 545 € 595 € +140 € 495 €

Μόναχο 
Σάλτσμπουργκ

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Holiday Inn Munich City Center 4* 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βερολίνο - Αθήνα  
με «Aegean Airlines»

 ✓ 3, 4, 5 διανυκτερεύσεις στο Courtyard Berlin City Centre 4* 
 ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος

 ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός για την ξενάγηση στην πόλη, 
το Σαν Σουσί και το Πότσνταμ

 ✓ Είσοδοι στο Μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί 
 ✓ ΔΏΡΟ η ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη και τη Λειψία
 ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρόμιου & επίναυλος καυσίμων 175 €. Αχθοφο-
ρικά, φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, πάρκα 
και λοιπά αξιοθέατα. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

Σημειώσεις: 
Το 6ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη 
μέρα. Στο 4ήμερο πρόγραμμα παραλείπεται η ελεύθερη μέρα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις charter της 
«Aegean Airlines»

 ✓ 2 διαν/σεις στη Βιέννη σε ξενοδοχείο 4*
 ✓ 2 διαν/σεις στη Βουδαπέστη σε ξενοδοχείο 4*
 ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
 ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
 ✓ Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρόμιου & επίναυλος καυσίμων 155 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

4, 5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 22, 23, 26, 29, 30/12, 2/1

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 22/12 6 645 € +150 € 545 €

23/12 5 595 € +130 € 495 €

26/12, 2/1 4 545 € +100 € 445 €

29/12 6 775 € +300 € 675 €

30/12 5 695 € +230 € 595 €

1η μέρα: Άθήνα - Βερολίνο - Μουσείο Περγάμου
Πτήση για Βερολίνο. Άφιξη και ξενάγηση. Θα δούμε την Πύλη του Βρανδεμβούργου, το Κοινοβούλιο, 
τη στήλη της Νίκης, το Δημαρχείο, τμήματα από το πρώην Τείχος του Βερολίνου, την Όπερα κ.λπ. και 
θα καταλήξουμε στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον Μουσείο Περγάμου, με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές 
Ελληνικών αρχαιοτήτων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Courtyard Berlin City Centre 4*.
2η μέρα: Βερολίνο - Άνάκτορα Σαν Σουσί - Πότσνταμ
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Πότσνταμ και τα περίφημα ανάκτορα Σαν Σουσί του Φρειδερίκου Β’, 
που σκοπό είχαν να συναγωνιστούν τις Βερσαλλίες. Επιστροφή στο Βερολίνο και χρόνος ελεύθερος.  
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την «καρδιά» του νέου Βερολίνου, την πλατεία Πότσνταμ (Potsdamer 
Platz), όπου βρίσκεται το «Sony Center» με τον εντυπωσιακό θόλο, το κινηματογραφικό μουσείο με 
κοστούμια της Μάρλεν Ντίτριχ, το Καζίνο κ.ά.
3η μέρα: Βερολίνο
Ελεύθερη μέρα για βόλτες στην όμορφη πόλη. Διασχίστε με τα πόδια την Under den Linden, τη λεωφόρο 
με τα ωραιότερα Μπαρόκ και Νεοκλασικά κτίρια του Βερολίνου, και ανεβείτε στον Πύργο της Τηλεόρασης 
(365 μέτρα) στην Aλεξάντερ Πλατς, για μια πανοραμική θέα της γύρω περιοχής.
4η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Λειψία - Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για την ημερήσια εκδρομή μας στη Δρέσδη, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Έλβα και τη Λειψία, το «μικρό Παρίσι της Σαξονίας» - δώρο του γραφείου μας! Επιστροφή στο Βερολίνο.
5η μέρα: Βερολίνο - Άθήνα

1η μέρα: Άθήνα - Βιέννη - Χριστουγεννιάτικες αγορές
Πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές. Ξενάγηση στην πόλη 
με τοπικό ξεναγό. Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στη Λεωφόρο του Pινγκ. 
Επισκέψεις στον Καθεδρικό Ναό του Aγ. Στεφάνου και στην ιστορική Ελληνική παροικία. Μεταφορά  
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η μέρα: Δάση Βιέννης - Μπρατισλάβα - Βιέννη
Πρωινό και επίσκεψη στα Βιεννέζικα Δάση. Πρώτα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού 
στο Xαϊλιγκενκρόιτς. Κατόπιν στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο 
των Aψβούργων. Τέλος, θα επισκεφθούμε τη γνωστή λουτρόπολη Mπάντεν. Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα, όπου θα περιηγηθούμε. Επιστροφή στη Βιέννη.
3η μέρα: Βιέννη - Παραδουνάβια χωριά - Βουδαπέστη
Πρωινό και αναχώρηση. Θα επισκεφθούμε το Έστεργκομ, το Βίσεγκραντ, το πιο ιστορικό αξιοθέατο  
της μαγευτικής Καμπής του Δούναβη, και θα καταλήξουμε στο γραφικό χωριό του Αγίου Ανδρέα.  
Το απόγευμα άφιξη, τακτοποίηση στη Βουδαπέστη. Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Κρουαζιέρα στον Δούναβη (προαιρετικά) 
Πρωινό και ξενάγηση στη Βουδαπέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το πανέμορφο νησάκι  
της Mαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων, τον Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία  
του Mατίας, τον Λόφο Γκέλερτ κ.ά. Το βράδυ προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Άθήνα

Βερολίνο

Βιέννη Βουδαπέστη 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 5
Courtyard by 

Marriott 4* Sup
569 € +160 € 499 €
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Βουδαπέστη 
Παραδουνάβια χωριά 

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 26/12, 29/12, 2/1

1η μέρα: Άθήνα - Βουδαπέστη (ξενάγηση)
Πτήση για την όμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη και ξεκινάμε ξενάγηση από την Πέστη, με τη μεγάλη 
πλατεία των Ηρώων και το εντυπωσιακό άγαλμα του αρχάγγελου Γαβριήλ. Εν συνεχεία θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου, τη μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. 
Πορεία κατά μήκος του Δούναβη, όπου θα θαυμάσουμε τις όμορφες γέφυρες και θα φτάσουμε 
στην πλευρά της Βούδας. Εκεί θα μας εντυπωσιάσουν το Κάστρο, ο Πύργος των Ψαράδων και ο 
ιστορικός Ναός του Αγ. Ματία. Επόμενος σταθμός ο Λόφος Γκέλερτ και η ακρόπολη (Citadella). 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη.
2η μέρα: Βουδαπέστη - Κοινοβούλιο (ξενάγηση) - Σκεπαστή Άγορά - Vaci Utca
Πρωινό και ξενάγηση (εσωτερικά) στο Κοινοβούλιο, για να γνωρίσουμε τον πλούσιο διάκοσμο, 
την Αγία Κορώνα, το Σκήπτρο της Ουγγαρίας, το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου και το Χρυσό Μήλο 
της Εξουσίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την κλειστή αγορά και την πλατεία Vörösmarty. Εκεί 
στήνεται μια εορταστική αγορά με 122 πάγκους με χειροποίητα προϊόντα και τρόφιμα. Αξίζει να 
δοκιμάσετε σούπα γκούλας μέσα σε ψωμί, στρούντελ, λουκάνικα και Χριστουγεννιάτικα μπισκότα. 
3η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (προαιρετικά)
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την προαιρετική εκδρομή στη Βιέννη (κόστος 60 €). Θα ξεναγηθούμε 
στην Αυστριακή πρωτεύουσα και θα δούμε τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, το Μπελβεντέρε, το ανάκτορο Σενμπρούν κ.ά. Θα 
καταλήξουμε στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται ο Μητροπολιτικός Ναός Άγιος Στέφανος. Θα 
περπατήσουμε στην ιστορική Ελληνική παροικία, όπου βρίσκεται το σπίτι του Ρήγα Φεραίου. Χρόνος 
ελεύθερος στο κέντρο της πόλης, επιστροφή στη Βουδαπέστη. Το βράδυ της Παραμονής των 
Χριστουγέννων σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε στο γνωστό εστιατόριο «Borkatakomba»  
και να περάσουμε μια όμορφη νύχτα με τσιγγάνικα βιολιά, τοπική κουζίνα & «αίμα του ταύρου»!
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - «Βασιλικό γεύμα»
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το 
χωριό των καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας. Συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ, με το περίφημο βασιλικό 
ανάκτορο. Έπειτα θα απολαύσουμε το γιορτινό μας γεύμα στο Αναγεννησιακό εστιατόριο «Renais-
sance». Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε 
τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη για να περάσουμε στην πόλη Στούροβο της 
Σλοβακίας απ’ όπου θα απολαύσουμε την καταπληκτική θέα. Επιστροφή στη Βουδαπέστη.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Άθήνα
Σημείωση: To 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Marriott 5* Mercure Korona 4* Sup

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη - Αθήνα με 
πτήση charter της «Aegean Airlines» 

 ✓ Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 
 ✓ Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά 
 ✓ 2 ξεναγήσεις στη Βουδαπέστη με Ελληνόφωνο ξεναγό
 ✓ Ξενάγηση στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας
 ✓ Εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά με Ελληνόφωνο ξεναγό
 ✓ «Βασιλικό» γεύμα στο εστιατόριο «Renaissance» 
με απεριόριστη κατανάλωση ποτών (εκτός από τις 
αναχωρήσεις 26/12 & 2/1) 

 ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στη Βουδαπέστη 
 ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρόμιου & επίναυλος καυσίμων 155 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο:  
24/12 στην παραδοσιακή Czarda «Βοrkatakomba» 
Mε φολκλόρ χορούς και τσιγγάνικη μουσική 
Περιλαμβάνεται η μεταφορά με λεωφορείο
Τιμή: 60 €/άτομο, 50 €/παιδί

Προαιρετικό Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς:  
Κρουαζιέρα στο Δούναβη
Mε τσιγγάνικη μουσική και δείπνο σε μπουφέ 
Τιμή: 120 €/άτομο

Σημειώσεις: 
• Η συμμετοχή στα προαιρετικά εορταστικά δείπνα θα πρέπει 
να δηλωθεί με την κράτησή σας. Θα τηρηθεί προτεραιότητας. 
• Οι τιμές για ξενοδοχεία Ibis Styles Castle 3* Sup & Novotel 
City 4* περιλαμβάνουν μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο 
της Βουδαπέστης, μια πανοραμική ξενάγηση στην πόλη και  
στα παραδουνάβια χωριά.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 5

Ibis Styles Castle 
3* Sup 439 € +100 € 360 €

Courtyard by 
Marriott 4* Sup 559 € +90 € 490 €

Mercure Korona 
4* Sup 599 € +160 € 490 €

Marriott 5* 699 € +250 € 580 €

26/12

4 Ibis Styles Castle 
3* Sup 319 € +100 € 260 €

5

Courtyard by 
Marriott 4* Sup 459 € +90 € 419 €

Mercure Korona 
4* Sup 499 € +160 € 390 €

Marriott 5* 579 € +250 € 460 €

29/12 5

Novotel Hotel 
City 4* 499 € +190 € 440 €

Courtyard by 
Marriott 4* Sup 659 € +90 € 569 €

Marriott 5* 769 € +250 € 650 €

2/1 5

Ibis Styles Castle 
3* Sup 399 € +100 € 320 €

Courtyard by 
Marriott 4* Sup 489 € +90 € 420 €

Mercure Korona 
4* Sup 539 € +160 € 430 €

Marriott 5* 629 € +250 € 510 €
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1η μέρα: Άθήνα - Πράγα
Πτήση για Πράγα. Άφιξη και η ξενάγησή μας ξεκινά με την ιστορική Μάλα Στράνα. Θα 
επισκεφθούμε την Μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από τη Γοτθική 
γέφυρα του Καρόλου μέσω της «Βασιλικής οδού» ως την πλατεία της παλιάς πόλης, με το 
Δημαρχείο και το αστρονομικό ρολόι. Γεύμα σε εστιατόριο και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρωινό και συνεχίζουμε την ξενάγησή μας με το μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέτο. 
Κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Καστρούπολη, την ακρόπολη της Πράγας, και καταλή-
γουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στη βασιλική του Αγ. Γεωργίου. 
Ακολουθεί 2ωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, με γεύμα σε μπουφέ. Θα γνωρίσου-
με ακόμα την Εβραϊκή συνοικία και τον ακριβότερο δρόμο της πόλης, την οδό Παρισινών.
3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τη γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι στη Δυτική 
Βοημία. Περιήγηση, γεύμα σε εστιατόριο. Αναχώρηση για την Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
4η μέρα: Πράγα
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να ανακαλύψετε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές!
5η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Βιέννη. Ενδιάμεση στάση στο Τσέσκι Κρουμλόβ, με τους 
χειμάρρους του Μολδάβα και τα καλοδιατηρημένα Γοτθικού και Αναγεννησιακού ρυθμού 
κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια. Γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο και συνεχί-
ζουμε για Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα Δάση - Μπάντεν Μπάντεν
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη. Μεταξύ άλλων θα δούμε το διάσημο δρόμο Mariahilfer 
Strasse, την Όπερα, το Δημαρχείο, το παλάτι Hofburg, τα ανάκτορα Schonbrunn κ.ά. Γεύμα 
σε εστιατόριο. Αναχώρηση για την εκδρομή μας στα Βιεννέζικα Δάση. Στάσεις στο μονα-
στήρι του Χάιλιγκενκρόιτς και την τοποθεσία Μάγιερλινγκ. Θα κλείσουμε την εκδρομή μας 
με επίσκεψη και γνωριμία με τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Παραδουνάβια χωριά - Βουδαπέστη
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την Μπρατισλάβα όπου θα ξεναγηθούμε πα-
νοραμικά. Συνεχίζουμε για τη Βουδαπέστη μέσω των παραδουνάβιων χωριών. Θα συνα-
ντήσουμε το χωριό των καλλιτεχνών Άγιο Ανδρέα και θα ανηφορίσουμε στο Βίσεγκραντ. 
Γεύμα σε εστιατόριο. Άφιξη στη Βουδαπέστη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
8η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξενάγηση στην Πέστη: Πλατεία Ηρώων, Όπερα, οδός Αντράσι, Καθεδρικός 
Ναός Αγίου Στεφάνου. Μέσω της γέφυρας των αλυσίδων περνάμε στην πλευρά της Βού-
δας και να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, με θέα σε όλη την πόλη. Το βράδυ σας προ-
τείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη ή δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα της Βουδαπέστης.
9η μέρα: Βουδαπέστη - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα & Βουδαπέστη - 
Αθήνα με «Aegean Airlines» 

 ✓ 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (4 Πράγα,  
2 Βουδαπέστη, 2 Βιέννη)

 ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος

 ✓ 1 γεύμα στη Βουδαπέστη σε εστιατόριο
 ✓ 1 γεύμα στην εκδρομή στα Παραδουνάβια σε εστιατόριο 
 ✓ 1 γεύμα στο Τσέσκι Κρουμλόβ
 ✓ 1 γεύμα στην Πράγα σε εστιατόριο
 ✓ 1 γεύμα στο Κάρλοβι Βάρι
 ✓ 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στον Μολδάβα
 ✓ Ελληνόφωνος τοπικός αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

Πράγα - Βιέννη 
Βουδαπέστη
9 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 28/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12 9 795 € +250 € 695 €

28/12 9 875 € +320 € 795 €

Austria Trend Hotel Doppio 4*Vienna House Diplomat Prague 4* Novotel Budapest Centrum 4* 

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)
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Πράγα 
Κάρλοβι Βάρι 

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
22, 23, 24, 26, 29, 30/12, 2, 3/1

1η μέρα: Άθήνα - Πράγα
Πτήση για Πράγα. Άφιξη στη «χρυσή πόλη» και συνάντηση με τον ξεναγό μας. Η ξενάγησή μας 
ξεκινά με την ιστορική συνοικία Μάλα Στράνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επιβλητική 
Μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από τη γραφική Γοτθική γέφυρα του 
Καρόλου μέσα από τα Μεσαιωνικά δρομάκια της «Βασιλικής οδού» ως την πλατεία της παλιάς 
πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, καθώς και στην πλατεία του 
ιστορικού κέντρου της Πράγας. Ακολουθεί γεύμα σε εστιατόριο και μεταφορά στο ξενοδοχείο.  
Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπιραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπίρα παραγωγής 
τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας.
2η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ (προαιρετικά)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Πρότασή μας είναι μια ολοήμερη εκδρομή στο γραφικό Τσέσκι 
Κρουμλόβ. Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της Μεσαιωνικής 
πόλης που αποτελεί πολιτισμικό «στολίδι», με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα Γοτθικού και 
Αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια της. Επισκεφθείτε το κάστρο 
της πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με προορισμό τη γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβι 
Βάρι στη Δυτική Βοημία. Το 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα 
Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, 
των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα 
καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.ά. περπάτησαν 
τον ίδιο δρόμο. Γεύμα σε εστιατόριο. Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
4η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας συνεχίζεται με το μοναστήρι του Στράχοβ και το 
Λορέτο. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική Καστρούπολη, την ακρόπολη της Πράγας, που 
απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα, και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του 
Αγ. Βίτου και στη βασιλική του Αγ. Γεωργίου. Ακολουθεί δίωρη κρουαζιέρα στον Ποταμό Μολδάβα, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την Πράγα από μια άλλη άποψη. Η κρουαζιέρα θα 
συνοδεύεται από γεύμα σε μπουφέ. Ελεύθεροι για μια βόλτα στην πόλη. Για το βράδυ προτείνουμε 
να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου, αφού άλλωστε βρίσκεστε στην πόλη όπου 
γεννήθηκε η ιδέα του και μπορείτε να το απολαύσετε στην αυθεντική του εκδοχή!
5η μέρα: Πράγα - Άθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23, 
24/12

5

Diplomat 4* 545 € +110 € 455 €

Hotel 987 4* 635 € +180 € 555 €

Hilton Prague 5* 645 € +190 € 565 €

Intercontinental 5* 695 € +250 € 595 €

26/12 4

Diplomat 4* 495 € +80 € 405 €

Hotel 987 4* 565 € +120 € 485 €

Maximilian 4*S 575 € +120 € 485 €

Hilton Prague 5* 585 € +150 € 495 €

Intercontinental 5* 645 € +180 € 545 €

29, 30/12 5

Diplomat 4* 695 € +110 € 455 €

Hotel 987 4* 725 € +290 € 635 €

Maximilian 4*S 735 € +290 € 645 €

Hilton Prague 5* 765 € +320 € 675 €

2/1 5

Diplomat 4* 525 € +110 € 455 €

Hotel 987 4* 615 € +120 € 545 €

Maximilian 4*S 615 € +120 € 545 €

3/1 5
Hilton Prague 5* 635 € +190 € 545 €

Intercontinental 5* 695 € +240 € 605 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα  
με «Aegean Airlines»

 ✓ 3, 4 διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας με πρωινό

 ✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας
 ✓ 2 γεύματα σε εστιατόριο
 ✓ 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στον Ποταμό Μολδάβα 
 ✓ Ξενάγηση στην παλιά πόλη της Πράγας
 ✓ Ξενάγηση στο Κάστρο της Πράγας
 ✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι
 ✓ Ελληνόφωνος συνοδός / ξεναγός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και 
γενικά όπου απαιτείται 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημείωση: Αυστηρά για τη συμμετοχή σας στα εορταστικά 
δείπνα δηλώνετε με την οριστικοποίηση της κράτησής σας.

Maximilian Hotel 4*S Hilton Prague 5*

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Vienna House Diplomat Prague 4* Hotel 987 4*
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1η μέρα: Άθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ 
με την Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. 
Στεφάνου. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ανάκτορο Σενμπρούν, όπου θα ξεναγηθούμε στα 
κυριότερα δωμάτια και θα περπατήσουμε στους διαδρόμους του. Μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Το στολισμένο Χριστουγεννιάτι-
κο δέντρο, η φάτνη, το carousel, το τρενάκι συνθέτουν μια τέλεια γιορτινή ατμόσφαιρα!
2η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα Δάση
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί θα δούμε 
το κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα του πρί-
γκιπα Ιωσήφ και της Μαρίας Βετσέρα. Επόμενος σταθμός μας η λουτρόπολη Μπάντεν. 
Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
3η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, 
πατρίδα του Μότσαρτ, που έχει επικρατήσει να λέγεται «πόλη της μελωδίας» (κόστος  
80 €). Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ, διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέα-
τα. Ανάμεσά τους οι κήποι του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το σπίτι του Μότσαρτ, ο ναός του 
Αγ. Πέτρου, τα βασιλικά ανάκτορα, η εκκλησία των Καπουτσίνων κ.ά. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα, αγορές ή ακόμα για να απολαύσει κανείς την υπέροχη θέα από το κάστρο της 
πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.
4η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να κάνετε αγορές στους κεντρικούς δρόμους της 
Βιέννης με τα πολυκαταστήματα, αλλά και βόλτα στις κομψές βιτρίνες των οίκων μόδας 
και φυσικά για να χαρείτε τη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.
5η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική εκδρομή στη «Μικρή Βιέννη του Δούναβη», 
την Μπρατισλάβα (κόστος 35 €). Ρομαντικοί περίπατοι στις όχθες του Δούναβη, ιστορικά 
κτίρια, ζωντάνια και πολιτιστική δράση στρέφουν πλέον τα βλέμματα στην ατμοσφαιρική 
Μπρατισλάβα. Προικισμένη με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική γοητεία, νοσταλγικές εικόνες του 
«χθες» και διάχυτη νεανική κουλτούρα, η πρωτεύουσα της Σλοβακίας αντιπροσωπεύει 
έναν ανερχόμενο Ευρωπαϊκό προορισμό. Θα περιηγηθούμε στην ατμοσφαιρική παλιά 
πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα ιστορικά κτίσματα Μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τις 
πολύβουες πλατείες και θα φωτογραφηθούμε με φόντο το εντυπωσιακό κάστρο που τη 
«στεφανώνει». Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Βιέννη - Άθήνα
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα (ελεύθερη μέρα)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με 

«Austrian Airlines» ή «Aegean Airlines» 
✓ 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Flemings 

Conference Hotel 4*, Intercity Wien 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Ξενάγηση στην πόλη & εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση
✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 €
Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο:  
24/12 σε επιλεγμένο εστιατόριο
Τιμή: 49€/άτομο, 26 €/παιδί 
Δεν περιλαμβάνονται ποτά
Δήλωση με την κράτηση

Προαιρετικές εκδρομές: 
Σάλτσμπουργκ: 80 €/ενήλικας, 50 €/παιδί έως 12 ετών
Μπρατισλάβα: 35 €/ενήλικας, 25 €/παιδί έως 12 ετών
(ελάχιστη συμμετοχή 30 ατόμων)

Bιέννη 
Βιεννέζικα Δάση
5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12, 2/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23/12 6 495 € 545 € +130 € 445 €

2/1 5 445 € 495 € +130 € 395 €

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Flemings Conference Hotel 4*  Intercity Wien 4*  

6666
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Bιέννη 
Σάλτσμπουργκ

7 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 28/12

1η μέρα: Άθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ευκαιρία για μια πρώτη βόλτα 
στην στολισμένη πόλη με το συνοδό μας.
2η μέρα: Βιέννη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την 
Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Στη συνέχεια 
επίσκεψη με ξενάγηση στο Ανάκτορο Σενμπρούν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα Δάση
Πρόγευμα και εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο του 
Μάγιερλινγκ, όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ και της Μαρίας Βετσέρα. 
Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν. Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βιέννη - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη περιοχή των λιμνών του Σαλτσκάμεργκουτ. Θα επισκεφθούμε 
το ειδυλλιακό χωριό Χάλστατ, το γραφικό χωριό Σεντ Γκίλγκεν, στις όχθες της Λίμνης Βόλφγκανγκ, 
καθώς και τη γραφική Λίμνη Fuschlsee. Μεταφερόμαστε στο πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετικό εορταστικό δείπνο.
5η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Άλατωρυχείο Χαλάιν
Πρόγευμα και ξεκινάμε ξενάγηση: κήποι του Μίραμπελ, Δημαρχείο, οικία Μότσαρτ, Ναός Αγ. 
Πέτρου, βασιλικά ανάκτορα, εκκλησία των Καπουτσίνων κ.ά. Ελεύθερος χρόνος και αναχωρούμε 
για μια κοντινή διαδρομή ως το Αλατωρυχείο Hallein, το οποίο λειτουργεί περισσότερα από 2.500 
χρόνια. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ, απόγευμα ελεύθερο.
6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Κίτσμπουελ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο, το Κίτσμπουελ. Πρόκειται για ένα 
παραμυθένιο χωριό με σπίτια σε τυπική Τιρολέζικη αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε για το Ίνσμπρουκ. 
Άφιξη και περιήγηση. Μεταξύ άλλων θα δούμε τη Χρυσή Στέγη, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το 
Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.
7η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Άβαείο Μελκ - Ντουρνστάιν - Βιέννη
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Βιέννη. Πρώτος σταθμός μας το επιβλητικό Αβαείο Μελκ, το 
μεγαλύτερο θρησκευτικό κτίσμα Μπαρόκ αρχιτεκτονικής στην Αυστρία και τη Γερμανία. Επόμενος 
σταθμός μας το χωριό Ντούρνσταϊν, περιβάλλεται από αμπελώνες και αποτελεί αγαπημένο 
τουριστικό προορισμό. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα  
με «Austrian»

 ✓ 3 διανυκτερεύσεις στη Βιέννη, στο ξενοδοχείο Flemings 
Conference Hotel 4* ή παρόμοιο, 3 διανυκτερεύσεις στο 
Σάλτσμπουργκ, στο ξενοδοχείο Mercure Salzburg City 
Hotel 4* ή παρόμοιο

 ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη και το Σάλτσμπουργκ 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Προαιρετικά εορταστικά δείπνα:  
24/12 σε επιλεγμένο εστιατόριο
Τιμή: 59€/άτομο, 25 €/παιδί  
31/12 σε επιλεγμένο εστιατόριο 
Τιμή: 62€/άτομο, 25 €/παιδί
Σερβιριστό μενού 3 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται ποτά
Δήλωση με την κράτηση, κατόπιν διαθεσιμότητας
 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12 7 695 € 745 € +215 € 645 €

28/12 7 745 € 795 € +245 € 695 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Flemings Conference Hotel 4*  Mercure Salzburg City Hotel 4*
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1η μέρα: Άθήνα - Μόσχα
Απευθείας πτήση για Μόσχα. Άφιξη και καθ’ οδόν προς το ξενοδοχείο πρώτη γνωριμία 
με την πανέμορφη πρωτεύουσα του Ρωσικού κράτους. Τακτοποίηση στα δωμάτια, 
δείπνο. Το βράδυ βόλτα πεζή στα κυριότερα αξιοθέατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Μόσχα (ξενάγηση)
Πρωινό και ξενάγηση. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, τους πύργους του Στάλιν, το Μανέζ και 
την Δούμα, το Δημαρχείο, την πλατεία των θεάτρων, το κτίριο της πρώην KGB κ.ά. Θα 
επισκεφθούμε την Κόκκινη Πλατεία, καθώς και τον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Θα 
ξεναγηθούμε σε ένα από τα δύο μουσεία, του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 1941-
1945 ή στο παράρτημα του Ιστορικού Μουσείου «Πανόραμα του Μποροντινό του 1812». 
Στη συνέχεια δώρο ξενάγηση στο περίφημο Μουσείο Αστροναυτικής-Κοσμοναυτικής. 
3η μέρα: Μόσχα - Κρεμλίνο - Μετρό
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Με το μετρό θα επισκεφθούμε μερικούς από τους πιο ενδια-
φέροντες ιστορικούς σταθμούς του. Θα φτάσουμε κοντά στην πλατεία Μανέζναγια, θα 
περάσουμε από τον Κήπο του Αλέξανδρου για να εισέλθουμε στο χώρο του Κρεμλίνου. 
Ακολουθεί η επίσκεψη στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο κι έπειτα στο πάρκο Ζαριάντιε. 
4η μέρα: Μόσχα - Άγία Πετρούπολη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Με τρένο ή αεροπλάνο ταξιδεύουμε για Αγία Πετρούπολη. 
Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Βραδινή βόλτα γνωριμίας πεζή.
5η μέρα: Άγία Πετρούπολη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Μαρμάρινο παλάτι, 
τα παλάτια των Στρόγκανοβ, των Γιουσούποβ και των Σερεμέτιεβ, το Ναυαρχείο, την 
πανεπιστημιούπολη, το Χειμερινό Ανάκτορο, τα θέατρα Μαριίνσκι (πρώην Κίροφ), 
Αλεξανδρίνσκι και Μιχάηλοβσκι, το Πεδίο Άρεως, τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας 
Καζάνσκαγια κ.ά. Θα επισκεφθούμε το Φρούριο των Πέτρου και Παύλου. 
6η μέρα: Άγία Πετρούπολη - Μουσείο Έρμιτάζ - Δώρο Ναός-Μουσείο του Σωτήρα 
του Ρέοντος Άίματος
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στο Ερμιτάζ - τρίτο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο 
και πρώτο σε συλλογές. Ακολουθεί δώρο η επίσκεψή μας στον Ναό του Σωτήρα του 
Ρέοντος Αίματος - της Αναστάσεως του Χριστού (1883-1907). 
7η μέρα: Άγία Πετρούπολη - Νησί Κότλιν - Κρονστάνδη - θερινές κατοικίες
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για κάποιες από τις θερινές κατοικίες της τσαρικής 
οικογένειας: α) Πετροντβορέτς ή Πέτερχοφ ή β) Πούσκιν / Τσάρσκογιε Σελό, όπου θα 
ξεναγηθούμε στο Παλάτι της Αικατερίνης. Συνεχίζουμε για το νησί Κότλιν, όπου θα 
επισκεφθούμε την Κρονστάνδη, ναυτικό φυλάκιο που χτίστηκε για να προστατεύσει 
την Αγία Πετρούπολη. Εδώ θα δούμε τον Ναυτικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
8η μέρα: Άγία Πετρούπολη - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόσχα & Αγία Πετρούπολη 

- Μόσχα - Αθήνα 
✓ Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή
✓ Εισιτήρια ημερήσιου τρένου ή αεροπορικά εισιτήρια 

Μόσχα - Αγία Πετρούπολη (το μέσο μετάβασης 
καθορίζεται από το διοργανωτή πριν την αναχώρηση)

✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, ελληνόφωνες ξεναγήσεις 
✓ Ελληνόφωνος συνοδός
✓ Δώρα βάσει προγραμμάτων 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, βίζα Ρωσίας, 
τέλη εισόδων σε χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων, 450 €
Κόστος έκδοσης βίζας για διαβατήρια εκτός Ελλάδας
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημειώσεις:
• Σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά Μουσεία 
(ιδιαίτερα τα μουσεία του Κρεμλίνου) ενδέχεται να 
περιορίσουν ή να απαγορέψουν την είσοδο για τουριστικά 
γκρουπ λόγω υποδοχής επίσημων αποστολών σε αυτά, 
ενώ η ανάλογη ενημέρωση γίνεται μόλις 1 ημέρα νωρίτερα. 
• Tο «Παλάτι του Πατριάρχη» του Κρεμλίνου ενδέχεται 
να παραμείνει κλειστό για το κοινό, λόγω διεξαγωγής 
προσωρινών εκθέσεων στους χώρους του 
• Τα ξενοδοχεία δεν διαθέτουν τρίκλινα δωμάτια - είναι 
δίκλινα δωμάτια με προσθήκη πτυσσόμενης κλίνης (ράντσο) 
και εξυπηρετούν μόνο παιδιά έως 12 ετών

Μόσχα 
Αγία Πετρούπολη
8 ΗΜΕΡΕΣ
20/12, 22/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

20/12 8 805 € 875 € +250 € -180 €

22/12 8 895 € 965 € +250 € -180 €

Slavyanskaya Radisson 4* Vedensky Ηοtel 4*

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)
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Bαρσοβία 
Κρακοβία

6 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 28/12

1η μέρα: Άθήνα - Βαρσοβία - Κρακοβία
Πτήση για Βαρσοβία. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την Κρακοβία, όπου φθάνοντας θα έχουμε 
την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Κρακοβία - Άλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πρωινή ξενάγηση, όπου θα θαυμάσουμε το κάστρο στον Λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό με τους 
βασιλικούς τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου κ.ά. Στη 
μεγάλη Πλατεία Ρίνεκ Γκλόβνι βρίσκεται το Σουκιενίτσε, μια Μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που 
σήμερα φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα. Στην ίδια πλατεία δεσπόζει ο Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου 
και άλλα κτίρια ιστορικής αξίας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα Αλατωρυχεία της Βιελίτσκα - 
από τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου (UNESCO). Θα θαυμάσουμε πανέμορφα σπήλαια, 
διαδρόμους που βρίσκονται σε βάθος 64-135 μέτρων, αγάλματα από αλάτι, πολυελαίους από 
κρυστάλλους αλατιού, παρεκκλήσια, ακόμα και έναν Καθεδρικό ναό! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κρακοβία - Ζακοπάνε - Κρακοβία
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια ολοήμερη εκδρομή στο χειμερινό τόπο αναψυχής 
Ζακοπάνε, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την ορεινή Πολωνία. «Φωλιασμένο» σε 
υψόμετρο 840 μέτρων στους πρόποδες της οροσειράς Tatry, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους 
ταξιδιωτικούς προορισμούς της χώρας. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Κρακοβία.
4η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Τσεστοχόβα - Βαρσοβία
Πρωινή επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, το Άουσβιτς, 
όπου χάθηκαν πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου 
και αποτελεί επίσης μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το Άουσβιτς περιελάμβανε 
πολλές μονάδες, η μεγαλύτερη των οποίων ήταν το Μπιρκενάου. Από τα εκατομμύρια των 
ανθρώπων που πέρασαν τις πύλες του, μόλις 60-70 χιλιάδες κατάφεραν να επιζήσουν και 
να ελευθερωθούν. Επόμενη επίσκεψή μας θα είναι στην ιερή πόλη-θρησκευτικό κέντρο της 
Πολωνίας, την Τσεστοχόβα, όπου χιλιάδες πιστοί έρχονται να προσκυνήσουν την εικόνα της Μαύρης 
Παρθένου. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Βαρσοβία
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης θα δούμε μεταξύ άλλων την Πλατεία του Κάστρου με 
την κολόνα του Ζιγισμούνδου, το βασιλικό Κάστρο, την Πλατεία της Νίκης, το μνημείο των Ηρώων 
του Γκέτο, το άγαλμα της γοργόνας και θα καταλήξουμε στο πάρκο Λαζιένκι, πρώην θερινή κατοικία 
του τελευταίου μονάρχη, όπου βρίσκεται το υπέροχο Παλάτι στο Νερό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Βαρσοβία - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρσοβία - Αθήνα  
με «Aegean Airlines»

 ✓ 2 διανυκτερεύσεις στη Βαρσοβία στο ξενοδοχείο Westin 
5*, 3 διανυκτερεύσεις στην Κρακοβία στο Radisson Blu 5* 
ή στο Mercure Old Town 4*

 ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος 
 ✓ Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα και στο 
Άουσβιτς - Μπιρκενάου

 ✓ Είσοδοι στον Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, στα 
Αλατωρυχεία Βιελίτσκα και στο Άουσβιτς - Μπιρκενάου 

 ✓ Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο 
Westin στη Βαρσοβία

 ✓ Gala Πρωτοχρονιάς στο ξενοδοχείο Westin στη Βαρσοβία 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρόμιου & επίναυλος καυσίμων 175 € 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, πάρκα και λοιπά αξιοθέατα 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημείωση: Στην αναχώρηση 28/12 δεν περιλαμβάνεται η 
εκδρομή στο Ζακοπάνε

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12 6 695 € +200 € 595 €

28/12 6 845 € +230 € 695 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Radisson Blu Sobieski Hotel 5* Westin 5*
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1η μέρα: Άθήνα - Ροβανιέμι
Πτήση για το Ροβανιέμι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, το ιστορικό 
Metsahirvas. Γεύμα και μεταφορά στο Ροβανιέμι, για μια πρώτη γνωριμία με την 
πατρίδα του Aϊ-Βασίλη. Επιστροφή και δείπνο στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Snowmobile Safari
Χριστουγεννιάτικος πρωινός μπουφές. Φοράμε τις ειδικές στολές, τα κράνη, τα 
γάντια και ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών αρχηγών θα συμμετάσχουμε 
σε ένα «σαφάρι» με snowmobiles πάνω από παγωμένες λίμνες και ποτάμια, 
για να καταλήξουμε στη φάρμα με τα χάσκι, όπου θα οδηγήσουμε έλκηθρα. 
Εορταστικό δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.
3η μέρα: Ροβανιέμι - Χωριό Άϊ-Βασίλη
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αμέσως μετά αναχώρηση για το χωριό του 
Αϊ-Βασίλη, ακριβώς πάνω στο νοητό Αρκτικό Κύκλο, όπου θα τον γνωρίσουμε 
και θα φωτογραφηθούμε μαζί του! Επίσκεψη στο Snowman World, με τα γλυπτά 
από πάγο. Γεύμα στο «Ice Restaurant» και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Μετά το 
δείπνο βόλτα και αν είμαστε τυχεροί θα δούμε το Βόρειο Σέλας.
4η μέρα: Ζωολογικός Κήπος Ράνουα
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επίσκεψη στο βορειότερο Ζωολογικό 
Κήπο της Ευρώπης, την Ράνουα. Εδώ θα γνωρίσουμε από κοντά όλα τα ζώα που 
ζουν σε Αρκτικές συνθήκες, όπως λύκους, αγριόγατους, κόκκινες αλεπούδες, 
λευκές κουκουβάγιες, πολικές αρκούδες. Γεύμα στο εστιατόριο του κήπου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
5η μέρα: Μουσείο Άρκτικουμ - Φάρμα Ταράνδων - Ροβανιέμι
Πρόγευμα και αργά το πρωί ξεκινάμε τη μέρα μας με επίσκεψη στο Μουσείο 
Άρκτικουμ, όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής 
των Λαπώνων. Μεταφορά στο πάρκο των ταράνδων, όπου θα οδηγήσουμε 
έλκηθρο μέσα στο δάσος! Θα απολαύσουμε το εκδρομικό μας γεύμα και τον 
καφέ ή το ζεστό χυμό έξω από την kota, την παραδοσιακή σκηνή των νομάδων 
Λαπώνων. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο Ροβανιέμι, δείπνο.
6η μέρα: Ροβανιέμι - Άθήνα
Πρωινό ελεύθερο, πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Άθήνα - Έλσίνκι
Πτήση για Ελσίνκι. Άφιξη και περιήγηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Έλσίνκι - Ταλίν
Πρωινή μετάβαση στο λιμάνι, απ’ όπου θα μεταβούμε με φέρι-μποτ στο Ταλίν. 
Ξενάγηση στον Λόφο Τουμπέα, το Κάστρο, τον έξοχα διατηρημένο Καθεδρικό 
ναό, τον μεγαλοπρεπή Ρωσικό Ορθόδοξο ναό, την Κάτω πόλη κ.ά. Επιστροφή το 
απόγευμα στο Ελσίνκι. Δείπνο.
3η μέρα: Έλσίνκι - Ροβανιέμι / Χωριό του Άγιου Βασίλη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ροβανιέμι. Φθάνοντας, θα επισκεφ-
θούμε το χωριό του Άγιου Βασίλη και θα γνωρίσουμε τον ίδιο και τα ξωτικά του! 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Ροβανιέμι - «σαφάρι» με snowmobiles - βόλτα με έλκηθρο
Αναχώρηση για την Ραϊτόλα. Ξεκινάμε το «σαφάρι» μας με snowmobiles πάνω 
από παγωμένες λίμνες και ποτάμια μέσα στο δάσος και κάνουμε βόλτα με 
έλκηθρο που το σέρνουν huskies! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Ροβανιέμι - Κέμι/Snow Castle - Κρουαζιέρα με Παγοθραυστικό - 
Ροβανιέμι
Επίσκεψη στο περίφημο Κάστρο από πάγο (Snow Castle) στο Κέμι. Εδώ 
θα ξεναγηθούμε και θα απολαύσουμε και ένα ζεστό ρόφημα - δώρο της 
εκδρομής. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο λιμάνι Axelsviksvägen, από όπου θα 
επιβιβαστούμε στο παγοθραυστικό «Polar Explorer» για μια εκπληκτική 3ωρη 
κρουαζιέρα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο, εορταστικό δείπνο.
6η μέρα: Ροβανιέμι - Ράνουα - Πάρκο Άγριας Ζωής - τάρανδοι
Ξεκινάμε τη μέρα με μια βόλτα με έλκηθρο που το σέρνουν τάρανδοι! Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Πάρκο Άγριας Ζωής στην Ράνουα, με 50 διαφο-
ρετικά είδη ζώων όπως λύγκες, αρκούδες, λύκοι, άλκες κ.λπ. που ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
7η μέρα: Ροβανιέμι - Έλσίνκι
Πρωί ελεύθερο. Το μεσημέρι θα πετάξουμε για το Ελσίνκι. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
8η μέρα: Έλσίνκι - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ελσίνκι - Αθήνα με «Aegean 
Airlines» & Ελσίνκι - Ροβανιέμι - Ελσίνκι με «Finnair» ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* ✓ Ημιδιατροφή ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος 
✓ Ημερήσια εκδρομή στο Ταλίν από το Ελσίνκι ✓ Επίσκεψη στο χωριό του Άγιου Βασίλη 
✓ Βόλτα με έλκηθρα ταράνδων, «σαφάρι» με χάσκι και με snowmobiles ✓ Επίσκεψη στο 
Πάρκο Άγριας Ζωής της Ράνουα ✓ Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό! ✓ Χριστουγεννιάτικο 
δείπνο στις 24/12 ή Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στις 31/12 (μέρος της ημιδιατροφής) ✓ 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυ-
σίμων 350 €. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Αθήνα - Ροβανιέμι 
- Αθήνα ✓ 5 διαν/σεις στο Metsahirvas Α’ κατηγορίας στο Ροβανιέμι ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Εορταστικά δείπνα/γεύματα όπως αναφέρονται ✓ Χρήση σάουνας, ασύρ-
ματο Internet στο ξενοδοχείο ✓ Μεταφορές, επισκέψεις, εκδρομές βάσει προγράμματος 
✓ Μεταφορά στο Santa Park με προαιρετική είσοδο (36 €/ενήλικας, 30 €/παιδί 4 έως 14 
ετών) ✓ Ειδικοί τοπικοί αρχηγοί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ✓ Αρχηγός εκδρο-
μής από την Αθήνα ✓ Φόροι αεροδρομίων ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Λαπωνία
Αρκτικός κύκλος 

Λαπωνία
Ροβανιέμι 

6 ΗΜΕΡΕΣ
23/128 ΗΜΕΡΕΣ

20/12, 27/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

20/12 8 2495 € +700 € 1995 €

27/12 8 2395 € +700 € 1895 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ* ΠΑΙΔΙ**

23/12 6 2295 € +675 € 1830 € 1990 €

*Παιδί έως 11 ετών  **Παιδί σε δωμάτιο με έναν ενήλικα
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Χωριό Αϊ-Βασίλη 
Σουηδία - Λαπωνία - Φιλανδία

6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12

1η μέρα: Άθήνα - Στοκχόλμη - Gamla Stan
Απευθείας πτήση για Στοκχόλμη. Άφιξη και περιήγηση: θα αρχίσουμε από την «καρδιά» των 
3 νησιών, την Γκάμλα Σταν, με τα Μεσαιωνικά κτίρια, το Δημαρχείο των Βραβείων Νόμπελ, 
τα ανάκτορα με τη Νεοκλασική λιτότητα, τη μεγαλοπρεπή Όπερα με τα Μπαρόκ στοιχεία κ.ά. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο.
2η μέρα: Στοκχόλμη - Λουλέα - Έλκηθρα με huskies - Βόρειο Σέλας
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για πτήση προς Λουλέα, την πρωτεύουσα του βορειότερου 
νομού της Σουηδίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο 
στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στην παγωμένη λίμνη της Λουλέα, δίπλα στο χιονισμένο δάσος, 
όπου έχει στηθεί παραδοσιακή Λαπωνική τέντα με φωτιά ειδικά για εμάς. Εδώ θα έρθουν να μας 
συναντήσουν τα χάσκι για να κάνουμε βόλτα πάνω στην παγωμένη λίμνη! Απολαύσετε ένα ρόφημα 
δίπλα στη φωτιά και αν είστε τυχεροί θα δείτε το Βόρειο Σέλας! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Λουλέα - Νησί Μπράντον - Χειμερινά Παιχνίδια - Έορταστικό Δείπνο
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το νησί Μπράντον, όπου θα απολαύσουμε παιχνίδια στο χιόνι. 
Μικροί - μεγάλοι θα παίξουμε βόλεϊ και θα ανταλλάξουμε «βολές χιονιού». Εναλλακτικά μπορείτε 
να κάνετε σκι ή έλκηθρο μέσα στο χιονισμένο δάσος ή ακόμα να ψαρέψετε σε παγωμένο ποτάμι 
κ.ά. Γεύμα. Προαιρετική οδήγηση snowmobiles. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μεταφορά για 
δείπνο στο παραδοσιακό Λαπωνικό εστιατόριο «Brandon Lodge». Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Λουλέα - Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό - Βραδινός περίπατος στην Gammelstad
Μετά το πρόγευμα μετάβαση στο λιμάνι Pitea, όπου θα επιβιβαστούμε σε παγοθραυστικό και 
θα ξεκινήσουμε κρουαζιέρα διάρκειας 2,5 ωρών σπάζοντας πάγους! Για τους πιο τολμηρούς 
διατίθενται ειδικές θερμικές στολές σε περίπτωση που επιθυμούν να βουτήξουν στα παγωμένα 
νερά. Ελαφρύ μεσημεριανό σνακ και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και αναχωρούμε για βόλτα 
πεζή με φακούς στην παραδοσιακή πόλη Gammelstad: ένα επικό κομμάτι ζωντανής ιστορίας, μας 
δείχνει πώς ήταν η ζωή στην περιοχή της Λουλέα πριν από 400 χρόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Λουλέα - Kemi - Ροβανιέμι - Χωριό Άϊ-Βασίλη - Άρκτικός Κύκλος 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το χωριό του Αϊ-Βασίλη στον Αρκτικό Κύκλο μέσω Κέμι, όπου θα 
έχουμε σύντομη στάση. Θα συναντήσουμε τον ΑΪ-Βασίλη και θα φωτογραφηθούμε μαζί του! Από το 
ταχυδρομείο του στείλτε τις ευχετήριες κάρτες σας για τα Χριστούγεννα του 2020 με το αυθεντικό 
γραμματόσημο Santa Claus! Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το ψυχαγωγικό πάρκο «Santa 
Park» είτε το «Ice Restaurant». Αργά το απόγευμα αναχώρηση με τρένο για το Ελσίνκι.
6η μέρα: Έλσίνκι - Άθήνα
Άφιξη το πρωί στο Ελσίνκι, πρόγευμα και γνωριμία με την πόλη. Πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 1 ΠΑΙΔΙ 

22/12 6 2070 € 2270 € 2003 €

29/12 6 2115 € 2279 € 2048 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια σε απευθείας πτήσεις Αθήνα - 
Στοκχόλμη & Ελσίνκι - Αθήνα με «Aegean Airlines»

 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Στοκχόλμη - Λουλέα με 
«Scandinavia»

 ✓ 1 αποσκευή 20kg και 1 χειραποσκευή 5kg κάθε άτομο
 ✓ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 
 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται 
 ✓ Πρόγευμα καθημερινά
 ✓ 1 διανυκτέρευση στη Στοκχόλμη στο Clarion Stockholm 
ή παρόμοιο, 3 διανυκτερεύσεις στην Λουλέα στο Clarion 
Sense ή παρόμοιο, 1 διανυκτέρευση σε δίκλινες καμπίνες 
τρένου για τη διαδρομή Ροβανιέμι - Ελσίνκι 

 ✓ 1 γεύμα, 1 ελαφρύ σνακ και 3 δείπνα
 ✓ Επίσκεψη στο χωριό του Αϊ-Βασίλη 
 ✓ Πέρασμα από τον Αρκτικό Κύκλο 
 ✓ Βόλτα με έλκηθρο με huskies 
 ✓ Συνοδός 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αχθοφορικά, προσωπικά έξοδα
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους (είσοδος στο Santa 
Park 36 €/ενήλικας, 30 €/παιδί 4 έως 14 ετών)
«Safari» με μηχανάκια του χιονιού (snowmobiles)
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Προαιρετικό (3η μέρα): 170 €/άτομο για μηχανάκι 2 θέσεων  
Σήμερα σας προσκαλούμε σε μια αλλιώτικη γνωριμία με την 
περιοχή. Παραλαμβάνουμε τον ειδικό ρουχισμό που θα μας 
κρατήσει ζεστούς στις ασυνήθιστες για εμάς θερμοκρασίες 
και θα συμμετάσχουμε σε ένα «σαφάρι» με snowmobiles 
πάνω από παγωμένες λίμνες και ποτάμια μέσα στο δάσος.

Σημειώσεις: 
• Απαραίτητη προϋπόθεση για τον οδηγό του οχήματος είναι 
να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης. Παρακαλείστε να έχετε 
μαζί σας το δίπλωμα, για την περίπτωση που σας ζητηθεί.
• Σε περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτούν είναι 
δυνατόν να τροποποιηθεί η διαδρομή για την ασφάλεια 
των εκδρομέων (π.χ. σε περίπτωση που παρατηρούνται 
υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες). Επίσης, τα παιδιά 
κάτω των 11 ετών και με ύψος κάτω από 1.40 cm, για 
λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται να επιβιβαστούν στο 
snowmobile.

Clarion Hotel Sense 4*

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Clarion Stockholm 4*
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1η μέρα: Άθήνα - Κοπεγχάγη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Δανίας. Άφιξη στην όμορφη Κοπεγχάγη με τα παλάτια, τα 
κάστρα, αλλά και τα σύγχρονα κτίρια και τις γέφυρες-θαύματα της σύγχρονης μηχανικής. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Σας προτείνουμε επίσκεψη στο 
φημισμένο θεματικό πάρκο Τίβολι με τους υπέροχους κήπους και τα δεκάδες γραφικά 
καφέ & εστιατόρια, τη Χριστουγεννιάτικη αγορά, το παγοδρόμιο στη λίμνη.
2η μέρα: Κοπεγχάγη 
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη. Θα επισκεφθούμε την κεντρική πλατεία του 
Δημαρχείου, τη Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο (το παλαιότερο της Ευρώπης), το 
Αμαλίενμποργκ, που πήρε το όνομά του από τη βασίλισσα της Δανίας, Σοφία-Αμαλία. 
Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Φρειδερίκου Ε’ έφιππου, που κατά τη 
διάρκεια της βασιλείας του χτίστηκαν τα τέσσερα αρχοντικά που αποτελούν το παλάτι, 
στον ίδιο αρχιτεκτονικό ρυθμό, τα ογκώδη ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το κανάλι Νίχαβν 
και το κάστρο Ρόζενμποργκ, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του θρόνου. Ακόμη, την 
παραλία Λαγκελίνιε με τη «Μικρή Γοργόνα», σύμβολο της πόλης όπου θα μάθουμε 
και την ιστορία της. Τέλος, θα επισκεφθούμε την Όπερα. Μετά την ολοκλήρωση της 
ξενάγησής μας προαιρετικά θα μεταφερθούμε στο λιμάνι της Κοπεγχάγης Nyhavn, όπου 
θα έχουμε μίνι κρουαζιέρα ώστε να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της Δανίας και από τη 
θάλασσα! Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Κοπεγχάγη - Μάλμο (προαιρετικά)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Η υπόλοιπη μέρα είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να 
λάβετε μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή στη Σουηδία και συγκεκριμένα στο Μάλμο 
(κόστος 65 €). Διασχίζοντας την εντυπωσιακή κρεμαστή γέφυρα του Øresund, που 
συνδέει την πρωτεύουσα της Δανίας με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, θα 
φτάσουμε στο Malmö. Στο Malmö θα θαυμάσουμε την περίφημη «στροφή του κορμού», 
που βρίσκεται στις σύγχρονες παράκτιες συνοικίες, το κάστρο του Μάλμε, την Πλατεία 
Γερουσίας, καθώς και την παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια και την ευχάριστη 
ατμόσφαιρα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κοπεγχάγη.
4η μέρα: Κοπεγχάγη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη στη «Γοργόνα του Βορρά». Αν σας αρέσουν οι αγορές, 
στον εμπορικό πεζόδρομο Στρόγκετ υπάρχουν πολλά μαγαζιά που πωλούν παραδοσιακά 
προϊόντα, πορσελάνες, υφάσματα και αναμνηστικά σε οικονομικές τιμές. Πολύ κοντά θα 
βρείτε και πιο πολυτελή μαγαζιά γνωστών οίκων μόδας. Τα πολυκαταστήματα όπως το 
«Magasin du Nord» στην πλατεία Kongens Nytorv 13 και το «Illum» στην Ostergade 52 
έχουν τα πάντα, αλλά με τιμές ανάλογες του επιπέδου της χώρας.
5η μέρα: Κοπεγχάγη - Άθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της 
Κοπεγχάγης. Πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της «Aegean 

Airlines»  
✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο κεντρικό The Square Hotel 4*  

ή παρόμοιο
✓ Πλούσιο Σκανδιναβικό πρωινό μπουφέ 
✓ Ξενάγηση στην Κοπεγχάγη με Ελληνόφωνο ξεναγό  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 180 € 
Ποτά, αναψυκτικά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
Είσοδοι σε αρχαιολογικούς και επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημείωση: H προαιρετική εκδρομή στο Μάλμο 
πραγματοποιείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων

Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο:  
Σε επιλεγμένο εστιατόριο με μενού 5 πιάτων &  
1 ποτήρι κρασί
Τιμή: 85 €/άτομο
Κατόπιν διαθεσιμότητας, δηλώνεται με την κράτησή σας

Χριστούγεννα στην 
Κοπεγχάγη
5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 5 645 € 695 € +225 € 595 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

The Square Hotel 4* 
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Γιορτινή
Στοκχόλμη

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12

1η μέρα: Άθήνα - Στοκχόλμη
Πτήση για τη «Βενετία του Βορρά», χτισμένη πάνω σε 14 νησάκια συνδεδεμένα μεταξύ τους με 
γέφυρες. Μετάβαση και ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα περιηγηθούμε στα στενά της δρομάκια, 
θα δούμε το παλάτι και τη Μητρόπολη, τη Βουλή, το Βασιλικό θέατρο κ.λπ. Αν θέλετε, μπορείτε να 
επισκεφθείτε το περίφημο Δημαρχείο, όπου γίνονται οι απονομές των βραβείων Νόμπελ, είτε το 
Μουσείο «Βάσα», με το ομώνυμο καράβι που βρέθηκε σχεδόν άθικτο μετά από 300 χρόνια στο 
βυθό του λιμανιού της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Στοκχόλμη
Μετά το πρωινό ελεύθερη μέρα στη γιορτινή πόλη.
3η μέρα: Στοκχόλμη - Ουψάλα - Σιγκτούνα (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό σάς προτείνουμε εκδρομή στην Ουψάλα - Σιγκτούνα (κόστος 65 €). Στην Ουψάλα 
θα δούμε το τεράστιο αστεροσκοπείο, το διάσημο Πανεπιστήμιο και το μεγάλο Καθεδρικό του 
14ου αιώνα. Σύντομη περιήγηση και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την 
αρχαιότερη πόλη της Σουηδίας, με έτος ίδρυσης το 960 μ.Χ, την Sigtuna. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε το μικρότερο Δημαρχείο της Σουηδίας, το μουσείο με την ιστορία του χωριού, τη Λίμνη 
Μalaren που περνά μέσα από το χωριό. Μπορείτε να χαλαρώσετε και να πιείτε μια ζεστή σοκολάτα 
στο «καφέ της θείας Brun» ή στην τοπική διάλεκτο «Τant Bruns Kaffestuga», το οποίο λειτουργεί 
από το 1600 και προσφέρει λιχουδιές και ζεστά ροφήματα. Επιστροφή στη Στοκχόλμη.
4η μέρα: Στοκχόλμη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή μέρα είναι στη διάθεσή σας. Σας προτείνουμε να γνωρίσετε 
τον τρόπο ζωής των Σουηδών και φυσικά την παλιά πόλη. Ξεκινήστε τη βόλτα σας από τον κεντρικό 
σιδηροδρομικό σταθμό. Περπατήστε την Vasagatan για να φτάσετε στην Karabergsgatan, έναν από 
τους μεγαλύτερους εμπορικούς δρόμους της Στοκχόλμης, και επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα 
«Ahlens». Συνεχίστε για τους κήπους Kungstrad. Διασχίζετε το πάρκο για να φτάσετε στην πλατεία 
του Βασιλιά Καρόλου του ΙΒ’, όπου υπάρχει και το ομώνυμο άγαλμα. Η Λυρική Σκηνή βρίσκεται 
στα δεξιά σας. Συνεχίζοντας για την προκυμαία προσπερνάτε την πλατεία του Γκούσαβ Αντολφς 
και φτάνετε στα ανάκτορα Sophia Albertina. Η παλιά πόλη Gamla Stan βρίσκεται λίγο παρακάτω. 
Εκεί θα δείτε παλιά και καλοδιατηρημένα σπίτια, ανηφορικούς δρόμους, πολύχρωμα εστιατόρια, 
πολλά μικρομάγαζα με ενθύμια, την πανέμορφη και επιβλητική Εκκλησία της Στέψης με το τεράστιο 
μαρμάρινο άγαλμα του Αγίου Γεωργίου και φυσικά το Ανάκτορο.
5η μέρα: Στοκχόλμη - Άθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της «Aegean 
Airlines»

 ✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο 
 ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο κεντρικότατο Scandic Norra 
Bantorget 4* ή παρόμοιο

 ✓ Καθημερινό πλούσιο Σκανδιναβικό πρωινό μπουφέ
 ✓ Ξενάγηση στη Στοκχόλμη με Ελληνόφωνο ξεναγό
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 180 €
Ποτά, αναψυκτικά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
Είσοδοι σε αρχαιολογικούς και επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο: 
Σε επιλεγμένο εστιατόριο με Σκανδιναβικό μπουφέ, 
περιλαμβάνεται το ζεστό αρωματικό κρασί
Τιμή: 69 €/ενήλικας, 59 €/παιδί 
Κατόπιν διαθεσιμότητας, δηλώνεται με την κράτησή σας

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 5 595 € 645 € +215 € 545 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Scandic Norra Bantorget 4*  
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1η μέρα: Άθήνα - Έδιμβούργο - Κάστρο Έδιμβούργου
Πτήση για την πρωτεύουσα της Σκωτίας. Από τις πιο υπερήφανες πρωτεύουσες του 
κόσμου, το Εδιμβούργο είναι χτισμένο, όπως η Ρώμη, πάνω σε επτά λόφους! Άφιξη 
και άμεση αναχώρηση για πανοραμική περιήγηση. Θα ξεκινήσουμε από τη νέα 
πόλη Γεωργιανής εποχής, μέσα από τις κομψές οδούς και ημισελήνους της, για να 
θαυμάσουμε την υπέροχη αυτήν αρχιτεκτονική. Έπειτα θα οδηγηθούμε στον Λόφο 
Κάρλτον, απ’ όπου θα έχουμε μια πανοραμική και καλύτερη άποψη της πόλης. Θα 
κατηφορίσουμε για να βρεθούμε στο παλάτι του Χόλιρουντ, την επίσημη κατοικία της 
Βασίλισσας στη Σκωτία. Θα συνεχίσουμε δια μέσου του ιστορικού Βασιλικού Μιλίου της 
παλιάς πόλης και θα περάσουμε από αξιοθέατα όπως το Τόλμπουθ, η οικία του Τζον 
Νοξ, ο Καθεδρικός του Αγίου Τζάιλς και πολλά άλλα. Θα καταλήξουμε στο Κάστρο του 
Εδιμβούργου, το οποίο και θα επισκεφθούμε για να δούμε τα κοσμήματα του Στέμματος. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση.
2η μέρα: Έδιμβούργο - Περθ - Άποστακτήριο
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη Βόρεια Σκωτία. Πρώτος σταθμός 
στο σημερινό μας ταξίδι η πόλη Περθ, πρώην πρωτεύουσα της Σκωτίας, όπου θα 
περπατήσουμε στην High Street και θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της πόλης, που 
χρονολογείται από το 15ο αιώνα. Συνεχίζουμε για το αποστακτήριο «Glenturret», για 
να γευτούμε και να αγοράσουμε γνήσιο Σκωτζέζικο ουίσκι, αλλά και να μυηθούμε στη 
διαδικασία παραγωγής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Εδιμβούργο.
3η μέρα: Έδιμβούργο
Η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη για εσάς, προκειμένου να την αξιοποιήσετε στο 
Εδιμβούργο. Θα γνωρίσετε μια πόλη που διακρίνεται για την κουλτούρα, τις τέχνες και 
τις επιστήμες, ενώ δεν υστερεί σε τίποτα σε διασκέδαση, φαγητό, ποτό - για να μην 
ξεχνάμε ότι είναι ο τόπος όπου λαμβάνει χώρα το άκρως επιτυχημένο ετήσιο φεστιβάλ, 
που κάθε χρόνο καταρρίπτει τα σπουδαιότερα ρεκόρ.
4η μέρα: Λοχ Λόμοντ - Γλασκώβη
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη βόλτα μας στο Εθνικό Πάρκο Τρόσακς με την 
ομορφότερη λίμνη της Σκωτίας Λοχ Λόμοντ. Συνεχίζουμε για τη μεγαλύτερη πόλη 
της χώρας, τη Γλασκώβη. Φτάνοντας θα περιηγηθούμε στα κυριότερα αξιοθέατα. 
Συγκεκριμένα, θα δούμε μεταξύ άλλων την Πλατεία George με τα Βικτωριανού ρυθμού 
κτίρια, τον Καθεδρικό ναό και την πλατεία του Βασιλικού Χρηματιστηρίου, όπου βρίσκεται 
η Modern Art Gallery. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουμε και να περπατήσουμε στη 
γεμάτη γοητεία πόλη, που αποτελεί και το σπουδαιότερο λιμάνι της Σκωτίας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στο Εδιμβούργο.
5η μέρα: Έδιμβούργο - Άθήνα
Πρωινό και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.
Σημείωση: To 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις «Aegean 

Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Marriott Edinburgh 4* ή παρόμοιο
✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 180 €
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, κάστρα κ.λπ. 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 

Εδιμβούργο 
Γλασκώβη
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12, 2/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 5 645 € 695 € +170 € 595 €

29/12 5 715 € 765 € +235 € 645 €

2/1 4 595 € 645 € +130 € 545 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Marriott Edinburgh 4*

74

Δώρο το Εορταστικό δείπνο!  
στις 24/12 & 31/12 στο ξενοδοχείο

Σερβιριστό μενού 3 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται ποτά
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Λονδίνο 
Γουίνσδορ

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 22/12, 24/12, 29/12, 30/12

1η μέρα: Άθήνα - Λονδίνο (πανοραμική ξενάγηση) - Βρετανικό Μουσείο
Πτήση για την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη και ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα. Θα 
περάσουμε από το Χάιντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον, από την Μαρμπλ Αρτς και την 
Πλατεία Τραφάλγκαρ, συνεχίζουμε με το Κοινοβούλιο και το Μπιγκ Μπεν. Έπειτα από ολιγόλεπτη 
στάση στον Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτι για να δούμε το Χρηματιστήριο, την 
Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο, 
στην Ελληνική πτέρυγα με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
2η μέρα: Λονδίνο - κρουαζιέρα στον Τάμεση (προαιρετικά)
Αγγλικό πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και όλη η μέρα ελεύθερη για να χαρείτε την υπέροχη πόλη. 
Το απόγευμα μπορείτε προαιρετικά να κάνετε κρουαζιέρα στον Τάμεση, με επίσκεψη στο Γκρίνουιτς.
3η μέρα: Λονδίνο - Οξφόρδη - Στράτφορντ - Χωριά Κότσγουολντς (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό ελεύθερη μέρα στη Βρετανική πρωτεύουσα. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να 
συμμετάσχετε προαιρετικά στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας (κόστος 65 €).  
Πρώτος σταθμός η περίφημη Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης και συνεχίζουμε, μέσω γραφικής 
διαδρομής, για την κωμόπολη Στράτφορντ απόν Έιβον, γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Εκεί 
θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε σε παραδοσιακή παμπ με θέα τον ποταμό Έιβον, αφού 
περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατα. Τελευταία στάση τα χωριά των Κότσγουολντς: το 
γραφικό Woodstock, το επιβλητικό Shipston-on-Stour και το Enstone. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Λονδίνο - (προαιρετικός νυχτερινός γύρος)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε βόλτα στα αξιοθέατα, είτε ψώνια στα καταστήματα της 
Όξφορντ Στριτ, Μποντ Στριτ, Ρίτζεντ Στριτ (οι εκπτώσεις στο Λονδίνο ξεκινούν επίσημα στις 26/12). 
Το βράδυ γίνεται προαιρετικά νυχτερινός γύρος της πόλης (κόστος 40 €). Με αφετηρία την Πικαντίλι 
Σέρκους ξεκινάμε από την Πλατεία Λέστερ, διασχίζουμε το Σόχο και την Τσάιναταουν και περνάμε 
από το Κόβεντ Γκάρντεν, με τη Βασιλική Όπερα, τους πλανόδιους μουσικούς και μίμους. Μπορούμε 
να δειπνήσουμε σε κάποιο από τα εστιατόρια της πλατείας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Λονδίνο
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και όλη η μέρα στη διάθεσή σας για να χαρείτε την υπέροχη πόλη.
6η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίνσδορ - Άθήνα
Πρόγευμα και ξεκινάμε για να επισκεφθούμε το Γουίνσδορ και να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία 
της Βασιλικής οικογένειας. Χτισμένο στις όχθες του Τάμεση, το πανέμορφο χωριό διατηρεί 
αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα. Προαιρετική είσοδος. Xρόνος ελεύθερος για μια 
βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Στη συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 22/12 6 545 € 595 € +225 € 495 €

22/12 5 545 € 595 € +195 € 495 €

24/12 5 545 € 595 € +225 € 495 €

29/12 5 595 € 645 € +295 € 545 €

30/12 6 645 € 695 € +315 € 595 €

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ (ή παρόμοιo)

Holiday Inn Bloomsbury 4* 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα με την 
«British Airways» 

 ✓ 4, 5 διανυκτερεύσεις στο Holiday Inn Bloomsbury 4* 
 ✓ Πρωινό καθημερινά 
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
 ✓ Έμπειρος τοπικός συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 175 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και 
γενικά όπου απαιτείται
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημειώσεις:
• Η αναχώρηση 24/12 δεν πραγματοποιεί επίσκεψη στο 
Βρετανικό Μουσείο, καθώς παραμένει κλειστό 24, 25, 26/12. 
Οι ταξιδιώτες μπορούν να το επισκεφθούν μόνοι τους στις 
27/12. Το ξενοδοχείο απέχει από το μουσείο 800 μέτρα. 
• Οι αναχωρήσεις 21, 22/12 (6ήμερο) δεν πραγματοποιούν 
επίσκεψη στο Κάστρο του Γουίνσδορ λόγω ώρας πτήσης. 
• Η αναχώρηση 22/12 (5ήμερο) δεν πραγματοποιεί επίσκεψη 
στο κάστρο του Γουίνσδορ, καθώς το κάστρο παραμένει 
κλειστό 25/12, 26/12.
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1η μέρα: Άθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση. Θα ακολουθήσουμε την παραποτάμια 
ζώνη του Άμστερνταμ, κατά μήκος του Άμστελ, με τα πανέμορφα σπίτια. Θα θαυμάσουμε 
μεταξύ άλλων τον Μύλο του Ρέμπραντ και το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα». Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Έπειτα, συνοδεία του αρχηγού θα διασχίσουμε το 
ιστορικό κέντρο: Πλατεία Βατερλό, Πλατεία Ρέμπραντ, κεντρική Πλατεία Dam, Παλάτι, 
Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός (μετάβαση με τραμ - έξοδα ατομικά).
2η μέρα: Άμστερνταμ - Πλατεία Μουσείων - «Coster Diamonds» - Βόλενταμ
Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε στην Πλατεία των Μουσείων και θα επισκεφθούμε 
με δωρεάν είσοδο το γνωστό οίκο «Coster Diamonds», όπου θα γνωρίσουμε όλη τη 
διαδικασία κοπής και κατεργασίας των διαμαντιών. Βγαίνοντας, τα φημισμένα μουσεία 
Van Gogh, Rijks και Stedelijk Museum βρίσκονται ακριβώς απέναντι! Η μέρα συνεχίζεται 
με εκδρομή στην Ολλανδική ύπαιθρο. Θα κάνουμε βόλτα στο ψαροχώρι Βόλενταμ και το 
γραφικό λιμανάκι του. Τέλος, θα επισκεφθούμε μια Φάρμα Τυριών, όπου θα γνωρίσουμε 
τις μεθόδους παρασκευής τους και θα δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους!
3η μέρα: Άμστερνταμ
Ημέρα ελεύθερη για να εξερευνήσετε το γιορτινό Άμστερνταμ.
4η μέρα: Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Βρυξέλλες
Πρωινό και αναχώρηση για το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. 
Επόμενος σταθμός το Ντελφτ, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο. 
Συνεχίζουμε για τη Χάγη, έδρα Διεθνών Οργανισμών και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. 
Τελευταία στάση οι Βρυξέλλες. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
θα κάνουμε βόλτα στην Grand Place, μία από τις ομορφότερες πλατείες παγκοσμίως.
5η μέρα: Γάνδη - Μπριζ
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτη στάση στη Γάνδη. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της και 
θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον Μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι 
της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για την Μπριζ. Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», 
το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας, τη 
γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες.
6η μέρα: Βρυξέλλες - Βαλλωνία - Λουξεμβούργο (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό μας ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική επίσκεψη σε ένα από τα μικρότερα 
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαλλωνία - Λουξεμβούργο (κόστος 90 €).
7η μέρα: Βρυξέλλες - Άμβέρσα - Άθήνα
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά στην κοσμοπολίτικη Αμβέρσα, από τις 
σπουδαιότερες πόλεις του Βελγίου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
Σημειώσεις: Το 5ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 30/12 δεν περιλαμβάνει την 3η 
& την 6η μέρα του προγράμματος. Το 6ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 23/12 δεν 
περιλαμβάνει την 3η μέρα του προγράμματος.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ / Αϊντχόβεν - 

Αθήνα με «Transavia»
✓ 1 χειραποσκευή 10 κιλών και 1 αποσκευή 15 κιλών 

ανά άτομο 
✓ 4, 5, 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 
✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει 

προγράμματος 
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 165 € 
Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου  
υπάρχουν, φέρι-μποτ  
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Συνοπτικό πρόγραμμα 30/12: 
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ & περιήγηση
2η μέρα: Πλατεία Μουσείων - «Coster Diamonds» - 
Βόλενταμ
3η μέρα: Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Βρυξέλλες
4η μέρα: Γάνδη - Μπριζ
5η μέρα: Βρυξέλλες - Αμβέρσα - Αθήνα

Μπενελούξ 
Κάτω Χώρες
5, 6, 7 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 23/12, 30/12

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Novotel Amsterdam City 4* NH Brussels Louise 4*

76

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12 6 + 1 Δώρο 595 € 645 € +175 € 545 €

23/12 6 595 € 645 € +175 € 545 €

30/12 5 595 € 645 € +235 € 545 €
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Άμστερνταμ 
Μάρκεν & Βόλενταμ

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 22/12, 26/12, 2/1

1η μέρα: Άθήνα - Άμστερνταμ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση. Το βράδυ ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει στο ιστορικό κέντρο, 
την Πλατεία Βατερλό, την Πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι των λουλουδιών και την κεντρική Πλατεία 
Dam. Αμέσως μετά μπορείτε να συνεχίσετε τη διασκέδασή σας στις τυπικές Ολλανδικές παμπ ή  
στα εστιατόρια της περιοχής (μετάβαση με τραμ ή μετρό, προαιρετικά, έξοδα ατομικά).
2η μέρα: Άμστερνταμ - «Coster Diamonds»
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για την πρώτη μας γνωριμία με την πόλη. Ο παραδοσιακός Μύλος 
του Rembrandt στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», η «Heineken», 
το επιβλητικό Rijksmuseum, η Δυτική Εκκλησία, το μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά, ο «πλωτός» 
Κεντρικός Σταθμός είναι μερικά από τα πολλά αξιοθέατα. Ολοκληρώνουμε την περιήγηση στην 
πλατεία των μουσείων και κατόπιν στο γνωστό οίκο «Coster Diamonds», για να παρακολουθήσετε 
τη διαδικασία κοπής και κατεργασίας των διαμαντιών με Ελληνόφωνη παρουσίαση.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Ψαροχώρια Μάρκεν & Βόλενταμ
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τα γνωστά χωριά των ψαράδων Marken και Volendam. 
Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια τους και στο γραφικό λιμανάκι του Βόλενταμ. Κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό τυροκομείο, όπου θα γνωρίσουμε τις 
μεθόδους παρασκευής τους και θα δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους!
4η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Για όσους το επιλέξουν, αναχώρηση για προαιρετική ημερήσια 
εκδρομή. Θα θαυμάσουμε στο Ρότερνταμ τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα και 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια, καθώς και τις γέφυρες Villem και Erasmus. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Ντελφτ, μια ιστορική πόλη με το πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο της και τους 
βασιλικούς ναούς. Τέλος, θα επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του 
Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο Παλάτι της Ειρήνης, τα μοναδικής ομορφιάς κτίρια  
που σήμερα στεγάζουν πρεσβείες και υπουργεία (κόστος 80 €). Επιστροφή στο Άμστερνταμ.
5η μέρα: Άμστερνταμ
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να γνωρίσετε την όμορφα στολισμένη πόλη.
6η μέρα: Άμστερνταμ - Άθήνα
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα  
με «KLM» 

 ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
 ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ozo 4* ή παρόμοιο
 ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 165 €
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 22/12 6 595 € 645 € +160 € 545 €

22, 26/12, 2/1 5 545 € 595 € +140 € 495 €

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ (ή παρόμοιo)

Ozo Hotel Amsterdam 4*
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1η μέρα: Άθήνα - Βρυξέλλες - Μπριζ
Πτήση για Βρυξέλλες. Άμεση μετάβαση στην Μπριζ, πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Βραδινός περίπατος με τον αρχηγό μας στο 
ιστορικό κέντρο.
2η μέρα: Μπριζ
Περιήγηση πεζή κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών και των γεφυρών. Θα 
διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω από το Μεσαιωνικό κωδωνοστάσιο της κεντρικής 
πλατείας Grotte Markt και της πλατείας του Δημαρχείου Burg Markt και θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό Notre-Dame de Bruges. Ελεύθερος χρόνος 
στη Χριστουγεννιάτικη αγορά.
3η μέρα: Μπριζ - Τουρνέ - Λιλ - Υπρ (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Εναλλακτικά, προαιρετική ολοήμερη εκδρομή σε δύο σπάνια 
επισκεπτόμενες πόλεις του Βελγίου, την Τουρνέ και την Υπρ, καθώς και την 
πανέμορφη Γαλλική πόλη Λιλ (κόστος 55 € - 75 €, ανάλογα με τον αριθμό 
συμμετοχών. Και οι τρεις διαθέτουν σπουδαίους πολιτιστικούς θησαυρούς, 
ενδιαφέροντα κτίρια και Καθεδρικούς ναούς, καθώς και ιστορικές γωνιές.
4η μέρα: Μπριζ - Γάνδη - Άμβέρσα - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για την επιβλητική Γάνδη, όπου θα περιηγηθούμε και θα 
επισκεφθούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό ναό του Saint Bavo, για να δούμε ένα 
αριστούργημα τέχνης του 15ου αιώνα: το πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck «Ο 
Μυστικός Αμνός». Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Αμβέρσα (Antwerpen), 
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Βελγίου και το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της 
Ευρώπης μετά το Αμβούργο και το Ρότερνταμ. Περιήγηση και συνεχίζουμε για τις 
Βρυξέλλες. Ξενάγηση στο σύγχρονο και ιστορικό κομμάτι της πόλης: πάρκο και 
στάδιο «Ηeysel», Mini-Europe, βασιλικό παλάτι, Κινέζικη παγόδα, Γιαπωνέζικος 
πύργος, «Atomium». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Το βράδυ θα 
περπατήσουμε με τον αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
5η μέρα: Μπριζ - Βρυξέλλες - Άθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Νωρίς το μεσημέρι θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο των 
Βρυξελλών για την πτήση μας στην Αθήνα.

1η μέρα: Άθήνα - Νίκαια - Μόντε Κάρλο (προαιρετικά)
Πτήση για Νίκαια, την πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής. Άφιξη και περιήγηση στην 
Παλιά Πόλη, την Πλατεία Μασενά και την οδό Ζαν Μεντεσάν. Ελεύθερος χρόνος. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο με 
το καζίνο (κόστος 40 €). Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Νίκαια - Σαν Πολ ντε Βανς - Κάννες - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πολ ντε Βανς (Saint-Paul-
de-Vence). Επόμενος σταθμός μας οι κοσμοπολίτικες Κάννες. Το κτίριο του 
διασημότερου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του κόσμου, η παραλιακή λεωφόρος 
Κρουαζέτ με τους φοίνικες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και τα εντυπωσιακά 
«πλωτά παλάτια» στο λιμάνι των Καννών σίγουρα θα σας τραβήξουν την 
προσοχή. Επιστροφή στη Νίκαια.
3η μέρα: Νίκαια - Έζ - Μουσείο Άρωμάτων «Φραγκονάρ» - Μονακό
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Μουσείο-εργαστήριο Αρωμάτων 
«Fragonard» στο Εζ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο 
κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε στον βράχο και 
στην Παλιά Πόλη όπου κυριαρχεί το Ωκεανογραφικό μουσείο και στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκονται οι τάφοι 
της οικογένειας Γκριμάλντι. Επιστροφή στη Νίκαια.
4η μέρα: Νίκαια - Έξ αν Προβάνς - Μασσαλία - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για την «πόλη των νερών», την Εξ. Περιήγηση, ελεύθερος 
χρόνος στις υπαίθριες αγορές και τις εκλεπτυσμένες μπουτίκ της πόλης. Το 
μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα-
φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, καθώς και την Νοτρ Νταμ ντε 
λα Γκαρντ. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή το απόγευμα στη Νίκαια.
5η μέρα: Νίκαια - Μιλάνο
Πρωινή αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το παγκόσμιο 
κέντρο μόδας, το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση. Χρόνος ελεύθερος για 
βόλτες και αγορές. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.
6η μέρα: Μιλάνο - Άθήνα
Ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Νίκαια, Μιλάνο - Αθήνα  
με απευθείας πτήσεις της «Aegean Airlines» ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*  
✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προ-
γράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου 
& επίναυλος καυσίμων 175 €. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, 
πάρκα και λοιπά αξιοθέατα. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βρυξέλλες - Αθήνα με «Aegean 
Airlines» ✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NH Brugge 4* στην Μπριζ, 1 διανυκτέρευση 
στις Βρυξέλλες σε ξενοδοχείο 4* της αλυσίδας NH ✓ Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος  
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 175 €.  
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, πάρκα και λοιπά αξιοθέατα.  
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Μονακό
Γαλλική Ριβιέρα 

Μπριζ
Γάνδη - Αμβέρσα

6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12, 2/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

22/12 6 695 € +200 € 545 €

29/12 6 775 € +270 € 625 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

22, 29/12 5 755 € +240 € 655 €

2/1 5 645 € +200 € 545 €
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Παρίσι 
Disneyland

5, 6, 7 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12, 28/12, 29/12, 30/12

1η μέρα: Άθήνα - Παρίσι - Κήποι του Λουξεμβούργου
Πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα. Άφιξη και μεταφορά στο κέντρο για ξενάγηση. Θα δούμε το 
Τροκαντερό και τον Πύργο του Άιφελ, τα Ηλύσια Πεδία, τα Γκραν Παλέ και Πτι Παλέ, τη Γέφυρα Pont de 
la Concorde, την Πλατεία Ομονοίας, τους Κήπους του Κεραμικού, το Μουσείο του Λούβρου, τη Γέφυρα 
Ποντ Νεφ, το νησάκι Ιλ ντε λα Σιτέ, την επιβλητική Παναγία των Παρισίων (εξωτερικά) και τους κήπους 
του Λουξεμβούργου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Βερσαλλίες - Λούβρο - Μουσείο Άρωμάτων
Πρόγευμα και επίσκεψη στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα δούμε τα βασιλικά διαμερίσματα, την 
αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε η Συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919, κ.λπ. Επόμενος 
σταθμός μας το περίφημο Μουσείο του Λούβρου. Μεταξύ άλλων θα δούμε τη Νίκη της Σαμοθράκης 
και την Αφροδίτη της Μήλου. Ακολουθεί επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων «Fragonard». Χρόνος 
ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα πασίγνωστα καμπαρέ της πόλης.
3η μέρα: Παρίσι - «Disneyland»
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της «Disneyland»! Ζήστε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με 
τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε (προαιρετικά) σε ένα από τα 29 εστιατόρια και γνωρίστε από κοντά 
τους αγαπημένους ήρωες των παραμυθιών. Επιστροφή στο Παρίσι.
4η μέρα: Παρίσι - Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με ξενάγηση - Μονμάρτη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Εκμεταλλευθείτε τις ελεύθερες ώρες σας στις Χριστουγεννιάτικες αγορές! 
Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στον Πύργο του Άιφελ και μαζί με τον ξεναγό μας θα επιβιβαστούμε 
στα Bateaux Parisiens για κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Στη συνέχεια, μαζί με τον ξεναγό μας, θα πάμε 
με το μετρό στη γραφική Μονμάρτη και θα απολαύσουμε μια βόλτα με ξενάγηση στην μποέμ συνοικία, 
όπου έζησαν ο Βαν Γκογκ, ο Τουλούζ Λοτρέκ κ.ά. Η επιστροφή γίνεται με ατομικά έξοδα.
5η μέρα: Παρίσι - Κάστρο Σαντιγί (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Για όσους το επιθυμούν προαιρετική επίσκεψη στο Château de 
Chantilly (κόστος 65 € - 75 €), χτισμένο σε ένα μεγάλο δάσος και περιτριγυρισμένο από λίμνη και 
τάφρο, κάνει τον επισκέπτη να νιώθει ότι βρίσκεται στο 18ο αιώνα. Η βιβλιοθήκη του φιλοξενεί μια 
μεγάλη συλλογή αυθεντικών χειρόγραφων βιβλίων και πίνακες μεγάλης αξίας.
6η μέρα: Παρίσι - Άθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Το 5ήμερο πρόγραμμα έχει μία ελεύθερη μέρα λιγότερη. Το 7ήμερο πρόγραμμα έχει μία 
ελεύθερη ημέρα επιπλέον.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με 
απευθείας πτήσεις της «Air France» & «Transavia»

 ✓ 4, 5 ή 6 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Crowne Plaza 
Republique 4*

 ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
 ✓ Μεταφορές αεροδρόμιο - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
 ✓ Πανοραμική ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα του 
Παρισιού με επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό 

 ✓ Επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων
 ✓ Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με επίσημο Ελληνόφωνο 
ξεναγό (περιλαμβάνεται το εισιτήριο του πλοίου)

 ✓ Βόλτα με ξενάγηση στη γραφική Μονμάρτη με επίσημο 
Ελληνόφωνο ξεναγό 

 ✓ Επίσκεψη στο Μουσείο του Λούβρου (στην Ελληνική 
πτέρυγα) 

 ✓ Επίσκεψη στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών 
 ✓ Ολοήμερη εκδρομή στην «Disneyland»
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 €
Νέος φόρος πόλης (city tax) υποχρεωτικός και 
πληρωτέος στα ξενοδοχεία του Παρισιού και της 
«Disneyland» (2,90 €/άτομο τη διανυκτέρευση για 
4* ξενοδοχεία). Τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν 
πληρώνουν μόνο στην περίπτωση που μένουν με 2 
ενήλικα άτομα στο ίδιο δωμάτιο. Στην περίπτωση που 
μία οικογένεια καταλαμβάνει 2 δίκλινα δωμάτια, θα 
πληρώσουν και οι 4 τα city taxes
Για ακουστικά κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων 
στα Μουσεία Λούβρου και Βερσαλλιών 2 €/άτομο 
(πληρώνουν και τα παιδιά) ανά μουσείο, είναι υποχρεωτικά 
και πληρώνονται τοπικά
Γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Ένδεικτικές τιμές εισόδων:
Λούβρο: 25 €/ενήλικας, Βερσαλλίες: 18 €/ενήλικας, 
πληρώνονται στα γραφεία μας, τα παιδιά κάτω των 18 δεν 
πληρώνουν • Η είσοδος στην «Disneyland» για το 1 πάρκο 
περίπου 80 €/ενήλικας και περίπου 72 €/παιδί κάτω των 12 
ετών, πληρώνεται τοπικά

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 5 695 € 745 € +270 € 445 €

22/12 5 + 1 Δώρο 695 € 745 € +330 € 485 €

23/12 6 + 1 Δώρο 695 € 745 € +370 € 485 €

28/12 6 745 € 795 € +265 € 485 €

29/12 5 695 € 745 € +215 € 445 €

29/12 5 + 1 Δώρο 695 € 745 € +330 € 485 €

30/12 5 745 € 795 € +330 € 445 €

Crowne Plaza Republique 4*

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις Αθήνα - Ζυρίχη - 
Αθήνα «Swiss Airlines»

 ✓ 2 διανυκτερεύσεις στη Λωζάννη στο ξενοδοχείο De 
La Paix 4* ή παρόμοιο, 3 διανυκτερεύσεις στη Ζυρίχη 
στο ξενοδοχείο Courtyard by Marriott Zurich Nord 4* 
ή παρόμοιο 

 ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται  
στο πρόγραμμα

 ✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε αξιοθέατα/μουσεία και επισκεπτόμενους 
χώρους 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Ελβετία 
Αλπικό Τρένο
5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
22, 23, 24, 26, 28, 29, 31/12, 2/1

1η μέρα: Άθήνα - Ζυρίχη - Βέρνη - Μοντρέ - Βεβέ - Λωζάννη
Πτήση για τη Ζυρίχη, σημείο εκκίνησης του οδοιπορικού μας στην Ελβετία. Αναχωρούμε 
για τη διοικητική πρωτεύουσα Βέρνη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Aare και 
περιτριγυρισμένη από τις Άλπεις. Συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κωμόπολη Μοντρέ, 
διάσημο θέρετρο των αρχών του 20ού αιώνα και γνωστή για το ομώνυμο μουσικό 
φεστιβάλ. Τελευταίος σταθμός μας το γραφικό Βεβέ, έδρα της διάσημης πολυεθνικής 
«Nestlé». Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο στη Λωζάννη.
2η μέρα: Έβιάν - Γενεύη - Λωζάννη
Πρωινό και αναχωρούμε με κατεύθυνση τη λουτρόπολη Εβιάν, με το περίφημο νερό 
της. Άφιξη και ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε για τη Γενεύη. Θα δούμε το σιντριβάνι Jet 
d’ Eau, το Δημαρχείο, την παλαιά πόλη με τον Καθεδρικό ναό, τα κτίρια των Ηνωμένων 
Εθνών κ.ά. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στη Λωζάννη. Ξεκινάμε με το ιστορικό 
κέντρο, όπου κυριαρχούν η κεντρική πλατεία Ντε λα Παλί και ο Καθεδρικός Ναός Νοτρ 
Νταμ, καθώς και τα γραφικά σοκάκια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Λωζάννη - Γκριγιέρ - Ζυρίχη
Πρωινό και αναχωρούμε από τη Λωζάννη. Διασχίζοντας τα περίφημα Ελβετικά 
αγροκτήματα θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι Γκριγιέρ, διάσημο για τα τυριά 
του. Άφιξη στη Ζυρίχη και περιήγηση. Ξεκινάμε με τη Γοτθική εκκλησία Φραουενμίνστερ, 
συνεχίζουμε με την παλιά ιστορική πόλη με τα στενά δρομάκια, την κεντρική οδό 
Μπανχοφστράσε με τα κτίρια που στεγάζουν τις μεγάλες τράπεζες, καθώς και τα 
πολυτελή μαγαζιά και κομψά καφέ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. 
Το βράδυ προαιρετική βόλτα στην πόλη με το συνοδό μας.
4η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε οδικώς μέχρι το Ιντερλάκεν, την πόλη ανάμεσα 
σε δύο λίμνες, στο κέντρο της χώρας των Άλπεων. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση. 
Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη, με τα ζωγραφισμένα σπίτια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στη Ζυρίχη.
5η μέρα: Ζυρίχη - Άλπικό τρένο - Σεντ Μόριτζ (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό μας προαιρετικά θα μεταφερθούμε οδικώς μέχρι την Κουρ, όπου 
θα επιβιβαστούμε στο περίφημο Αλπικό τρένο της «Rhaetian Railways» που θα 
μας μεταφέρει στο Σεντ Μόριτζ. Χρόνος για περιπλάνηση στην περιοχή με τα σαλέ, 
τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα πολυτελή καταστήματα και φυσικά τα «σικ» καφέ και 
εστιατόρια (κόστος 80 €). Επιστροφή στη Ζυρίχη.
6η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αμ Ράιν - Άθήνα
Το πρωί αναχωρούμε για την περιοχή Σαφχάουζεν, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί 
καταρράκτες. Συνεχίζοντας θα επισκεφθούμε στο παραποτάμιο Μεσαιωνικό χωριουδάκι 
Στάιν αμ Ράιν. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)

De La Paix 4* Courtyard by Marriott Zurich Nord 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23, 24, 
28, 29/12 

6 695 € 745 € +165 € 595 €

26, 31/12, 
2/1 

5 595 € 645 € +135 € 545 €
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Αλσατία 
Μέλανας Δρυμός

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 22, 23, 26, 29, 30/12, 2/1

1η μέρα: Άθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη και αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη. Περίπατος στο ιστορικό 
πεζοδρομημένο κέντρο με τις όμορφες πλατείες, τις υπαίθριες αγορές, τις ενδιαφέρουσες 
εκκλησίες. Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν
Πρωινό και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Θα επισκεφθούμε 
το ιστορικό κέντρο, όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός με το αστρονομικό ρολόι στο 
εσωτερικό του. Θα περιπλανηθούμε στην περιοχή με τα γραφικά στενά γνωστή σαν «μικρή Γαλλία». 
Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το Μπάντεν Μπάντεν, που βρίσκεται στον Μέλανα Δρυμό και 
είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της Ευρώπης. Επιστροφή στο Στρασβούργο.
3η μέρα: Έγκισεμ (Eguisheim) - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για το γραφικό χωριό Έγκισεμ (Eguisheim), στη 
βορειο-ανατολική Γαλλία. Βρίσκεται «απλωμένο» γύρω από ένα φρούριο του 8ου αιώνα και έχει 
αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε αιώνες. Συνεχίζουμε για το Κολμάρ, το «στολίδι της 
Αλσατίας», που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο, θα 
δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Μαρτίνου, τις πλατείες, τις αγορές. Ελεύθερος 
χρόνος στη «μικρή Βενετία». Μην παραλείψετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ 
(1537), σπουδαίο δείγμα Γερμανικής Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Επόμενος σταθμός μας το 
τουριστικό χωριό Ρίκβιρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Στρασβούργο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη στη γιορτινή πόλη.
5η μέρα: Τρίμπεργκ - Φράιμπουργκ - Λίμνη Τίτι
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίμπεργκ, ένα από τα χωριά των ωρολογοποιών που διαθέτει 
το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του Μέλανα Δρυμού. Εδώ υπάρχουν τα πάντα για την περιοχή: 
παραδοσιακές φορεσιές, γεωργικά εργαλεία, χειροτεχνήματα, πετρώματα από το Μαύρο Δάσος. 
Θα συνεχίσουμε για τους διάσημους καταρράκτες του Τρίμπεργκ, που έχουν μετατραπεί σε ένα 
εξαιρετικά δημοφιλές πάρκο. Συνεχίζουμε για το Φράιμπουργκ. Στην περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 
θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του 13ου αιώνα και το ιστορικό Κάουφχαους του 16ου αιώνα. Η 
βόλτα θα ολοκληρωθεί στο Δημαρχείο, απ’ όπου ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα καναλιών και 
στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια. Τελευταίος σταθμός μας είναι η λίμνη Τίτι 
(Titisee), δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Στρασβούργο - Φρανκφούρτη - Άθήνα
Σημείωση: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα  

με την «Lufthansa» 
✓ 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο Hilton Strasbourg 4*/Mercure 

Strasbourg Palais Des Congrès 4*/Mercure Strasbourg 
Centre Gare 4* ή παρόμοιο

✓ Πρωινό καθημερινά
✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και 
γενικά όπου απαιτείται 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Mercure Strasbourg Palais Des Congrès 4*

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

 Hilton Strasbourg 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 23/12 6 695 € 745 € +195 € 645 €

22/12 5 645 € 695 € +175 € 595 €

26/12 5 545 € 595 € +175 € 495 €

29/12 6 695 € 745 € +175 € 645 €

30/12 5 645 € 695 € +175 € 595 €

2/1 5 495 € 545 € +165 € 445 €

Δώρο το Εορταστικό δείπνο!  
στις 24/12 στην παραδοσιακή μπιραρία  

Loewenbrau στο Μπάντεν Μπάντεν 
(για τις αναχωρήσεις 21, 22, 23/12)

στις 31/12 σε επιλεγμένο εστιατόριο στο Στρασβούργο 
(για τις αναχωρήσεις 29, 30/12)

Σερβιριστό μενού 3 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται ποτά
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 6 595 € 645 € +145 € 545 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 6 595 € 645 € +145 € 545 €

1η μέρα: Άθήνα - Βενετία - Σιρμιόνε - Μιλάνο
Πτήση για Βενετία. Άφιξη και άμεση μετάβαση στη χερσόνησο του Sirmione με 
τα στενά σοκάκια και το Μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο. Συνεχίζουμε για το Μιλάνο. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Μιλάνο
Πρωινό και αναχωρούμε για το Μιλάνο. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη. 
Το Ντουόμο, η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε, η Σκάλα είναι μερικά από τα 
αξιοθέατα που θα δούμε. Ελεύθερος χρόνος, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Σεντ Μόριτζ (Δώρο)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ 
(Ελβετικές Άλπεις), δημοφιλή χειμερινό τόπο αναψυχής. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.
4η μέρα: Μπέργκαμο - Βερόνα - Μέστρε
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το γραφικό Μπέργκαμο, στην περιφέρεια 
Λομβαρδίας. Βρίσκεται πολύ κοντά στη Λίμνη Ίζεο, πάνω σε λόφο στους 
πρόποδες των Άλπεων, και η ατμόσφαιρά του είναι μοναδική, έτσι όπως 
περικλείεται από τα Ενετικά τείχη. Συνεχίζουμε για την Βερόνα, την πόλη 
του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη θα 
βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα, όπου θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, το παλάτι 
Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας και φυσικά πολλά υπαίθρια café, πιτσαρίες και 
τρατορίες. Άφιξη στο Μέστρε, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Βενετία
Πρωινή περιήγηση στη Γαληνοτάτη. Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ’ όπου 
αναχωρούμε με βαπορέτο για τη φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο. Εκεί θα δούμε 
την ομώνυμη εκκλησία, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τη 
Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής «Murano». Χρόνος για καφέ στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Βενετία - Άθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

1η μέρα: Άθήνα - Βενετία - Τεργέστη - Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
Πτήση για Βενετία και άμεση αναχώρηση για την Τεργέστη. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων την Πλατεία Ενότητας της Ιταλίας, την Κρήνη των Τεσσάρων Ηπείρων, τον 
Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Σαν Τζούστο, την Ελληνική εκκλησία του Αγίου Νι-
κολάου κ.ά. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, 
την πανέμορφη Λιουμπλιάνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λιουμπλιάνα
Σήμερα θα περιηγηθούμε στη Μεσαιωνική πανέμορφη παλαιά πόλη στις όχθες 
του ομώνυμου ποταμού, όπου θα δούμε την Πλατεία Πρέσερεν, τον Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Νικολάου, τη γέφυρα των Δράκων κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Λίμνη Μπλεντ
Πρωινή αναχώρηση για το Μπλεντ με την πανέμορφη λίμνη του και το μοναδικό 
νησάκι της χώρας στο κέντρο της. Βόλτα με πλοιάριο (καιρού επιτρέποντος) και 
επίσκεψη στο εκπληκτικό κάστρο του Μπλεντ, απ’ όπου θα απολαύσουμε τη 
μαγευτική θέα. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή αργά στην Λιουμπλιάνα.
4η μέρα: Λιουμπλιάνα - Σπήλαια Ποστόινα - Βενετία
Πρωινή αναχώρηση για τα εντυπωσιακά σπήλαια της Ποστόινα. Με ειδικό 
τρενάκι θα διασχίσουμε ένα μεγάλο τμήμα του σπηλαίου, περίπου 3,2χλμ., και θα 
απολαύσουμε το μοναδικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Στη μεγάλη αίθουσα των συναυλιών μέσα 
στο σπήλαιο θα παρακολουθήσουμε τη ζωντανή αναπαράσταση της Γεννήσεως 
του Θεανθρώπου. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την περιοχή Μέστρε της 
Βενετίας. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βενετία
Πρωινή περιήγηση στη «Γαληνοτάτη». Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ’ όπου ανα-
χωρούμε με βαπορέτο για τη φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο. Εκεί θα δούμε την 
ομώνυμη εκκλησία, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές 
φυλακές, την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε ένα από 
τα λίγα εργαστήρια κατασκευής «Murano». Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή κοκτέιλ 
Μπελίνι, το εθνικό ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο «Φλοριάν» στην πλατεία του 
Αγίου Μάρκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Βενετία - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βενετία - Αθήνα με «Aegean» 
✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Starhotel Business 4* ή παρόμοιο στο Μιλάνο, 2 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Plaza 4* ή παρόμοιο στο Μέστρε (περιφερειακά Βενετίας) 
✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμ-
ματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλος καυσίμων 150 €. Checkpoint 20 € (πληρωτέα Αθήνα). Βαπορέτο στη Βενετία 
15 €/άτομο (πληρωτέο τοπικά). Προαιρετικό εορταστικό δείπνο στο ξενοδοχείο (μενού 4 
πιάτων, δηλώνεται με την κράτησή σας): 39 €/ενήλικας και 29 €/παιδί. Είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα. Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βενετία - Αθήνα με «Aegean» ✓ 3 
διαν/σεις στο Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 4* ή παρόμοιο στην Λιουμπλιάνα, 2 διαν/
σεις στο The Plaza Hotel 4* ή παρόμοιο στο Μέστρε (περιφερειακά Βενετίας) ✓ Μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά ✓ ΔΏΡΟ το Χριστουγεννιάτικο δείπνο μπουφέ στις 24/12 ✓ Εκδρομές, 
περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €. Checkpoint 
20 €/άτομο (πληρωτέα Αθήνα). Βαπορέτο στη Βενετία 15 €/άτομο (πληρωτέο τοπικά). Είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα. Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία. 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Λιουμπλιάνα
Βενετία

Μιλάνο
Βενετία 

6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12

6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12 6 695 € 745 € +160 € 645 €

28/12 6 745 € 795 € +180 € 695 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Grauer Baer 4*

Βαυαρικές Άλπεις 
Αυστριακό Τιρόλο

6 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 28/12 

1η μέρα: Άθήνα - Μόναχο - Ίνσμπρουκ
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Άφιξη και περιήγηση. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του 
Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το ανάκτορο 
Ρέζιντεντς και θα καταλήξουμε στην πλατεία του Νεογοτθικού Δημαρχείου. Μεταφορά στο 
Ίνσμπρουκ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μουσείο «Swarovski»
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε περιήγηση. Μεταξύ άλλων θα δούμε τη Χρυσή Στέγη, την 
κεντρική Λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα 
Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για το Βάτενς, για να επισκεφθούμε το μοναδικό Μουσείο «Σβαρόφσκι» και να 
κάνουμε αγορές από το κατάστημα του οίκου. Επιστροφή στο Ίνσμπρουκ. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Ίνσμπρουκ - Γκάρμις Παρτενκίρχεν - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νόισβανσταϊν
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Γκάρμις Παρτενκίρχεν. Πρόκειται για το δημοφιλέστερο θέρετρο 
της Γερμανίας και ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα στην Ευρώπη. Οφείλει τη φήμη του 
στην εξαιρετική τοποθεσία του, στους πρόποδες της υψηλότερης κορυφής των Γερμανικών Άλπεων 
και στην ομορφιά του οικισμού. Επόμενη στάση μας το γραφικό Oberammergau με τα υπέροχα 
ζωγραφισμένα σπίτια. Συνεχίζουμε για το διάσημο κάστρο Νόισβανσταϊν. Επιστροφή στο Ίνσμπρουκ.
4η μέρα: Κίτσμπουελ - Ζελ αμ Ζεε
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο του Τιρόλο, το Κίτσμπουελ. 
Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, με σπίτια σε τυπική Τιρολέζικη 
αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε για το Ζελ αμ Ζεε, που χτίστηκε από μοναχούς του Σάλτσμπουργκ στις 
όχθες της ομώνυμης λίμνης. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο Ίνσμπρουκ.
5η μέρα: Ίνσμπρουκ - Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Το «πνεύμα» του Μότσαρτ θα σας… ακολουθεί 
παντού στην όμορφη γενέτειρά του, μαζί με τη μοναδική μουσική κουλτούρα της και τα πανέμορφα 
τοπία. Το βλέμμα σας θα «κολλήσει» στο μωσαϊκό του Altstadt, της παλιάς πόλης με τους 
χαριτωμένους τρούλους και τα καμπαναριά, το εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του λόφου και τα 
χιονισμένα βουνά. Περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένιχσλος - Μόναχο - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Κίμζεε με τα δύο μικρά νησάκια, Χέρεν & Ντάμεν. Επιβίβαση 
στο φέρι-μποτ για το Χέρεν Κίμζεε, όπου θα θαυμάσουμε το παλάτι Κένιχσλος, πιστό αντίγραφο του 
παλατιού των Βερσαλλιών. Χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στο αεροδρόμιο του Μονάχου για την 
πτήση επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα  

με «Lufthansa» 
✓ 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Grauer Baer 4*  

ή παρόμοιο 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  

έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 €  
Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται  
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Υποχρεωτικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο:  
Τιμή: 89 €/ενήλικας, 49 €/παιδί 
Υποχρεωτικό Πρωτοχρονιάτικο δείπνο: 
Τιμή: 109 €/ενήλικας, 59 €/παιδί



8484

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με «Alitalia Airlines»
 ✓ 3, 4 διαν/σεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 3*, 4*, 4* Sup 
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Ελληνόφωνη ξενάγηση στις Κατακόμβες, στα Μουσεία 
Βατικανού & στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων 155 € • Check points 35 € (πληρωτέα 
από Aθήνα) • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και είσοδοι μουσεί-
ων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων • Δημοτικός φόρος της 
Ρώμης 6 € (4* ξενοδοχεία), 4 € (3* ξενοδοχεία)/ημέρα/άτομο 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημείωση Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 1επιπλέον 
ελεύθερη μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρώμη - Αθήνα με  
«Alitalia Airlines»

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 
 ✓ Πρωινό καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν 

 ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου 165 € 
Checkpoint 30 €/άτομο (πληρωτέα τοπικά)
Βαπορέτο στη Βενετία, είσοδοι μουσείων, ιστορικών και 
αρχαιολογικών χώρων 
Δημοτικοί φόροι (καταβάλλονται επιτόπου στα ξενοδοχεία) 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
20, 22, 23, 24, 26, 29, 30/12, 2, 3/1

7 ΗΜΕΡΕΣ
23/12, 30/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

20/12

4

Buenos Aires 3* 279 € +90 € 249 €

Ludovisi Palace 4* 349 € +150 € 319 €

23, 24, 
26/12

Buenos Aires 3* 329 € +70 € 299 €

Ludovisi Palace 4* 389 € +150 € 359 €

29, 
30/12

Buenos Aires 3* 399 € +120 € 369 €

Ludovisi Palace 4* 549 € +160 € 519 €

3/1
Buenos Aires 3* 319 € +80 € 289 €

Ludovisi Palace 4* 389 € +150 € 359 €

22/12

5

Buenos Aires 3* 379 € +90 € 349 €

Ludovisi Palace 4* 449 € +220 € 419 €

29/12
Buenos Aires 3* 449 € +170 € 419 €

Ludovisi Palace 4* 639 € +240 € 609 €

2/1
Buenos Aires 3* 359 € +110 € 329 €

Ludovisi Palace 4* 449 € +200 € 419 €

1η μέρα: Άθήνα - Ρώμη - Κατακόμβες
Πτήση για Ρώμη. Άφιξη και ξεκινάμε με επίσκεψη στις Κατακόμβες της Αγ. Καλλίστου (εναλλακτικά 
κατακόμβες της Δομιτίλλης). Διασχίζοντας την Αππία οδό θα δούμε τα διάσημα Λουτρά (Θέρμες), το 
επιβλητικό Κολοσσαίο & την αψίδα του Μ. Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια, περνώντας από το Καπιτώλιο  
θα καταλήξουμε στην πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το Παλάτσο Βιτοριάνο, το Παλάτσο Βενέτσια και 
το Παλάτσο Βοναπάρτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και προαιρετική νυχτερινή βόλτα (κόστος 25 €).
2η μέρα: Μουσείο Βατικανού & Βασιλική Άγ. Πέτρου
Πρόγευμα και αφιερώνουμε τη μέρα στο κορυφαίο Μουσείο του Βατικανού (κόστος 35 €, δήλωση 
συμμετοχής με την κράτηση σας). Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης και 
γλυπτικής, με αποκορύφωμα την Καπέλα Σιστίνα. Εφόσον είναι ανοιχτή για το κοινό ακολουθεί επίσκεψη 
στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου και ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία.
3η μέρα: Ρώμη - Φλωρεντία 
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στην πόλη που είναι 
συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία (κόστος 85 €). Θα γνωρίσουμε πεζή την 
ιστορική πόλη, θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το 
Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, το Πόντε Βέκιο κ.ά.
4η μέρα: Ρώμη - Άθήνα
Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε τη Ρώμη, περπατώντας στους εμπορικούς της δρόμους. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Ρώμη Βατικανό 

Πανόραμα Ιταλίας 
1η μέρα: Άθήνα - Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία
Πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και ενδιάμεση στάση για περιήγηση στην Σιένα. 
Μετάβαση στη Φλωρεντία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Φλωρεντία (ξενάγηση)
Πρωινό και ξενάγηση σε αξιοθέατα όπως ο Καθεδρικός ναός με την Cupola του Brunelleschi, το Campani-
le di Giotto, το οκταγωνικό Βαπτιστήριο, το Palazzo Vecchio, το Ponte Vecchio κ.ά.
3η μέρα: Φλωρεντία - Βερόνα - Βενετία
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βενετία με στάση στην Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την Πιάτσα Μπρα, τη 
Ρωμαϊκή Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας κ.ά. Άφιξη στη Βενετία νωρίς το απόγευμα.
4η μέρα: Βενετία
Πρόγευμα και μεταφορά στο ιστορικό κέντρο. Θα δούμε την Πλατεία του Αγίου Μάρκου, τον πύργο του 
ρολογιού, την βασιλική του Αγίου Μάρκου, το Παλάτι των Δόγηδων και τη Γέφυρα των Στεναγμών.
5η μέρα: Βενετία - Μαρανέλο/Μουσείο «Ferrari» - Ρώμη
Αναχωρούμε για τη Ρώμη με ενδιάμεση στάση στο Μαρανέλο, το «σπίτι» της «Ferrari»! Περιήγηση στη 
συλλογή του μουσείου και δυνατότητα οδήγησης! Άφιξη στη Ρώμη αργά το απόγευμα.
6η μέρα: Ρώμη - Τίβολι (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ξενάγηση. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την Πλατεία Βενετίας, το Καπιτώλιο, τη Ρωμαϊκή αγορά, 
το Κολοσσαίο κ.ά. Προαιρετική απογευματινή εκδρομή στο Τίβολι και την Villa D’ Este (κόστος 30-35 €). 
7η μέρα: Ρώμη - ξενάγηση Μουσεία Βατικανού (προαιρετικά, κόστος 45 €) - Άθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23, 30/12 7 625 € +180 € 595 €
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Mιλάνο 
Βόρεια Ιταλία

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12, 2/1

1η μέρα: Άθήνα - Μιλάνο (περιήγηση & shopping)
Πρωινή πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη, μεταφορά στο Μιλάνο και περιήγηση στην πόλη. Το Ντουόμο, 
η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε, η Σκάλα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε, σε μια πόλη 
όπου κυριαρχεί η κομψότητα, η πολυτέλεια και το σύγχρονο ντιζάιν. Ελεύθερος χρόνος για τα 
ψώνια μας στην «πρωτεύουσα της μόδας». Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα 
δωμάτιά μας. Απόγευμα ελεύθερο.
2η μέρα: Πάρμα & Έκπτωτικό χωριό Fidenza
Πρωινό και αναχώρηση για την Πάρμα. Η πόλη, κέντρο ενός ισχυρού Μεσαιωνικού φέουδου, όταν 
αναγορεύτηκε σε πρωτεύουσα Δουκάτου έμελλε να αποκτήσει έναν ασύγκριτο πλούτο μνημειακών 
κτιρίων: διαθέτει παλάτια, θέατρα, κάστρα. Επισκεπτόμαστε το Ντουόμο και το μοναδικό 
Βαπτιστήριο, βλέπουμε το Δουκικό μέγαρο, την Πινακοθήκη, το Θέατρο Φαρνέζε, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο κ.ά. Χρόνος ελεύθερος στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Στη συνέχεια θα 
μεταφερθούμε στο εκπτωτικό χωριό Fidenza, για τα εορταστικά μας ψώνια σε δελεαστικές τιμές. 
Επιστροφή στο Μιλάνο.
3η μέρα: Σεντ Μόριτζ (Δώρο)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για μια ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ 
(Ελβετικές Άλπεις), βορειοδυτικά του Μιλάνου, δημοφιλή χειμερινό τόπο αναψυχής και αγαπημένο 
προορισμό των διασήμων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.
4η μέρα: Βερόνα - Μπέργκαμο
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τη Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, των 
αιώνιων εραστών του πασίγνωστου έργου του Σαίξπηρ. Περνώντας την επιβλητική κεντρική 
πύλη του ιστορικού κέντρου της πόλης θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα, όπου θα δούμε τη 
Ρωμαϊκή Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας, καθώς και τον τάφο της, και φυσικά 
πολλά υπαίθρια café, πιτσαρίες και τρατορίες. Χρόνος ελεύθερος και μεταφερόμαστε στο γραφικό 
Μπέργκαμο, 40χλμ. από το Μιλάνο, στην περιφέρεια Λομβαρδίας. Βρίσκεται πολύ κοντά στη λίμνη 
Ίζεο, πάνω σε λόφο στους πρόποδες των Άλπεων, και η ατμόσφαιρά της είναι μοναδική. Την πόλη 
περικλείουν τα Ενετικά τείχη και ο συνδυασμός τους με το ιστορικό κέντρο και την Piazza Vecchia, 
όπως και την εκκλησία της Santa Maria Maggiore, μας ταξιδεύουν στο παρελθόν. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο και απόγευμα ελεύθερο.
5η μέρα: Μιλάνο - Κόμο - Άθήνα
Πρόγευμα και εκδρομή στο Κόμο. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και 
θα θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο του Μιλάνο και πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα με 
«Aegean Airlines»

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Starhotel Business 4* ή παρόμοιο
 ✓ Μπουφέ πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €
Checkpoint 20 € (πληρωτέα Αθήνα)
Είσοδοι σε μουσεία, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Δημοτικός φόρος στο Μιλάνο 6 €/άτομο τη βραδιά πληρωτέο 
στο ξενοδοχείο
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12, 2/1 5 495 € 545 € +125 € 445 €

29/12 5 545 € 595 € +165 € 495 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Starhotel Business 4*  
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1η μέρα: Άθήνα - Λισσαβώνα
Πτήση απευθείας για την Πορτογαλική πρωτεύουσα, χτισμένη στους επτά λόφους 
του ποταμού Tagus. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Λισσαβώνα
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στη γραφική και φιλόξενη πόλη, 
που διατηρεί έως και σήμερα τον Λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα 
πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, 
όπου θα θαυμάσουμε μια πλούσια συλλογή (17ος - 19ος αιώνας). Επόμενοι 
σταθμοί μας είναι το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το μνημείο των Ανακαλύψεων, 
ο Πύργος του Μπελέμ. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίμια 
της Μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα ως το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, για να 
απολαύσετε πανοραμική θέα της Λισσαβώνας. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
απολαύσετε τα παραδοσιακά Πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε 
όλο τον κόσμο από τη φημισμένη τραγουδίστρια Αmalia Rodrigues.
3η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Έστορίλ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μια ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της 
Λισσαβώνας. Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, 
μια πανέμορφη πόλη που χαρακτηρίζεται από την ιστορική και πολιτιστική 
κληρονομιά της. Το Παλάθιο Ρεάλ δεσπόζει στην κορυφή ενός καταπράσινου 
βουνού. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό 
ψαροχώρι που αναπτύσσεται δίπλα στην πρωτεύουσα, και το Εστορίλ, το θέρετρο 
όλων των εποχών, το οποίο παρέχει ποικίλες δραστηριότητες όπως γήπεδο 
γκολφ, αγωνιστική πίστα, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης. 
Τελευταία μας επίσκεψη το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης, το Cabo da Roca. 
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.
4η μέρα: Λισσαβώνα - Άθήνα
Τελευταία μέρα η σημερινή στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Γεμάτοι 
αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα.

1η μέρα: Άθήνα - Λισσαβώνα - Φατίμα - Κοΐμπρα
Πτήση για τη Λισσαβώνα. Αναχώρηση οδικώς και στάση στο μεγάλο κέντρο του 
Καθολικισμού Φατίμα. Στην Κοΐμπρα θα περιηγηθούμε στο Πανεπιστήμιο και 
στους δρόμους της «πόλης των ποιητών». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκο - Άβέιρο - Πόρτο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο. Πρώτη μας στάση στο εθνικό 
δάσος των Πορτογάλων Μπουσάκο. Έπειτα θα επισκεφθούμε τη «Βενετία της 
Πορτογαλίας», το Αβέιρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Πόρτο.
3η μέρα: Πόρτο
Πρωινό και ξενάγηση στην εντυπωσιακή πόλη στις όχθες του ποταμού Douro. 
Θα γνωρίσουμε την περιοχή Ριμπέιρα, την άνω πόλη, το χρυσοποίκιλτο ναό του 
Αγίου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, και φυσικά κάποιο παλιό οινοποιείο.
4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία Μίνιο. Πρώτος 
σταθμός μας η Μπράγκα και ακολουθεί το Γκιμαράες.
5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - Όμπιτους - Λισσαβώνα
Πρόγευμα και αναχώρηση με πρώτο σταθμό τον Ναό της Μπατάλια. Στη 
συνέχεια θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε το πανέμορφο Μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. 
Άφιξη στη Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Λισσαβώνα
Ξενάγηση σε αξιοθέατα όπως οι Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι των 
Ιερωνυμιτών, το μνημείο των Ανακαλύψεων, ο Πύργος του Μπελέμ. Το βράδυ 
σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά Πορτογαλικά τραγούδια fado.
7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Έστορίλ - Κάμπο ντα Ρόκα - 
Πάρκο των Έθνών
Πρωινό και εκδρομή στην Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, το ψαροχώρι 
Κασκάις, το θέρετρο Εστορίλ και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο της 
Ευρώπης. Επιστροφή στη Λισσαβώνα για επίσκεψη στο Πάρκο των Εθνών.
8η μέρα: Λισσαβώνα - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσαβώνα - Αθήνα με 
«Aegean Αirlines» ✓ 3 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι 
σε μουσεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσαβώνα - Αθήνα με «Aegean 
Αirlines» ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 5* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία εξωτερικού ✓ Πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις ✓ Ξεναγήσεις/περιηγήσεις βάσει προ-
γράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός της εκδρομής ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι 
στα μουσεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Πορτογαλία
Πανόραμα

Λισσαβώνα
Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ 

4 ΗΜΕΡΕΣ
24/12, 31/12, 3/1

8 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12, 29/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

24, 31/12, 3/1 4 595 € +180 € 535 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23, 29/12 8 945 € +310 € 885 €

8686



87

10 ΗΜΕΡΕΣ
24/12

1η μέρα: Άθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση για την Βαρκελώνη. Άφιξη και ξενάγηση πεζή. Θα ξεκινήσουμε από το ιστορικό κέντρο και  
τη Γοτθική συνοικία Barrio Gotico. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Το απόγευμα βόλτα στην 
Paseo de Gracia με τα δύο διάσημα σπίτια του Antonio Gaudi, το Casa Battlo και το Casa Mila.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση. Ξεκινάμε με τον Ναό Sagrada Familia του Gaudi, συνεχί-
ζουμε προς το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta. Ακολουθούν Plaza 
Cataluna, Las Ramblas, βρύση Canaletas, Plaza Real, Montjuik, Ισπανικό χωριό.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο τυπική Μεσογειακή πόλη της Ισπανίας, την Βαλένθια.  
Άφιξη νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βαλένθια - Γρανάδα
Πρωινό και πανοραμική ξενάγηση στην Βαλένθια. Συνεχίζουμε για το «Ρόδο της Ανδαλουσίας», 
όπως αποκαλούσαν οι Μαυριτανοί τη Γρανάδα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Γρανάδα - Ρόντα - Πουέμπλος Μπλάνκος - Σεβίλλη
Πρωινό και επίσκεψη στο Αραβικό μνημείο Alhambra. Δίπλα του βρίσκεται ο ειδυλλιακός κήπος 
Generalife. Επόμενη στάση στην Ρόντα (Pueblos Blancos). Θα δούμε την ιστορική αρένα Plaza de 
Toros και θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια. Μετάβαση στο ξενοδοχείο στη Σεβίλλη. Δείπνο.
6η μέρα: Σεβίλλη
Πρόγευμα και ξενάγηση. Μετά την Πλατεία Αμερικής και την Πλατεία Ισπανίας θα επισκεφθούμε το 
Αλκαζάρ και το μεγαλύτερο Γοτθικό ναό του κόσμου, την Giralda. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε 
στη συνοικία Santa Cruz. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε flamenco. Δείπνο.
7η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Διασχίζουμε το οροπέδιο της θρυλικής Manchas και μετά την Σιέρα 
Μορένα θα καταλήξουμε στην Κόρδοβα, όπου θα δούμε το περίφημο τζαμί Mezquita de Cordoba. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη στη Μαδρίτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινό και ξενάγηση. Θα επισκεφθούμε την πινακοθήκη Museo de Prado, την συνοικία Barrio de 
las Letras και την Μαδρίτη των Αψβούργων, ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης.
9η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Πρωινό και αναχώρηση για το Τολέδο. Θα επισκεφθούμε τον Γοτθικό ναό, την εκκλησία του Santo 
Tome, την Εβραϊκή συνοικία και το εργαστήριο της τέχνης διακοσμητικής μετάλλου Damasquinadο. 
10η μέρα: Μαδρίτη - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη και Μαδρίτη - 
Αθήνα με απευθείας πτήσεις της «Aegean Airlines» 

 ✓ 9 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
 ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά και 3 δείπνα σε μπουφέ στο 
σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) 

 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο 
πούλμαν βάσει προγράμματος

 ✓ Επίσημος Ελληνόφωνος ξεναγός/συνοδός του γραφείου 
 ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145 € 
Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους 
Ποτά στα δείπνα, ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

24/12 10 985 € 1035 € +345 € 975 €

Πανόραμα 
Ισπανίας
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1η μέρα: Άθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρόγευμα και ξενάγηση: κεντρική πλατεία Plaza Catalunia, Λεωφόρο Paseo 
de Gracia, Casa Batllo και Casa Mila του Gaudi, εκκλησία Sagrada Familia. 
Συνεχίζουμε για το ιστορικό κέντρο περνώντας από το Porto Olympico, την Bar-
celoneta, τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας του ‘92, το Ισπανικό χωριό. 
3η μέρα: Βαρκελώνη - Φιγκέρες - Μουσείο Νταλί - Ζιρόνα
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του Σαλβατόρ Νταλί, το Φιγκέρες, όπου 
θα επισκεφθούμε το μουσείο θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου. Στην Girona 
θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας, το Εβραϊκό προάστιο κ.ά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.
4η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο τυπική Μεσογειακή πόλη της Ισπανίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Βαλένθια - Μαδρίτη
Πρόγευμα και πανοραμική περιήγηση: παλιά πόλη, παλάτι Marques de dos 
Aguas, Καθεδρικός ναός, πύργος Mikelet κ.ά. Άφιξη το απόγευμα στη Μαδρίτη. 
Προαιρετική γνωριμία με τις βόρειες συνοικίες. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Μαδρίτη
Πρόγευμα και ξενάγηση στην Πινακοθήκη Πράδο, την πιο σημαντική στον κόσμο. 
Ακολουθεί περίπατος στα στενά δρομάκια της «καρδιάς» της Μαδρίτης, στο Barrio 
de las Letras, στη Μαδρίτη των Αψβούργων. Ελεύθερο απόγευμα, προαιρετική 
εκδρομή στην Σεγκόβια. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Τολέδο. Θα περιπλανηθούμε στα στενά 
δρομάκια της Μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, την 
εκκλησία του Αγίου Θωμά με το αριστούργημα του Ελ Γκρέκο, ένα εργαστήριο της 
διακοσμητικής τεχνικής Damasquinado. Επιστροφή στη Μαδρίτη. Δείπνο.
8η μέρα: Μαδρίτη - Άθήνα

1η μέρα: Άθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε ξενάγηση πεζή. Θα περπατήσουμε την Ράμπλας με την 
αγορά των λουλουδιών της, με τους υπαίθριους καλλιτέχνες, με την αστείρευτη 
ζωντάνια της. Θα επισκεφθούμε την κεντρική αγορά La Boqueria. Θα δούμε 
τη Λυρική Σκηνή και θα καταλήξουμε στην Πλατεία Ρεάλ. Το απόγευμα σας 
προτείνουμε μια προαιρετική ξενάγηση σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 
Βαρκελώνης: το Πάρκο Γκουέλ, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. 
Θα δούμε ακόμα το «Camp Nou», γήπεδο της Μπαρτσελόνα, την παλιά πόλη και 
τα στενάκια του Ελ Μπορν, τον Λόφο Μοντζουίκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρόγευμα και ξενάγηση. Ξεκινάμε από την κεντρική Plaza Catalunia, διασχίζουμε 
την περίφημη Λεωφόρο Paseo de Gracia με τα ακριβά καταστήματα και τα σπίτια 
του Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα δούμε από κοντά την περίφημη εκκλησία 
Sagrada Familia. Συνεχίζουμε περνώντας από το Porto Olympico, το Ολυμπιακό 
χωριό, την Barceloneta, το Ισπανικό χωριό, τη Γοτθική συνοικία κ.ά. Για το βράδυ 
σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε φλαμένκο στην «πατρίδα» του.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Zιρόνα - Φιγκέρες
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του Σαλβατόρ Νταλί, το Figueres! Μετά 
από μια πανέμορφη διαδρομή φτάνουμε στο μουσείο-θέατρο του εκκεντρικού 
ζωγράφου. Κατά την έξοδό μας θα απολαύσουμε επίσης τη μόνιμη έκθεση 
κοσμημάτων που σχεδίασε. Μετά από έναν καφέ στο ιστορικό κέντρο αναχώρηση 
για την Zιρόνα, όπου θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας με το 
μεγαλύτερο κλίτος Γοτθικού ναού στον κόσμο! Επίσης, θα περπατήσουμε στο 
Εβραϊκό προάστιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη.
5η μέρα: Βαρκελώνη - Άθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη - Αθήνα με «Aegean» 
/«Vueling» ✓ 3 ή 4 διαν/σεις σε ξεν/χείο 4 *✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές από/
προς αεροδρόμιο ✓ Ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με τοπικό ξεναγό ✓ Αρχηγός/συνοδός 
της εκδρομής ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 145 €. Είσοδοι στα μουσεία (πε-
ρίπου 20 € Ισπανικό χωριό & Μουσείο Νταλί). Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη και Μαδρίτη - Αθήνα 
με«Aegean Airlines» ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό 
μπουφέ καθημερινά ✓ 4 δείπνα (1 στην Βαλένθια και 3 στη Μαδρίτη) ✓ Μεταφορές, μετα-
κινήσεις, ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι 
σε μουσεία. Ποτά - αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων και των βραδινών εκδη-
λώσεων στα ξενοδοχεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Bαρκελώνη
Φιγκέρες - Ζιρόνα 

Γύρος Ισπανίας
Βαρκελώνη - Mαδρίτη - Τολέδο 

8 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 28/12

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
22, 23, 26, 29,  
30, 31/12, 3/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 
23/12 5

Κεντρικό Ξεν/χείο 585 € +150 € 525 €
Fira Congress 4* 495 € +130 € 435 €

29, 30, 
31/12 5

Κεντρικό Ξεν/χείο 665 € +180 € 605 €
Fira Congress 4* 525 € +170 € 465 €

30/12 5 Fira Congress 4* 395 € +170 € 395 €
26/12, 

3/1 4
Κεντρικό Ξεν/χείο 535 € +120 € 475 €
Fira Congress 4* 455 € +100 € 395 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 28/12 8 845 € +280 € 785 €
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1η μέρα: Άθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Μαδρίτη - Γρανάδα
Μετά το πρωινό μεταβαίνουμε στη Γρανάδα. Εκεί θα επισκεφθούμε τον 
εντυπωσιακό Λόφο της Αλάμπρα με το διάσημο φρούριο, ενώ δίπλα θα βρούμε 
τον ειδυλλιακό κήπο Χεναραλίφε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
παράσταση χορού Θάμπρα Μόρα στις σπηλιές του Σακρομόντε.
3η μέρα: Γρανάδα - Μάλαγα - Σεβίλλη
Μετά το πρωινό ξενάγηση στη Γρανάδα και την πλατεία Bib Rambla. Αναχώρηση 
για τη Μάλαγα, το πιο δυναμικό αστικό κέντρο της Κόστα ντελ Σολ. Περιήγηση στο 
ιστορικό κέντρο και επίσκεψη στα κυριότερα μνημεία. Άφιξη το απόγευμα στην 
πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Σεβίλλη
Μετά το πρωινό ξεκινά η ξενάγησή μας στην πόλη της όπερας όπου «έζησαν» η 
Κάρμεν, ο Δον Ζουάν και ο Φίγκαρο. Πάρκο Μαρίας Λουίζα, Πλατεία Αμερικής, 
Πλατεία Ισπανίας, Εβραϊκή συνοικία (Σάντα Κρουθ), Αλκαζάρ κ.ά. Και για το 
βράδυ… φλαμένκο, στην πόλη όπου γεννήθηκε.
5η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μαδρίτη. Πέρασμα από την Κόρδοβα, όπου θα 
περιηγηθούμε. Το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της Μαδρίτης.
6η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινή ξενάγηση στην Πινακοθήκη Πράδο. Θα περπατήσουμε στα στενά 
δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης, στο Barrio de las Letras, στη Μαδρίτη των 
Αψβούργων. Προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Τολέδο, μια πόλη με σπουδαία ιστορική, 
καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά 
δρομάκια της Μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Santo 
Tomé και ένα εργαστήριο διακοσμητικής Damasquinado. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στη Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη - Άθήνα

1η μέρα: Άθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση ή μια πρώτη βόλτα.
2η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινή ξενάγηση που ξεκινά από την Πινακοθήκη Πράδο, τη σημαντικότερη 
στον κόσμο. Έπειτα θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της «καρδιάς» της 
Μαδρίτης, στο Barrio de las Letras, στο Μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, τη 
Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Τολέδο, μια πόλη με σπουδαία ιστορική, 
καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, 
όπου θα δούμε πίνακες του Ελ Γκρέκο, αμύθητης αξίας, την εκκλησία του Santo 
Tome, ένα εργαστήριο διακοσμητικής μετάλλου Damasquinado. Επιστροφή στη 
Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα για ψώνια στην κομψή 
Μπάριο ντε Σαλαμάνκα, έναν καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα ντε Οριέντε με θέα 
το παλάτι ή απλώς περιπλάνηση στα σοκάκια ως την Πλάθα Μαγιόρ.
4η μέρα: Μαδρίτη - Σεγκόβια
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Σεγκόβια. Η παλιά πόλη είναι 
χτισμένη πάνω σε ένα βραχώδες ύψωμα και περιβάλλεται από τους ποταμούς 
Ερέσμα και Κλαμόρες. Από μακριά μοιάζει με πλοίο, με το Μεσαιωνικό φρούριο 
να σχηματίζει την πλώρη, τους πυργίσκους του Γοτθικού ναού να υψώνονται 
σαν κατάρτια και το υδραγωγείο στο πίσω μέρος να θυμίζει πηδάλιο. Το 
ηλιοβασίλεμα, η θέα στην παλιά πόλη από την κοιλάδα είναι μαγευτική. Στην 
Σεγκόβια υπάρχουν πολλές εκκλησίες, Καθεδρικός ναός από το 1525, μουσείο 
με έργα χαρακτικής από τη Λίθινη εποχή, καθώς και εργαλεία, κατασκευές, 
νομίσματα κ.λπ. Ακόμη, μπορείτε να δείτε το υδραγωγείο και το Alcazar που 
υψώνεται σαν παραμυθένιο κάστρο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη.
5η μέρα: Μαδρίτη - Άθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη - Αθήνα με «Aegean» ✓ 7 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ 3 δείπνα στο 
σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, ξεναγήσεις βάσει προ-
γράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξι-
διωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145 €. Είσοδοι σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται 
σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Σε κάποιες αναχωρήσεις η 1η διανυκτέρευση 
ενδέχεται να γίνει στο Τολέδο • Λόγω νέου κανονισμού στην Αλάμπρα για περιορισμένο αριθμό 
επισκεπτών ημερισίως δεν είναι πάντα δυνατή η είσοδος. Σε αυτή τη περίπτωση θα πραγματοποι-
ηθεί ξενάγηση στην παλιά πόλη της Γρανάδας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη - Αθήνα με «Aegean 
Airlines» ✓ 3, 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθη-
μερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός εκδρομής  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145 €. Είσοδοι 
στα μουσεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Μαδρίτη
Τολέδο 

Μαδρίτη
Ανδαλουσία 

8 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12, 29/12, 30/12

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 24/12, 28/12, 2/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 24, 
28/12

5

Hotel Gran 
Versalles 4* 495 € +170 € 435 €

Marriott Madrid 
Princesa 4* 625 € +190 € 565 €

2,1 4

Hotel Gran 
Versalles 4* 445 € +120 € 385 €

Marriott Madrid 
Princesa 4* 575 € +140 € 515 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23, 29, 30/12 8 775 € +220 € 715 €
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - 
Καισάρεια - Κωνσταντινούπολη - Αθήνα με «Pegasus 
Airlines» 

 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν 
 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξεν/χείο της επιλογής σας
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Ξεναγήσεις βάσει προγράμματος από Ελληνόφωνο ξεναγό  
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 170 €
Φιλοδωρήματα, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λάρνακα - Αθήνα με την 
«Aegean Airlines»

 ✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Κύπρου
 ✓ 4 διανυκτερεύσεις στη Λεμεσό σε ξενοδοχείο επιλογής σας 
 ✓ Πρωινό & 3 δείπνα σε μπουφέ (4 δείπνα για την αναχ. 2/1) 
 ✓ 1 εορταστικό δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής*
 ✓ Mεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου
 ✓ Επίσημος τοπικός ξεναγός 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και 
γενικά όπου απαιτείται 

Σημείωση: Το εορταστικό δείπνο αφορά τις αναχωρήσεις 
22/12, 29/12

6 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 28/12

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12, 2/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

21, 28/12
6 Perissia 5* 425 € +150 €

6 Cave Hotels 565 € +250 €

1η μέρα: Άθήνα - Κωνσταντινούπολη - Καισάρεια
Πτήση για Καισάρεια μέσω Κων/πολης. Μετάβαση στο Προκόπι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Καππαδοκία
Πρωινό και επίσκεψη στην κοιλάδα του Περιστρέμματος - Ιxλάρα (Ihlara). Κατεβαίνουμε στον ποταμό 
Μελεντίζ και κάνουμε περίπατο στο φαράγγι με τις λαξευμένες στους βράχους πρωτοχριστιανικές εκκλησιές. 
Συνεχίζουμε για την Καρβάλη και τη Μαλακοπή, με την υπόγεια πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Καππαδοκία
Πρωινό και αναχωρούμε για το σημαντικό οικισμό Άβανο και επισκεπτόμαστε εργαστήριο κεραμικής. 
Συνεχίζουμε με την κοιλάδα Δερβέντ και τις Καμινάδες των Νεράιδων, τις κοιλάδες Ζέλβη, Πασαμπάγ και 
Κόραμα, επισκεπτόμαστε εκκλησίες και τέλος το Ουτσχισάρ. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο.
4η μέρα: Καππαδοκία
Νωρίς το πρωί προαιρετική βόλτα με αερόστατο - αν ο καιρός το επιτρέπει και βάσει διαθεσιμότητας. Πρό-
γευμα και αναχώρηση για τη Σινασό, όπου σώζονται ο Ναός των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Ναός των 
Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ, το αρχοντικό του Σεραφείμ Ρίζου κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Καισάρεια
Πρωινό και αναχωρούμε για την ξακουστή Καισάρεια. Στην πανοραμική ξενάγησή μας θα δούμε τα 
μνημειώδη τείχη του κάστρου της πόλης, το Εθνογραφικό Μουσείο, τον μεντρεσέ Cifte, το Kursunlu τζαμί, 
 το συγκρότημα του Mahperi Hunat Hatun κ.ά. Ελεύθερος χρόνος, επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Καππαδοκία - Κωνσταντινούπολη - Άθήνα

1η μέρα: Άθήνα - Λάρνακα - Λεμεσός
Πτήση για Λάρνακα. Άφιξη, μεταφορά στη Λεμεσό και πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη και το 
Μεσαιωνικό κάστρο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
2η μέρα: Λεμεσός - Λευκωσία - Λεμεσός
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λευκωσία. Πρώτος μας σταθμός ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας. 
Συνεχίζουμε για τα Φυλακισμένα Μνήματα, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το μέγαρο της Αρχιεπισκοπής,  
τον ιερό Ναό του Ιωάννη κ.ά. Χρόνος για γεύμα και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Λεμεσός - Πλάτρες - Τροοδίτισσα - Μονή Κύκκου - Όμοδος - Λεμεσός
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα «κερασοχώρια» στο όρος Τρόοδος. Θα σταματήσουμε στις Πλάτρες 
του Σεφέρη. Συνεχίζουμε με την Ιερά Μονή Τροοδίτισσας και μέσω των χωριών Πεδουλά και Πρόδρομο 
θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Kύκκου. Στο Θρονί της Παναγίας θα επισκεφθούμε τον τάφο του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και θα καταλήξουμε στο χωριό Όμοδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Λεμεσός - Άγιος Νεόφυτος - Πάφος - Λεμεσός
Μετά το πρόγευμα ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο. Διασχίζοντας τους αμπελώνες και πορτοκαλεώνες 
του Φασουρίου, φτάνουμε στον Πύργο τον Ιπποτών στο Κολόσσι. Θα ξεναγηθούμε στο Κούριο, θα 
σταματήσουμε στην Πέτρα του Ρωμιού. Επίσκεψη στο μοναστήρι της Εγκλείστρας, στη στήλη μαστίγωσης 
του Αποστόλου Παύλου και την κατακόμβη της Αγίας Σολομονής, αλλά και στην έπαυλη του Διονύσιου. 
Θα καταλήξουμε στο λιμάνι της Πάφου. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Λεμεσός - Λάρνακα - Άθήνα

Καππαδοκία

Kύπρος 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12, 
29/12

5

Harmony 
Bay 3*

445 € +80 € 365 €

Posidonia 
Beach 4*

495 € +120 € 395 €

2/1 5

Harmony 
Bay 3*

395 € +80 € 315 €

Posidonia 
Beach 4*

465 € +120 € 375 €
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5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12, 29/12, 30/12, 2/1

1η μέρα: Άθήνα - Κωνσταντινούπολη - Ντολμά Μπαχτσέ - Κρουαζιέρα στον Βόσπορο
Πτήση, άφιξη στην Κωνσταντινούπολη. Άμεση αναχώρηση για το Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ, όπου 
ο Κεμάλ Ατατούρκ άφησε την τελευταία του πνοή το 1938. Εδώ θα θαυμάσετε το μεγαλύτερο 
πολυέλαιο στον κόσμο, τα αμύθητης αξίας χαλιά και τους πίνακες. Ακολουθεί η κρουαζιέρα/
εκδρομή στα Στενά του Βοσπόρου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μία από τις τρεις 
κρεμαστές γέφυρες και να δούμε τα προάστια και τα μνημεία στις 2 πλευρές του Βοσπόρου.  
Δείπνο σε εστιατόριο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη
Πρόγευμα και ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα. Θα ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο 
μνημείο του Ελληνισμού και της Χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το ανάκτορο των Σουλτάνων του Τοπ Καπί στη χερσόνησο όπου ιδρύθηκε η αρχαία αποικία του 
Βυζαντίου και τον άλλοτε Βυζαντινό Ιππόδρομο. Επιπλέον, θα δούμε το θρυλικό Μπλε Τζαμί 
(Σουλτάναχμετ) και τη Βασιλική Κινστέρνα του Ιουστινιανού. Μετά από ένα διάλειμμα για γεύμα 
και λίγη ανάπαυση, η μέρα μας θα κλείσει με την επίσκεψή μας στην εκπληκτική Σκεπαστή Αγορά 
(Καπαλί Τσαρσί) με τα 5.000 μαγαζιά για να κάνετε τις αγορές σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκιποννήσια
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Καμπατάς, όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για να 
επισκεφθούμε τα Πριγκιποννήσια. Η πρώτη στάση μας θα γίνει στη Χάλκη, με την περίφημη 
Θεολογική Σχολή και την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας στον Λόφο της Ελπίδας. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την Πρίγκιπο, όπου μπορείτε προαιρετικά να κάνετε με τις παραδοσιακές άμαξες 
το γύρο του νησιού. Γεύμα. Επιστροφή στην πόλη. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά 
διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με ζωντανή ορχήστρα και χορούς της κοιλιάς (oriental).
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη - «Πιερ Λοτί»
Πρωινό και αναχωρούμε για τη φημισμένη αγορά των Μπαχαρικών ή Αιγυπτιακή αγορά, στο 
λιμάνι του Eminonu, που χτίστηκε το 1664 ως επέκταση του Γενί Τζαμί. Στους πάγκους της θα 
ανακαλύψετε τους καλύτερους θησαυρούς της Τουρκικής γαστρονομίας, δηλαδή μπαχαρικά, 
βότανα, ξηρούς καρπούς, καφέδες, λουκούμια κ.ά. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στο Φανάρι, την Παναγία των Βλαχερνών, το Μπαλουκλί (Μονή Ζωοδόχου Πηγής). 
Τελευταία μας επίσκεψη το καφέ «Πιερ Λοτί», στην κορυφή του λόφου, όπου θα ανέβουμε με 
το τελεφερίκ για να θαυμάσουμε τη θέα προς τον Κεράτιο κόλπο και να απολαύσουμε ένα τσάι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Αθήνα 
με «Turkish Airlines» 

 ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
 ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας 
 ✓ Πρωινό καθημερινά
 ✓ 1 δείπνο και 2 γεύματα σε εστιατόρια 
 ✓ Εισιτήρια πλοιαρίου για τα Πριγκιποννήσια 
 ✓ Kρουαζιέρα/εκδρομή στα Στενά του Βοσπόρου
 ✓ Εκδρομές όπως στο πρόγραμμα 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός όπου χρειάζεται 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι στα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, τα ιππήλατα 
αμαξάκια κ.λπ. 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12, 
23/12, 

2/1
5

Occidental 
Pera 4*

445 € 495 € +130 € 395 €

Barcelo 
Taxim 5*

495 € 545 € +180 € 445 €

29/12, 
30/12

5

Occidental 
Pera 4*

495 € 545 € +170 € 445 €

Barcelo 
Taxim 5*

615 € 665 € +280 € 565 €

Κωνσταντινούπολη 
Βόσπορος - Πριγκιποννήσια

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ

Occidental Pera 4* Barcelo Taxim 5*
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1η μέρα: Άθήνα - Βελιγράδι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη στην πρωτεύουσα της 
Σερβίας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Γοητευτικό μες στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar 
culture, το Βελιγράδι δεν παρουσιάζεται τυχαία ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων» από 
τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
2η μέρα: Βελιγράδι 
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan 
να δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα - σήμα κατατεθέν 
μιας από τις πιο πολυφωτογραφημένες πόλεις στον κόσμο. Ο πεζόδρομος Κνεζ 
Μιχαήλοβα είναι ο πρώτος δρόμος του Βελιγραδίου που ονοματοδοτήθηκε και 
ταυτόχρονα ο αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων και επισκεπτών για βόλτα όλες τις ώρες 
της ημέρας. Η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα και ο εντυπωσιακός ναός του 
Αγίου Σάββα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε. Χρόνος ελεύθερος. 
Το βράδυ δείπνο σε εστιατόριο στην Skadarlija, την Μποέμικη συνοικία του Βελιγραδίου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ -  
Sremski Karlovci
Πρωινό και η σημερινή μέρα περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά 
Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια 
του Σερβικού «Αγίου Όρους» (UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. 
Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ, χτισμένο στις 
όχθες του Δούναβη. Στη γραφική παλιά πόλη ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει κατά 
μήκος του πεζοδρόμου Zmaj Jovina και να ανακαλύψει μικρά μαγαζιά και κρυμμένες 
πλατείες. Επόμενος σταθμός μας το κουκλίστικο Sremski Karlovci, όπου το μεσημέρι θα 
έχουμε πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο 
Βελιγράδι και υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βελιγράδι
Αφού πάρουμε το πρωινό μας η μέρα μας είναι ελεύθερη στην ολοζώντανη αυτήν πόλη, 
που τώρα «φοράει» και τα γιορτινά της, για να περπατήσουμε αν το επιθυμούμε στα 
σοκάκια του παλιού της τομέα. Προτείνουμε να ανακαλύψετε την περιοχή Skadarlija, 
η οποία βρίσκεται στο κέντρο. Αποτελεί την ιδανική περιοχή για τους πιο μποέμ 
τουρίστες και ντόπιους, καθώς της αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Μονμάρτη του 
Βελιγραδίου». Στην περιοχή αυτήν σύχναζαν ποιητές και καλλιτέχνες στις αρχές του 
20ού αιώνα, ενώ σήμερα είναι γεμάτη με café, εστιατόρια, μπαράκια. Στο λιθόστρωτο 
δρόμο της θα βρείτε και πλανόδιους μουσικούς, όπως και πολλές γκαλερί. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Βελιγράδι - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με 
«Air Serbia»

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Radisson Collection Hotel, Old 
Mill Belgrade 4* Superior ή παρόμοιο

 ✓ 2 δείπνα στο ξενοδοχείο
 ✓ 1 δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο στην Skadarlija, 
την Μποέμικη συνοικία του Βελιγραδίου (ως μέρος της 
διατροφής)

 ✓ Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα

 ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός 
 ✓ Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου 1,30 €/άτομο τη βραδιά 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 €
Είσοδοι σε μουσεία, ανάκτορα κ.ά.  
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Βελιγράδι 
Νόβι Σαντ
5 ΗΜΕΡΕΣ
22, 23, 24, 29, 30/12, 2/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23, 
24/12, 2/1

5 445 € 465 € +140 € 395 €

29, 30/12 5 475 € 495 € +160 € 425 €

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ (ή παρόμοιo)

Hotel Radisson Collection Old Mill Belgrade 4* S
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Δώρο το Εορταστικό γεύμα!  
στις 25/12 & 1/1 στο Sremski Karlovci  

σε επιλεγμένο εστιατόριο στην όχθη του Δούναβη

Με πλούσια πιάτα, κρασί και μουσική
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6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12

1η μέρα: Άθήνα - Βουκουρέστι
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Η χώρα διαθέτει Μεσαιωνικά κάστρα, Γοτθικές 
εκκλησίες και γοητευτικές πόλεις, όλα «κρυμμένα» σε μερικά από τα πιο αινιγματικά τοπία της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Δείπνο.
2η μέρα: Βουκουρέστι
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για ξενάγηση. Το Βουκουρέστι συχνά χαρακτηρίζεται ως 
το «Παρίσι των Βαλκανίων» χάρη στις φαρδιές λεωφόρους, τα καταπράσινα πάρκα και πεζοδρόμια 
με αξιοζήλευτες βιτρίνες! Θα δούμε τις πλατείες Βικτοριέι & Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιον, το 
Εθνικό Θέατρο του Λούκα Καρατζιάλε, τον κήπο Τζιμίτσιου, τον Πύργο της Φωτιάς, τον Λόφο της 
Μητρόπολης κ.ά. Απόγευμα ελεύθερο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Σινάια - Κάστρο Πέλες - Μπρασόβ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού 
Πράχοβα φτάνουμε στην Σινάια, το «μαργαριτάρι των Καρπαθίων». Πρόκειται για χειμερινό τόπο 
αναψυχής, σε υψόμετρο 800-930μ., στην κοιλάδα Prahova, στους πρόποδες των ορέων Bucegi. 
Παρόλο που το μοναστήρι της υπάρχει από το 17ο αι., η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό θέρετρο 
μόνο αφότου ο 1ος βασιλιάς της Ρουμανίας, Κάρολος Α’, αποφάσισε να χτίσει εκεί το 1870 τη 
θερινή κατοικία του, το εκπληκτικό Αναγεννησιακού Γερμανικού ρυθμού Κάστρο Peles, το οποίο θα 
επισκεφθούμε. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.
4η μέρα: Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέμορφη Μεσαιωνική πόλη του 18ου αιώνα, τώρα στολισμένη 
Χριστουγεννιάτικα. Το Μπρασόβ είναι μια καταπράσινη πόλη στην «καρδιά» της Ρουμανίας και 
βρίσκεται πολύ κοντά στο γνωστό χιονοδρομικό κέντρο, το Ποϊάνα Μπρασόβ. Θα δούμε την κεντρική 
πλατεία με τη Μαύρη Εκκλησία και το Δημαρχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Φρούριο Μπραν 
(Πύργος του Δράκουλα), που σύμφωνα με τους θρύλους αποτελούσε τον τόπο κατοικίας του Βλαντ 
Τσέπες ή αλλιώς του Κόμη Δράκουλα. Χρονολογείται από το 14ο αιώνα και αποτελεί τον καλύτερα 
διατηρημένο πύργο της χώρας. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ. Δείπνο.
5η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
Πρόγευμα και αφιερώνουμε τη μέρα μας στην Τρανσυλβανία και τη μοναδική Μεσαιωνική 
Σιγκισοάρα, μια πανέμορφη πόλη που προστατεύεται από την UNESCO, περιτριγυρισμένη από 
πύργους, πολεμίστρες και οχυρώσεις. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Μπρασόβ, λίγος χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και καφεδάκι στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
6η μέρα: Μπρασόβ - Βουκουρέστι - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουκουρέστι - Αθήνα 
με πτήσεις της «Tarom»

 ✓ Εκδρομές, μεταφορές και περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος 

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(2 Βουκουρέστι & 3 Μπρασόβ)

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, πύργους, αρχαιολογικούς χώρους
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων  
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Βουκουρέστι 
Τρανσυλβανία

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 6 595 € 645 € +160 € 545 €

Ramada Brasov 4*

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

NH Bucharest 4*
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αμμάν - Αθήνα 
 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5*
 ✓ Διατροφή όπως αναφέρεται
 ✓ Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
 ✓ Περιηγήσεις/εκδρομές βάσει προγράμματος
 ✓ Ξενάγηση στη «Μικρή Πέτρα»
 ✓ Ίππευση αλόγων στην Πέτρα 
 ✓ Επίσκεψη στη Βηθανία
 ✓ Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία 
 ✓ Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός
 ✓ Τοπικοί ξεναγοί 
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 
 ✓ Βίζα Ιορδανίας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 420 €
Φιλοδωρήματα 20 €
Το κόστος για τις άμαξες στην Πέτρα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Τελ Αβίβ - Αθήνα με 
«Alitalia Airlines»

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Ιερουσαλήμ 
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
 ✓ Ξεναγήσεις/εκδρομές βάσει προγράμματος 
 ✓ Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός του γραφείου
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 160 €
Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς & αρχαιολογικούς χώρους
Το τελεφερίκ στο Σαραντάριο Όρος, η μετάβαση με ταξί στο 
Όρος Θαβώρ, η είσοδος στο κάστρο Μασάντα: 30 €/άτομο
Φιλοδωρήματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12, 5/1

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/11, 6/12 
& κάθε Παρασκευή 10-31/1/20

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

22, 29/12, 5/1 6 745 € +250 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

22/11, 6/12 & κάθε 
Παρασκευή 10-31/1/20

5 890 € +200 €

1η μέρα: Άθήνα - Άμμάν
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
2η μέρα: Άμμάν - Γέρασα
Πρωινό και περιήγηση. Θα δούμε τα ερείπια του Ναού του Ηρακλή, Βυζαντινές εκκλησίες και το Ανάκτορο 
των Ομμαγιαδών, στο κέντρο το Ρωμαϊκό Θέατρο, το Οντεόν κ.ά. Αναχωρούμε για τα Γέρασα, όπου θα 
θαυμάσουμε τον ιππόδρομο, την οβάλ πλατεία, τον Ναό της Αρτέμιδας κ.ά. Επιστροφή στο Αμμάν, δείπνο.
3η μέρα: Άμμάν - Μάνταμπα - Όρος Νέμπο - Βηθανία - Μπέιντα - Πέτρα
Πρόγευμα και αναχώρηση. Πρώτη στάση στην Μάνταμπα, πασίγνωστη για τα ψηφιδωτά της. Συνεχίζουμε 
για το Όρος Νέμπο και κατευθυνόμαστε προς τη Βηθανία, τον τόπο όπου βαπτίστηκε ο Ιησούς. Άφιξη και 
ξενάγηση στην Μπέιντα, τη «Μικρή Πέτρα». Τακτοποίηση αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
4η μέρα: Πέτρα - «Σαφάρι» στο Ουάντι Ραμ - Νεκρά Θάλασσα
Πρωινό και μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Πέτρας. Θα περπατήσουμε στο φαράγγι (Σικ) για να 
φθάσουμε μπροστά από το Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ). Συνεχίζουμε τον περίπατό μας στο εσωτερικό σικ και 
το δρόμο των προσόψεων, το θέατρο, τους Βασιλικούς τάφους, τη βασιλική και τον Βυζαντινό Καθεδρικό ναό. 
Προχωρούμε για το Ουάντι Ραμ, την έρημο του «Λόρενς της Αραβίας», που θα οδηγηθούμε στο εσωτερικό 
της με τζιπ. Αναχώρηση για τη Νεκρά Θάλασσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Νεκρά Θάλασσα - Άμμάν
Πρόγευμα και πρωινό ελεύθερο. Μετάβαση στο Αμμάν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Άμμάν - Άθήνα

1η μέρα: Άθήνα - Τελ Άβίβ - Λύδδα - Γεσθημανή - Λόφος Σιών - Όρος των Έλαιών - Ιερουσαλήμ
Απευθείας πτήση για Τελ Αβίβ. Άφιξη και αναχώρηση για τη Λύδδα, όπου θα προσκυνήσουμε στον Ναό και 
τον τάφο του Αγίου Γεωργίου. Ακολουθούν Γεσθημανή, Λόφος Σιών και Όρος των Ελαιών. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας στην Ιερουσαλήμ, τακτοποίηση, δείπνο.
2η μέρα: Ιερουσαλήμ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Το απόγευμα, περνώντας από το Ρωμαϊκό 
Κάρντο, θα μεταβούμε στο Τείχος των Δακρύων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Ιερουσαλήμ - Ιεριχώ
Πρωινό και ξενάγηση στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Θα επισκεφθούμε τον Ναό της Γέννησης, το Σπήλαιο των 
Νηπίων, το Χωριό των Ποιμένων Μπετ-Σαχούρ. Μετάβαση στη Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου 
και συνεχίζουμε για την Ιεριχώ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Ιερουσαλήμ - Γαλιλαία
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη ξενάγηση στη Γαλιλαία. Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ, μετάβαση 
στην Ναζαρέτ, μεταφορά στην Κανά και στη Λίμνη Γεννησαρέτ. Προαιρετικό γεύμα. Αναχώρηση για την 
Καπερναούμ. Τελευταίος σταθμός μας η Τιβεριάδα. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
5η μέρα: Ιερουσαλήμ - Μονή Τιμίου Σταυρού - Τελ Άβίβ - Άθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μονή Τιμίου Σταυρού. Προσκύνημα και συνεχίζουμε για το Μουσείο 
Ολοκαυτώματος και το Τελ Αβίβ. Στην Γιάφα θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Ευχών, τον Πύργο του 
Ρολογιού, το Τέμενος της Θάλασσας. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

Ιορδανία

Άγιοι Τόποι 
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6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30/12, 1, 2/1

1η μέρα: Άθήνα - Ντουμπάι
Πτήση για το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. ‘Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Ντουμπάι - «Σαφάρι» με τζιπ & δείπνο σε σκηνή Βεδουίνων
Πρόγευμα και πρωί ελεύθερο. Το μεσημέρι αναχωρούμε για… σαφάρι στην έρημο. Φεύγουμε 
από το ξενοδοχείο με κλιματιζόμενα 4x4 κλειστού τύπου και μετά από διαδρομή μιας ώρας θα 
απολαύσουμε τη μαγεία της οδήγησης στους αμμόλοφους από έμπειρους οδηγούς. Στάση σε 
φάρμα με καμήλες και για να φωτογραφίσουμε ανεπανάληπτες στιγμές. Καταλήγουμε στις τέντες 
των Βεδουίνων, όπου μπορείτε να ασχοληθείτε με Sand board και να απολαύσετε ένα σνακ με 
Αραβικό καφέ, τσάι και χουρμάδες. Κάντε το παραδοσιακό τατουάζ με χέννα, καπνίστε ναργιλέ, 
ενώ μετά το δείπνο η έμπειρη Αιγύπτια χορεύτρια της κοιλιάς και ο Δερβίσης πραγματικά θα σας 
μαγέψουν! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι.
3η μέρα: Ντουμπάι
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε πανοραμική περιήγηση. Ντουμπάι Μαρίνα, Φοίνικας της Τζουμέιρα, 
«Aquaventure», βίλες διασήμων στα «φύλλα» του φοίνικα κ.ά. Συνεχίζουμε στην περιοχή Τζουμέιρα 
και θα κινηθούμε στον παραλιακό δρόμο. Μας περιμένουν ακόμα το χωριό της γνώσης, διάφορα 
παλάτια Σεΐχηδων, Κέντρο Ισλαμικής Τέχνης, Τζαμί της Τζουμέιρα, Σπίτι της Ένωσης κ.λπ. Στάση 
για γεύμα σε πολυτελές ξενοδοχείο. Η συνέχεια μας περνά από το δρόμο του Σεΐχη Ζάιντ με τον 
«Burj Khalifa», τους δίδυμους πύργους του Ντουμπάι, τους «Emirates Towers», το διεθνές κέντρο 
εμπορίου. Μέσω του υποθαλάσσιου τούνελ της Σάνταγα μεταβαίνουμε στην Ντέιρα και το Creek, 
όπου θα επιβιβαστούμε για βόλτα στα πλωτά ταξί «Άμπρα». Στο Μπαρ Ντουμπάι θα δούμε τα 
κυριότερα αξιοθέατα και το παζάρι κι έπειτα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Προαιρετική βραδινή 
περιήγηση Dubai by Night.
4η μέρα: Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι
Πρωινό και αναχωρούμε για την εκδρομή στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.  
Η πορεία μας περιλαμβάνει πέρασμα από το λιμάνι και το νησί Jebel Ali, ξενάγηση στο μεγαλοπ-
ρεπές τζαμί του Σεΐχη Ζάιντ, διέλευση από την περιοχή με τα 17 παλάτια των γιων του Σεΐχη Ζάιντ 
και επίσκεψη στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα. Διασχίζουμε τον πανέμορφο παραλιακό δρόμο Corniche 
και καταλήγουμε σε παραδοσιακό εστιατόριο για γεύμα. Στην επιστροφή στάση για φωτογραφίες 
στο «Ferrari World» (όχι στα παιχνίδια), στο Yas Island όπου γίνονται οι αγώνες της Formula 1.
5η μέρα: Ντουμπάι
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για βόλτες και ψώνια.
6η μέρα: Ντουμπάι - Άθήνα
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, για την πτήση της επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντουμπάι - Αθήνα με 
πτήσεις της Emirates

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 
 ✓ Πρωινό μπουφέ 
 ✓ Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
 ✓ Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός 
 ✓ Ξενάγηση στην πόλη με γεύμα 
 ✓ «Σαφάρι» με τζιπ και δείπνο σε σκηνές Βεδουίνων
 ✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου  
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 350 €
Νέος δημοτικός φόρος ξενοδοχείων Ντουμπάι, καταβάλλεται 
κατά το check-in στο ξενοδοχείο ως εξής (κόστος ανά 
δωμάτιο τη βραδιά): 5* 20 AED (περίπου 5 €), 4* 15 AED 
(περίπου 4 €), 3* 10 AED (περίπου 3 €)
Φιλοδωρήματα 20 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημείωση: 
Οι ώρες των πτήσεων μπορεί να αλλάξουν. Τελικές ώρες 
ανακοινώνονται 3 μέρες πριν την αναχώρηση, με το 
ενημερωτικό εκδρομής που θα παραλάβετε. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

Dusit D2  
Kenz 4*S

21, 22, 23,  
24/12

865 € +270 €

28, 29/12 1295 € +655 €

30/12 1195 € +560 € 

1/1 995 € +380 €

2/1 910 € +290 €

Lux Voco 5* 

21, 22/12 1050 € +360 €

23, 24/12 1070 € +360 €

28/12 1285 € +735 €

29, 30/12 1395 € +830 €

1/1 1275 € +680 €

2/1 1155 € +570 €

Lux Grand 
Millennium 

Business Bay 5*

21, 22, 23,  
24/12

990 € +380 €

Media Rotana 
5*S

28, 29/12 1210 € +690 €

30/12 1140 € +630 €

1/1 1085 € +480 €

2/1 995 € +430 €

Nτουμπάι 
Άμπου Ντάμπι

Grand Millennium Business Bay 5* Media Rotana 5*S

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

Dusit D2 Kenz 4*S Lux Voco 5*
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1η μέρα: Άθήνα - Καζαμπλάνκα
Πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα. Άφιξη 
και ξενάγηση στην πόλη. Θα δούμε μεταξύ άλλων την Πλατεία Μοχάμεντ Ε’, την 
Πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, την κεντρική αγορά, την παραλιακή Λεωφόρο 
Κορνίς, το τζαμί του Βασιλιά Χασάν Β’ (εξωτερικά) και την πλούσια συνοικία 
Άνφα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Μαρόκου, το Ραμπάτ, όπου θα 
επισκεφθούμε το παλάτι του Βασιλιά Χασάν Β’, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ 
Ε’, τον Πύργο του Χασάν και την Κάσμπα Ουντάια. Συνεχίζουμε για την παλιά 
αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την ιστορική 
πλατεία Λα Χεντίμ, θα δούμε εξωτερικά το παλάτι του Μουλά Ισμαήλ με τη 
μεγαλόπρεπη πύλη Μπαμπ ελ Μανσούρ και τα τείχη της πόλης. Αναχώρηση για 
την αρχοντική Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Φεζ
Πρωινή ξενάγηση. Ξεκινάμε από το ανάκτορο των Μερινιδών, συνεχίζουμε  
με την Εβραϊκή συνοικία Μελάχ και καταλήγουμε στη δαιδαλώδη Μεντίνα.  
Θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο Μπατάα και ολοκληρώνουμε με τα 
ερείπια της νεκρόπολης των Μερινιδών. Απόγευμα ελεύθερο, δείπνο.
4η μέρα: Φεζ - Μαρακές
Αναχωρούμε για το κοσμοπολίτικο Μαρακές. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα βόλτα με τον αρχηγό στη φημισμένη πλατεία Τζεμαά  
ελ Φνα, με τα άπειρα υπαίθρια μαγαζάκια και θεάματα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Μαρακές - ΔΏΡΟ φολκλορικό show με ποτό στο παγκοσμίως 
γνωστό «Chez Ali»!
Πρωινή ξενάγηση στο Μαρακές. Θα επισκεφθούμε εξωτερικά το Τζαμί Κουτούμπια, 
το παλάτι Ελ Μπαχία, καθώς και το Μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ. Επίσης, τους 
πανέμορφους κήπους Μαζορέλ του Υves Saint Laurent. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Το βράδυ φολκλορικό σόου «Fantasia» στο διάσημο «Chez Ali».
6η μέρα: Μαρακές - Άθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Άθήνα - Μαρακές
Πτήση απευθείας για Μαρακές. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Μαρακές & Δώρο φολκλορικό σόου με ποτό στο «Chez-Ali»!
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 
δείπνο. Προτείνουμε για το βράδυ το φολκλορικό show «Fantasia».
3η μέρα: Μαρακές - Έσαουίρα - Μαρακές
Πρωινό και επισκεπτόμαστε την Εσαουίρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Μαρακές - Ουαρζαζάτ - Σκούρα - Μπουλμάν - Έλ Κελάα - 
Κοιλάδα Ντάντες
Πρωινό και αναχωρούμε για την Ουαρζαζάτ. Καθ’ οδόν θα θαυμάσουμε οικισ-
μούς όπως η Σκούρα, η Μπουλμάν και η Ελ Κελάα Μ’ Γκούνα ή αλλιώς «πόλη 
των ρόδων». Άφιξη στην κοιλάδα Ντάντες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Κοιλάδα Ντάντες - Φαράγγι Τόντρα - Τινερχίρ - Έρφούντ
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στάση στο Φαράγγι Τόντρα. Θα περάσουμε από την 
πόλη Τινερχίρ και θα φτάσουμε στην Ερφούντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Έρφούντ - Δώρο «σαφάρι» στην Μερζούγκα με 4x4 - Έρασιντία - 
Μιντέλτ - Φεζ
Πολύ πρωινό ξύπνημα και ανάβαση με τζιπ στους αμμόλοφους της Μερζούγκα, 
για να απολαύσουμε την ανατολή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, πρόγευμα και 
αναχώρηση για την Φεζ, με ενδιάμεσες στάσεις στο Μιντέλτ και την Ερασιντία. 
Άφιξη στην Φεζ, τακτοποίηση, δείπνο.
7η μέρα: Φεζ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην ιερή πόλη. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
8η μέρα: Φεζ - Μεκνές - Σεφσαουέν - Ταγγέρη
Πρωινό και αναχώρηση για την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, όπου 
θα περιηγηθούμε. Επόμενή μας στάση η πόλη Σεφσαουέν και τελικός προορισμός 
η Ταγγέρη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
9η μέρα: Ταγγέρη - Ραμπάτ - Καζαμπλάνκα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ραμπάτ. Συνεχίζουμε για την Καζαμπλάνκα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
10η μέρα: Καζαμπλάνκα - Μαρακές - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις ✓ 9 διανυκτερεύσεις 
σε 4*/5* ξενοδοχεία με ημιδιατροφή ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις/εκδρομές βάσει προγράμ-
ματος ✓ Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός ✓ Τοπικοί ξεναγοί & υπηρεσίες τοπικού 
αντιπροσώπου ✓ Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία ✓ ΔΩΡΟ η φολκλορική βραδιά με ποτό  
✓ ΔΩΡΟ η εκδρομή στην Εσαουίρα ✓ ΔΩΡΟ η εκδρομή στην έρημο Μερζούγκα ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι 
αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 300 €. Φιλοδωρήματα, ποτά, αναψυκτικά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων Σημειώσεις: Η διανυκτέρευση στην κοιλάδα Ντάντες ενδέχεται να 
πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ουαρζαζάτ. Η διαμονή σε 5* ξενοδοχεία είναι στις πόλεις 
Καζαμπλάνκα, Ταγγέρη, Φεζ και Μαρακές. Σε Ερφούντ, Κοιλάδα Ντάντες και Ουαρζαζάτ η 
διαμονή είναι σε 4* Sup.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Καζαμπλάνκα/Μαρακές - Αθήνα 
με «Aegean Airlines» ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5*(Καζαμπλάνκα 1, Φεζ 
2, Μαρακές 2) ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει 
προγράμματος ✓ Είσοδοι στα μουσεία, μνημεία και αξιοθέατα ✓ Έμπειρος Ελληνόφωνος 
αρχηγός/συνοδός ✓ New Year Gala στις 31/12 για την αναχώρηση 30/12 ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 300 €. Ποτά κατά 
τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Πανόραμα 
Μαρόκου

Γύρος Mαρόκου
Καζαμπλάνκα - Φεζ - Μαρακές 

6 ΗΜΕΡΕΣ
23/12, 30/12

10 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 28/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23/12 6 695 € +250 € 545 €

30/12 6 845 € +250 € 795 €

Oι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 15/11. Μετά θα υπάρξει προσαύξηση

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

21, 28/12 10 990 € +310 €
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1η μέρα: Άθήνα - Κάιρο
Πτήση για την πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος και προαιρετική δίωρη κρουαζιέρα σε πλωτό 
εστιατόριο με φόντο το φωταγωγημένο Κάιρο, με δείπνο και φολκλορικό σόου.
2η μέρα: Κάιρο
Ολοήμερη ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στις πυραμίδες της Γκίζας και το 
άγαλμα της Σφίγγας, στο παζάρι Χαν Ελ Χαλίλ. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.
3η μέρα: Κάιρο - Άλεξάνδρεια
Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια. Θα δούμε την Ελληνική Παροικία, το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το Ελληνικό Πατριαρχείο, το σπίτι του Καβάφη. 
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στους κήπους της Μοντάζα. Γεύμα σε εστιατόριο και 
καταλήγουμε στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Επιστροφή στο Κάιρο.
4η μέρα: Κάιρο - Άσουάν
Μεταφορά αεροπορικώς στο Ασουάν. Περιήγηση στο μικρό και μεγάλο φράγμα. 
Επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο που θα μας φιλοξενήσει τις επόμενες μέρες και 
γεύμα. Βόλτα στον Νείλο, δείπνο στο πλοίο. Δυνατότητα για εκδρομή στο Αμπού 
Σίμπελ και ξενάγηση στους ναούς του Ραμσή ΙΙ και της βασίλισσας Νεφερτάρι.
5η μέρα: Κρουαζιέρα - Κομ Όμπο - Έντφου & Έσνα
Πρωινή πλεύση με κατεύθυνση το Κομ Όμπο. Άφιξη και ξενάγηση στο ναό του 
θεού κροκοδείλου, Σόμπεκ. Συνεχίζουμε με προορισμό το Έντφου, όπου θα 
ξεναγηθούμε στον ναό του θεού Χόρους. Γεύμα και διασκέδαση στο πλοίο.
6η μέρα: Κρουαζιέρα - Λούξορ
Πλεύση για το Λούξορ και ολοήμερη ξενάγηση. Θα θαυμάσουμε τους κολοσσούς 
του Μέμνονος, τον τριώροφο επιτάφιο ναό της Χατσεπσούτ, την Κοιλάδα των 
Βασιλέων κ.ά. Γεύμα και δείπνο στο πλοίο.
7η μέρα: Λούξορ - Κάιρο - Άθήνα
Πτήση από Λούξορ για Αθήνα, μέσω Καΐρου.

1η μέρα: Άθήνα - Κάιρο
Πτήση για την πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος και προαιρετική δίωρη κρουαζιέρα σε πλωτό 
εστιατόριο με φόντο το φωταγωγημένο Κάιρο, με δείπνο και φολκλορικό σόου. 
2η μέρα: Κάιρο
Η σημερινή μας ολοήμερη ξενάγηση θα ξεκινήσει με το Αρχαιολογικό Μουσείο 
του Καΐρου, θα συνεχιστεί στις πυραμίδες της Γκίζας και θα ολοκληρωθεί με το 
πολύβουο και γεμάτο χρώματα παζάρι Χαν Ελ Χαλίλ, γνωστό για τα αμέτρητα είδη 
λαϊκής τέχνης. Ενδιάμεσα γεύμα σε εστιατόριο. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.
3η μέρα: Κάιρο - Άλεξάνδρεια
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε την Ελληνική Παροικία, το μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη και το κάστρο που χτίστηκε από τα ερείπια του Φάρου της 
Αλεξάνδρειας. Θα επισκεφθούμε το Ελληνικό Πατριαρχείο, καθώς και το σπίτι 
όπου έζησε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Κ. Καβάφης. Συνεχίζουμε με επίσκεψη 
στους κήπους της Μοντάζα που περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα του τελευταίου 
βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ και θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε εστιατόριο 
της Αλεξάνδρειας. Η εκδρομή μας ολοκληρώνεται με επίσκεψη στην περίφημη 
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Κάιρο. 
Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Κάιρο
Η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη στο Κάιρο για να τη διαθέσετε όπως επιθυμείτε 
ή για προαιρετικές εκδρομές. Επιστροφή για διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Κάιρο - Άθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Καΐρου, απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση 
επιστροφής μας στην Αθήνα.
Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο - Αθήνα ✓ 3 διαν/σεις σε ξεν/
χείο 5* επιλογής σας στο Κάιρο ✓ 3 διαν/σεις σε ποταμόπλοιο 5* με πλήρη διατροφή ✓ 2 γεύματα 
σε εστιατόρια σε Κάιρο & Αλεξάνδρεια ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Είσοδοι 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ✓ Ελληνόφωνοι αρχηγοί/συνοδοί ✓ Διπλωματούχοι 
ξεναγοί ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 265 €. Βίζα Αιγύπτου 25 $ (πληρωτέα εκεί). 
Φιλοδωρήματα 25 € (πληρωτέα εκεί). Είσοδοι σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι 
ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημειώσεις: Οι εσωτερικές πτήσεις στην Αίγυπτο 
πραγματοποιούνται πολύ νωρίς το πρωί. Σε περίπτωση που η στάθμη του Ποταμού Νείλου είναι 
χαμηλή, οι ξεναγήσεις γίνονται οδικώς και η διαμονή πραγματοποιείται σε ξενοδοχεία 4*/5*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο - Αθήνα με πτήσεις 
«Αegean» ✓ 3, 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* της επιλογής σας ✓ Πρωινό ✓ 2 
γεύματα σε τοπικά εστιατόρια κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων σε Κάιρο & Αλεξάνδρεια 
✓ Mεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους ✓ Ελληνόφωνοι αρχηγοί/συνοδοί ✓ Διπλωματούχοι τοπικοί ξεναγοί ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 200 €. Βίζα 
Αιγύπτου 25 € (πληρωτέα εκεί). Φιλοδωρήματα 15 € (πληρωτέα εκεί). Ποτά και αναψυκτικά 
κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Κάιρο
Αλεξάνδρεια 

Κάιρο - Αλεξάνδρεια
Κρουαζιέρα Νείλου 

7 ΗΜΕΡΕΣ
20, 22, 24, 29/12, 3/1

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
22, 24, 28/12, 3/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

3/1 4
Ramses Hilton 5* 555 € +105 €

Conrad Cairo 5* Lux 590 € +140 €
Marriott 5* Lux 620 € +170 €

22/12 5
Ramses Hilton 5* 650 € +140 €

Conrad Cairo 5* Lux 710 € +190 €

24/12 5
Ramses Hilton 5* 690 € +190 €

Conrad Cairo 5* Lux 765 € +290 €

28/12 5
Ramses Hilton 5* 690 € +190 €

Conrad Cairo 5* Lux 765 € +290 €
Marriott 5* Lux 865 € +350 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

20/12, 
3/1 7

Ramses Hilton 5* 995 € +275 €
Conrad Cairo 5* Lux 1040 € +315 €

22/12 7
Ramses Hilton 5* 1025 € +275 €

Conrad Cairo 5* Lux 
Marriott 5* Lux 1065 € +315 €

24/12 7
Ramses Hilton 5* 1065 € +315 €

Conrad Cairo 5* Lux
Marriott 5* Lux 1120 € +395 €

29/12 7
Ramses Hilton 5* 1065 € +315 €

Conrad Cairo 5* Lux 1120 € +395 €
Marriott 5* Lux 1190 € +430 €
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8, 9, 10, 11 & 12 ΗΜΕΡΕΣ
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28/12

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

Intercontinental NY Barclay 5*

New York Marriott East Side 4*

The Lexington by Marriott 4*

Γιορτές στη  
Νέα Υόρκη
1η μέρα: Άθήνα - Νέα Υόρκη
Πτήση για τη Νέα Υόρκη. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην «καρδιά» του Μανχάταν. Περίπατος με τον 
ξεναγό για μια πρώτη γνωριμία με τη συναρπαστική πόλη.
2η μέρα: Νέα Υόρκη - Βόρειο Μανχάταν - Central Park
Στη σημερινή ξενάγηση θα δούμε το άγαλμα του Κολόμβου, θα περάσουμε από το Λίνκολν Σέντερ που φιλοξενεί 
τη Φιλαρμονική και τη Μετροπόλιταν Όπερα, θα κάνουμε μια σύντομη στάση στο Σέντραλ Παρκ. Συνεχίζουμε 
με το Πανεπιστήμιο Columbia, το Χάρλεμ, την 5η Λεωφόρο και το Ροκφέλερ Σέντερ. Θα καταλήξουμε στην 
πολυσύχναστη Τάιμς Σκουέρ. Εκεί κοντά βρίσκεται το Μπρόντγουεϊ των θεαμάτων, αλλά και η δημόσια βιβλιοθήκη.
3η μέρα: Νέα Υόρκη - Νότιο Μανχάταν - Κρουαζιέρα στο άγαλμα της Έλευθερίας
Ξενάγησης συνέχεια. Θα κατευθυνθούμε παράλληλα με τον ποταμό East και θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το 
Flatiron Building, το Γκρίνουιτς Βίλατζ, τα στέκια των ηρώων του «Sex and the City» καθώς και της σειράς «Τα 
φιλαράκια». Ακολουθούν το Ιστ Βίλατζ, το Σόχο, η Μικρή Ιταλία και η Τσάινα Τάουν, η Γουόλ Στριτ, το μνημείο της 
11ης Σεπτεμβρίου. Ολοκληρωμένη εικόνα θα μας προσφέρει η κρουαζιέρα μας γύρω από το νησί του Μανχάταν, 
με θέα στο Έλις Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας κ.ά. Πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο θα κάνουμε ένα 
πέρασμα από το νεόκτιστο Hudson Yards.
4η μέρα: Νέα Υόρκη - Μητροπολιτικό Μουσείο - Χριστουγεννιάτικη αγορά Bryant Park
Η σημερινή εξόρμηση περιλαμβάνει επισκέψεις στο Μέγαρο Ηνωμένων Εθνών, στον Σταθμό Γκραντ Σέντραλ,  
στο Metropolitan Museum of Art, όπου θα ξεναγηθούμε. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε με πούλμαν στο Christmas 
Village του πάρκου Bryant και αργότερα στη δημόσια βιβλιοθήκη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Νέα Υόρκη - εμπορικό κέντρο «The Mills» (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Προαιρετική επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο «The Mills», μισή ώρα περίπου από το Μανχάταν,  
με επώνυμα είδη σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Μαζί με τη συμμετοχή σας, εξάλλου, παίρνετε και το VIP Coupons 
Book αξίας 10 $, που μπορείτε εκεί να το εξαργυρώσετε.
6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC με Έλληνόφωνο ξεναγό (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσινγκτον DC. Το Καπιτώλιο, ο Λευκός Οίκος, ο Οβε-
λίσκος, το Ανώτατο Δικαστήριο, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου είναι μερικά από τα ορόσημα που θα θαυμάσουμε.
7η μέρα: Νέα Υόρκη - Βοστώνη (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Για σήμερα σάς προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη Βοστώνη, την έδρα των διάσημων 
Πανεπιστημίων, όπως το Harvard University και το MIT. Ελληνόφωνη ξενάγηση, ελεύθερος χρόνος για βόλτα, 
φαγητό και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Νέα Υόρκη
Ελεύθερη μέρα.
9η-10η μέρα: Νέα Υόρκη - Άθήνα
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Νέα Υόρκη - Καταρράκτες Νιαγάρα, Τορόντο - Ουάσινγκτον - Μαϊάμι, 
Ακρωτήριο Κανάβεραλ - Ορλάντο, Disneyworld, Universal Studios
16 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 24/12, 10, 24/1, 8, 22/2 
ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4*, 5* 

από 
2359€

Aνατολικές Ακτές 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Emirates» και δικαίωμα 2 αποσκευών/επιβάτη
 ✓ 6, 7, 8, 9, 10 διανυκτερεύσεις στα κεντρικότατα ξενοδοχεία New York Marriott 
East Side 4*, The Lexington by Marriott 4* και Intercontinental the Barclay 5*

 ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται από εξειδικευμένους ξεναγούς και 
συνοδούς 

 ✓ Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερίας (νησί Έλις) 
 ✓ Εισιτήριο και Ελληνόφωνη ξενάγηση στο Μουσείο Metropolitan
 ✓ Περιήγηση στη Γέφυρα του Μπρούκλιν και στο Chelsea Market με πούλμαν 
 ✓ Επίσκεψη στις γειτονιές διάσημων τηλεοπτικών σειρών, στο Χριστουγεννιάτικο 
Bryant Park Christmas Village, στο Brookfield Place, στο Highline & στη νέα 
συνοικία Hudson Yards με το γιγάντιο κυψελοειδές γλυπτό «The Vessel»

 ✓ Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής
 ✓ Ταξιδιωτικός οδηγός
 ✓ Εκπτωτικές κάρτες στα πολυκαταστήματα «Macy’s» & «The Mills» στο Jersey 
Gardens (VIP Booklet)

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ), ειδική ταξιδιωτική 
ασφάλεια AIG (ιατροφαρμακευτικές δαπάνες κτλ) 495 €
Πρωινό (δυνατότητα επιλογής)
Εισιτήρια μετρό
Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στον ξεναγό της 
εκδρομής (50 $)
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημειώσεις:
• Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων στις παραστάσεις Broadway, σε Jazz Bar του  
   Μανχάταν, για αγώνες NBA, για όλα τα παρατηρητήρια & πτήση με ελικόπτερο 
• Δυνατότητα κράτησης σε διάσημα εστιατόρια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας 
• Εξασφάλιση συμμετοχής στο φημισμένο εορταστικό ρεβεγιόν σε VIP εστιατόριο του         
   Μανχάταν με εκπλήξεις και δώρα
• Το πρόγραμμα 8 ημερών δεν περιλαμβάνει την ελεύθερη μέρα με την προαιρετική     

ολοήμερη εκδρομή στη Βοστώνη (7η μέρα του ανωτέρω προγράμματος) και την 8η 
μέρα του ανωτέρω προγράμματος 

• Το πρόγραμμα 9 ημερών δεν περιλαμβάνει την 8η μέρα του ανωτέρω 
προγράμματος 

• Τα προγράμματα των 11 & 12 ημερών περιλαμβάνουν 1 και 2 επιπλέον ελεύθερες   
   μέρες αντίστοιχα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ 4ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

20/12 9 Mela Times Square 4* 1299 € 1229 € 1184 € +720 €

21, 22/12 9

Lexington by Marriott 4* 1379 € 1299 € 1254 € +770 €

NY Marriott East Side 4* 1429 € 1349 € 1304 € +790 €

Intercontinental NY 
Barclay 5* 1529 € 1449 € 1404 € +920 €

21/12 10

Lexington by Marriott 4* 1499 € 1409 € 1324 € +880 €

NY Marriott East Side 4* 1559 € 1439 € 1364 € +890 €

Intercontinental NY 
Barclay 5* 1659 € 1529 € 1484 € +990 €

22, 23/12 8

Lexington by Marriott 4* 1269 € 1189 € 1134 € +680 €

NY Marriott East Side 4* 1329 € 1249 € 1194 € +690 €

Intercontinental NY 
Barclay 5* 1429 € 1349 € 1294 € +760 €

22/12* 12
Lexington by Marriott 4* 1719 € 1594 € 1544 € +1120 €

NY Marriott East Side 4* 1789 € 1664 € 1614 € +1190 €

23, 24/12* 11
Lexington by Marriott 4* 1599 € 1489 € 1439 € +970 €

NY Marriott East Side 4* 1669 € 1529 € 1459 € +985 €

24/12* 10
Lexington by Marriott 4* 1519 € 1429 € 1384 € +880 €

NY Marriott East Side 4* 1579 € 1439 € 1364 € +890 €

26, 27, 
28/12*

9
Lexington by Marriott 4* 1379 € 1299 € 1254 € +770 €

NY Marriott East Side 4* 1429 € 1349 € 1304 € +780 €

27/12* 10
Lexington by Marriott 4* 1499 € 1409 € 1364 € +910 €

NY Marriott East Side 4* 1559 € 1469 € 1424 € +960 €

*Στις συγκεκριμένες αναχωρήσεις (με διαμονή την Πρωτοχρονιά) περιλαμβάνεται η ολοήμερη εκδρομή στην 
Ουάσινγκτον με Ελληνόφωνο ξεναγό με συμμετοχή μόνο 45 €/άτομο

Mαϊάμι - Νέα Υόρκη
10, 12 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 22, 27/12, 10, 24/1, 8, 22/2 
ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4*, 5* 

από 
1999€

Ανατολικές ΗΠΑ - Καναδάς

Νέα Υόρκη - Ορλάντο - Μαϊάμι
10, 12 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 22/12, 27/12 | ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4*, 5*

από 
1659€

Μαϊάμι - Ορλάντο - Νέα Υόρκη

από 
2319€

Νέα Υόρκη - Καταρράκτες Νιαγάρα, Τορόντο - Ουάσινγκτον -  
Φιλαδέλφεια, Βαλτιμόρη 
Διαμονή μπροστά στους καταρράκτες με πρωινό μπουφέ
ΠΤΗΣΈΙΣ: ΈΜΙRATES | 10 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 24/12, 10, 24/1, 8, 22/2
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Λας Βέγκας, Grand Canyon - Λος Άντζελες, San Diego, Disneyland, Universal 
Studios, παραλίες Καλιφόρνια, Μαλιμπού, Σάντα Μόνικα, Σάντα Μπάρμπαρα - 
Καρμέλ, Μοντερέυ - Σαν Φρανσίσκο - Χονολουλού

16 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 23, 26/12, 13, 27/1 11, 25/2

από 
3459€

Δυτικές ΗΠΑ - Χαβάη
Λας Βέγκας, Grand Canyon - Λος Άντζελες, San Diego, Disneyland, Universal 
Studios, παραλίες Καλιφόρνια, Μαλιμπού, Σάντα Μόνικα, Σάντα Μπάρμπαρα - 
Καρμέλ, Μοντερέυ - Σαν Φρανσίσκο

11 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 23, 26/12, 13, 27/1 11, 25/2

από 
2219€

Δυτικές ΗΠΑ

Κρουαζιέρα στις ΜπαχάμεςΝέα Υόρκη - Δυτικές ΗΠΑ
Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας, Grand Canyon - Λος Άντζελες, Disneyland, Universal 
11, 12 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 20, 28/12, 10, 24/1, 8, 22/2 

Μαϊάμι - Μπαχάμες κρουαζιέρα - Νέα Υόρκη 
11, 12 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 22, 28/12, 10, 24/1, 8, 22/2 

από 
2449€

από 
2219€

Νέα Υόρκη - Δυτικές ΗΠΑ - Χαβάη
Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας, Grand Canyon - Λος Άντζελες, San Diego,  
Disneyland, Universal Studios, παραλίες Καλιφόρνια, Μαλιμπού, Σάντα Μόνικα, 
Σάντα Μπάρμπαρα - Καρμέλ, Μοντερέυ - Σαν Φρανσίσκο - Χονολουλού
19 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 20/12, 10, 24/1, 8, 22/2

από 
3849€

Γύρος Καλιφόρνια
Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας, Grand Canyon - Λος Άντζελες, San Diego,  
Disneyland, Universal Studios, παραλίες Καλιφόρνια, Μαλιμπού, Σάντα Μόνικα, 
Σάντα Μπάρμπαρα - Καρμέλ, Μοντερέυ - Σαν Φρανσίσκο
14 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 20, 26/12, 10, 24/1, 8, 22/2

από 
2619€

Πανόραμα Αμερικής
Νέα Υόρκη - Τορόντο - Ουάσινγκτον - Φιλαδέλφεια/Μαϊάμι - Ορλάντο ή Μπαχάμες 
- Νέα Ορλεάνη - Χιούστον - Λας Βέγκας - Λος Άντζελες - Καρμέλ - Σαν Φρανσίσκο
31 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 24/12, 24/1, 22/2

από 
6699€

Αυθεντικός Νότος Αμερικής
Νέα Υόρκη - Καταρράκτες Νιαγάρα, Τορόντο - Ουάσινγκτον - Νέα Ορλεάνη - 
Χιούστον, Τέξας, Houston Space Center, Ντάλλας
16 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 24/12, 10, 24/1, 8, 22/2

από 
2419€
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Κούβα 
Αβάνα - Βαραδέρο

9, 10 ΗΜΕΡΕΣ
19/12, 23/12, 27/12

1η μέρα: Άθήνα ή Θεσσαλονίκη - Άβάνα
Πτήση για Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Άβάνα
Πρόγευμα και ξενάγηση. Ξεκινώντας από την παλιά Αβάνα, θα επισκεφθούμε την Πλατεία 
του Καπιτωλίου, την Πλατεία των Όπλων, την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης και 
καταλήγουμε στο Μουσείο της «Havana Club». Ακολουθεί επίσκεψη σε εργοστάσιο παραγωγής 
Κουβανέζικων πούρων. Σειρά έχουν: η μοντέρνα πόλη, το Μιραμάρ, η Πλατεία της Επανάστασης, 
το Βεδάδο, η Μαλεκόν, το Castillo del Μoro. Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
γνωρίζουμε την Αβάνα με παλιά Αμερικανικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του ’50.
3η μέρα: Άβάνα - Βινιάλες
Πρωινή αναχώρηση για τo Pinar del Rio και την κοιλάδα του Viniales, με τους ενδιαφέροντες 
γεωλογικούς σχηματισμούς. Πρώτη μας στάση στο παρατηρητήριο Τζασμίνες, επίσκεψη στη 
Σπηλιά του Ινδιάνου κι έπειτα στη βραχογραφία. Γεύμα και πριν την επιστροφή μας στην Αβάνα θα 
επισκεφθούμε την «Finca Montesino», για να μάθουμε τις τεχνικές επεξεργασίας του καπνού. 
4η μέρα: Άβάνα - Γουαμά - Σιενφουέγος
Αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο του Γουαμά, λιμνοθάλασσα που ενώνεται με τη θάλασσα στο 
σημείο του Κόλπου των Χοίρων, γνωστό από την αποτυχημένη απόβαση των Αμερικανών το 1961. 
Στην είσοδο του πάρκου βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο 
Σιενφουέγος, αλλιώς «Νέα Ορλεάνη της Κούβας». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Βαραδέρο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Τρινιδάδ. Θα περπατήσουμε την Plaza Mayor και θα επισκεφθούμε 
την παραδοσιακή ταβέρνα «Canchanchara». Συνεχίζουμε για τη ιστορική πόλη Σάντα Κλάρα, 
όπου δόθηκε η τελευταία νικηφόρα μάχη της επανάστασης. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε 
το Μαυσωλείο του Τσε και το θωρακισμένο τρένο που ανατινάχτηκε από τους επαναστάτες. 
Αναχώρηση για το Βαραδέρο. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.
6η μέρα: Βαραδέρο
Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του Βαραδέρο. 
Προαιρετική μονοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν στο νησάκι Κάγιο Μπλάνκο.
7η μέρα: Βαραδέρο - Άβάνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μετάβαση στην Αβάνα, μέσω μιας ενδιαφέρουσας 
διαδρομής στη Βόρεια ακτογραμμή, που περιλαμβάνει στάσεις στην Ματάνσας και τη γέφυρα του 
Μπακουρανάο.
8η-9η μέρα: Άβάνα - Άθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

19/12 9 1575 € +360 €

23/12 9 1705 € +390 €

27/12  
από Θεσ/νίκη 10 1500 € +390 €

27/12 10 1600 € +390 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό
 ✓ 7, 8 διαν/σεις Αβάνα σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*S, 5*
 ✓ Mεταφορές, εκδρομές βάσει προγράμματος
 ✓ Πανοραμική ξενάγηση στην Αβάνα με παλιά Αμερικανικά 
αυτοκίνητα 

 ✓ Πρωινό καθημερινά και 7 γεύματα 
 ✓ Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 ✓ Έλληνας συνοδός και τοπικός επίσημος ξεναγός
 ✓ Υποχρεωτικά αχθοφορικά/φιλοδωρήματα για οδηγό/ξεναγό
 ✓ Έντυπο υλικό
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 690 €
Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού 
ρούχων, ιατρικά έξοδα κ.λπ.)
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ

Melia San Carlos 4* SupGrand Memories 5*

Melia Cohiba Habana 5*
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Χριστούγεννα 
& Πρωτοχρονιά  
Eν πλω στη Μεσόγειο
1η μέρα: Άθήνα - πτήση - Γένοβα (Ιταλία) - Σαβόνα - πλοίο  ΑΝΑΧ: 18.00
Πτήση για το αεροδρόμιο της Γένοβα μέσω Ρώμης. Μεταφορά στο λιμάνι της Σαβόνα 
και, με γιορτινή διάθεση, επιβιβαζόμαστε στο νεότευκτο, υπερπολυτελές και μεγαλύ-
τερο κρουαζιερόπλοιο της «Costa Cruises», το «Costa Smeralda»!
2η μέρα: Μασσαλία (Γαλλία)  ΑΦΙΞΗ: 08.30 - ΑΝΑΧ: 17.00
Aπό τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Γαλλίας. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το Chateau d’ If, την Basilica Notre Dame 
de la Garde κ.ά. Από τη Μασσαλία ξεκινούν εκδρομές στην Προβηγκία και στις 
επαρχίες Αρλ και Αβινιόν. Νωρίς το βράδυ, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση.
3η μέρα: Βαρκελώνη (Ισπανία)  ΑΦΙΞΗ: 08.00 - ΑΝΑΧ: 19.00
Παγκόσμια πρωτεύουσα εμπορίου, μόδας, πολιτισμού, τέχνης και ηλιοφάνειας! Περ-
πατήστε στην Λα Ράμπλας, να θαυμάσετε από κοντά τα μοναδικά έργα του Γκαουντί 
- La Sagrada Famiglia, Πάρκο Guell και Casa Mila, επισκεφθείτε τον Λόφο Μονζουίκ 
και το ομώνυμο κάστρο. Νωρίς το βράδυ, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση.
4η μέρα: Πάλμα Ντε Μαγιόρκα (Ισπανία) ΑΦΙΞΗ: 08.00 - ΑΝΑΧ: 18.00
Πολύβουο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Ο περίπατος στα στενά και σκιερά 
σοκάκια του ιστορικού κέντρου θα σας αποκαλύψει πολλές ομορφιές, μνημεία και 
εντυπωσιακές αυλές. Θα δείτε ανακαινισμένα ιστορικά κτίρια, τον εντυπωσιακό Κα-
θεδρικό Ναό La Seu, το Γοτθικού ρυθμού Κάστρο Μπελβέρ, το Ανάκτορο Almudaina, 
τα Αραβικά Λουτρά, την πλατεία Mercat και πολλά ενδιαφέροντα κτίρια Αρτ Νουβό.
5η μέρα: Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά εν πλω            
Χρόνια Πολλά! Η μέρα είναι γεμάτη από διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις! Πρό-
γευμα και ημέρα ελεύθερη για να τις χαρείτε, με φόντο το γαλάζιο, στους πολυτελείς 
χώρους του «Costa Smeralda». Εορταστικό δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο του 
πλοίου και η διασκέδαση συνεχίζεται. Δοκιμάστε την τύχη σας στο καζίνο!
6η μέρα: Τσιβιταβέκια - Ρώμη (Ιταλία) ΑΦΙΞΗ: 08.00 - ΑΝΑΧ: 19.00
Το λιμάνι της Ρώμης από το 13ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε την «αιώνια πόλη», που 
απέχει περίπου μία ώρα οδικώς. Ευκαιρία για να περιηγηθείτε στο Κολοσσαίο και τη 
Ρωμαϊκή αγορά, να επισκεφθείτε το Βατικανό και την Καπέλα Σιστίνα, να φωτογρα-
φηθείτε στα Ισπανικά Σκαλιά. Αναχώρηση αργά το απόγευμα.
7η μέρα: Λα Σπέτσια - Φλωρεντία (Ιταλία) ΑΦΙΞΗ: 08.30 - ΑΝΑΧ: 20.30
Πόλη στη Βόρεια Ιταλία με σημαντικούς Καθεδρικούς ναούς και πολλά μουσεία. 
Εκτός από το κάστρο Σαν Τζόρτζιο μπορείτε να επισκεφθείτε τους Εθνικούς κήπους 
και τις βίλες σε στιλ Αρτ Νουβό. Έχει καταστήματα, εστιατόρια, ταβέρνες και μπαρ. 
Με ορμητήριο την Λα Σπέτσια μπορείτε να επισκεφθείτε τη μοναδική Φλωρεντία. 
Αναχώρηση το βράδυ.
8η μέρα: Σαβόνα (Ιταλία) - πτήση - Άθήνα ΑΦΙΞΗ: 08.00
Άφιξη στο λιμάνι της Σαβόνα. Πρόγευμα, αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο, 
μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνου, πτήση επιστροφής.

ΜΕ ΤΟ COSTA SMERALDA

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΚΑΜΠΙΝΑ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

IC Εσωτερική καμπίνα Classic 1.049 € 1.149 € 1.549 €

EC* Εξωτερική καμπίνα  
με παράθυρο Classic

1.199 € 1.299 € 1.699 €

BC* Εξωτερική καμπίνα  
με Cove μπαλκόνι Classic

1.299 € 1.399 € 1.899 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
21/12

ΜΕ ΤΟ COSTA SMERALDA

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΚΑΜΠΙΝΑ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

IC Εσωτερική καμπίνα Classic 1.149 € 1.249 € 1.749 €

EC* Εξωτερική καμπίνα  
με παράθυρο Classic

1.349 € 1.449 € 1.899 €

BC* Εξωτερική καμπίνα  
με Cove μπαλκόνι Classic

1.499 € 1.599 € 1.999 €

*Οι 3κλινες και 4κλινες καμπίνες διαθέσιμες στις κατηγορίες EC & BC με επιβάρυνση 
100 € στο 1ο & 2ο άτομο στις ανωτέρω τιμές 
3ος/4ος ενήλικας όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες: 899 € 
Παιδιά & νέοι κάτω των 18 ετών όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες: 699 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
28/12

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνας της 
επιλογής σας • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 
σταθμό Αθήνα - Γένοβα - Αθήνα με «Alitalia» • Πλήρης διατροφή καθημερινά 
στο κρουαζιερόπλοιο • Συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις και την 
καθημερινή ψυχαγωγία του πλοίου • Όλες οι μεταφορές σας από/προς λιμάνι/
κρουαζιερόπλοιο/αεροδρόμιο • ‘Έμπειρος συνοδός σε όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού και της κρουαζιέρας • Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 280 € 
• Ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται - κόστος 20 €/άτομο) • Προαιρετικές 
εκδρομές • Η *χρέωση παροχής υπηρεσιών 70 €/άτομο • Οι υπηρεσίες του 
κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης • Είσοδοι στα μουσεία • Επιπλέον 
φαγητά και ποτά εκτός της κρουαζιέρας • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
και στα περιλαμβανόμενα

*Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Ενήλικες: 10 €/άτομο/ημέρα, Παιδιά ηλικίας 
4-14: 5 €/άτομο/ημέρα, Παιδιά έως 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της 
κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας σας και καταβάλλονται 
στο πλοίο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμής τους.
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ΜΕ ΤΟ COSTA DIADEMA

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΚΑΜΠΙΝΑ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

IC Εσωτερική καμπίνα Classic 1.299 € 1.399 € 1.599 €

EC* Εξωτερική καμπίνα  
με παράθυρο Classic

1.399 € 1.499 € 1.699 €

BC* Εξωτερική καμπίνα  
με Cove μπαλκόνι Classic

1.499 € 1.599 € 1.799 €

9 ΗΜΕΡΕΣ
20/12

ΜΕ ΤΟ COSTA DIADEMA

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΚΑΜΠΙΝΑ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

IC Εσωτερική καμπίνα Classic 1.299 € 1.399 € 1.699 €

EC* Εξωτερική καμπίνα  
με παράθυρο Classic

1.399 € 1.499 € 1.799 €

BC* Εξωτερική καμπίνα  
με Cove μπαλκόνι Classic

1.499 € 1.599 € 1.899 €

*Οι 3κλινες και 4κλινες καμπίνες διαθέσιμες στις κατηγορίες EC & BC με επιβάρυνση 
100 € στο 1ο & 2ο άτομο στις ανωτέρω τιμές 
3ος/4ος ενήλικας όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες: 1.049 € 
Παιδιά & νέοι κάτω των 18 ετών όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες: 899 €

9 ΗΜΕΡΕΣ
27/12
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Γιορτές εν πλω  
Ντουμπάι - Ομάν - Κατάρ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνας της επιλο-
γής σας • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Αθήνα - Ντουμπάι με την 
«Gulf Air» με ενδιάμεσο σταθμό και επιστροφή με απευθείας πτήση Ντουμπάι 
- Αθήνα με την «Emirates Airlines» • Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρου-
αζιερόπλοιο • Συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις και την καθημερινή 
ψυχαγωγία του πλοίου • 1 διανυκτέρευση στο Hilton Garden Inn Mall Of 
The Emirates 4* πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας • Όλες οι μεταφορές 
σας από/προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/κρουαζιερόπλοιο • Ξενάγηση στο 
Ντουμπάι με τοπικό ξεναγό • Έμπειρος συνοδός σε όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού • Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 350 € 
• Ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται - κόστος 20 €/άτομο) • Προαιρετικές 
εκδρομές • Η *χρέωση παροχής υπηρεσιών 70 €/ άτομο • Οι υπηρεσίες του 
κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης • Είσοδοι στα μουσεία • Φαγητά και 
ποτά εκτός της κρουαζιέρας • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα 
περιλαμβανόμενα

*Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Ενήλικες: 10 €/άτομο/ημέρα, Παιδιά ηλικίας 
4-14: 5 €/άτομο/ημέρα, Παιδιά έως 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της 
κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας σας και καταβάλλονται 
στο πλοίο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμής τους.

1η μέρα: Άθήνα - πτήση - Ντουμπάι (HAΈ)
Πτήση για Ντουμπάι μέσω Μπαχρέιν. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Ντουμπάι - πλοίο
Πρωινό και ξενάγηση στο Ντουμπάι με τις έντονες αντιθέσεις. Από τη μία εντυπωσιακοί 
ουρανοξύστες, όπως το Μπουρζ Ντουμπάι, εμπορικά κέντρα, όπως το «Emirates» και 
το «Dubai Mall», από την άλλη γραφικά σουκ με τα παζάρια και τα τζαμιά, στην ιστορική 
συνοικία Al Bastakiya. Μετά το τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε στο υπερπο-
λυτελές κρουαζιερόπλοιο «Costa Diadema», θα τακτοποιηθούμε στις καμπίνες και θα 
διανυκτερεύσουμε. Εναλλακτικά προαιρετική εκδρομή «σαφάρι» στην έρημο με 4x4 και 
μπάρμπεκιου σε Βεδουίνικες τέντες, κοντά στα σύνορα με το Ομάν (κόστος 75 €).
3η μέρα: Ντουμπάι - πλοίο    ΑΝΑΧ: 13.30
Μετά το πρωινό μας ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι αναχωρούμε για μια όμορφη και 
εορταστική κρουαζιέρα, γεμάτη από χρώματα της Ανατολής!
4η μέρα: Μασκάτ (Ομάν)   ΑΦΙΞΗ: 08.30 - ΑΝΑΧ: 22.00
Πρωτεύουσα του Σουλτανάτου του Ομάν, ένα χαμηλών τόνων «κόσμημα» του Αραβικού 
Κόλπου. Στον περίπατό σας θα συναντήσετε εντυπωσιακά ανάκτορα, το τζαμί Zawawi, 
αλλά και το πολύχρωμο σουκ Μουτράχ. Μην παραλείψετε να βρεθείτε στην παλιά πόλη, 
όπου μπορείτε να θαυμάσετε το οχυρό Bahla, το Μεγάλο Τζαμί του Σουλτάνου κ.ά., να 
κάνετε βόλτα στο Εθνικό Πάρκο Κουρούμ ή να επιλέξετε να δείτε καμηλοδρομίες.
5η μέρα: Παραμονή Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς εν πλω
Σήμερα ξυπνήστε ό,τι ώρα θέλετε! Η μέρα είναι γεμάτη από διάφορες εορταστικές 
εκδηλώσεις! Πρόγευμα και μετά ανάπαυλα, με φόντο το γαλάζιο. Χαλαρώστε στους 
μοναδικούς χώρους που διαθέτει το πολυτελές «Costa Diadema». Εορταστικό δείπνο, 
σόου και χορός! Όσοι θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο!
6η μέρα: Ντόχα (Κατάρ)   ΑΦΙΞΗ: 09.00 - ΑΝΑΧ: 20.00
Η Ντόχα βρίσκεται στην ακτή του Περσικού Κόλπου και είναι η πρωτεύουσα του κρά-
τους του Κατάρ. Το Κατάρ είναι το πλουσιότερο έθνος του κόσμου και το πιο κοσμοπολί-
τικο στην Αραβική Χερσόνησο. Επισκεφθείτε το εκπληκτικό Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης 
και το μοναδικό Μουσείο Σέιχ Φαϊζάλ Μπιν Κασίμ Αλ Τάνι.
7η μέρα: Άμπου Ντάμπι (ΗΆΈ)  ΑΦΙΞΗ: 11.00 - ΔΙΑΝ/ΣΗ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Η λαμπερή πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα σας εντυπωσιάσει, 
μεταξύ άλλων, και για τις εναλλαγές ιστορικών μνημείων και υπερσύγχρονων κτιρίων. 
Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με το ταχύτερο roller coaster του κόσμου στο «Ferrari 
World Abu Dhabi» ή να επισκεφθείτε το μεγάλο τζαμί Sheikh Zayed, να περιηγηθείτε 
στο Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στο φρούριο - παλάτι Qasr al-Hosn.
8η μέρα: Άμπου Ντάμπι (ΗΆΈ)    ΑΝΑΧ: 23.59
Ημέρα ελεύθερη. Επιλέξετε κάποια προαιρετική εκδρομή ή κάντε τις αγορές σας. Τα 
μεσάνυχτα το κρουαζιερόπλοιο αναχωρεί για το Ντουμπάι.
9η μέρα: Ντουμπάι (HAE) - πτήση - Άθήνα   ΑΦΙΞΗ: 08.00
Άφιξη νωρίς το πρωί. Πρόγευμα, αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο του Ντουμπάι για την πτήση επιστροφής.

Γιορτινές Κρουαζιέρες
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1η μέρα: Άθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ, ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει σε μια 
βόλτα γνωριμίας με την πόλη, χρησιμοποιώντας τη συγκοινωνία.
2η μέρα: Άμστερνταμ - «Coster Diamonds»
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε ξενάγηση. Ο παραδοσιακός Μύλος του 
Rembrandt στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», 
η «Heineken», το επιβλητικό Rijksmuseum, η πανύψηλη Δυτική Εκκλησία, το 
Παλάτι, ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα πολλά αξιοθέατα 
του Άμστερνταμ. Τελευταίος προορισμός η Πλατεία των Μουσείων και 
επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία της πόλης, το γνωστό οίκο 
«Coster Diamonds», για Ελληνόφωνη παρουσίαση των τεχνικών κατεργασίας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη (προαιρετικά)
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική ημερήσια 
εκδρομή στο Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη Χάγη (κόστος 80 €). Θα θαυμάσουμε 
στο Ρότερνταμ το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ολλανδίας, τους 
επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα κτίρια, καθώς και τις γέφυρες Villem και 
Erasmus. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Ντελφτ, μια ιστορική πόλη με 
πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο και μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος, 
θα επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Άμστερνταμ - Μάρκεν & Βόλενταμ - Άθήνα
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τα ψαροχώρια Marken και 
Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια τους και στο γραφικό λιμανάκι 
του Volendam. Θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό τυροκομείο, όπου η 
«μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς 
φτιάχνουν τα τυριά και έπειτα μπορούμε να τα δοκιμάσουμε. Ελεύθερος χρόνος 
μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

1η μέρα: Άθήνα - Άϊντχόβεν - Βρυξέλλες
Αναχώρηση για το Αϊντχόβεν. Άφιξη στο αεροδρόμιο και περιήγηση στην 
πρωτεύουσα του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τακτοποίηση στα 
δωμάτιά μας και απογευματινός περίπατος στην κεντρική πλατεία.
2η μέρα: Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο - Βαλλωνία (προαιρετικά)
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για προαιρετική εκδρομή σε ένα από 
τα μικρότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ’ οδόν θα δούμε το Βατερλό, 
τόπο της μάχης-σταθμού. Στη Βαλλωνία θα γνωρίσουμε την όμορφη Ντινάντ, 
ενώ στο Λουξεμβούργο θα αντικρίσουμε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα 
λήψεως αποφάσεων, με πληθώρα Ευρωπαϊκών οργανισμών, τραπεζικών 
ιδρυμάτων, αλλά και πολυεθνικών εταιρειών (κόστος 90 €).
3η μέρα: Γάνδη - Μπριζ - Ρότερνταμ - Άμστερνταμ
Πρωινό και αναχώρηση. Στάση στη Γάνδη και ξενάγηση. Συνεχίζουμε για 
την Μπριζ, όπου ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στον Μεσαίωνα! 
Περιήγηση και συνεχίζουμε για την Ολλανδία και το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο 
εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ και 
τακτοποίηση. Το απόγευμα βόλτα πεζή και με συγκοινωνία (έξοδα ατομικά).
4η μέρα: Άμστερνταμ - Βόλενταμ - «Coster Diamonds»
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτος μας σταθμός η Πλατεία των Μουσείων, 
όπου θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της 
πόλης, «Coster Diamonds». Θα γνωρίσουμε τη διαδικασία κατεργασίας και θα 
δούμε ιστορικά κοσμήματα από την τεράστια συλλογή του οίκου. Τα φημισμένα 
μουσεία Van Gogh, Rijks και Stedelijk (Σύγχρονης Τέχνης) βρίσκονται ακριβώς 
απέναντι. Θα συνεχίσουμε με εκδρομή στην Ολλανδική επαρχία και προορισμό 
το ψαροχώρι Βόλενταμ. Στο γυρισμό θα επισκεφθούμε μια Φάρμα Τυριών για 
ενημέρωση και γευστική δοκιμή.
5η μέρα: Άμστερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Άθήνα
Πρωινό και μετάβαση στην Ντελφτ, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο 
Μεσαιωνικό κέντρο. Συνεχίζουμε για τη Χάγη, έδρα Διεθνών Οργανισμών και 
του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Πτήση επιστροφής.

Άμστερνταμ
Μάρκεν - Βόλενταμ 

Μπενελούξ
Κάτω Χώρες 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με «KLM» 
✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Novotel Amsterdam 4*, Ozo 4* ή παρόμοια 
✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο ✓ Εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός 
✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 165 €. 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αϊντχόβεν/Άμστερνταμ - Αθήνα 
με «Transavia» ✓ 1 χειραποσκευή 10 κιλών και 1 αποσκευή 15 κιλών ανά άτομο ✓ 4 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (2 Βρυξέλλες, 2 Άμστερνταμ) ✓ Πρόγευμα 
μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προ-
γράμματος ✓ Τοπικός ξεναγός κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 175 €. Είσοδοι 
σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

4 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

5 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 4 445 € 495 € +120 € 395 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 5 495 € 545 € +155 € 445 €
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Καθαρά Δευτέρα
στην Ευρώπη

Early Booking προσφορές!
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1η μέρα: Άθήνα - Νίκαια - Μόντε Κάρλο (προαιρετικά)
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για τη γιορτινή Νίκαια. Άφιξη και άμεση 
περιήγηση στην παλιά πόλη, όπου «πρωταγωνιστούν» η αγορά των λουλουδιών, 
ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της Δικαιοσύνης και η Όπερα. Συνεχίζουμε με τη 
διάσημη Πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην Νοτρ Νταμ. 
Ελεύθερος χρόνος, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετική βραδινή επίσκεψη 
στο Μόντε Κάρλο (κόστος 40 €).
2η μέρα: Νίκαια - Κάννες - Νίκαια - Μεγάλη Παρέλαση Άρμάτων
Αναχώρηση για τις κοσμοπολίτικες Κάννες. Το κτίριο του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου, η παραλιακή λεωφόρος Κρουαζέτ, τα «πλωτά παλάτια» στο 
λιμάνι σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν! Νωρίς το μεσημέρι θα επιστρέψουμε 
στη Νίκαια, όπου θα θαυμάσουμε από τις εξέδρες τη Μεγάλη Παρέλαση 
Ανθοστόλιστων Αρμάτων.
3η μέρα: Νίκαια - Πυροτεχνήματα
Άλλη μια γιορτινή μέρα στη Νίκαια. Το βράδυ η Παρέλαση Αρμάτων 
ολοκληρώνεται με ένα μοναδικό υπερθέαμα Πυροτεχνημάτων και το κάψιμο 
του Καρνάβαλου!
4η μέρα: Νίκαια - Έξ-αν-Προβάνς - Μασσαλία (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα στη Νίκαια. Προαιρετική εκδρομή στην Προβηγκία, με 
προορισμούς την Εξ-αν-Προβάνς και τη Μασσαλία (κόστος 80 €). Θα 
περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πρώτης με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα 
δρομάκια και τα επιβλητικά κτίρια, ενώ στη δεύτερη θα θαυμάσουμε τα δίδυμα 
κάστρα-φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, καθώς και την Νοτρ 
Νταμ ντε λα Γκαρντ. Ελεύθερος χρόνος, επιστροφή το απόγευμα στη Νίκαια.
5η μέρα: Νίκαια - Μουσείο Άρωμάτων «Fragonard» - Μονακό - Άθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το Μουσείο-εργαστήριο Αρωμάτων «Fragonard». 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, 
το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε στο «βράχο» και στην παλιά πόλη, 
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου όπου βρίσκονται 
οι τάφοι των Γκριμάλντι και θα καταλήξουμε στο παλάτι. Νωρίς το μεσημέρι 
επιστρέφουμε στη Νίκαια για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

1η μέρα: Άθήνα - Βενετία 
Πτήση για Βενετία μέσω Ρώμης. Άφιξη, μεταφορά στο Tronchetto και από εκεί 
πέρασμα με βαπορέτο στην πλατεία Αγ. Μάρκου. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη 
με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες. Ολόκληρη η Βενετία 
είναι ένα έργο τέχνης και ένα «μουσείο» αρχιτεκτονικής! Υπόλοιπο ημέρας 
ελεύθερο, ώστε να περιπλανηθείτε με τις γόνδολες στα κανάλια, να πιείτε καφέ 
στο πασίγνωστο «Φλοριάν» κ.ά. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση 
στα δωμάτια.
2η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε - Λίμνη Γκάρντα
Μετά το πρωινό μεταφορά οδικώς στην πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, 
την Βερόνα. Εκεί θα δούμε τη Ρωμαϊκή αρένα, την Πλατεία Έρμπε, το «σπίτι 
της Ιουλιέτας» και το μπαλκόνι στο οποίο έβγαινε για να δει τον Ρωμαίο. 
Συνεχίζουμε στο ωραιότερο τουριστικό θέρετρο της Λίμνης Γκάρντα, την 
Σιρμιόνε, πάνω σε μια λωρίδα γης που εισχωρεί στη λίμνη. Περιήγηση, βόλτα 
στα Μεσαιωνικά δρομάκια, επίσκεψη στο σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Χρόνος 
ελεύθερος μέχρι την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο μας στη Βενετία.
3η μέρα: Βενετία - Πάντοβα (προαιρετικά)
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχετε στην 
προαιρετική εκδρομή μας στην αυθεντική & ανέγγιχτη από το χρόνο Πάντοβα. 
Χρόνος στη διάθεσή σας για να περιπλανηθείτε στα δαιδαλώδη δρομάκια με τις 
πολλές στοές. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βενετία - Καρναβάλι - Grand Finale - Άθήνα
Πρόγευμα, αναχώρηση μαζί με τις αποσκευές από το ξενοδοχείο και 
προαιρετική μεταφορά στο Tronchetto για να περάσουμε και πάλι με το 
βαπορέτο στην Πλατεία του Αγ. Μάρκου, προκειμένου να παρακολουθήσετε τη 
μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών, αλλά και το Grand Finale, όπου καίγεται 
ο καρνάβαλος και επαναλαμβάνεται το έθιμο του Πετάγματος του Αγγέλου από 
το καμπαναριό του Αγίου Μάρκου. Το απόγευμα πτήση επιστροφής.

Καρναβάλι 
Νίκαιας

Καρναβάλι 
Βενετίας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με «Alitalia Airlines» ✓ 3 διαν/σεις στο 
ξενοδοχείο Mercure Marchera 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ ✓ Μεταφορές από/ 
προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο ✓ Ελληνόφωνη ξενάγηση στη Βενετία ✓ Εκδρομή 
στην Βερόνα ✓ Κόστος βαπορέτου μόνο για την ημέρα της ξενάγησης στη Βενετία ✓ 
Αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια 
έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 €. Check 
points 25 € (πληρωτέα από Αθήνα). Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι μουσείων, 
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων. Δημοτικός φόρος πόλης 4 €/ημέρα/άτομο. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - 
Νίκαια - Αθήνα με «Alitalia» ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Holiday Inn Nice 
4* ✓ Μπουφέ πρωινό καθημερινά ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων 
200 €. Εισιτήρια αριθμημένων θέσεων-εξέδρες. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ
27/2

4 ΗΜΕΡΕΣ
22/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

27/2 5 545 € +200 € 495 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/2 4 399 € +130 € 369 €
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1η μέρα: Άθήνα - Ζυρίχη - Βέρνη - Μοντρέ - Βεβέ - Λωζάνη
Πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και αναχωρούμε για τη διοικητική πρωτεύουσα 
Βέρνη. Συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κωμόπολη Μοντρέ, αριστοκρατικό 
θέρετρο των αρχών του 20ού αιώνα και τόπο διεξαγωγής του ομώνυμου 
θερινού μουσικού φεστιβάλ. Τελευταίος σταθμός μας το γραφικό Βεβέ, έδρα της 
πολυεθνικής «Nestlé». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη.
2η μέρα: Γενεύη - Λωζάνη
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση στη Γενεύη. Μεταξύ άλλων θα δούμε 
το σιντριβάνι Jet d’ Eau, το Δημαρχείο, την παλαιά πόλη με τον Καθεδρικό ναό, 
τα κτίρια της Ευρωπαϊκής έδρας των Ηνωμένων Εθνών, τα υπέροχα πάρκα. 
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Λωζάνη, έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής. Στο ιστορικό κέντρο κυριαρχούν η κεντρική πλατεία Ντε λα Παλί και 
ο Καθεδρικός Ναός Νοτρ Νταμ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Λωζάνη - Γκριγιέρ - Ζυρίχη
Πρωινό και αναχωρούμε από τη Λωζάνη. Διασχίζοντας τα περίφημα Ελβετικά 
αγροκτήματα θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι Γκριγιέρ, διάσημο για 
τα τυριά του. Άφιξη στη Ζυρίχη και περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα: 
Γοτθική εκκλησία Φραουενμίνστερ, κεντρική οδός Μπανχοφστράσε, παραλίμνια 
περιοχή κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Το βράδυ 
προαιρετική βόλτα με το συνοδό μας.
4η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε οδικώς μέχρι το Ιντερλάκεν, την πόλη 
ανάμεσα σε δύο λίμνες, έναν «κλασικό» τουριστικό προορισμό στην περιοχή. 
Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε για τη κουκλίστικη Λουκέρνη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αμ Ράιν - Άθήνα
Το πρωί αναχωρούμε για την περιοχή Σαφχάουζεν, με τους καταρράκτες του 
Ρήνου. Στη συνέχεια, αφού διασχίσουμε τα νοητά σύνορα με τη Γερμανία, θα 
επισκεφθούμε το λιλιπούτειο μα συνάμα κουκλίστικο παραποτάμιο χωριό Στάιν 
αμ Ράιν. Κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.

Ελβετία
Πανόραμα 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα 
«Swiss Airlines» ✓ 2 διανυκτερεύσεις στη Λωζάνη στο ξενοδοχείο De La Paix 4* 
ή παρόμοιο ✓ 2 διανυκτερεύσεις στη Ζυρίχη στο ξενοδοχείο Swissotel Zurich 4* ή 
παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος ✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165 €. 
Είσοδοι σε αξιοθέατα/μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ
27/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

27/2 5 495 € 545 € +165 € 445 €

1η μέρα: Άθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη - Μπάντεν Μπάντεν - 
Στρασβούργο
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση 
για τη Χαϊδελβέργη, όπου θα κάνουμε περίπατο στο πεζοδρομημένο ιστορικό 
κέντρο με τις όμορφες πλατείες και τις υπαίθριες αγορές, τις εκκλησίες κ.λπ. 
Αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν, που βρίσκεται επίσης στον Μέλανα Δρυμό 
και είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της Ευρώπης. 
Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο, άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση 
στα δωμάτια.
2η μέρα: Στρασβούργο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του 
Ευρωκοινοβουλίου, που είναι χτισμένη στη δυτική όχθη του Ρήνου και 
διασχίζεται από τον ποταμό Ιλ. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο της πόλης, 
θα περιπλανηθούμε στη «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια, τα αμέτρητα 
γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Έγκισεμ (Eguisheim) - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως αναχωρούμε για το γραφικό χωριό Έγκισεμ 
(Eguisheim), στη βορειο-ανατολική Γαλλία, με το καλοδιατηρημένο φρούριο και 
τις αμπελοκαλλιέργειες. Συνεχίζουμε για το Κολμάρ, το «στολίδι της Αλσατίας», 
που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού, και το τουριστικό Ρίκβιρ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.
4η μέρα: Τρίμπεργκ - Φράιμπουργκ - Φρανκφούρτη - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίμπεργκ, ένα από τα χωριά των ωρολογοποιών 
που διαθέτει το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του Μέλανα Δρυμού. Θα 
συνεχίσουμε για τους διάσημους καταρράκτες του Τρίμπεργκ, που έχουν 
μετατραπεί σε ένα εξαιρετικά δημοφιλές πάρκο. Προχωρούμε για το 
Φράιμπουργκ. Στην πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης 
θα δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό της πόλης του 13ου αιώνα και το 
ιστορικό Κάουφχαους του 16ο αιώνα. Έπειτα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 
της Φρανκφούρτης και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για την Αθήνα.

Αλσατία
Μέλανας Δρυμός 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με την 
«Lufthansa» ✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Mercure Strasbourg Centre 4* ή παρό-
μοιο ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές και μετακινήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 185 €. 
Checkpoint-parking 20 €/άτομο (πληρωτέα Αθήνα). Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Είσοδοι 
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

4 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 4 395 € 445 € +110 € 345 €
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Early Booking προσφορές!

Καθαρά Δευτέρα
στην Ευρώπη
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1η μέρα: Άθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και 
περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, 
το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το 
ανάκτορο Ρέζιντεντς, και περνώντας από την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες 
θα καταλήξουμε στην πλατεία του Νεογοτθικού δημαρχείου, με τη Στήλη της 
Παρθένου Μαρίας. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάιν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Ομπεραμεργκάου, με τα υπέροχα 
ζωγραφισμένα σπίτια. Επόμενη στάση μας το φημισμένο Κάστρο Νοϊσβανστάιν. 
Είναι ίσως το ωραιότερο κάστρο του κόσμου και βρίσκεται πάνω από το χωριό 
Hohenschwangau στη νοτιοδυτική Βαυαρία. Επιστροφή στο Μόναχο.
3η μέρα: Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Το «πνεύμα» του Μότσαρτ θα 
σας… ακολουθεί παντού στην όμορφη γενέτειρά του, μαζί με τη μοναδική 
μουσική κουλτούρα της και τα πανέμορφα τοπία. Δίπλα στον ποταμό Salzach, 
το βλέμμα σας θα «κολλήσει» στο μωσαϊκό του Altstadt, της παλιάς πόλης με 
τους χαριτωμένους τρούλους και τα καμπαναριά, το εντυπωσιακό κάστρο στην 
κορυφή του λόφου και τα χιονισμένα βουνά. Περιήγηση στην πόλη και χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
4η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Άθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, που βρίσκεται στην 
«καρδιά» της Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην άκρη του 
Βαυαρικού δάσους. Η πόλη, η οποία ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, αποτελούσε 
από το Μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό 
και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά 
Μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα 
της περιοχής είναι ονομαστή. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Άθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα 
ελεύθερη για να επισκεφθείτε το ιστορικό κέντρο.
2η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και πανοραμική ξενάγηση στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. Θα 
γνωρίσουμε το Ρινγκ με την Όπερα, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και 
Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα 
Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Επίσκεψη στο Ανάκτορο 
Σενμπρούν. Για την υπόλοιπη μέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από 
τα πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, όπως την Πινακοθήκη του Ανακτόρου 
Μπελβεντέρε με έργα των Κλιμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκογκ, το Μουσείο 
Αλμπερτίνα και το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης.
3η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα δάση
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Δάση. 
Επίσκεψη στη λουτρόπολη Μπάντεν, ένα από τα σημαντικότερα θέρετρα της 
υψηλής κοινωνίας, ακόμα και της αυτοκρατορικής οικογένειας. Στο Μπάντεν 
υπάρχουν δεκατρείς πηγές θερμών νερών με κύριο συστατικό τον ασβέστη. 
Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το περίφημο 
συγκρότημα μουσείων Μuseums Quartier, με εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, 
που περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο 
Λέοπολντ, το Ταντσκβαρτίρ, το παιδικό μουσείο Zoom, το μουσείο Επίπλων, την 
Kunsthalle Wien και το Κέντρο Μαθηματικών. Για το απόγευμα σας προτείνουμε 
να απολαύσετε έναν καφέ στον Πύργο του Δούναβη, με θέα σε όλη τη Βιέννη, 
αλλά και μια βόλτα στο Πάρκο Αναψυχής Πράτερ θα σας μείνει αξέχαστη!
5η μέρα: Βιέννη - Άθήνα
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα

Μόναχο
Βαυαρία 

Bιέννη
Βιεννέζικα Δάση 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με 
«Lufthansa» ✓ 3 διανυκτερεύσεις στο Holiday Inn Munich City Center 4* ή παρόμοιο 
✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές 
πούλμαν ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 180 €. Είσοδοι 
σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian 
Airlines» ✓ 3, 4 διανυκτερεύσεις στο Intercity Vienna 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 155 €. Είσοδοι 
σε μουσεία. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

4 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
27/2, 28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 4 445 € 495 € +120 € 395 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

27/2 5 345 € 395 € +120 € 295 €

28/2 4 295 € 345 € +100 € 245 €
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1η μέρα: Άθήνα - Βουδαπέστη
Πτήση για Βουδαπέστη. Άφιξη και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
με στάσεις στα σημαντικότερα μνημεία της. Ξεκινάμε από την Πέστη και την 
περίφημη Πλατεία Ηρώων, θα επισκεφθούμε τον Ναό του Αγ. Στεφάνου, 
τη Λεωφόρο Αντράσι, το Μπαρόκ Κοινοβούλιο (εσωτερική ξενάγηση), τις 
γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Βουδαπέστη - Σκεπαστή Άγορά - Vaci Utca
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην πλευρά της Βούδα, όπου 
θα δούμε το Κάστρο, την Εθνική Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων, τον 
Γοτθικό Ναό Ματίας, τον Λόφο Γκέλερτ. Συνεχίζουμε για τη Σκεπαστή Αγορά και 
τον εμπορικό πεζόδρομο Vaci Utca. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Έκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά με γεύμα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στην καμπή του Δούναβη. 
Πρώτος σταθμός ο Άγιος Ανδρέας, το χωριό των «καλλιτεχνών και των Καλών 
Τεχνών», όπου και θα ξεναγηθούμε. Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε στο 
Βίσεγκραντ με το Μεσαιωνικό κάστρο και την καταπληκτική θέα στην κοιλάδα 
του Δούναβη. Γεύμα στο γραφικό εστιατόριο «Renaissance» δίπλα στις όχθες 
του ποταμού. Τελευταίος σταθμός το Έστεργκομ, πρώτη πρωτεύουσα του 
Ουγγρικού κράτους. Επιστροφή στη Βουδαπέστη.
4η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε πεζή για τη γοητευτική Εβραϊκή 
συνοικία της Βουδαπέστης. Η μεγάλη Συναγωγή βρίσκεται στην οδό Dohány. 
Εδώ φιλοξενείται και το Εβραϊκό Μουσείο και το Μνημείο Ολοκαυτώματος. 
Απόγευμα ελεύθερο.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση. 
Επίσκεψη στο Ανάκτορο Σενμπρούν (εξωτερικά). Χρόνος ελεύθερος και 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Βουδαπέστη
Βιέννη 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη/Βιέννη - Αθήνα 
με «Aegean Airlines» ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο La Prima Fashion 4* ή 
παρόμοιο ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά ✓ 1 «Βασιλικό» γεύμα στο εστιατόριο 
«Renaissance» με απεριόριστη κατανάλωση ποτών ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις όπως 
στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν ✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος 
✓ Τοπικός ξεναγός κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου 
& επίναυλος καυσίμων 150 €. Είσοδοι σε μουσεία, φέρι-μποτ, επισκέψιμους χώρους. 
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημειώσεις: Κόστος εισόδου στο 
Κοινοβούλιο: 12 €/άτομο, κόστος εισόδου στην Εβραϊκή συναγωγή: 15 €/άτομο

5 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 5 545 € 595 € +140 € 495 €

1η μέρα: Άθήνα - Πράγα
Πτήση για την Πράγα. Άφιξη και περιήγηση στη «χρυσή πόλη». Θα ξεκινήσουμε 
από τη λεγόμενη Νέα Πόλη και τη θρυλική Πλατεία του Βάτσλαβ. Στη συνέχεια 
θα δούμε την Πλατεία της Παλιάς Πόλης, το άγαλμα του Γιαν Χους, την 
επιβλητική εκκλησία Παναγία του Τυν και τις ιππήλατες άμαξες. Θα διασχίσουμε 
τη Γέφυρα του Καρόλου και θα καταλήξουμε στην Μάλα Στράνα. Ακολουθεί 
γεύμα σε εστιατόριο και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρόγευμα και συνεχίζουμε ξενάγηση. Θα δούμε το Μοναστήρι Στράχοβ, το 
Λορέτο, το ανάκτορο Σβάρτσενμπεργκ και το Ανάκτορο της Αρχιεπισκοπής. 
Θα καταλήξουμε στο Κάστρο της Πράγας, όπου θα επισκεφθούμε τον Γοτθικό 
Καθεδρικό Ναό του Αγ. Βίτου. Ακολουθεί 2ωρη κρουαζιέρα στον Ποταμό 
Μολδάβα, όπου θα γευματίσουμε εν πλω. Προαιρετικά προτείνουμε να 
διασκεδάσετε στη Μεσαιωνική βραδιά, όπως διασκέδαζαν τότε…
3η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Προαιρετικά μπορείτε να ακολουθήσετε σε μια ολοήμερη 
εκδρομή στο «διαμάντι» της Βοημικής επαρχίας, το Τσέσκι Κρουμλόβ (κόστος 
55 €). Θα ξεναγηθούμε στην πόλη, θα δούμε ανάμεσα στ’ άλλα τον Κρυφό 
Διάδρομο, το παλιό Ζυθοποιείο, τον Αγ. Βίτο, το Κάστρο. Στον ελεύθερο χρόνο 
προτείνουμε πέστροφα σε μία από τις γραφικές ψαροταβέρνες, ξύλινα παιχνίδια 
και ένα πέρασμα από το κατάστημα «Kohinoor» με τα πασίγνωστα μολύβια.
4η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την προγραμματισμένη μας εκδρομή 
στην αριστοκρατική λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι. Αγαπημένη πόλη στους 
αριστοκρατικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους όλης της Ευρώπης εδώ και 
τρεις αιώνες, με επιφανείς «θαμώνες», από τους Γκαίτε και Σίλερ, μέχρι 
τον Μπετόβεν και τον Τσάρο της Ρωσίας. Ελεύθερος χρόνος και γεύμα σε 
εστιατόριο. Επιστροφή στην Πράγα.
5η μέρα: Πράγα - Άθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και πτήση επιστροφής.

Πράγα
Κάρλοβι Βάρι 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα με «Aegean 
Airlines» ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Botanique 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό 
καθημερινά ✓ 2 γεύματα σε εστιατόριο ✓ 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στον Ποταμό 
Μολδάβα ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος✓ Ξενάγηση στην παλιά πόλη 
της Πράγας ✓ Ξενάγηση στο Κάστρο της Πράγας ✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι 
✓ Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €. 
Είσοδοι σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 5 545 € 595 € +135 € 495 €
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Καθαρά Δευτέρα
στην Ευρώπη

Early Booking προσφορές!
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1η μέρα: Άθήνα - Βελιγράδι
Πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Σερβίας και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Γοητευτικό μες 
στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar culture, το 
Βελιγράδι δεν παρουσιάζεται τυχαία ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων» από τα 
διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι. Το φρούριο 
Kalemegdan δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα. 
Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα είναι ο αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων και 
επισκεπτών για βόλτα όλες τις ώρες της ημέρας. Η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, 
τα παλιά Ανάκτορα και ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου Σάββα είναι μερικά 
ακόμα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο σε εστιατόριο στην Skadarlija, την 
Μποέμικη συνοικία του Βελιγραδίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - 
Sremski Karlovci
Πρωινό και η σημερινή μέρα περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα 
Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα 
Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» και αποτελούν μοναδικό 
πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο (UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις 
μονές. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι 
Σαντ. Στη γραφική παλιά πόλη ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει κατά 
μήκος του πεζοδρόμου Zmaj Jovina και να ανακαλύψει μικρά μαγαζιά και 
κρυμμένες πλατείες. Επόμενος σταθμός το κουκλίστικο Sremski Karlovci, όπου 
το μεσημέρι θα έχουμε πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο 
εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
4η μέρα: Βελιγράδι
Πρωινό και η μέρα μας είναι ελεύθερη στην ολοζώντανη αυτήν πόλη. Δείπνο 
στο ξενοδοχείο
5η μέρα: Βελιγράδι - Άθήνα

Βελιγράδι
Νόβι Σαντ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με «Air 
Serbia» ✓ Μεταφορές, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Mercure 
Belgrade Excelsior 4* ή παρόμοιο ✓ 2 δείπνα στο ξενοδοχείο ✓ Γεύμα με πλούσια πιάτα, 
κρασί & μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στο κουκλίστικο Sremski Karlovci στην όχθη 
του Δούναβη (ως μέρος της διατροφής) ✓ 1 δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο στην 
Skadarlija, την Μποέμικη συνοικία του Βελιγραδίου (ως μέρος της διατροφής) 
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ✓ Δημοτικός 
φόρος Βελιγραδίου 1,40 €/άτομο τη βραδιά ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 €. Είσοδοι 
σε μουσεία, ανάκτορα κ.ά. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ
27/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

27/2 5 395 € 445 € +100 € 345 €

1η μέρα: Άθήνα - Βαρσοβία - Τσεστοχόβα - Κρακοβία
Πτήση για τη Βαρσοβία. Άφιξη και αναχωρούμε για την Κρακοβία. Καθ’ οδόν 
θα κάνουμε στάση στην Τσεστοχόβα με το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα 
επισκεφθούμε το παρεκκλήσι της μονής. Άφιξη στην Κρακοβία και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Κρακοβία - Άλατωρυχεία Βιελίτσκα
Μετά το πρωινό μας θα ξεναγηθούμε στην πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό 
Βασιλικό Κάστρο στον Λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό, το πανεπιστήμιο 
Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη Μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι, 
το κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα γινόταν το εμπόριο των υφασμάτων 
και τώρα στεγάζεται το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση 
ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε την 
περιοχή Βιελίτσκα, με τα μοναδικά αλατωρυχεία. Περιήγηση στις υπόγειες 
στοές με εκκλησίες σκαλιστές στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και 
διάφορα ξύλινα υποστυλώματα-καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος.
3η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Βαρσοβία
Πρόγευμα και αναχώρηση οδικώς για τη Βαρσοβία. Ενδιάμεσα θα 
πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στο μουσειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, 
από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου χάθηκαν 
πάνω από 2 εκατ. άτομα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Άφιξη το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στη Βαρσοβία. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με 
την βορειοευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
4η μέρα: Βαρσοβία - Άθήνα
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην ιστορική Βαρσοβία. Θα 
δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, 
το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, το Παλάτι Πολιτισμού και 
Επιστήμης, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, το Μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, το Εβραϊκό 
Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κιουρί κ.ά. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής μας.

Βαρσοβία
Κρακοβία 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρσοβία - Αθήνα με πτήσεις 
της «Aegean Airlines» ✓ 2 διανυκτέρευσες στο Mercure Krakow City Center 4* και 1 
διανυκτέρευση στο Radisson Blu Sobieski 4* ή παρόμοια ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
✓ Μεταφορές βάσει προγράμματος ✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Τέλη εισόδων 
(π.χ. μουσεία): Άουσβιτς, αλατωρυχεία ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 160 €. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

4 ΗΜΕΡΕΣ
29/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

29/2 4 495 € 545 € +140 € 445 €
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Οδικώς στην Ευρώπη!
Γνωρίστε τις υπέροχες διαδρομές της γιορτινής 
Ευρώπης ταξιδεύοντας με πολυτελή πούλμαν  
σε συναρπαστικούς προορισμούς ξεκούραστα,  
άνετα και πάντα με ασφάλεια!
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Βενετία/Ανκόνα - Πάτρα σε 
4κλινες εσωτερικές καμπίνες

 ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia 

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(4 Ίνσμπρουκ, 1 Μέστρε ή Πάντοβα)

 ✓ Πρωινό καθημερινά
 ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας  
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 €
Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο  
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η-2η μέρα: Άθήνα - Πάτρα - Βενετία
Αναχώρηση προς Πάτρα και επιβίβαση στο πλοίο για το ταξίδι στην Βενετία. Διανυκτέρευση εν πλω.
3η μέρα: Βενετία - Ίνσμπρουκ
Άφιξη στο λιμάνι της Βενετίας. Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ’ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για τη 
φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο. Εκεί θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία, το παλάτι των Δόγηδων, τον 
Πύργο του Ρολογιού, τη Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής «Murano». Χρόνος για καφέ. Άφιξη αργά το βράδυ στην πρωτεύουσα του Τιρόλο, το 
Ίνσμπρουκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη, συνοδεία του αρχηγού.
4η μέρα: Ίνσμπρουκ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πόλη. Μεταξύ άλλων θα δούμε τη Χρυσή Στέγη, την κεντρική 
Λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού 
και την Αψίδα του Θριάμβου. Απόγευμα στη διάθεσή σας. Το βράδυ απολαύστε (προαιρετικά) το 
Χριστουγεννιάτικο δείπνο του ξενοδοχείου.
5η μέρα: Ίνσμπρουκ - Σάλτσμπουργκ - Κίτσμπουελ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Το «πνεύμα» του Μότσαρτ θα σας ακολουθεί παντού 
στην όμορφη γενέτειρά του, μαζί με τη μοναδική μουσική κουλτούρα της και τα πανέμορφα τοπία. 
Βρίσκεται στα δυτικά της χώρας και σε υψόμετρο 425μ., δίπλα στον ποταμό Salzach. Περιήγηση 
στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο του 
Τιρόλο, το Κίτσμπουελ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Γκάρμις Παρτενκίρχεν - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάιν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Γκάρμις Παρτενκίρχεν. Πρόκειται για το 
δημοφιλέστερο θέρετρο της Γερμανίας και ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα στην 
Ευρώπη. Επόμενη στάση μας το γραφικό Oberammergau. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, 
διάσημο παγκοσμίως για τα υπέροχα ζωγραφισμένα σπίτια του και το έθιμο της αναπαράστασης 
των «Παθών» κάθε 10 χρόνια. Συνεχίζουμε για το διάσημο Κάστρο Νοϊσβανστάιν, το οποίο θα 
δούμε εξωτερικά. Επιστροφή στο Ίνσμπρουκ.
7η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μπολζάνο - Mεράνο - Μέστρε ή Πάντοβα
Πρωινό και αναχώρηση για τους Δολομίτες, τα χαρακτηριστικά βουνά με τις μυτερές και απότομες 
κορυφές και το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα των βράχων. Συνεχίζουμε για την κοιλάδα Γκαρτόνε 
και το Μεράνο, από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς χειμερινής αναψυχής. Χρόνος ελεύθερος και 
αναχώρηση για το Μέστρε ή Πάντοβα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος.
8η μέρα: Βενετία - Άνκόνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους.
9η μέρα: Πάτρα - Άθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

19, 30/12, 2/1, 
29/2, 21/3

9 565 € 585 € +160 € 495 €

9 ΗΜΕΡΕΣ
19/12, 30/12, 2/1, 29/2, 21/3

Βαυαρία 
Αυστριακό Τιρόλο
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1η μέρα: Άθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση με το πούλμαν από την Αθήνα για την Πάτρα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποί-
ηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
μπορείτε να διασκεδάσετε στους χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Άνκόνα - Ιταλικό Τιρόλο - Ροβερέτο
Άφιξη στην Ανκόνα. Μέσω μιας γραφικής διαδρομής θα μεταβούμε οδικώς στο Ιταλικό 
Τιρόλο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Ροβερέτο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Δολομίτες - Κορτίνα ντ’ Άμπέτσο - Λίμνη Μισουρίνα
Πρόγευμα και ακολουθώντας μια υπέροχη διαδρομή με φόντο τους επιβλητικούς 
Δολομίτες φθάνουμε στη Λίμνη Μισουρίνα. Ακολουθεί επίσκεψη στο κοσμοπολίτικο 
χιονοδρομικό κέντρο Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
4η μέρα: Τρέντο - Δολομίτες - Μαντόνα ντι Καμπίλιο
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στάση για σύντομη περιήγηση στο Τρέντο και συνεχίζουμε 
για το γνωστό ορεινό παραθεριστικό κέντρο Μαντόνα ντι Καμπίλιο. Θα το συναντήσουμε 
«σκαρφαλωμένο» στις Άλπεις, στην «καρδιά» των Δολομιτών, σε υψόμετρο 1550 μέτρα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βερόνα - Μποργκέτο - Μάντοβα - Ροβερέτο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Βερόνα, έναν από τους πιο γοητευτικούς τουριστικούς 
προορισμούς της Βόρειας Ιταλίας (UNESCO). Η πόλη έγινε γνωστή στα πέρατα του  
κόσμου με την αξεπέραστη τραγωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». 
Σύντομη στάση στο Μποργκέτο και τελευταίος μας προορισμός η σαιξπηρική Μάντοβα, 
που είναι γνωστή για τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της (UNESCO). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μπολτσάνο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ίνσμπρουκ. Έχοντας διατελέσει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα έδρα της δυναστείας των Αψβούργων, το Ίνσμπρουκ (και ειδικότερα το ιστορικό 
του κέντρο) έχει παραμείνει σχεδόν ανέπαφο στο πέρασμα των αιώνων, συνιστώντας ένα 
«κινηματογραφικό» ντεκόρ πέρα για πέρα αυθεντικό. Μεγαλόπρεπα παλάτια και κάστρα, 
περίτεχνα κτίρια Μπαρόκ, Ροκοκό και Νεοκλασικά, Καθεδρικοί ναοί, σκιερά καλντερίμια 
και Μεσαιωνικές κατοικίες συνθέτουν ένα ζωντανό μουσείο με λαμπρές μαρτυρίες της 
δημιουργικής περιόδου των Αυστριακών αυτοκρατόρων. Συνεχίζουμε για το Μπολτσάνο. 
Στο παλαιό και όμορφο Μεσαιωνικό κέντρο θα θαυμάσουμε τον Γοτθικό Καθεδρικό ναό 
και τα Τιρολέζικα σπίτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ροβερέτο - Άνκόνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για 
την επιστροφή μας. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους.
8η μέρα: Πάτρα - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 
4κλινες εσωτερικές καμπίνες

 ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia 

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Mercure Rovereto 4* 
ή παρόμοιο

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Checkpoint Ιταλίας 20 €
Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 
Τυχόν Δημοτικός φόρος πληρωτέος επιτόπου στο 
ξενοδοχείο   
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημείωση: Την 6η μέρα ενδέχεται να διανυκτερεύσουμε 
στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια

Δολομίτες 
Ιταλικό Τιρόλο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12, 3/1, 
4/3, 18/3

8 595 € 615 € +140 € 545 €

30/12 8 645 € 665 € +160 € 595 €

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ (ή παρόμοιo)

 Mercure Rovereto 4*

112112

8 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 30/12, 3/1, 4/3, 18/3
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες

 ✓ Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν της Panolympia 
 ✓ 5 διανυκτερεύσεις στο Starhotel Business 4* ή παρόμοιο 
 ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχείο
 ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 € 
Είσοδοι σε χώρους επίσκεψης και μουσεία 
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου 5 €/άτομο τη βραδιά 
πληρωτέοι επιτόπου 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η μέρα: Άθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση προς Πάτρα και επιβίβαση στο πλοίο για το ταξίδι στην Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Άνκόνα - Μιλάνο
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχωρούμε για το Μιλάνο με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Μιλάνο - Χριστουγεννιάτικη αγορά & Shopping
Πρόγευμα. Περιήγηση στο Μιλάνο και χρόνος ελεύθερος για shopping στα πολυκαταστήματα. 
Περιπλανηθείτε στις κομψές βιτρίνες των οίκων μόδας ή αφεθείτε στη μαγεία των ημερών, 
κάνοντας βόλτα στους πάγκους με τα γιορτινά είδη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Πάρμα & Έκπτωτικό Χωριό «Fidenza»
Πρωινό και αναχώρηση για την Πάρμα. Η πόλη, κέντρο ενός ισχυρού Μεσαιωνικού φέουδου, όταν 
αναγορεύτηκε σε πρωτεύουσα Δουκάτου έμελλε να αποκτήσει έναν ασύγκριτο πλούτο μνημειακών 
κτιρίων: διαθέτει παλάτια, θέατρα, κάστρα. Επισκεπτόμαστε το Ντουόμο και το Βαπτιστήριο, 
βλέπουμε το Δουκικό μέγαρο, την Πινακοθήκη, το Θέατρο Φαρνέζε, το Αρχαιολογικό Μουσείο κ.ά. 
Χρόνος ελεύθερος στη Χριστουγεννιάτικη αγορά. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο εκπτωτικό 
χωριό «Fidenza», για τα εορταστικά μας ψώνια σε δελεαστικές τιμές. Επιστροφή στο Μιλάνο.
5η μέρα: Σεντ Μόριτζ
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις), 
βορειοδυτικά του Μιλάνου. Αν και αρχικά έγινε γνωστό ως θέρετρο, χάρη στις θεραπευτικές πηγές 
του, εξελίχθηκε σε πρωτοπόρο του χειμερινού τουρισμού κι έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους 
εκφραστές του Αλπικού lifestyle. Επιστροφή στο Μιλάνο.
6η μέρα: Βερόνα - Μπέργκαμο
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Βερόνα. Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη του 
ιστορικού κέντρου της πόλης θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα, όπου θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, 
το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας, πολλά υπαίθρια café, πιτσαρίες και τρατορίες. Χρόνος 
ελεύθερος και μεταφερόμαστε στο γραφικό Μπέργκαμο, στην περιφέρεια Λομβαρδίας. Βρίσκεται 
πολύ κοντά στη Λίμνη Ίζεο, πάνω σε λόφο στους πρόποδες των Άλπεων, και η ατμόσφαιρά της 
είναι μοναδική. Την πόλη περικλείουν τα Ενετικά τείχη και ο συνδυασμός τους με το ιστορικό κέντρο 
και την Piazza Vecchia, όπως και την εκκλησία της Santa Maria Maggiore, μας «ταξιδεύει» στο 
παρελθόν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο και απόγευμα ελεύθερο.
7η μέρα: Μιλάνο - Άνκόνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Ανκόνα, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. 
Άφιξη, τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους.
8η μέρα: Πάτρα - Άθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 22, 29, 30/12, 
2, 25/1, 29/2, 21/3

8 495 € 515 € +140 € 445 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
21, 22, 29, 30/12,  

2, 25/1, 29/2, 21/3

St. Moritz 
Mιλάνο

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ (ή παρόμοιo)

Starhotel Business 4*
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1η μέρα: Άθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα. Ημίωρη στάση στην Λαμία και συνέχεια του ταξιδιού 
μας μέσω της Κοιλάδας Τεμπών - Πλαταμώνα. Στάση για γεύμα (προαιρετικά), διέλευση 
συνόρων και φτάνουμε στην περιοχή Νις ή Κραγκούγεβατς για δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας το Βελιγράδι και το 
Νόβι Σαντ φθάνουμε στα σύνορα της Ουγγαρίας και την πόλη Σέγκεντ. Το απόγευμα η 
«Αρχόντισσα του Δούναβη» μας καλωσορίζει. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία 
Ηρώων και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Κατόπιν, διασχίζοντας τη Γέφυρα των 
Αλυσίδων, θα βρεθούμε στη Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, την εκκλησία 
του Ματία κ.ά. Γεύμα (προαιρετικά) και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - Πράγα
Πρωινό και αναχώρηση για την Πράγα. Πρώτος μας σταθμός ο Άγιος Ανδρέας με τη 
Μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε για το Έστεργκομ, την πρώτη πρωτεύουσα του 
κράτους. Τελευταίος μας σταθμός το Βίσεγκραντ, παλιά έδρα των Ούγγρων βασιλιάδων. 
Συνεχίζουμε για Πράγα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Πράγα
Πρωινό και ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε την Πλατεία, το Μεσαιωνικό Δημαρχείο 
με το αστρονομικό ρολόι, τον Ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, τον Γοτθικό 
Πύργο της Πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου κ.λπ. Χρόνος ελεύθερος. Προαιρετική 
δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Ελεύθερο απόγευμα. Δείπνο.
6η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την όμορφη Βιέννη. Καθ’ οδόν κάνουμε στάση στο 
Τσέσκι Κρουμλόβ με τους χειμάρρους του Μολδάβα, τα Γοτθικού και Αναγεννησιακού 
ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια. Αναχωρούμε και πάλι με προορισμό 
την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
7η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και περιήγηση. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, θα περιηγηθούμε με 
το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ Στράσε, όπου θα δούμε το Ανάκτορο Χόφμπουργκ, 
τα διάφορα μουσεία, το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο κ.ά. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
Σενμπρούν με τους υπέροχους κήπους και θα περπατήσουμε στην «Ελληνική» γειτονιά με 
την Ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στη μελωδική πόλη. Δείπνο.
8η μέρα: Βιέννη - Κραγκούγεβατς ή Νις
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την περιοχή του Κραγκούγεβατς ή Νις. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
9η μέρα: Κραγκούγεβατς ή Νις - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia 

 ✓ 8 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*/4*  
(2 Κραγκούγεβατς ή Νις, 2 Βουδαπέστη, 2 Πράγα,  
2 Βιέννη) 

 ✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Εκδρομές βάσει προγράμματος 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ελληνόφωνος διπλωματούχος τοπικός ξεναγός στη 
Βουδαπέστη, στην Πράγα και στη Βιέννη 

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Checkpoint 20 € 
Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Βουδαπέστη 
Πράγα - Βιέννη

9 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 22/12, 2/1, 29/2, 21/3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 22/12, 
2/1, 29/2, 

21/3
9 545 € 565 € +225 € 490 €
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Βενετία/Ανκόνα - Πάτρα 
σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες

 ✓ Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν της Panolympia
 ✓ 3 διανυκτερεύσεις στο Arcotel Donauzentrum Hotel 
Vienna 4* ή παρόμοιο

 ✓ 1 διανυκτέρευση στο Radisson Blu Ljubljana 4* ή 
παρόμοιο

 ✓ Μπουφέ πρωινό στα ξενοδοχεία
 ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Είσοδοι σε χώρους επίσκεψης και μουσεία
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 
Κόστος βαπορέτο & πλοιάρια 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η-2η μέρα: Άθήνα - Πάτρα - Βενετία
Αναχώρηση για την Πάτρα. Άφιξη και επιβίβαση για το ταξίδι στη Βενετία, που μοιάζει περισσότερο 
με κρουαζιέρα: casino, disco, εστιατόριο, μπαρ, καταστήματα και άνετη διανυκτέρευση εν πλω!
3η μέρα: Βενετία - Βιέννη
Άφιξη στο λιμάνι της Βενετίας. Πρωινή περιήγηση στη Γαληνοτάτη, όπως ονομαζόταν η Βενετία κατά 
την περίοδο της κυριαρχίας της. Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ’ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για 
τη φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το «ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί 
θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του 
Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε ένα 
από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής «Murano». Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή κοκτέιλ «Μπελίνι», το 
εθνικό ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο «Φλοριάν» στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου. Άφιξη αργά το 
βράδυ στη Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Βιέννη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. 
Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγ. Στεφάνου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο Σενμπρούν, όπου θα ξεναγηθούμε στα 
κυριότερα δωμάτια και θα περπατήσουμε για λίγο στους διαδρόμους του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
απόγευμα ελεύθερο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα Δάση
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί θα δούμε το 
κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ 
και της Μαρίας Βετσέρα. Επόμενος σταθμός μας η λουτρόπολη Μπάντεν. Επιστροφή στη Βιέννη και 
χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Βιέννη - Λιουμπλιάνα
Πρωινό και αναχωρούμε οδικώς για την Λιουμπλιάνα. Άφιξη και ξεκινάμε να περιηγηθούμε στη 
Μεσαιωνική πανέμορφη παλαιά πόλη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, όπου θα δούμε την 
Πλατεία Πρέσερεν με έντονο το Ιταλικό στιλ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, τη γέφυρα των 
Δράκων, το Δημαρχείο κ.ά. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Λιουμπλιάνα - Άνκόνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Ανκόνα, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. 
Άφιξη, τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους.
8η μέρα: Πάτρα - Άθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

30/12, 2/1,  
29/2, 21/3

8 495 € 515 € +120 € 395 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
30/12, 2/1, 29/2, 21/3

Βενετία 
Βιέννη - Λιουμπλιάνα

Radisson Blu Ljubljana 4*

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Arcotel Donauzentrum Hotel Vienna 4*
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1η μέρα: Άθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Πρωινή αναχώρηση για Νις ή Κραγκούγεβατς. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε την πόλη.
2η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Βελιγράδι
Μετά το πρωινό πορεία για τη Σερβία και την όμορφη πρωτεύουσά της, το 
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στα δωμάτια και γνωριμία με την πόλη πεζή. Γοητευτικό 
μες στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar culture, το 
Βελιγράδι δεν παρουσιάζεται τυχαία ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων» από τα 
διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι. Το φρούριο Kale-
megdan δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα. Ο 
πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα είναι ο αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων και 
επισκεπτών για βόλτα όλες τις ώρες της ημέρας. Η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα 
παλιά Ανάκτορα είναι μερικά ακόμη αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ 
δείπνο σε εστιατόριο στην Skadarlija, την Μποέμικη συνοικία του Βελιγραδίου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - 
Sremski Karlovci
Πρωινό και επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, 
την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού 
«Αγίου Όρους». Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Συνεχίζουμε για το Νόβι 
Σαντ κι έπειτα το κουκλίστικο Sremski Karlovci, όπου το μεσημέρι θα έχουμε 
πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο 
Βελιγράδι και υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος.
5η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχώρηση για τα Σκόπια. Μετά την περιήγησή 
μας στην πόλη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
6η μέρα: Σκόπια - Άθήνα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το 
απόγευμα.

1η μέρα: Άθήνα - Μοναστήρι (Μπίτολα) - Οχρίδα
Πρωινή αναχώρηση για την Οχρίδα. Οικονομικές αγορές duty free, διέλευση 
συνόρων και επίσκεψη στο Μοναστήρι (Μπίτολα), όπου θα δούμε τα παλιά 
Ελληνικά αρχοντικά, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου κ.ά. Άφιξη νωρίς το 
βράδυ στην Οχρίδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

2η μέρα: Όσιος Ναούμ - Λίμνη Οχρίδα
Πρόγευμα και εκδρομή στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Από εδώ ξεκίνησαν 
οι Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος για να διδάξουν στους Σλάβους 
την αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Γεύμα. Το απόγευμα μετάβαση στην 
παλιά πόλη της Οχρίδας. Περιήγηση στα καλντερίμια, τα Ελληνικά αρχοντικά, 
τη Βυζαντινή εκκλησία Αγ. Σοφία κάτω από το κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

3η μέρα: Οχρίδα - κρουαζιέρα στη λίμνη (προαιρετικά)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Οχρίδα, για περπάτημα στον όμορφο 
πεζόδρομο της πόλης με τα γραφικά μαγαζάκια. Καιρού επιτρέποντος 
προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στη Λίμνη (κόστος 6 €). Ακολουθεί γεύμα 
και θα έχετε το απόγευμα στη διάθεσή σας να γνωρίσετε την πόλη. Για το βράδυ 
δείπνο στο ξενοδοχείο και διασκέδαση με την ορχήστρα μας.

4η μέρα: Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο - Στρούγκα
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για μια διαδρομή κατά μήκος 
του ποταμού, δίπλα από το φαράγγι της Ράντιτσα, για το Μοναστήρι Γιοβάν 
Μπιγκόρσκι και τη Λίμνη του Μαύροβο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και γεύμα. Το 
απόγευμα επίσκεψη στη Στρούγκα και χρόνος ελεύθερος για περίπατο και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.

5η μέρα: Οχρίδα - Άθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
Άφιξη αργά το απόγευμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πούλμαν της Panolympia ✓ 5 διαν/σεις σε ξενοδο-
χεία 3* S/4* (1 Νις ή Κραγκούγεβατς, 3 Βελιγράδι & 1 Σκόπια) ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  
✓ Εορταστικό γεύμα 25/12 & 1/1 σε επιλεγμένο εστιατόριο στο Sremski Karlovci (ως μέρος 
της διατροφής) ✓ 1 δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο στην Skadarlija (ως μέρος της διατρο-
φής) ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προ-
γράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου 
1,30 €/άτομο/νύχτα ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Checkpoint 15 €. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. 
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Drim 4* (Στρούγκα), Sileks 4* (Οχρίδα) ή παρόμοια 
✓ Πλήρης διατροφή (ξεκινώντας με δείπνο την 1η μέρα και τελειώνοντας με μπουφέ 
πρόγευμα την τελευταία μέρα) ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αχθοφορικά και φιλο-
δωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται 
σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Βελιγράδι
Νόβι Σαντ 

Βυζαντινή 
Οχρίδα

6 ΗΜΕΡΕΣ
22, 29/12, 2, 25/1, 
29/2, 21/3

5 ΗΜΕΡΕΣ
22, 23, 29, 30/12,  
2, 25/1, 29/2, 21/3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12, 2, 25/1, 
29/2, 21/3

6 325 € 345 € +120 € 290 €

29/12 6 375 € 395 € +160 € 335 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23, 29, 30/12,  
2, 25/1, 29/2, 21/3

5 245 € 265 € +100 € 220 €
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*/4*  
(2 Νις/Κραγκούγεβατς, 3 Βουδαπέστη)

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος 
 ✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
 ✓ Ελληνόφωνος διπλωματούχος τοπικός ξεναγός στη 
Βουδαπέστη 

 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας  
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 €
Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η μέρα: Άθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα. Ημίωρη στάση στην περιοχή της Λαμίας και συνέχεια του 
ταξιδιού μας μέσω της Κοιλάδας Τεμπών - Πλαταμώνα. Στάση για γεύμα (προαιρετικά) και συνέχεια 
για το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος διαβατηρίων και η διαδρομή έξω από τα Σκόπια 
μας οδηγεί στην περιοχή Νις (ή Κραγκούγεβατς) για δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Βουδαπέστη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας την πρωτεύουσα της Σερβίας, 
το Βελιγράδι, και το Νόβι Σαντ φθάνουμε στα σύνορα της Ουγγαρίας και την πόλη Σέγκεντ. Το 
απόγευμα η «Αρχόντισσα του Δούναβη» μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη και στη συνέχεια δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία Ηρώων, 
στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Κατόπιν, διασχίζοντας 
μία από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε 
στη Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματία και να 
απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και 
το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη, από τον Λόφο του Γκέλερτ. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα. Μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο Vaci Utca ή να κάνουμε 
μια μίνι κρουαζιέρα με καραβάκι στον Δούναβη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη - Βουδαπέστη
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στη Βιέννη. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα 
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ Στράσε, όπου θα δούμε το Ανάκτορο του 
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το 
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την 
Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σενμπρούν με τους υπέροχους κήπους και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην «Ελληνική» 
γειτονιά με την Ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις ή Κραγκούγεβατς
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής για το Βελιγράδι, όπου θα έχουμε 
σύντομη στάση - επίσκεψη. Τελικός προορισμός η περιοχή της Νις, για δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Άθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 22, 23, 24/12,  
2, 25/1, 29/2, 21/3

6 295 € 315 € +135 € 245 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 22, 23, 24/12,  

2, 25/1, 29/2, 21/3

Βουδαπέστη 
Βιέννη - Βελιγράδι
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1η μέρα: Άθήνα - Κομοτηνή
Πρωινή αναχώρηση για την Κομοτηνή με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην 
Κομοτηνή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 
γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Κομοτηνή - Κωνσταντινούπολη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στην Πόλη 
και προαιρετική κρουαζιέρα στον Βόσπορο με ιδιωτικό καράβι (κόστος 20 €). 
Δείπνο σε εστιατόριο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
Πρόγευμα και ξενάγηση. Θα ξεκινήσουμε από το Σουλτανικό ανάκτορο Τοπ Καπί 
και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο μνημείο του Ελληνισμού και 
της Χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία. Άλλα αξιοθέατα που θα δούμε: Βυζαντινός 
Ιππόδρομος, Μπλε Τζαμί (Σουλτάναχμετ), Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού. 
Γεύμα σε εστιατόριο και επίσκεψη στην εκπληκτική Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί 
Τσαρσί) με τα 5.000 μαγαζιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκιποννήσια
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ και αμέσως 
μετά από το Καμπατάς θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για να επισκεφθούμε τα 
Πριγκιποννήσια. Πρώτα θα αποβιβαστούμε στην Πρίγκιπο. Γεύμα σε παραλιακό 
εστιατόριο και για όσους επιθυμούν προαιρετικός γύρος του νησιού με τις 
παραδοσιακές άμαξες. Αμέσως μετά θα πάμε στη Χάλκη, με την περίφημη 
Θεολογική Σχολή και την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας στον Λόφο της 
Ελπίδας. Επιστροφή στην πόλη. Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση σε 
παραδοσιακό νυχτερινό κέντρο με ζωντανή ορχήστρα και χορό της κοιλιάς.
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, την Παναγία 
των Βλαχερνών, τη Μονή της Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά, το Μπαλουκλί 
(Μονή Ζωοδόχου Πηγής). Ελεύθερος χρόνος.
6η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Ξάνθη
Μετά το πρωινό αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων και 
άφιξη στην Ξάνθη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Ξάνθη - Άθήνα

1η μέρα: Άθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση συνόρων, 
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Σόφια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ρίλα - Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ρίλα (καιρού επιτρέποντος), όπου θα 
επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι και το μουσείο του, με τα ανεκτίμητα 
κειμήλια. Στη συνέχεια επιστροφή στη Σόφια και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φιλιππούπολη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Φιλιππούπολη. Η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Βουλγαρίας είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Απλώνεται 
σε επτά λόφους και εντυπωσιάζει με τα Ρωμαϊκά μνημεία και το αρχαίο θέατρο, 
που αποκαλύπτουν τη μακραίωνη ιστορία της. Περιήγηση πεζή στην παλαιά πόλη 
με τα γραφικά δρομάκια και τα παλιά αρχοντικά, την εκκλησία Κωνσταντίνου και 
Ελένης, το Ρωμαϊκό Θέατρο, κ.ά. Επιστροφή νωρίς το βράδυ στη Σόφια. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 
Βουλγαρικής πρωτεύουσας. 
H Σόφια είναι μια μοντέρνα και νεανική πόλη, μια πόλη που συνδυάζει την 
Ανατολή και τη Δύση με το δικό της τρόπο. Με μουσεία, γκαλερί, εστιατόρια, 
κέντρα διασκέδασης και φθηνή ζωή, η Σόφια μοιάζει να τα έχει όλα. Μεταξύ 
άλλων θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Alexander Nevsky, τη Βυζαντινή 
εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τον Ναό του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο, την 
Όπερα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σόφια - Σαντάνσκι - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, αφού προηγουμένως 
επισκεφθούμε την πανέμορφη λουτρόπολη Σαντάνσκι κοντά στα Ελληνικά 
σύνορα, γνωστή για τα ιαματικά νερά της αλλά και τις συμφέρουσες αγορές 
στον πεζόδρομό της. Εν συνεχεία, με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ, θα 
φτάσουμε στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (4 Κωνσταντινούπολη, 2 Ελλάδα) ✓ Πρωινό 
καθημερινά ✓ 4 γεύματα ή δείπνα στην Κωνσταντινούπολη ✓ Κρουαζιέρα στα Πριγκι-
ποννήσια ✓ Περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου μας ✓ Τοπικός ξεναγός όπου απαιτείται ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο 
Σημείωση: Οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα ενδέχεται να γίνουν σε άλλες πόλεις (Καβάλα, 
Αλεξανδρούπολη κ.τλ)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Sofia Balkan 5* ή παρόμοιo ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Επίσημος ξεναγός στη 
Σόφια ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Δημοτικοί φόροι ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. 
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Βόσπορος
Κωνσταντινούπολη

Σόφια
Φιλιππούπολη

7 ΗΜΕΡΕΣ
23/12, 30/12, 4/1, 
29/2, 21/3

5 ΗΜΕΡΕΣ
22, 29/12, 2/1, 
29/2, 21/3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23, 30/12, 4/1,  
29/2, 21/3

7 370 € +160 € 340 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12, 2/1, 
29/2, 21/3

5 295 € 315 € +120 € 245 €

29/12 5 305 € 325 € +145 € 275 €
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας 
Panolympia

 ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* 
Superior/4* (2 Σόφια, 2 Βουκουρέστι, 3 Μπρασόβ)

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι
 ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα 

 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 €
Είσοδοι σε μουσεία, πύργους
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η μέρα: Άθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση συνόρων. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο στη Βουλγαρική πρωτεύουσα. Δείπνο.
2η μέρα: Σόφια - Βουκουρέστι
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στα αξιοθέατα της Σόφιας και θα συνεχίσουμε προς το 
Βουκουρέστι. Πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Βουκουρέστι
Πρόγευμα και ξενάγηση. Θα δούμε τις Πλατείες Βικτοριέι και Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιον, το 
Εθνικό Θέατρο του Λούκα Καρατζιάλε, τον κήπο Τζιμίτσιου, τον Πύργο της Φωτιάς, τον Λόφο της 
Μητρόπολης κ.ά. Απόγευμα στη διάθεσή σας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σινάια - Κάστρο Πέλες - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του 
ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στην Σινάια, το «μαργαριτάρι των Καρπαθίων». Γνωστός προορισμός 
για σκι, βρίσκεται σε υψόμετρο 800-930μ. Παρόλο που το μοναστήρι της υπάρχει από το 17ο 
αιώνα, η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό θέρετρο μόνο αφότου ο 1ος βασιλιάς της Ρουμανίας, 
Κάρολος Α’, αποφάσισε να χτίσει το 1870 εκεί τη θερινή κατοικία του, το εκπληκτικό Κάστρο Peles. 
Η ξυλόγλυπτη διακόσμησή του, η Αίθουσα των Όπλων, οι συλλογές απ’ όλον τον κόσμο, δίκαια το 
κατατάσσουν στα λαμπρότερα ανάκτορα της Γηραιάς Ηπείρου. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας 
στο Μπρασόβ. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέμορφη Μεσαιωνική πόλη του 18ου αιώνα, τώρα στολισμένη 
Χριστουγεννιάτικα. Θα δούμε την κεντρική πλατεία με τη Μαύρη Εκκλησία και το Δημαρχείο. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στο Φρούριο Μπραν (Πύργος του Δράκουλα). Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
Πρόγευμα και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην Τρανσυλβανία και τη μοναδική 
Μεσαιωνική Σιγκισοάρα (UNESCO), μια πανέμορφη πόλη, περιτριγυρισμένη από πύργους, 
πολεμίστρες και οχυρωματικά. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Μπρασόβ, λίγος χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα και καφεδάκι στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μπρασόβ - Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και λίγος χρόνος ελεύθερος για βόλτα (πεζή) στην 
παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.
8η μέρα: Σόφια - Άθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12, 2/1, 25/1, 
29/2, 21/3

8 415 € 435 € +160 € 365 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 2/1, 25/1, 29/2, 21/3

Βουκουρέστι 
Τρανσυλβανία



120



121

Mεγάλες ανακαλύψεις!
Γνωρίστε τα εξειδικευμένα ατομικά και εξωτικά 
προγράμματα της Smile Acadimos. 
Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι των  
ονείρων σας και να σας ταξιδέψουμε στους  
πιο συναρπαστικούς προορισμούς του πλανήτη!
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Βόρεια Ινδία
Βαρανάσι - Κατζουράχο

10 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΗ: 25/12  
GULF AIR | ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 5* | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

Πανόραμα Βιετνάμ 
& εξωτικές παραλίες
13 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 22, 29/12, 19/1, 9/2, 2/3  
ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4* | ΠΡΏΙΝΟ + 8 ΓΈΥΜΆΤΆ

Βιετνάμ 
Καμπότζη - Λάος
13 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 22, 29/12, 19/1, 9/2, 2/3  
ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4* | ΠΡΏΙΝΟ + 10 ΓΈΥΜΆΤΆ

Ινδία - Μικρό Ρατζαστάν
Δελχί - Άγκρα - Τζαϊπούρ - Ρανακπούρ - Ουνταϊπούρ - 
Βαρανάσι

12 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧ/ΣEIΣ: 19, 26/12, 4, 25/1, 8/2, 22/2  
GULF AIR/ΤURKISH/QATAR/EMIRATES | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

Ινδία - Xρυσό Τρίγωνο
Δελχί - Αξαρντάμ - Ματούρα - Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - 
Αμπανέρι - Τζαϊπούρ - Φρούριο Αμπέρ

8 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧ/ΣEIΣ: 19, 26/12, 4, 25/1, 8/2, 22/2  
GULF AIR/ΤURKISH/QATAR/EMIRATES | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

Κίνα - Υδάτινες πολιτείες
Σανγκάη - Τζουτζουάνγκ - Σουτσόου - Χαντσόου - Πεκίνο

10 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΗ: 24/12 
QATAR ΆΙRWAYS | ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 5* | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

από 
1150€

από 
890€

από 
1250€

από 
1610€

από 
530€

από 
999€

Oμαδικά
Οργανωμένα Ταξίδια 
σε εξωτικούς προορισμούς

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ



123

από 
1880€

από 
3590€

από 
3590€

από 
1495€

από 
1299€

από 
635€

από 
2559€

από 
3350€

Κολομβία - Εκουαδόρ
Πολιτισμός του Σαν Αγκουστίν

17 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΗ: 19/12 | ΤURKISH AIRLINES 
ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 3*, 4*, 5* | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

Aργεντινή - Βραζιλία
Καταρράκτες Ιγκουασού

12 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΗ: 24/12 
ΙΒΈRIA | ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4*, 5* | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

Περού - Αρεκίπα
Λίμα - Παράκας - Νάσκα - Αρεκίπα - Πούνο - Κούσκο - 
Μάτσου Πίτσου - Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας
11 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΗ: 23/12 
ΚLM | ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4*, 5* | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

από 
2560€

Ομάν
Όαση Σαλαλά - Μασκάτ - Κασάμπ - Στενά Ορμούζ

7 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΗ: 22/2  
ΟΜΆΝ ΆΙR | ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4*, 4*S | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

Πανόραμα Λιβάνου

7 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΈΙΣ: 21, 22, 23/12, 1/1   
ΆΈGEAN AIRLINES | ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4* | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

Νότιος Αφρική
Σουαζιλάνδη - Ζιμπάμπουε - Μποτσουάνα

16 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣΗ: 24/2  
SWISS AIRWAYS | ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4* | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ

Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον
Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον - Φιλαδέλφεια/Βαλτιμόρη

10 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧ/ΣΈΙΣ: 21, 24/12, 10, 24/1, 8, 22/2   
ΈΜΙRATES | ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4*

Ανατ. Ακτές - Mπαχάμες 
Νέα Υόρκη - Καταρράκτες Νιαγάρα/Τορόντο - Ουάσινγκτον 
- Μαϊάμι - Μπαχάμες Κρουαζιέρα

16 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧ/ΣΈΙΣ: 24/12, 10, 24/1, 8, 22/2    
ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ 4*

Kένυα - Σαφάρι
Ναϊρόμπι - Mασάι Mάρα - Λίμνη Ναϊβάσα - Αμποσέλι - 
Τσάβο - Μομπάσα

11 ΗΜΈΡΈΣ | AΝΆΧΏΡΗΣEIΣ: 24/12, 18/1, 8/2, 1/3   
QATAR | ΗΜΙΔΙΆΤΡΟΦΗ/ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΆΤΡΟΦΗ ΣΤΆ ΠΆΡΚΆ
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από 
375€

από 
725€

από 
595€

από 
395€

από 
685€

από 
595€

Μπανγκόκ 
IBIS BANGKOK SATHORN 3* 
5 νύχτες με πρωινό από 375€

ΑVANI ATRIUM 4*
5 νύχτες με πρωινό από 455€

BANYAN TREE 5* 
5 νύχτες με πρωινό από 765€

Ko Σαμούι 
IBIS SAMUI BOPHUT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 595€

NORA BEACH RESORT & SPA 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 795€

MUANG RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 895€

Κο Τάο 
KOH TAO HILLSIDE RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 685€

THE BEACH CLUB BY HAAD TIEN 4*
5 νύχτες με πρωινό από 795€

THE HAAD TIEN BEACH RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 885€

Κο Πανγκάν 
MAEHAAD BAY RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 725€

SANTHIYA KOH PHANGAN RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 875€

KUPU KUPU PHANGAN RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 1055€

Kράμπι 
ΙΒΙS STYLES KRABI RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 395€

ΗΟLIDAY INN RESORT AO NANG BEACH 4*
5 νύχτες με πρωινό από 495€

CENTARA GRAND RESORT & VILLAS 5*
5 νύχτες με πρωινό από 865€

Νησιά Πι Πι 
BAYVIEW RESORT 3*S
5 νύχτες με πρωινό από 565€

HOLIDAY INN RESORT PHI PHI 4*
5 νύχτες με πρωινό από 595€

PHI PHI ISLAND VILLAGE RESORT 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 695€

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. 

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ. Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 1/11 - 30/4 

Noτιοανατολική  
Ασία

Ατομικά γαμήλια & εξωτικά ταξίδια
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από 
465€

από 
305€

από 
495€

από 
373€

από 
465€

από 
565€

από 
620€

από 
455€

από 
565€

Τσιάνγκ Ράι 
WIANG INN RESORT 3*S
5 νύχτες με πρωινό από 465€

THE LEGEND CHIANG RAI 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 635€

THE RIVERIE BY KATATHANI 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 635€

Πουκέτ 
IBIS PHUKET PATONG 3* 
5 νύχτες με πρωινό από 305€

PATONG PARAGON RESORT & SPA 4*
5 νύχτες με πρωινό από 395€

THE VIJITT RESORT AND VILLAS 5*
5 νύχτες με πρωινό από 665€

Κάο Λακ 
BAAN KRATING KHAOLAK 3*
5 νύχτες με πρωινό από 465€

APSARA BEACHFRONT RESORT 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 515€

CENTARA SEA VIEW RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 525€

Τσιάνγκ Μάι 
IBIS STYLES CHIANG MAI 3* 
5 νύχτες με πρωινό από 455€

DUSIT D2 CHIANG MAI 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 695€

ANANTARA CHIANG MAI RESORT 5* 
5 νύχτες με πρωινό από 1045€

Μπαλί  
IBIS STYLES BENOA 3* 
5 νύχτες με πρωινό από 373€

SADARA BOUTIQUE RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 495€

ΑYODYA RESORT BALI 5*
5 νύχτες με πρωινό από 560€

Λομπόκ
KILA SENGGIGI BEACH RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 620€

SHERATON SENGGIGI BEACH RESORT 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 637€

NOVOTEL BEACH RESORT & VILLAS 4*
5 νύχτες με πρωινό από 680€

Κουάλα Λουμπούρ  
SWISS INN 3*
5 νύχτες με πρωινό από 495€

NOVOTEL CITY CENTRE 4*
5 νύχτες με πρωινό από 515€

THE ISTANA 5*
5 νύχτες με πρωινό από 675€

Λανγκάουι 
FEDERAL HOLIDAY VILLA 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 565€

BERJAYA BEACH RESORT 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 695€

MERITUS PELANGI BEACH RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 995€

Σιγκαπούρη 
V FOR LAVENDER 3*
5 νύχτες με πρωινό από 565€

PENINSULA AND EXCLESIOR 4*
5 νύχτες με πρωινό από 685€

SWISSOTEL STAMFORD 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 835€
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από 
1075€

από 
725€

από 
925€

από 
535€

Μαλδίβες 
ΗΟLIDAY ISLAND RESORT 4*  5 νύχτες με ημιδιατροφή από 1075€ 
PARADISE ISLAND RESORT & SPA 4*S  5 νύχτες με ημιδιατροφή από 1095€
KURAMATHI ISLAND RESORT 4*  5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 1325€

Mαυρίκιος 
HIBISCUS BEACH RESORT & SPA 3*  5 νύχτες με ημιδιατροφή από 725€
ΜΑURICIA BEACHCOMBER 4*  5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 995€
ΤROU AUX BICHES RESORT & SPA 5*  5 νύχτες με πρωινό από 1215€

Ζανζιβάρη 
INDIGO BEACH RESORT 3*  5 νύχτες με πρωινό από 535€
OCEAN PARADISE RESORT & SPA 4*  5 νύχτες με ημιδιατροφή από 715€
KARAFUU BEACH RESORT & SPA 5*  5 νύχτες με ημιδιατροφή από 735€

Σεϋχέλλες 
LE RELAX HOTEL & RESTAURANT 3*  5 νύχτες με πρωινό από 925€
CORAL STRAND SMART CHOICE 4*  5 νύχτες με πρωινό από 995€
ΚΕΜPINSKI RESORT 5*  5 νύχτες με πρωινό από 1155€

Αφρική &  
Ινδικός

Ατομικά γαμήλια & εξωτικά ταξίδια

Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 1/11 - 30/4 

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. 

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ. 
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Αβάνα 
PLAZA HOTEL 4* 
7 νύχτες με πρωινό από 995€
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5* 
7 νύχτες με πρωινό από 1255€
MELIA COHIBA 5* 
7 νύχτες με πρωινό από 1455€

Τερκς & Κάικος 
BEACHES TURKS & CAICOS RESORT 
VILLAGES & SPA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2145€

Tζαμάικα 
GRAND PINEAPPLE NEGRIL BEACH 3*S/4*
5 νύχτες με All Inclusive από 1415€

SANDALS INN - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1675€

SANDALS MONTEGO BAY - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1975€

Μπαχάμες 
SANDALS ROYAL BAHAMIAN SPA RESORT  
& OFFSHORE ISLAND - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2135€

SANDALS EMERALD BAY GOLF, TENNIS & 
SPA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2275€

Σάντα Λουτσία 
SANDALS REGENCY LA TOC GOLF & SPA  
RESORT - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1985€ 
SANDALS HALKYON BEACH - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2225€
SANDALS GRANDE ST LUCIAN SPA BEACH  
RESORT - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2265€

Μπαρμπάντος 
SANDALS BARBADOS - LUXURY 
INCLUDED® 
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2085€ 

SANDALS ROYAL BARBADOS - LUXURY 
INCLUDED® 
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2145€

Κανκούν 
FLAMINGO CANCUN RESORT 3*S
5 νύχτες με πρωινό από 955€ 

KRYSTAL CANCUN RESORT 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 995€

FIESTA AMERICANA CONDESA 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 1415€

Αντίγκουα 
SANDALS GRANDE RESORT & SPA  
ANTIGUA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2065€

Γρενάδα 
SANDALS LASOURCE GRENADA  
RESORT & SPA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2345€

Πούντα Κάνα 
SUNSCAPES BAVARO BEACH 4*
7 νύχτες με All Inclusive από 895€

NOW LORIMAR BEACH RESORT 4* 
7 νύχτες με All Inclusive από 1035€

DREAMS PALM BEACH RESORT 5*
7 νύχτες με All Inclusive από 1055€

Ατομικά γαμήλια & εξωτικά ταξίδια

Αμερική & 
Καραϊβική

από 
895€

από 
995€

από 
2135€

από 
1415€

από 
1985€

από 
955€

από 
2145€

από 
2065€

από 
2085€

από 
2345€

Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 1/11 - 30/4 

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. 

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ. 
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1η μέρα: Άθήνα - Μπουένος Άιρες
Αναχώρηση από Αθήνα και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη την επόμενη μέρα.
2η μέρα: Μπουένος Άιρες
Άφιξη και ξεκινάμε την πρώτη μας γνωριμία με το Μπουένος Άιρες. Πρώτη στάση στην Πλατεία του 
Μαΐου, με σημαντικά αξιοθέατα, όπως το Καμπίλτο, η Casa Rosada και ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός 
Ναός. Περνάμε από τον Οβελίσκο και το Κογκρέσο της Αργεντινής, για να φτάσουμε στην περιοχή 
Ρεκολέτα. Επόμενος σταθμός μας τα πάρκα του Παλέρμο. Θα περάσουμε από το «La Flor» και τον κήπο 
με τα τριαντάφυλλα «Rosedal» και από εκεί θα βρεθούμε στην παλιά αρχοντική γειτονιά Σαν Τέλμο, για 
να φτάσουμε στην La Boca, «γενέτειρα» του τάνγκο. Στο γυρισμό θα περάσουμε από τη γειτονιά Puerto 
Madero, όπου μπορούμε να γευματίσουμε προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική 
παράσταση αυθεντικού τάνγκο με δείπνο τριών πιάτων με κρασί, μπίρες και αναψυκτικά δωρεάν.
3η μέρα: Μπουένος Άιρες
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Γνωρίστε γωνιές της πόλης όπως τη Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, τη 
Ρεκολέτα κ.ά. Προτείνουμε προαιρετική εκδρομή για να γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής των Αργεντινών 
«καουμπόις», των Γκαούτσος. Θα επισκεφθούμε την καλύτερη φάρμα της περιοχής, την Σάντα Σουσάνα, 
και θα γευτούμε τοπικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα Αργεντίνικα ψητά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Μπουένος Άιρες
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή που προτείνει το γραφείο μας στο 
Μοντεβιδέο, την πανέμορφη πόλη που θυμίζει έντονα κάτι από… Ευρώπη. Η σημερινή ξενάγησή μας 
θα μας αποκαλύψει μνημεία όπως ο Καθεδρικός Ναός, το Παλιό Δημαρχείο, το θέατρο Σολίς, το Παλάτι 
Σάλβο και η Σιταντέλα. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Μπουένος Άιρες.
5η μέρα: Μπουένος Άιρες - Καταρράκτες Ιγκουασού
Πρόγευμα και μεταφορά νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο, για να πάρουμε την πτήση που θα μας 
μεταφέρει στο Ιγκουασού της Αργεντινής. Άφιξη και κατευθείαν μετάβαση στο Εθνικό Πάρκο για να 
απολαύσουμε το υπερθέαμα των καταρρακτών έτσι όπως είναι ορατό από την πλευρά της Αργεντινής. 
Υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής διέλευσης με ταχύπλοο κάτω από τους καταρράκτες ή βόλτας στη 
ζούγκλα με 4x4 (επίσης προαιρετικό). Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουασού
Πρωινό και αναχωρούμε. Θα περάσουμε τα σύνορα με τη Βραζιλία και θα επισκεφθούμε το Εθνικό 
Πάρκο για να θαυμάσουμε το υπερθέαμα των καταρρακτών από την απέναντι μεριά. Προαιρετικά σας 
προσφέρεται η δυνατότητα να κάνετε βόλτα με ελικόπτερο πάνω από τους καταρράκτες.
7η-8η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουασού - Άθήνα

Mπουένος Άιρες 
Καταρράκτες Ιγκουασού

7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα με πτήσεις της 
«Lufthansa» μέσω Φρανκφούρτης και με την «Aero-
linguas» για την εσωτερική πτήση. Αναχωρήσεις από 
Θεσ/νίκη με επιβάρυνση 150 €/άτομο μέσω Αθηνών. 
Δυνατότητα και με άλλες αεροπορικές εταιρείες όπως 
«Alitalia» μέσω Ρώμης 

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*
 ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
 ✓ Ξεναγήσεις με Αγγλόφωνο ξεναγό για το Μπουένος 
Άιρες όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, με ιδιωτικό 
αυτοκίνητο, και στους καταρράκτες 

 ✓ Μεταφορές από & προς τα αεροδρόμια
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Ενημερωτικά έντυπα 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι 565 € από Αθήνα 
Είσοδοι στα Εθνικά Πάρκα με τους καταρράκτες
Είσοδοι στα αξιοθέατα του Μπουένος Άιρες 
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς & οδηγούς 
Προσωπικά έξοδα 
Υπέρβαση ορίου αποσκευών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό 
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά 
τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο 
συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση 
με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. 

Σημείωση:  
Η ροή των ημερήσιων προγραμμάτων ενδέχεται να 
τροποποιηθεί, χωρίς να παραλείπεται τίποτα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ*

Ξενοδοχεία 3*
7 ημέρες 
5 νύχτες

1030 €

Ξενοδοχεία 4* 1105 €

Ξενοδοχεία 5* 1190 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
Για την περίοδο 20/12 έως 10/1 επιβάρυνση 145 €/άτομο
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1η μέρα: Άθήνα - Κουάλα Λουμπούρ
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας.
2η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Άφιξη στο αεροδρόμιο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος και για το 
βράδυ η πρότασή μας είναι ένα παραδοσιακό δείπνο με δημιουργίες τοπικής κουζίνας.
3η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Σήμερα προτείνουμε γνωριμία με την πόλη ξεκινώντας με τον Ινδουιστικό ναό στη σπηλιά 
Μπατού. Αφού επισκεφθούμε το εργοστάσιο κασσίτερου φτάνουμε στο κέντρο της πόλης 
για να δούμε το Εθνικό Μνημείο Ηρώων, το παλάτι του Σουλτάνου Abdul Samat όπου 
τώρα στεγάζεται το δικαστήριο, το Club House των Βρετανών, τον παλιό σιδηροδρομικό 
σταθμό, το παλιό τζαμί Jamek και την υπαίθρια αγορά της Petaling Street.
4η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Μάλακα (προαιρετικά)
Η πρόταση για την ημέρα είναι ολοήμερη εκδρομή στην αποικιακή Μάλακα. Καθ’ οδόν 
θα επισκεφθούμε το μουσείο της φυλής Minan Kabav, που χρόνια πριν έφτασε εκεί από 
την Ινδονησία. Άφιξη στην Μάλακα και επίσκεψη στην ερειπωμένη πύλη Σαντιάγκο.  
Θα ανεβούμε στον Λόφο του Φρουρίου να θαυμάσουμε ό,τι απέμεινε από την Καθολική 
εκκλησία Αγ. Παύλου και φυσικά το άγαλμα του ιεραποστόλου St Francis Xavier. Κατη-
φορίζουμε στην Ολλανδική συνοικία όπου βρίσκεται η ομώνυμη πλατεία, η εκκλησία, το 
δημαρχείο και το σιντριβάνι της Βασίλισσας Βικτώριας. Ελεύθερος χρόνος. Το απόγευμα 
επιστροφή στην Κουάλα Λουμπούρ.
5η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Ταμάν Νεγκάρα (Το αρχαιότερο δάσος της βροχής)
Πρωινή αναχώρηση από την Κουάλα Λουμπούρ και μετά από μια 4ωρη διαδρομή με 
πούλμαν επιβιβαζόμαστε σε βάρκες για 3ωρη διαδρομή στον ποταμό Τέμπελινγκ.  
Άφιξη στο κέντρο του πάρκου και εγκατάσταση στο λοτζ. Μετά το δείπνο νυχτερινή 
βόλτα για να γνωρίσετε τα νυκτόβια είδη άγριας ζωής και πιθανή επίσκεψη σε νυχτερινό 
σταθμό πάνω σε δέντρο για παρατήρηση των ζώων από ψηλά.
6η μέρα: Ταμάν Νεγκάρα
Ημέρα αφιερωμένη στο μοναδικό οικοσύστημα της περιοχής του Ταμάν Νεγκάρα.  
Πεζοπορία μέσα στη ζούγκλα που καταλήγει στο σπήλαιο Γκουά Τελινγκά, το οποίο 
σμιλεύτηκε από υπόγειους χειμάρρους και κατοικείται από τις μεγάλες νυχτερίδες 
φρούτων. Επίσκεψη στους καταρράκτες Λάτα Μπερκόχ με δυνατότητα για κολύμπι στα 
δροσερά νερά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και βαρκάδα με κανό, ενώ το βράδυ πραγ-
ματοποιούνται προβολές με διαφάνειες και συζητήσεις με τους ειδικούς του πάρκου.
7η-8η μέρα: Ταμάν Νεγκάρα - Κουάλα Λουμπούρ - Άθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ για το ταξίδι της 
επιστροφής με άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Εmirates μέσω 
Nτουμπάι (δυνατότητα και με άλλες αεροπορικές 
εταιρείες όπως Τurkish, Singapore, Qatar) 

 ✓ Διαμονή στο Hotel Istana Kuala Lumpur 5* με 
πρωινό και στο Taman Negara Mutiara Resort 4* με 
ημιδιατροφή 

 ✓ Μεταφορές από Κουάλα Λουμπούρ/Πάρκο/αεροδρόμιο 
 ✓ Εκδρομές/ξεναγήσεις στο Ταμάν Νεγκάρα με 
Αγγλόφωνους οδηγούς/ξεναγούς όπως περιγράφονται

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ενημερωτικά έντυπα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι περίπου 420 € το άτομο 
από Αθήνα. Είσοδοι στο πάρκο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Υπάρχει περίπτωση λόγω καιρού ορισμένες πεζοπορίες 
στο πάρκο να μην είναι εφικτές. Συστήνουμε να έχετε  
ένα μικρό σάκο με τα ρούχα σας, οι μεγάλες βαλίτσες 
είναι αδύνατον να μεταφερθούν μέσα στο εθνικό πάρκο 
(σε αυτήν την περίπτωση η βαλίτσα σας θα φυλαχθεί στην 
είσοδο του πάρκου). Επίσης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας 
αδιάβροχο, παπούτσια πεζοπορίας και εντομοαπωθητικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό 
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Koυάλα Λουμπούρ 
Ταμάν Νεγκάρα
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

Hotel Istana Kuala Lumpur 5* Taman Negara Mutiara Resort 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ*

1/11-21/12 &
5/1-30/4

Hotel Istana Kuala Lumpur 5*
Taman Negara Mutiara 

Resort 4*

8 ημέρες 
5 νύχτες

955 €

22/12-4/1 1255 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ
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1η ημέρα: Άθήνα - Κότα Κιναμπάλου
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στην Κότα Κιναμπάλου.
2η μέρα: Κότα Κιναμπάλου
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο πολιτιστικό χωριό Μάρι Μάρι μέσα σε 
τροπικό δάσος στην περιοχή Κιονσόμ. Φτάνοντας στο χωριό θα ξεναγηθούμε στις κοινότητες (longhous-
es) διαφορετικών φυλών όπως των Dusun, Rungus, Lundayeh, Bajau και Murut και θα γνωρίσουμε τα 
πλούσια έθιμα τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κότα Κιναμπάλου - Έθνικό πάρκο Κιναμπάλου
Πρόγευμα και ξεκινάμε για μια 3ωρη διαδρομή μέχρι το εθνικό πάρκο Κιναμπάλου (UNESCO) στην 
περιοχή Κουντασάνγκ, διασχίζοντας όμορφα χωριά και μικρές πόλεις. Φτάνοντας θα επισκεφθούμε το 
mountain garden με ποικιλία από φυτά και καταλήγουμε στις πηγές με τα ιαματικά νερά διασχίζοντας την 
ζούγκλα πάνω σε κρεμαστή γέφυρα 41 μέτρων. Θα φτάσουμε στο λοτζ για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Έθνικό πάρκο Κιναμπάλου - Σαντακάν
Πρωινό και αναχωρούμε για την παραθαλάσσια πόλη Σαντακάν που είναι η έξοδος για τα παρθένα νησιά 
με τον απίθανο υποβρύχιο κόσμο της θάλασσας Σούλου. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για βόλτα στην πόλη.
5η μέρα: Σαντακάν - Σεπιλόκ - ποταμός Κιναμπαταγκάν
Πρωινή αναχώρηση για το Σεπιλόκ, κέντρο αποκατάστασης ορφανών ουρακοτάγκων. Συνεχίζουμε 
για το λιμάνι του Σαντακάν και επιβιβαζόμαστε σε ταχύπλοο προς τη ζούγκλα του Βόρνεο μέσα από 
τον ποταμό Κιναμπαταγκάν. Άφιξη στο λοτζ και τακτοποίηση. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε για τρίωρη 
περιήγηση του ποταμού για αναζήτηση των πιθήκων proboscis και πυγμαίους ελέφαντες. Άφιξη στο 
λοτζ για το δείπνο και στην συνέχεια νυχτερινή περιήγηση στην ζούγκλα για να δούμε τα νυχτερινά ζώα. 
6η μέρα: Ποταμός Κιναμπαταγκάν - χωριό Σουκάου
Σήμερα θα συνεχίσουμε την εξερεύνησή μας ξεκινώντας πολύ πρωί. Θα ανακαλύψουμε την λίμνη Πίτας 
όπου θα παρατηρήσουμε όλα τα πρωινά είδη ζώων. Επιστροφή στο κατάλυμα για πρωινό. Στην συνέχεια 
θα βοηθήσουμε τους ντόπιους να φυτέψουν φοινικόδεντρα, θα απολαύσουμε γεύμα με τους ψαράδες 
του χωριού Αμπάι και θα κατευθυνθούμε προς το χωριό Σουκάου. Θα παρατηρήσουμε πολλά είδη 
σπάνιων θηλαστικών, πουλιών ή ερπετών. Φτάνουμε στο λοτζ μας και νωρίς το απόγευμα θα βγούμε 
για να παρατηρήσουμε και πάλι την άγρια πλούσια ζωή. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η-8η μέρα: Ποταμός Κιναμπαταγκάν - Άθήνα
Πρωινό  και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Σαντακάν για το ταξίδι της επιστροφής.

Σαμπάχ 
Μαλαισιανό Βόρνεο

8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

Abai Jungle Lodge Kinabalu Pine Resort

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Singapore Airlines 
μέσω Κων/πολης & Σιγκαπούρης 

 ✓ Διαμονή 3*/4* ξενοδοχείο και λοτζ με πρωινό 
 ✓ 7 γεύματα
 ✓ Μεταφορές με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο
 ✓ Εκδρομές/ξεναγήσεις με αγγλόφωνους οδηγούς/
ξεναγούς όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα

 ✓ Είσοδοι στα πάρκα
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 ✓ Ενημερωτικά έντυπα 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι περίπου 465 € το άτομο 
από Αθήνα και 495 € από Θεσ/νίκη 
Έξοδα κάμερας και φωτογραφικής μηχανής στο πάρκο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Υπάρχει περίπτωση λόγω καιρού ορισμένες πεζοπορίες  
να μην είναι εφικτές. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας αδιάβροχο, 
παπούτσια πεζοπορίας, κιάλια και εντομοαπωθητικά. 
Δυνατότητα επέκτασης στην Σιγκαπούρη με 165 €/άτομο 
σε 3* ξενοδοχεία με πρωινό και 20 υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό 
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά 
τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο 
συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση 
με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. 

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ*

1/11-19/12 &
5/1-30/4 Ξενοδοχεία 3*, 4* 

& Lodges
8 ημέρες 
5 νύχτες

1545 €

20/12-4/1 1845 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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1η μέρα: Άθήνα - Δελχί
Πτήση για το Δελχί μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επόμενη μέρα.
2η μέρα: Δελχί
Άφιξη στο Δελχί, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση μέχρι 
το μεσημέρι. Το Παλιό και το Νέο Δελχί συνδέουν αρμονικά το χθες με το σήμερα 
και παρουσιάζουν την πορεία ενός λαού από την εποχή των μαχαραγιάδων και την 
αποικιοκρατία των Άγγλων μέχρι τώρα. Η γνωριμία μας με την πόλη θα ξεκινήσει από 
το Παλιό Δελχί, όπου θα δούμε το Ραζγκάτ, το «Κόκκινο Φρούριο», το Τζαμά Μασίντ. 
Συνεχίζουμε για το Νέο Δελχί, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τη λεωφόρο Ραζ παθ, την 
πύλη της Ινδίας (μνημείο των πεσόντων του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου), το Κοινοβούλιο, 
τον τάφο του Χουμαγιούν και τον μιναρέ Κουτούμπ Μινάρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Δελχί - Τζαϊπούρ
Μετά το πρωινό αναχώρηση οδικώς για τη «Ροζ Πόλη», όπως αποκαλείται η Τζαϊπούρ, 
πρωτεύουσα του Ρατζαστάν και άφιξη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
αμέσως θα περπατήσουμε στους γραφικούς της δρόμους.
4η μέρα: Τζαϊπούρ
Περιήγηση που ξεκινά από το φρούριο Αμπέρ, με το χαρακτηριστικό κεχριμπαρένιο 
χρώμα. Τα τείχη του εκτείνονται σε όλο το μήκος των λόφων, όπου θα μπορέσουμε να 
ανέβουμε στην κορυφή πάνω σε ελέφαντες (εναλλακτικά με τζιπ). Επόμενος σταθμός το 
Χαβά Μαχάλ, γνωστό ως «παλάτι των ανέμων». Θα συνεχίσουμε νωρίς το απόγευμα με 
το Παλάτι του Μαχαραγιά και θα τελειώσουμε την ξενάγηση με το αστεροσκοπείο Τζαντάρ.
5η μέρα: Τζαϊπούρ - Φατεχπούρ Σικρί - Άγκρα
Μετά το πρωινό αναχώρηση οδικώς για τη θρυλική Άγκρα των πολιτιστικών θησαυρών 
με ενδιάμεση επίσκεψη στο Φατεχπούρ Σικρί, την «κόκκινη πόλη» με τα υπέροχα 
παλάτια που εγκαταλείφθηκε μόλις 14 χρόνια μετά την ίδρυσή της. Φτάνουμε στην 
Άγκρα και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Άγκρα - Δελχί
Μετά το πρωινό ολοήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα της Άγκρα με πιο εντυπωσιακό 
το Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ. Το μαυσωλείο κοσμείται με εξαιρετικές παραστάσεις και 
εντυπωσιάζει με την απαράμιλλη αρχιτεκτονική του αρτιότητα. Επόμενος σταθμός το 
Κόκκινο Φρούριο, με τείχη ύψους 20 μέτρων, αποτελούμενο από παλάτια, με  
κορυφαίο κτίσμα το μαργαριταρένιο τζαμί. Μετάβαση στο Δελχί για διανυκτέρευση.
7η μέρα: Δελχί - Έλλάδα
Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής μας 
με άφιξη το απόγευμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την 
«Turkish Airlines» μέσω Κων/πολης από Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και με τις «Qatar» και «Emirates», 
«Etihad» (με τις ανάλογες επιβαρύνσεις) 

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* της 
επιλογής σας

 ✓ Πρωινό καθημερινά (επιβάρυνση ημιδιατροφής 60 € 
για τα 3*, 105 € για τα 4*, 145 € για τα 5*)

 ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
 ✓ Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα 
με κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα

 ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται  
στο πρόγραμμα

 ✓ Διόδια, πάρκινγκ και τοπικοί φόροι

 ✓ Ανάβαση με ελέφαντα στο φρούριο Αμπέρ 
(εναλλακτικά ανάβαση με τζιπ)

 ✓ Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός
 ✓ Είσοδοι σε όλα τα αξιοθέατα 
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Φάκελος με πληροφορίες για τον προορισμό

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Aεροπορικοί φόροι και επίναυλοι καυσίμων περίπου  
272 € από Αθήνα
Βίζα Ινδίας 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, προσωπικά έξοδα,  
γεύματα, ποτά
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό 
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά 
τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο 
συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση 
με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Ινδία 
Χρυσό Τρίγωνο
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ 20

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ* 2ΚΛΙΝΟ**

Ξενοδοχεία 3* 
7 ημέρες 
5 νύχτες

795 € 715 €

Ξενοδοχεία 4* 875 € 795 €

Ξενοδοχεία 5* 985 € 895 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο 20/12 έως 10/1
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Νότια Ινδία 
Κεράλα

9 ΗΜΕΡΕΣ / 6 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ 20

1η μέρα: Άθήνα - Κοτσίν
Πτήση για Κεράλα μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επομένη μέρα.
2η μέρα: Κοτσίν
Άφιξη στο Κοτσίν, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Εμπορική πρωτεύουσα της Κεράλα, 
λόγω της στρατηγικής της θέσεως που «συνδέει» την πολιτεία με τον υπόλοιπο κόσμο.
3η μέρα: Κοτσίν
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη Κοτσίν. Θα δούμε παλιές κατοικίες από τον 
καιρό της Πορτογαλικής, Ολλανδικής και Βρετανικής κατοχής, όπως το Dutch Palace (16ος αι.), 
τη συναγωγή Mattancherry κ.ά. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία St Francis (1564), όπου βρίσκεται 
ο τάφος του Βάσκο ντε Γκάμα. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο λιμάνι κατά μήκος του 
οποίου θα παρατηρήσουμε τις σειρές με τα παμπάλαια κινέζικα δίχτυα ψαρέματος. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε ένα παραδοσιακό είδος χοροθεάτρου πολλών αιώνων, το Kathakali.
4η μέρα: Κοτσίν - Περιγιάρ
Πρωινό και αναχώρηση οδικώς για την περιοχή Περιγιάρ, ένα «καταφύγιο» σπάνιας χλωρίδας και 
πανίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και μεταφορά στη λίμνη Περιγιάρ, όπου θα κάνουμε βόλτα 
με βάρκα και θα δούμε ένα μοναδικό τοπίο που φιλοξενεί 27 τίγρεις υπό εξαφάνιση, Ινδικούς 
ελέφαντες, καθώς και 45 διαφορετικά είδη ερπετών, 320 είδη πτηνών, 27 είδη αμφιβίων κ.ά.
5η μέρα: Περιγιάρ - Κουμαρακόμ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για το Κουμαρακόμ, έναν τόπο με παρθένα φύση, τροπικά δάση με πυκνή 
βλάστηση, τεράστιους κοκκοφοίνικες, αχανείς ορυζώνες, μαιανδρικά κανάλια νερού - τα γνωστά 
backwaters. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος.
6η μέρα: Κουμαρακόμ - Πλωτό ξενοδοχείο - Άλεπέι
Μετά το πρωινό μας μεταφερόμαστε στο λιμάνι και επιβιβαζόμαστε στο ποταμόπλοιο, με το οποίο 
θα πλεύσουμε στα backwaters. Ένα τεράστιο σύμπλεγμα από κανάλια δημιουργεί ένα από τα 
πιο όμορφα φυσικά τοπία του κόσμου, καθώς η πυκνή βλάστηση στις όχθες ενώνεται με το νερό 
δημιουργώντας μια πανδαισία χρωμάτων. Διανυκτέρευση στο πλωτό ξενοδοχείο.
7η μέρα: Κουμαρακόμ - Πλωτό ξενοδοχείο - Μαραρί
Πρωινό στο πλοίο και αποβίβαση στο Alleppey Jetty, όπου θα μας παραλάβει ο οδηγός για να μας 
οδηγήσει στο Μαραρί (45 λεπτά). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για χαλάρωση, 
και κολύμπι στην παραδεισένια ακτή του Μαραρί με παραλίες γεμάτες φοίνικες και άμμο.
8η-9η μέρα: Μαραρί - Κοτσίν - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την «Emir-
ates» (επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη 130 €). Δυνατότητα 
αναχωρήσεων με «Etihad» ή «Qatar Airways»

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* και 4* Sup της 
επιλογής σας

 ✓ 1 διανυκτέρευση σε πλωτό ξενοδοχείο
 ✓ Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία
 ✓ Επιβάρυνση ημιδιατροφής (5 δείπνα στα ξενοδοχεία)  
70 € για τα 4* και 145 € για τα 4*S

 ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα

 ✓ Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός στο Κοτσίν και το Περιγιάρ 
 ✓ Βραδιά Καθακάλι στο Κοτσίν 
 ✓ Είσοδοι σε όλα τα αξιοθέατα
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 
 ✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και όλες  
οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα με 
κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Φάκελος με πληροφορίες για τον προορισμό 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, περίπου 386 € 
από Αθήνα. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, προσωπικά έξοδα, 
γεύματα, ποτά. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό 
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη 
ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. Το check in/check out 
στα ξενοδοχεία είναι στις 12:00 μμ. Στην Ινδία δεν υπάρχει 
σταθερή σχέση απόστασης και διάρκειας ταξιδιού. Αυτή 
εξαρτάται από την κατάσταση των δρόμων και την κυκλοφορία. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ* 2ΚΛΙΝΟ**

Ξενοδοχεία 4* 9 ημέρες 
6 νύχτες

1075 € 1045 €

Ξενοδοχεία 4*, 4*S 1235 € 1195 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο 20/12 έως 10/1
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1η-2η μέρα: Άθήνα - Πεκίνο
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επομένη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερη μέρα για την πρώτη γνωριμία με την Κινεζική πρωτεύουσα.
3η μέρα: Πεκίνο
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πλατεία Τιέν αν Μεν. Θα συνεχίσουμε στην 
Απαγορευμένη ή Αυτοκρατορική Πόλη, το ισχυρότερο σύμβολο του ένδοξου παρελθό-
ντος της Κίνας. Εκεί θα απολαύσουμε γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο. Εν συνεχεία θα 
επισκεφθούμε τα Θερινά Ανάκτορα στη βορειοδυτική περιοχή του Πεκίνου. Το βράδυ 
δείπνο Δυτικού τύπου στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Πεκίνο
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση στο Σινικό Τείχος, τη μεγαλύτερη σε διαστάσεις ανθρώπι-
νη κατασκευή! Κατασκευάστηκε για αμυντικούς σκοπούς, προκειμένου να προστατευθεί 
η Κίνα από τις επιδρομές. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε επιλεγμένο 
εστιατόριο. Ακολούθως θα επισκεφθούμε την κοιλάδα των τάφων της Δυναστείας των 
Μινγκ και την Ιερά οδό. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο. 
5η μέρα: Πεκίνο - Σιάν (με τρένο)
Πρωινό και ξεκινάμε για επίσκεψη και ξενάγηση στον Ναό του Ουρανού (Temple 
of Heaven), ένα συγκρότημα θρησκευτικών κτιρίων στο νοτιοανατολικό Πεκίνο. Στη 
συνέχεια θα περιηγηθούμε στα στενάκια της πόλης Χουτόνγκ με τα διάσημα τρίκυκλα 
rickshaw. Γεύμα σε εστιατόριο και ελεύθερο απόγευμα ως τη μετάβασή μας με τρένο 
στο Σιάν. Διανυκτέρευση σε άνετες 4κλινες κουκέτες.
6η μέρα: Σιάν
Άφιξη στη σημαντική ιστορική Κινεζική πόλη που έχει πάνω από 3.000 χρόνια ιστορίας. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και πρωινό. Ακολουθεί ξενάγηση στο Μαυσωλείο του 
Αυτοκράτορα και το μουσείο με τους πήλινους στρατιώτες. Ο πήλινος στρατός αποτε-
λείται από περίπου 8.000 αγάλματα στρατιωτών από τερακότα. Γεύμα σε εστιατόριο και 
συνεχίζουμε με ξενάγηση στο μουσείο Shanxi Big Wild Goose Pagoda, με πάνω από 
370.000 εκθέματα καθώς και το παλαιό τείχος. Απόγευμα ελεύθερο.
7η μέρα: Σιάν - Σανγκάη
Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση προς τη Σανγκάη. Μεταφορά στο ξενοδο-
χείο και γεύμα σε εστιατόριο. Αργότερα θα ξεναγηθούμε στον 400 ετών κήπο της γαλήνης 
και της άνεσης, τον Yu Garden, στο διάσημο δρόμο Bund κατά μήκος του ποταμού Χουάγκ 
Που και στη Λεωφόρο Ναντζίνγκ, κύρια εμπορική οδός της Σανγκάης.
8η μέρα: Σανγκάη
Ελεύθερη μέρα για πλούσιο πρωινό και κρουαζιέρα στον ποταμό Χουάγκ Που.
9η-10η μέρα: Σανγκάη - Aθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish» μέσω Κων/
πόλης από Αθήνα & από Θεσ/νίκη κάθε Σάββατο

 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια για πτήση Σιάν - Σανγκάη 
(οικονομικής θέσης & με φόρους αεροδρομίων)

 ✓ Εισιτήρια τρένου Πεκίνο - Σιάν, 4κλινες κουκέτες
 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
με πρωινό μπουφέ & 1 νύχτα στο τρένο

 ✓ Ξεναγήσεις με Αγγλόφωνο ξεναγό & υπηρεσία 
αντιπροσώπου

 ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο & σταθμό τρένου
 ✓ Εισιτήρια εισόδου στα σημεία ξεναγήσεων
 ✓ 5 γεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα (επιλεγμένα  
τοπικά Κινεζικά εστιατόρια, περιλαμβάνεται & ένα 
ποτήρι αναψυκτικό ανά γεύμα/άτομο) 

 ✓ Δυνατότητα επιλογής μίας δωρεάν δραστηριότητας 
ανά πόλη 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, περίπου 
245 € από Αθήνα
Βίζα Κίνας
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, γεύματα, ποτά
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή  
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η σειρά του προγράμματος, τα 
ξενοδοχεία, μπορούν να τροποποιηθούν όπως ακριβώς 
επιθυμείτε. Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό 
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Πεκίνο 
Σιάν - Σανγκάη
10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ*

Ξενοδοχεία 4* 10 ημέρες / 7 νύχτες 1525 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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Βιετνάμ 
Δέλτα Μεκόνγκ

10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

1η-2η μέρα: Άθήνα - Άνόι
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Ανόι. Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Άνόι
Πρωινό και ξενάγηση στο Ανόι. Το σπίτι του Χο Τσι Μινχ, το μαυσωλείο, ο Ναός της Λογοτεχνίας,  
η Μονόστηλη Παγόδα, το Εθνολογικό Μουσείο και η περίφημη παγόδα Tran Quoc είναι μερικά  
από τα αξιοθέατα. Γεύμα σε εστιατόριο, επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Άνόι - Χα Λονγκ
Πρωινό και αναχώρηση για τον κόλπο Χα Λονγκ. Φτάνοντας θα επιβιβαστούμε στα παραδοσιακά  
πλοιάρια για 4ωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Στάση για κολύμπι. Δείπνο, διανυκτέρευση εν πλω.
5η μέρα: Χα Λονγκ - Ντανάνγκ - Χόι Άν
Πρωινό και συνεχίζουμε την κρουαζιέρα. Νωρίς το απόγευμα πτήση για το Ντανάνγκ, μεταφορά  
για διανυκτέρευση στο Χόι Αν. Χρόνος για περίπατο στα γραφικά δρομάκια της πόλης.
6η μέρα: Χόι Άν - Μάι Σον - Χόι Άν
Πρωινό κι επίσκεψη στους ναούς των Τσαμ. Γεύμα και συνεχίζουμε την ξενάγηση στη παλιά πόλη 
για να γνωρίσουμε τις συνοικίες των εμπόρων, τη σκεπαστή Ιαπωνική 400 ετών γέφυρα, την πολύ-
χρωμη τοπική αγορά στο ποτάμι, την Κινέζικη παγόδα Πουκ Κιέν κ.ά. Ελεύθερη η υπόλοιπη μέρα 
για βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Χόι Άν - Ντανάγκ - Χουέ - Σαϊγκόν (Χο Τσι Μινχ)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Χουέ. Μίνι βαρκάδα στον Ποταμό των Αρωμάτων 
και επίσκεψη στην παγόδα Τιέν Μουν. Έπειτα θα επισκεφτούμε το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Μιν 
Μανγκ. Απoγευματινή περιήγηση, που περιλαμβάνει την Απαγορευμένη Πόλη με την αυτοκρατορι-
κή ακρόπολη και το μαυσωλείο του Του Ντουκ. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση προς την Σαϊγκόν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: Σαϊγκόν - Κάι Μπε - Δέλτα Μεκόνγκ
Πρωινό και αναχωρούμε για την περιοχή του Μεκόνγκ. Θα ξεκινήσουμε από το Κάι Μπε, θα 
επιβιβαστούμε στο ιδιωτικό μας πλοιάριο και θα μεταφερθούμε στην ομώνυμη πλωτή αγορά. Θα 
επισκεφθούμε ένα τοπικό σπίτι και θα δούμε τις κηπευτικές καλλιέργειες. Θα φτάσουμε στο νησί 
Ταν Πονγκ, όπου θα κάνουμε μάθημα τοπικής μαγειρικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Σαϊγκόν.
9η-10η μέρα: Σαϊγκόν - Άθήνα
Πρωινό και ξενάγηση στην περήφανη πόλη. Το παλιό προεδρικό μέγαρο και σήμερα Μουσείο 
Επανένωσης, το Μουσείο Πολέμου αλλά και το υπέροχο Ιστορικό κέντρο κυριαρχούν. Το απόγευμα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την επιστροφή μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» μέσω 
Κωνσταντινούπολης με αναχωρήσεις από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη

 ✓ Αεροπορικά εσωτερικά εισιτήρια όπως αναφέρονται
 ✓ Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
 ✓ Πρωινό καθημερινά και 6 γεύματα 
 ✓ Μεταφορές και ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Αγγλόφωνος τοπικός ξεναγός 
 ✓ Είσοδοι στα αξιοθέατα
 ✓ Φρούτα στον ποταμό Μεκόνγκ
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με πληροφορίες για τον προορισμό
 ✓ Ιnvitation letter για την προετοιμασία της βίζας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων 380 € το άτομο από Αθήνα & 
360 € από Θεσσαλονίκη
Έξοδα βίζας 25 $/άτομο
Αχθοφορικά
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ: Η σειρά του προγράμματος, τα ξενοδοχεία, 
μπορούν να τροποποιηθούν όπως ακριβώς επιθυμείτε. Οι 
τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό 
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό 
διαθέσιμο ναύλο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA 2ΚΛΙΝΟ*

1/11-20/12

Ξενοδοχεία 3* 1125 €

Ξενοδοχεία 4* 1255 €

Ξενοδοχεία 5* 1455 €

4/1-30/4

Ξενοδοχεία 3* 1195 €

Ξενοδοχεία 4* 1315 €

Ξενοδοχεία 5* 1535 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο 21/12 - 3/1 και 22/1 - 3/2 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
με πτήσεις της «Emirates» μέσω Ντουμπάι ή με την 
«Turkish» μέσα Κων/πολης ή με «Qatar» μέσω Ντόχα 
με επιβάρυνση

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* 
 ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
 ✓ 1 γεύμα την 4η μέρα
 ✓ Ξεναγήσεις με Αγγλόφωνο οδηγό/ξεναγό βάσει 
προγράμματος με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο

 ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
 ✓ Εισιτήρια εισόδου στα σημεία ξεναγήσεων βάσει 
προγράμματος

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Ενημερωτικά έντυπα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι με την «Emirates» 395 
€/άτομο από Αθήνα και 375 €/άτομο από Θεσσαλονίκη
Επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη 120 €/άτομο 
Βίζα Σρι Λάνκα
Φιλοδωρήματα ξεναγών, οδηγών, προσωπικά έξοδα, 
έξοδα κάμερας ή φωτογραφικής μηχανής
Υποχρεωτικά εορταστικά δείπνα  
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό 
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. 

Πανόραμα 
Σρι Λάνκα
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

1η μέρα: Άθήνα - Κολόμπο
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό από Αθήνα για Κολόμπο.
2η μέρα: Κολόμπο - Άνουρανταπούρα
Άφιξη το πρωί και μετάβαση οδικώς στην Ανουρανταπούρα, μια πόλη με θαυμάσια 
αρχιτεκτονικά και ιστορικά μνημεία. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
3η μέρα: Άνουρανταπούρα - Μιχιντάλε - Άουκάνα - Χαμπαράνα
Πρωινό και ολοήμερη ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα. 
Μπορείτε να περιδιαβείτε τα ερείπια της αρχαίας πόλης με το περίφημο ιερό δέντρο 
«Μπο Τρι» και να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο και τις κομψές «ντάγκομπες». 
Θα ταξιδέψουμε ανατολικά για το Μιχιντάλε, το χωριό με το μεγάλο ναό. Συνεχίζουμε 
για την Χαμπαράνα, όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Καθ’ οδόν θα σταματήσουμε για 
να θαυμάσουμε το άγαλμα του Βούδα στο χωριό Αukana με ύψος πάνω από 12 μέτρα, 
σκαλισμένο σε γρανίτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, βραδινό σε μπουφέ.
4η μέρα: Χαμπαράνα - Πολοναρούα - Σιγκιρίγια - Χαμπαράνα
Πρωινό και ξενάγηση με ποδήλατα στη δεύτερη κορυφαία αρχαία πόλη, την 
Πολοναρούα. Θα θαυμάσουμε ερείπια ναών και του παλατιού, αγάλματα του Βούδα 
λαξευμένα σε βράχο, τα λουτρά, την αίθουσα συμβουλίων κ.ά. Θα επισκεφθούμε ένα 
παραδοσιακό χωριό, όπου θα παρακολουθήσουμε την καθημερινότητα των κατοίκων 
και θα δοκιμάσουμε φρέσκο φαγητό μαγειρεμένο με ξύλα και σερβιρισμένο σε φύλλα 
λωτού. Επόμενη επίσκεψη στο βράχο-φρούριο της Σιγκιρίγια, με το κάστρο του Κασιάπα 
στην κορυφή του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Χαμπαράνα.
5η μέρα: Χαμπαράνα - Ντάμπουλα - Περαντένια - Κάντι
Πρωινό και αναχωρούμε με κατεύθυνση προς τον Νότο. Η πρώτη στάση μας θα γίνει 
στον υπόσκαφο ναό της Ντάμπουλα (1ος αιώνας π.Χ.). Προαιρετικά θα σταματήσουμε 
στο Ματάλε για να επισκεφθούμε μια φυτεία μπαχαρικών και να παρακολουθήσουμε 
επίδειξη μαγειρικής. Σειρά έχουν οι Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι στην Περαντένια, με 
θαυμαστή χλωρίδα και πανίδα. Άφιξη στην Κάντι (τελευταία αρχαία πρωτεύουσα της 
χώρας). Στην ξενάγηση θα μας εντυπωσιάσουν τα πολύχρωμα σπίτια, τα κτίρια του 
Πανεπιστημίου, η αγορά. Το κορυφαίο αξιοθέατο είναι ο Ναός του Ιερού Δοντιού του 
Βούδα. Το λείψανο - δόντι του Βούδα φυλάσσεται σε χρυσοποίκιλτη θήκη στο κέντρο  
του ναού. Η μέρα μας θα τελειώσει με μια εντυπωσιακή παράσταση με τοπικούς χορούς 
και πυροβασία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Κάντι.
6η μέρα: Κάντι - Γκιραγκάμα - Πιναβάλα - Κολόμπο
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τις φυτείες τσαγιού Γκιραγκάμα με το ομώνυμο 
εργοστάσιο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων 
Πιναβάλα. Εκεί, εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει φροντίδα και περίθαλψη σε 
εγκαταλελειμμένα μωρά ελεφάντων και τραυματισμένους ελέφαντες. Άφιξη στο 
Κολόμπο και πριν τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας θα ξεναγηθούμε στο κέντρο.
7η μέρα: Κολόμπο - Άθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ* 2ΚΛΙΝΟ**

Ξενοδοχεία 3*
7 ημέρες 
5 νύχτες

885 € 845 €

Ξενοδοχεία 4* 1015 € 965 €

Ξενοδοχεία 5* 1075 € 1015 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο 20/12 έως 5/1 

Eπιβάρυνση ημιδιατροφής: 
55 €/άτομο για ξενοδοχεία 3* 
75 €/άτομο για ξενοδοχεία 4*  
85 €/άτομο για ξενοδοχεία 5*
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1η μέρα: Άθήνα - Κολόμπο
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό από Αθήνα για Κολόμπο.
2η μέρα: Κολόμπο - Άνουρανταπούρα
Άφιξη το πρωί και μετάβαση οδικώς στην Ανουρανταπούρα, μια πόλη με θαυμάσια αρχιτεκτονικά και 
ιστορικά μνημεία. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
3η μέρα: Άνουρανταπούρα - Μιχιντάλε - Άουκάνα - Χαμπαράνα
Πρωινό και ολοήμερη ξενάγηση στην ιστορική πόλη Ανουρανταπούρα, πλούσια σε αρχαιολογικά 
μνημεία. Θα ταξιδέψουμε ανατολικά για το Μιχιντάλε, το χωριό με το μεγάλο ναό. Συνεχίζουμε για την 
Χαμπαράνα με στάση στο χωριό Αukana για να θαυμάσουμε το άγαλμα του Βούδα με ύψος πάνω από 
12 μέτρα, σκαλισμένο σε γρανίτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, βραδινό σε μπουφέ.
4η μέρα: Χαμπαράνα - Πολοναρούα - Σιγκιρίγια - Χαμπαράνα
Πρωινό και ξενάγηση με ποδήλατα στην αρχαία πόλη Πολοναρούα. Θα θαυμάσουμε ερείπια ναών, 
αγάλματα του Βούδα κ.ά. Θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό χωριό, όπου θα παρακολουθήσουμε την 
καθημερινότητα των κατοίκων. Επόμενη επίσκεψη στο βράχο-φρούριο της Σιγκιρίγια, με το κάστρο 
του Κασιάπα στην κορυφή του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Χαμπαράνα.
5η μέρα: Χαμπαράνα - Ντάμπουλα - Περαντένια - Κάντι
Πρωινό και αναχωρούμε για τον υπόσκαφο ναό της Ντάμπουλα. Προαιρετική στάση στο Ματάλε για 
να επισκεφθούμε μια φυτεία μπαχαρικών. Σειρά έχουν οι Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι στην Περαντένια. 
Άφιξη στην Κάντι και ξενάγηση (τελευταία αρχαία πρωτεύουσα της χώρας). Η μέρα μας θα τελειώσει 
με μια εντυπωσιακή παράσταση με τοπικούς χορούς και πυροβασία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Κάντι - Γκιραγκάμα - Πιναβάλα - Κολόμπο
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τις φυτείες τσαγιού Γκιραγκάμα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
το Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων Πιναβάλα. Εκεί, εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει φροντίδα 
και περίθαλψη σε εγκαταλελειμμένα μωρά ελεφάντων και τραυματισμένους ελέφαντες. Άφιξη στο 
Κολόμπο και πριν τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας θα ξεναγηθούμε στο κέντρο.
7η μέρα: Κολόμπο - Μαλδίβες
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και σύντομη πτήση προς τις μαγευτικές Μαλδίβες, ένα 
σύμπλεγμα 1200 νησιών στον Ινδικό Ωκεανό που συνδυάζει ασύγκριτες αμμουδιές και ολοκάθαρα 
τιρκουάζ νερά! Άφιξη και μεταφορά στο νησί για την πρώτη διανυκτέρευση μας.
8η-9η μέρα: Μαλδίβες
Ημέρες ελεύθερες. Μπορούμε να χαρούμε τις ειδυλλιακές παραλίες είτε να κανονίσουμε μια μικρή 
εκδρομή σε ένα από τα μικρά ακατοίκητα νησιά για snorkeling και μπάρμπεκιου με φρέσκα ψάρια 
στην παραλία. Άλλη επιλογή είναι ολοήμερη εκδρομή στο Μάλε, την πρωτεύουσα.
10η μέρα: Μαλδίβες - Άθήνα

Σρι Λάνκα 
Μαλδίβες

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA 2ΚΛΙΝΟ* 2ΚΛΙΝΟ**

1/11-20/12

Ξενοδοχεία 3*/4*S 1435 € 1375 €

Ξενοδοχεία 4*/4*S 1555 € 1485 €

Ξενοδοχεία 4*S/5* 1575 € 1515 €

7/1-30/4

Ξενοδοχεία 3*/4*S 1485 € 1435 €

Ξενοδοχεία 4*/4*S 1625 € 1575 €

Ξενοδοχεία 4*S/5* 1645 € 1585 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο 20/12 έως 5/1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα με πτήσεις της Sri 
Lankan μέσω Ντόχα με καθημερινές αναχωρήσεις

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις στη Σρι Λάνκα σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* με πρωινό μπουφέ καθημερινά

 ✓ 3 διανυκτερεύσεις στις Μαλδίβες με πλήρη διατροφή  
σε ξενοδοχείο 4*S (Paradise Island Resort) 

 ✓ Ξεναγήσεις με αγγλόφωνο οδηγό/ξεναγό όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο 

 ✓ Μεταφορά από και προς τα αεροδρόμια
 ✓ Εισιτήρια εισόδου στα σημεία ξεναγήσεων
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 ✓ Ενημερωτικά έντυπα για το πρόγραμμα 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι 446 €/άτομο από Αθήνα
Βίζα Σρι Λάνκα 
Φιλοδωρήματα ξεναγών, οδηγών, προσωπικά έξοδα, 
υπέρβαση ορίου αποσκευών, έξοδα κάμερας ή 
φωτογραφικής μηχανής
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα

Eπιβάρυνση ημιδιατροφής στη Σρι Λάνκα: 
55 €/άτομο για ξενοδοχεία 3* 
75 €/άτομο για ξενοδοχεία 4*  
85 €/άτομο για ξενοδοχεία 5*

10 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20
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1η μέρα: Άθήνα - Άρούσα
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στην Αρούσα.
2η μέρα: Άρούσα - Νγκόρο Νγκόρο
Άφιξη, ξεκούραση και μεσημεριανό γεύμα. Αναχωρούμε για τον κρατήρα του Νγκόρο 
Νγκόρο και τακτοποιούμαστε στο λοτζ που βρίσκεται στην άκρη του. Ο κρατήρας 
καλύπτει 300 τ.χλμ. και στεγάζει 30.000 μόνιμα είδη πανίδας. Πιθανόν να συναντήσουμε 
εκεί κάποια από τα «big five» (λιοντάρι, λεοπάρδαλη, βούβαλο, ρινόκερο και ελέφαντα).  
Το βράδυ καθισμένοι όλοι γύρω από μια μεγάλη φωτιά με τα ποτά μας συζητάμε τις 
εμπειρίες από το ημερήσιο σαφάρι. Οι Μασάι βόσκουν τα βοοειδή τους στον πάτο του 
κρατήρα και δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο δίπλα στη βοσκή λιοντάρια να κυνηγούν 
βουβάλια! Δείπνο και διανυκτέρευση στο λοτζ.
3η μέρα: Κρατήρας Νγκόρο Νγκόρο
Πρωινό και κατεβαίνουμε στον πυθμένα του κρατήρα Νγκόρο Νγκόρο (600 μέτρα) που 
αποτελεί το αποκορύφωμα της φυσικής ομορφιάς του πάρκου για να παρατηρήσουμε  
τα ζώα, να δούμε στην ομώνυμη λίμνη τα φλαμίνγκο, τα λιοντάρια να κυνηγούν κ.λπ.  
Θα έχουμε το μεσημεριανό μας σε πακέτο και θα γυρίσουμε αργά το απόγευμα στο λοτζ 
μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κρατήρας Νγκόρο Νγκόρο - Πάρκο Σερενγκέτι
Πρωινό και ξεκινάμε για το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Τανζανίας και της Κένυας, το 
Σερενγκέτι, με την πλούσια άγρια ζωή (πάνω από 2.000.000 ζώα). Στο φαράγγι Oldupai 
θα δούμε τα απολιθώματα των ανθρωποειδών 3,6 εκατ. ετών, με παρουσίαση από 
τοπικό ξεναγό. Καταλήγουμε στο λοτζ στο Σερενγκέτι για το μεσημεριανό μας. Αφού 
τακτοποιηθούμε, νωρίς το απόγευμα θα έχουμε κι άλλο σαφάρι. Δείπνο.
5η μέρα: Πάρκο Σερενγκέτι
Μετά το πρωινό μας θα αφιερώσουμε όλη τη μέρα σε σαφάρι για να μπορέσουμε να 
δούμε όσο γίνεται περισσότερα ζώα ή πουλιά. Μεσημεριανό σε πικ νικ και το βράδυ 
κανονικό δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Πάρκο Σερενγκέτι - Λίμνη Μανιάρα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Μανιάρα, που συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό 
από σπάνια πτηνά και ερπετά, αλλά και λιοντάρια, τα οποία βρίσκονται πάνω στα δέντρα. 
Άφιξη στο λοτζ για το μεσημεριανό μας. Νωρίς το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε το 
φωτογραφικό μας σαφάρι και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε.
7η μέρα: Λίμνη Μανιάρα - Άρούσα - Άθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρούσα. Μεσημεριανό σε εστιατόριο και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» μέσω 
Κων/πολης και Νταρ Ες Σαλάαμ και στη συνέχεια με 
την «Precision Airways» για την Αρούσα, κάθε Τρίτη

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε λοτζ 4* ή 5*
 ✓ Πλήρης διατροφή
 ✓ Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
 ✓ Εκδρομές και ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 

 ✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και 
οδηγών για τα σαφάρι

 ✓ Είσοδοι στα Πάρκα
 ✓ Τοπικοί φόροι
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 
για τον προορισμό

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 395 € από Αθήνα 
Βίζα Τανζανίας 
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς και οδηγούς, προσωπικά 
έξοδα, υπέρβαση ορίου αποσκευών 
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ: Η σειρά του προγράμματος, τα 
ξενοδοχεία, μπορούν να τροποποιηθούν όπως ακριβώς 
επιθυμείτε. Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό 
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Τανζανία 
Σαφάρι
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ*

Ngorongoro Sopa 4* 
Serengeti Sopa 4*  

Lake Manyara Serena 5* 

7 ημέρες 
5 νύχτες

1/11-20/12 2445 €

21/12-31/12 2925 €

1/1-29/2 2745 €

1/3-31/3 2485 €

1-30/4 2145 €

Ngorongoro Serena 5* 
Serengeti Serena 5* 

Lake Manyara Serena 5*

1/11-20/12 2365 €

21/12-31/12 3125 €

1/1-29/2 2955 €

1/3-31/3 2485 €

1-30/4 2185 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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Τανζανία 
Ζανζιβάρη

9 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

1η-2η μέρα: Άρούσα - Λίμνη Μανιάρα
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επομένη στην Αρούσα, στην «πύλη» του 
Κιλιμάντζαρο και κοντά στο Εθνικό Πάρκο άγριας ζωής Σερενγκέτι. Ξεκούραση και μεσημεριανό 
γεύμα. Μετάβαση στο εθνικό πάρκο της Λίμνης Μανιάρα, νοτιοανατολικά του Νγκόρο Νγκόρο με 
ενδιάμεσο απογευματινό σαφάρι. Άφιξη στο λοτζ, τακτοποίηση και δείπνο.
3η μέρα: Λίμνη Μανιάρα - Πάρκο Σερενγκέτι
Πλούσιο πρωινό και ξεκινάμε για το πάρκο Σερενγκέτι με τα 2.000.000 ζώα, όπως γαζέλες, ζέβρες, 
λιοντάρια. Μεσημεριανό γεύμα, τακτοποίηση στο λοτζ και απογευματινό σαφάρι. Δείπνο.
4η μέρα: Πάρκο Σερενγκέτι - Νγκόρο Νγκόρο
Νωρίς το πρωί σαφάρι για να παρατηρήσουμε τα ζώα και τα πουλιά που βγαίνουν τα χαράματα 
για να τραφούν. Επιστροφή για πρωινό και ξεκινάμε για το φημισμένο κρατήρα Νγκόρο Νγκόρο 
μέσω του φαραγγιού Oldupai, όπου θα δούμε τα απολιθώματα των ανθρωποειδών ηλικίας 3,6 
εκατ. χρόνων. Θα απολαύσουμε την παρουσίαση του φαραγγιού από τοπικό ξεναγό. Φτάνουμε στο 
κατάλυμα για μεσημεριανό και τακτοποίηση. Νωρίς το απόγευμα θα μπούμε μέσα στον κρατήρα σε 
βάθος 600 μέτρων. Ο κρατήρας καλύπτει 260 τ.χλμ. και είναι το «σπίτι» 30.000 μόνιμων ειδών. Είναι 
μάλιστα πιθανό να δούμε εκεί κάποια από τα «big five» (λιοντάρι, λεοπάρδαλη, βούβαλο, ρινόκερο 
και ελέφαντα). Επιστρέφουμε στο κατάλυμα, δείπνο.
5η μέρα: Πάρκο Ταρανγκίρε
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το επόμενο πάρκο, το Ταρανγκίρε, με άφιξη στο κατάλυμά 
μας για μεσημεριανό και τακτοποίηση. Το μεσημέρι σαφάρι για να δούμε και άλλα άγρια ζώα, με 
χαρακτηριστικό τα λιοντάρια να σκαρφαλώνουν και να ξεκουράζονται στα μοναδικά δέντρα των 
αδανσωνιών. Επιστροφή για δείπνο και ξεκούραση.
6η-8η μέρα: Ταρανγκίρε - Άρούσα - Ζανζιβάρη
Νωρίς το πρωί σαφάρι πριν το πρωινό μας και στη συνέχεια αναχώρηση για Αρούσα για την  
πτήση μας προς τη Ζανζιβάρη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, συνάντηση και ξεκούραση στον ήλιο και 
στις όμορφες τροπικές θάλασσες του νησιού. Προτείνουμε εκδρομή στο σημαντικότατο αξιοθέατο 
της πόλης Ζανζιβάρης «Λίθινη Πόλη», με τα κτίρια των ποικίλων πολιτιστικών και αρχιτεκτονικών 
επιρροών που εντυπωσιάζουν με τα σκαλιστά μπαλκόνια, με τις θαυμάσιες ξυλόγλυπτες πόρτες,  
τις λιθόστρωτες αυλές. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Ζανζιβάρη - Άθήνα
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το ταξίδι της επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» μέσω 
Κων/πολης και Νταρ Ες Σαλάαμ για Αρούσα και στη 
συνέχεια με την «Precision Airways» για Ζανζιβάρη

 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια για τη Ζανζιβάρη
 ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία/λοτζ 4*, 5* επιλογής σας
 ✓ Πλήρης διατροφή στο σαφάρι
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά στη Ζανζιβάρη
 ✓ Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
 ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
 ✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και οδηγών
 ✓ Είσοδοι και τοπικοί φόροι στα Πάρκα 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος για τον προορισμό

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι Τανζανίας 385 € από 
Αθήνα και 375 € από Θεσσαλονίκη. Βίζα Τανζανίας. Τοπικοί 
φόροι για τη Ζανζιβάρη, 1 USD την ημέρα/άτομο, πληρωτέο 
στο ξενοδοχείο. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό 
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό 
διαθέσιμο ναύλο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ*

Ngorongoro Sopa 4* 
Serengeti Sopa 4*

Kirurumu Tended Lodge 4* 
Tarangire Sopa 4*  

The Karafuu Zanzibar 5* 9 ημέρες 
7 νύχτες

1/11-22/12 2925 €

1/1-29/2 3075 €

1-31/3 3155 €

1-30/4 2615 €

Ngorongoro Serena 5*  
Serengeti Serena 5*

Lake Manyara Serena 5*
Tarangire Sopa 4* 

The Karafuu Zanzibar 5*

1/11-22/12 2955 €

1/1-29/2 3355 €

1-31/3 2985 €

1-30/4 2695 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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1η μέρα: Άθήνα/Θεσσαλονίκη - Ναϊρόμπι
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στο Ναϊρόμπι.
2η μέρα: Ναϊρόμπι - Άμπερντάρες
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Κένυας και, αφού ξεκουραστούμε, ξεκινάμε 
οδικώς με τα ειδικά 4x4 για το Πάρκο Αμπερντάρες, βόρεια της Αφρικανικής σαβάνας. 
Θα φτάσουμε στην ώρα για το μεσημεριανό μας στο Lodge έξω από το πάρκο. Έπειτα 
μπαίνουμε στο πάρκο με τα τζιπ και χωρίς τις βαλίτσες μας, αλλά μόνο με ένα σακίδιο 
για διανυκτέρευση! Αφού τακτοποιηθούμε στο Treetops Lodge, η μέρα είναι ελεύθερη 
για να παρακολουθήσουμε από ψηλά τα άγρια ζώα που επισκέπτονται το νερό για να 
ξεδιψάσουν. Δείπνο.
3η μέρα: Πάρκο Άμπερντάρες - Λίμνη Νακούρου & Λίμνη Ναϊβάσα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο εξωτερικό ξενοδοχείο για το πρωινό μας. Αφού πάρουμε 
και τις βαλίτσες μας ξεκινάμε μέσω του Rift Valley, του μεγαλύτερου ρήγματος στον 
κόσμο με τη φαντασμαγορική θέα του βουνού Longonot, για τη Λίμνη Νακούρου, με τα 
ροζ φλαμίνγκο, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια και λεοπαρδάλεις. Μετά το μεσημεριανό 
μας στο Lake Nakuru Lodge θα κατευθυνθούμε στη Λίμνη Ναϊβάσα με τα 450 είδη 
πουλιών. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο επιλεγμένο μας λοτζ, δείπνο.
4η μέρα: Λίμνη Ναϊβάσα - Πάρκο Μασάι Μάρα
Πρωινό και αναχωρούμε για το εθνικό πάρκο των Μασάι Μάρα, το πλουσιότερο στον 
κόσμο με άγρια ζώα. Άφιξη στο Keekorok Lodge, τακτοποίηση και μεσημεριανό. Το 
απόγευμα σαφάρι, όπου θα συναντήσουμε ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, 
λιοντάρια, ρινόκερους κ.ά. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μασάι Μάρα
Για τη μέρα αυτήν έχουμε δύο προτάσεις: είτε μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή σε 
ένα πρωινό φωτογραφικό σαφάρι με αερόστατο πάνω από το πάρκο, με το πρωινό μας 
σε καλάθι, ή σε ένα πολύ πρωινό φωτογραφικό επίγειο σαφάρι και πρωινό στο λοτζ. 
Μεσημεριανό άλλο ένα σαφάρι. Δείπνο.
6η μέρα: Πάρκο Μασάι Μάρα - Ναϊρόμπι
Μετά το πρωινό μας μεταφορά πίσω στο Ναϊρόμπι με άφιξη στο ξενοδοχείο το μεσημέρι. 
Το βράδυ θα μεταφερθούμε για δείπνο στο παραδοσιακό εστιατόριο Καρνιβόρε που έχει 
ψηφιστεί ανάμεσα στα 10 καλύτερα του κόσμου.
7η-8η μέρα: Ναϊρόμπι - Άθήνα/Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα στην πρωτεύουσα. Αργά το απόγευμα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την διεθνή πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού, παίρνοντας μαζί μας αξέχαστες εντυπώσεις. Άφιξη την επομένη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Qatar Airways» από 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη μέσω Ντόχα κάθε Δευτέρα. 
Δυνατότητα και με την «Turkish» ή «Emirates» 

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία/λοτζ 4* και 4*S  
με πλήρη διατροφή στα σαφάρι

 ✓ 1 διανυκτέρευση στο Ναϊρόμπι σε 4* με πρωινό
 ✓ 1 δείπνο στο εστιατόριο Καρνιβόρε στο Ναϊρόμπι
 ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
 ✓ Εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται  
στο πρόγραμμα

 ✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και 
οδηγών για τα σαφάρι

 ✓ Είσοδοι στα Πάρκα
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 360 € το άτομο 
από Αθήνα & 340 € από Θεσ/νίκη  
Προσωπικά έξοδα, ποτά, υπέρβαση ορίου αποσκευών 
Βίζα εισόδου 50 USD που πληρώνεται και εκδίδεται 
επιτόπου με την είσοδο στη χώρα 
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς και οδηγούς 
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό 
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Κένυα Σαφάρι 
Μασάι Μάρα
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ*

Ξενοδοχεία 
Lodge 4*/4*S

10 ημέρες 
8 νύχτες

1/11-19/12 & 
3/1-30/4

1545 €

20/12-2/1 1825 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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Κένυα Σαφάρι 
Μομπάσα

10 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

1η μέρα: Άθήνα/Θεσσαλονίκη - Ναϊρόμπι
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στο Ναϊρόμπι.

2η μέρα: Ναϊρόμπι - Άμπερντάρες
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Κένυας και, αφού ξεκουραστούμε, ξεκινάμε οδικώς με τα 
ειδικά 4x4 για το Πάρκο Αμπερντάρες, βόρεια της Αφρικανικής σαβάνας. Θα φτάσουμε στην ώρα 
για το μεσημεριανό μας στο Lodge έξω από το πάρκο. Έπειτα μπαίνουμε στο πάρκο με τα τζιπ και 
χωρίς τις βαλίτσες μας, αλλά μόνο με ένα σακίδιο για διανυκτέρευση! Αφού τακτοποιηθούμε στο 
Treetops Lodge, η μέρα είναι ελεύθερη για να παρακολουθήσουμε από ψηλά τα άγρια ζώα που 
επισκέπτονται το νερό για να ξεδιψάσουν. Δείπνο.

3η μέρα: Πάρκο Άμπερντάρες - Λίμνη Νακούρου & Λίμνη Ναϊβάσα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο εξωτερικό ξενοδοχείο για πρωινό. Αφού πάρουμε τις βαλίτσες μας 
ξεκινάμε μέσω του Rift Valley, του μεγαλύτερου ρήγματος στον κόσμο με τη φαντασμαγορική θέα 
του βουνού Longonot, για τη Λίμνη Νακούρου, με τα ροζ φλαμίνγκο, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια 
κ.ά. Μετά το μεσημεριανό μας στο Lake Nakuru Lodge θα κατευθυνθούμε στη Λίμνη Ναϊβάσα με  
τα 450 είδη πουλιών. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο επιλεγμένο μας λοτζ, δείπνο.

4η μέρα: Λίμνη Ναϊβάσα - Πάρκο Μασάι Μάρα
Πρωινό και αναχωρούμε για το εθνικό πάρκο των Μασάι Μάρα, το πλουσιότερο στον κόσμο με 
άγρια ζώα. Άφιξη στο Keekorok Lodge, τακτοποίηση και μεσημεριανό. Το απόγευμα σαφάρι, όπου 
θα συναντήσουμε ελέφαντες, ζέβρες, λιοντάρια, ρινόκερους κ.ά. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μασάι Μάρα
Για τη μέρα αυτήν έχουμε δύο προτάσεις: είτε να δηλώσουμε συμμετοχή σε ένα πρωινό φωτογρα-
φικό σαφάρι με αερόστατο πάνω από το πάρκο, με το πρωινό μας σε καλάθι, ή σε ένα πολύ πρωινό 
φωτογραφικό επίγειο σαφάρι και πρωινό στο λοτζ. Μεσημεριανό και άλλο ένα σαφάρι. Δείπνο.

6η-8η μέρα: Πάρκο Μασάι Μάρα - Ναϊρόμπι - Μομπάσα
Πρωινό και επιστροφή στο Ναϊρόμπι για την εσωτερική πτήση προς τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Κένυας, την Μομπάσα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη παραθαλάσσια ζώνη της πόλης και 
διανυκτέρευση. Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσετε ξεκούραση, ήλιο και θάλασσα.

9η-10η μέρα: Μομπάσα - Άθήνα/Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής. Άφιξη την επομένη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» από 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη μέσω Κων/πολης κάθε Δευτέρα. 
Δυνατότητα και με την «Qatar» ή την «Emirates»

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία/λοτζ 4* και 4*S 
με πλήρη διατροφή στα σαφάρι

 ✓ 3 διανυκτερεύσεις στη Μομπάσα με All Inclusive  
σε 4*S (Νeptune Beach Resort)

 ✓ Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
 ✓ Εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται  
στο πρόγραμμα

 ✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και 
οδηγών για τα σαφάρι

 ✓ Είσοδοι στα Πάρκα
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 340 € το άτομο 
από Αθήνα & 325 € από Θεσσαλονίκη
Προσωπικά έξοδα, ποτά, υπέρβαση ορίου αποσκευών
Βίζα εισόδου 50 USD που πληρώνεται και εκδίδεται 
επιτόπου με την είσοδο στη χώρα
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς και οδηγούς
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό 
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό 
διαθέσιμο ναύλο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ*

Ξενοδοχεία 
Lodge 4*/4*S

10 ημέρες 
8 νύχτες

1/11-20/12 & 
5/1-30/4

1755 €

21/12-4/1 2035 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων



142

1η μέρα: Άθήνα - Μπαλί
Πτήση για το Μπαλί μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη την επομένη μέρα.
2η μέρα: Μπαλί
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για μπάνιο ή μια μικρή βόλτα.
3η μέρα: Μπαλί
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στην ενδοχώρα του νησιού. Θα ξεκινήσουμε για ένα 
κοντινό χωριό, όπου θα δούμε το θρησκευτικό χορό Μπαρόνγκ, μια παράσταση με 
μουσική, χορό και μυθικά πλάσματα περίτεχνα στολισμένα! Έπειτα θα μεταβούμε 
στο χωριό Μας με τα ξυλόγλυπτα και θα συνεχίσουμε για το ορεινό Κινταμάνι με την 
υπέροχη θέα στη λίμνη Μπατούρ και το ομώνυμο ηφαίστειο. Τελευταίος μας σταθμός  
η ιερή πηγή Ταμπασιρίνγκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
4η μέρα: Μπαλί
Μετά το πρωινό εξερεύνηση της ανατολικής πλευράς του νησιού. Θα ξεκινήσουμε 
με επίσκεψη στο υψηλότερο ηφαίστειο του νησιού, το Μάουντ Αγκούνγκ. Στους 
πρόποδές του βρίσκεται ο σημαντικός Ινδουιστικός ναός Μπεσακί. Στάση στην κοιλάδα 
Μπουκίτ Τζαμπούλ και επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό Πενγκλιπουράν, έναν 
άριστα διατηρημένο παραδοσιακό οικισμό με θαυμαστά οικοδομήματα και φιλόξενους 
κατοίκους, που περιτριγυρίζεται από δάση μπαμπού. Αργά το απόγευμα επιστροφή.
5η μέρα: Μπαλί - Άρχιπέλαγος Φλόρες - Λαμπουάν Μπάτζο
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας ως το Labuan Bajo, στο 
δυτικό κομμάτι του νησιού Flores, όπου θα τακτοποιηθούμε σε ξενοδοχείο. Νωρίς το 
απόγευμα θα επισκεφθούμε τη μεγάλη σπηλιά Μπατού Τσερμίν με τις εντυπωσιακές 
αντανακλάσεις. Θα επισκεφθούμε την τοπική αγορά, θα θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα 
στο γραφικό λιμανάκι εκεί κοντά κι έπειτα θα δειπνήσουμε σε εστιατόριο. 
6η μέρα: Λαμπουάν Μπάτζο - Νησί Ρίνκα - Κομόντο - Ροζ Παραλία
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι για το νησί Ρίνκα. Πεζοπορία - trekking με 
δασοφύλακα στο τροπικό δάσος. Θα δείτε μεγαλόσωμους δράκους, άγρια άλογα 
κ.ά. Συνεχίζουμε για το νησί του Κομόντο. Γεύμα στο πλοίο και μετάβαση στη Ροζ 
Παραλία για κολύμπι και παρατήρηση του βυθού με τα εξωτικά ψάρια και τα κοράλλια. 
Επιστρέφουμε στο Λαμπουάν Μπάτζο, δείπνο σε εστιατόριο.
7η μέρα: Λαμπουάν Μπάτζο - Μπαλί
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για το Μπαλί. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Μπαλί
Πρωινό, χαλάρωση στην πισίνα ή στη θάλασσα και από το μεσημέρι η μέρα είναι 
αφιερωμένη στις παραδοσιακές αγορές. Το βράδυ παράσταση με τοπικούς χορούς. 
9η-10η μέρα: Μπαλί - Άθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αναχώρηση από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με την 
«Singapore Airlines» μέσω Κωνσταντινούπολης και 
Σιγκαπούρης

 ✓ Δυνατότητα επέκτασης στη Σιγκαπούρη για 2 νύχτες από 
155 € το άτομο σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό, ξενάγηση 
στη Σιγκαπούρη και 20 άλλες υπηρεσίες

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* τύπου Sadara 
Boutique Resort στο Μπαλί με Αμερικανικό πρωινό

 ✓ 2 διανυκτερεύσεις σε 4* στο Λαμπουάν Μπάτζο  
με πρωινό

 ✓ Eπιπλέον γεύμα στο Αρχιπέλαγος
 ✓ Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο λιμάνι
 ✓ Ημερήσιο ταξίδι με πλοίο στα νησιά Ρίνκα και Κομόντο 
 ✓ Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα 
πραγματοποιούνται με κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα

 ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται 
 ✓ Είσοδοι στο πάρκο
 ✓ Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου και ασφάλεια 
αστικής ευθύνης

 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι με την «Singapore 
Airlines» (475 € το άτομο από Αθήνα & Θεσσαλονίκη). 
Προσωπικά έξοδα, ποτά. Τοπικοί φόροι Ινδονησίας για τη 
φωτογράφιση - βιντεοσκόπηση (από 50.000 έως 150.000 
ρουπίες ανάλογα με το είδος της κάμερας), πληρωτέες 
επιτόπου στο πάρκο των δράκων. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά 
στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό

Mπαλί 
Δράκοι Κομόντο
10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ 20

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ* 2ΚΛΙΝΟ**

Puri Sari Resort 4*  
Sadara Boutique Resort Bali 4* 10 ημέρες 

7 νύχτες

1330 € 1235 €

Jayakarta Flores 4*  
Sadara Boutique Resort Bali 4*

1365 € 1265 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Επιβάρυνση για την περίοδο 23/12 έως 4/1: 70 €/άτομο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό 
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό 
διαθέσιμο ναύλο.
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Ταξιδέψτε μαζί μας 
στους πιο συναρπαστικούς προορισμούς!
Ανακαλύψτε τα εξειδικευμένα ατομικά γαμήλια πακέτα μας 
και ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι των ονείρων σας! 
Εμπιστευτείτε και εξερευνήστε μαζί μας μαγευτικά μέρη, 
επιβλητικά μνημεία και άγνωστους πολιτισμούς...
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ΓΈΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ 
ΒΆΣΈΙ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΙΚΟΥ ΔΙΆΤΆΓΜΆΤΟΣ 7/2018, ΚΆΤ’ ΈΦΆΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΆΣ EE 2015/2302 

Οι όροι συμμετοχής ορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή 
της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ τους οποίους παρακαλούμε  να διαβάσετε προσεκτικά. Οι Γενικοί Όροι 
Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.), ρυθμίζουν αφενός  τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη 
ή Μεσολαβητή) που συμμετάσχει σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών με-
ταφοράς και μιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και αφετέρου του Ταξιδιωτικού Γραφείου (η 
Εταιρεία), που πωλεί πακέτα ταξιδίων(ταξίδι), που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανω-
τής. Ο Ταξιδιώτης, τα μέλη ή όχι  της οικογένειάς του και οι συμμετάσχοντες, μέσω συλλόγων, 
σχολών, εταιριών, πρακτορείων ή άλλων φορέων, με τη συμμετοχή ή τη μεσολάβησή τους στο 
ταξίδι της Εταιρείας ή άλλου διοργανωτή θεωρείται αυτονόητο ότι  αποδέχονται ανεπιφύλακτα 
το πρόγραμμα του ταξιδιού και τους παρακάτω Γ.Ο.Σ., τους οποίους μελέτησαν προσεκτικά, κα-
τανόησαν και δεσμεύονται να τηρήσουν ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους Οι πληροφορίες, 
τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί 
από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την 
περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξι-
διών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμί-
ως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε 
άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

1. ΔΙΟΡΓΆΝΏΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΆΦΈΙΟ
Η Εταιρεία μας SMILEACADIMOS ΙΚΕ έχει λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με αριθμό 
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601 Η Εταιρεία μας διοργανώνει ταξίδια, η ίδια ή σε συνεργασία με 
άλλους διοργανωτές, τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, λειτουργούσα 
ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπη-
ρεσιών που χρησιμοποιεί (μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία, κ.ά.) 
στους οποίους δεν έχει μεν άμεσο έλεγχο αλλά θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του 
ταξιδιώτη ως μεσολαβητής των πελατών της. O Μεσολαβητής πράκτορας είναι μεταπωλητής 
των ταξιδιών και δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.

2. ΈΓΓΡΆΦΈΣ - ΣΥΜΜΈΤΟΧΗ ΣΤΆ ΟΡΓΆΝΏΜΈΝΆ ΤΆΞΙΔΙΆ
Οι έγκυρες εγγραφές στα ταξίδια και οι κρατήσεις θέσεων γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία 
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο και μέσω της ιστο-
σελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκε-
κριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής -συνήθως 
το 30 % - ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς το 
τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης 
με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην 
απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρη-
σης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, 
εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 
πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού 
στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον στην εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση 
και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προ-
βλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, 
έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες 
του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις 
ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο 
θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. Σε κάποιες οργανωμένες 
αεροπορικές εκδρομές, εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρη-
σης/άφιξης για να διευκολύνει τα ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο 
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το 
αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής. Η εταιρεία  μας, δε φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και 
ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

3. ΤΙΜΈΣ ΤΆΞΙΔΙΏΝ - ΈΠΙΒΆΡΥΝΣΈΙΣ κλπ
Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στο ισχύον έντυπο της Εταιρείας, υπολογίζονται κατά την 
ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπό της, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους 
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, πάσης φύσεως, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ, 
καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 
πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες 
κόστους αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξι-
διού. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης 
έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυ-
ρωτικά, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, και να του 
επιστραφούν τα χρήματα ατόκως. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τη μειωμένη συμμετοχή (κάτω των 
20 ατόμων) στο ταξίδι, καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου στην περίπτωση που τα εισιτήρια 
του γκρουπ έχουν συμπληρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή 
ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Οι παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών), 
όπου υπάρχουν, ποικίλλουν και παραχωρούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο 
ίδιο δωμάτιο / καμπίνα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα έκπτωσης προεγγραφής ή διάθεσης θέσεων 
«τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς δικαίωμα των υπόλοι-
πων ταξιδιωτών να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός 
φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί 
τόπου στα ξενοδοχεία.

4. ΥΠΟΧΡΈΏΣΈΙΣ - ΈΥΘΥΝΈΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΆΦΈΙΟΥ (ΈΤΆΙΡΈΙΆΣ)
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
ταξίδια που διαθέτει στους Ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου 
που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων, κ.ά.), δεν έχει, ωστόσο, και 

δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και ευθύνη. Η Εταιρεία έχοντας εξαντλήσει 
κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παρα-
λείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για 
τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων μεταφορι-
κών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.ά.), λόγω αποκλεισμού περιοχών, 
λοιπών απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτίων. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πι-
θανών μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, 
οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες 
των μετακινήσεων/πτήσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
περιπτώσεις απεργιών, αποκλεισμού περιοχών λόγω καιρικών, υγειονομικών, τρομοκρατικών, 
πολεμικών, τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατειών και άλλων παρεμφερών περιπτώσε-
ων ανωτέρας βίας και για κάθε ζημιά, ατύχημα, απώλεια ζωής ή αντικειμένων. Η Εταιρεία θα 
εξαντλήσει κάθε τρόπο βοήθειας για τη συνέχιση του ταξιδιού ή επαναπατρισμό των ταξιδιωτών, 
αλλά χωρίς ευθύνη ή οικονομική επιβάρυνση, η οποία θα βαρύνει τους ταξιδιώτες ως να ταξί-
δευαν κατ’ ιδίαν αντιμετωπίζοντας ανάλογες έκτακτες καταστάσεις. Συνιστάται στους ταξιδιώτες 
της περιφέρειας να βρίσκονται μία μέρα πριν στους τόπους των αναχωρήσεων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αλλαγές δρομολογίων ή άλλο έκτακτο πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις πλημ-
μελούς παροχής υπηρεσίας να γίνεται άμεση αναφορά στο συνοδό και αν δεν προβλέπεται, 
στον τοπικό πράκτορα με κοινοποίηση στην Εταιρεία, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Άλλως, 
θα πρέπει το πρόβλημα να αναφερθεί εγγράφως στην Εταιρεία με την επιστροφή και εντός 10 
ημερών, επισυνάπτοντας κάθε στοιχείο για την αιτιολόγησή του. Η τυχόν αποζημίωση για τη 
μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο της αξίας της επιμέρους υπηρεσίας. 
Ελάχιστη συμμετοχή για όλα τα ταξίδια είναι τα είκοσι (20) ενήλικα άτομα. Εφόσον ο αριθμός 
αυτός δεν συμπληρωθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει 
τους Ταξιδιώτες μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει 
τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς άλλη υποχρέωση, εκτός εάν δεχθούν τη διαφορά από τη 
μειωμένη συμμετοχή. Η διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που 
αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής του ταξιδιού), την οποία 
υπογράφει και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή Μεσολαβητής. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται 
αυτό που οι Ταξιδιώτες ή Μεσολαβητές παραλαμβάνουν και αποδέχονται, με τα ενημερωτικά 
ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση με τις τυχόν έκτακτες αλλαγές, και έχουν 
υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην ομάδα που ενέγραψαν στο ταξίδι. Παροχές που δεν ανα-
φέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται 
ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία μας είτε διατίθενται με επι-
πλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή 
τους. Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποι-
ούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η εταιρεία μας  θα 
εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνο-
νται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα 
- Παρασκευή 10:00-17:00).

5. ΥΠΟΧΡΈΏΣΈΙΣ - ΈΥΘΥΝΈΣ ΤΆΞΙΔΙΏΤΏΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανά-
λογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα 
του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους 
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξε-
ναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν 
αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστρο-
φής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει 
την επανασύνδεση. Η εταιρεία μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, 
χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση.

Στα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.ά. θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν 
την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο Ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώ-
νει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις ή άλλο δρομολόγιό του με τη μεταφορική εταιρεία και να 
βεβαιώνει ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο, λιμάνι, terminal, σταθμό, πραγματοποιείται η 
μετακίνησή του. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης του Ταξιδιώτη ή 
οικιοθελούς διακοπής του ταξιδιού συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, εφόσον 
δεν καταστεί δυνατόν να επανασυνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της εταιρείας 
αλλά με δικά του έξοδα (άλλο εισιτήριο κ.λπ.). Οποιαδήποτε μετακίνηση του ταξιδιώτη εκτός 
ομάδας βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιον. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για 
τις υπηρεσίες του ταξιδιού που δεν παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη εξαιτίας δικής του αμέλειας 
ή ευθύνης, ασθένειας ή ατυχήματος. Οι μεταφορείς, ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, 
καθώς και η Εταιρεία, δεν δέχονται την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων για λόγους 
ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών επεμβάσεων κ.ά. και συνιστούμε στον Ταξιδιώτη να ασφα-
λιστεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Ασχέτως της υποχρέωσής της, η Εταιρεία θα βοηθήσει για τυχόν 
επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι παροχείς δεχθούν τα δικαιολογητικά που παρασχεθούν. Αν 
ο Ταξιδιώτης αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στο οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή 
εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο δικό του άτομο, με τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώ-
ρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες 
πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού ή 
ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από τη σχετική εκχώρηση, ο εκχωρών και ο εκδοχέας 
ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην Εταιρεία για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των αερομεταφορέων πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του 
ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας 
θέσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με πιθανή επιβάρυνση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη 
σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η δε υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.

6. ΞΈΝΆΓΗΣΈΙΣ - ΈΚΔΡΟΜΈΣ - ΜΟΥΣΈΙΆ - ΠΡΟΆΙΡΈΤΙΚΆ
Στις εθνικές αργίες και ημιαργίες οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους 
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πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα, 
λόγω αργιών και μη λειτουργίας τους. Στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεμφερείς χώρους, εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στο 
πρόγραμμα του ταξιδιού. Στις προαιρετικές ξεναγήσεις/εκδρομές /εκδηλώσεις που αποφασίζο-
νται οργανώνονται και πληρώνονται στο εξωτερικό, απαιτείται ένας μίνιμουμ αριθμός συμμετο-
χής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση και τις τιμές που θα προσφερθούν και 
είναι στην απόλυτη κρίση των ταξιδιωτών να συμμετέχουν ή όχι στις προαιρετικές εκδρομές ή 
άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα και η διάρκεια των ξεναγήσεων ποικίλλει και 
καθορίζεται από τους τουριστικούς και ξεναγικούς φορείς του κάθε τόπου.

7. ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΆ - ΚΆΤΆΛΥΜΆΤΆ/ ΠΛΟΙΆ ΚΆΙ ΆΛΛΆ ΜΈΣΆ ΜΈΤΆΦΟΡΆΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και 
των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων τα-
ξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική 
κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα 
δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα 
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και 
το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα 
δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση των 
ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα 
στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Αν, 
λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο 
με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς 
τους ταξιδιώτες.

Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμ-
ματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο 
και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το 
δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρα-
τήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λει-
τουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου δραστηριοποιούνται αυτά και τα δωμάτια που 
κλείνονται είναι απλά (standard). Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπη-
ρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του ταξιδιού. Δεν υπάρχει ενιαίο 
κριτήριο διεθνώς παραδεκτό, συνεπώς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους τα ξενοδοχεία, έστω 
και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων κατασκευάζο-
νται για δύο κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι 
ουσιαστικά δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι 
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται 
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00 
της ημέρας αναχώρησης. Αν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχω-
ρήσει αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο, εφόσον υπάρχει 
διαθεσιμότητα. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο 
μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν 
έχει ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να δια-
θέσει σε άλλους το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης. Στην περίπτωση υπεράριθμων 
κρατήσεων (οverbookings) από την πλευρά του ξενοδοχείου, αυτό και η Εταιρεία θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να τακτοποιήσει τους ταξιδιώτες, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη 
χώρα υποδοχής. Στα ταξίδια της Ελλάδας που γίνονται με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά 
εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αντιθέτως στα ταξίδια εξωτερικού με 
πούλμαν οι θέσεις αλλάζουν καθημερινά. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν 
υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την ώρα της αναχώρησης από 
το ξενοδοχείο μέχρι και την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η επίσκεψη/εκδρομή μισής μέρας δεν 
θα υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την αναχώρηση έως 
και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι 
αεροπορικές εταιρίες και για δικούς τους λόγους (βλάβες αεροσκαφών κ.ά.) ορισμένες φορές 
ναυλώνουν για τις πτήσεις τους αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας, αλλάζουν τα ωράρια 
των πτήσεων από πρωί σε απόγευμα και αντίστροφα, καθώς και τους τύπους των αεροσκαφών 
τους. Οι αλλαγές αυτές είναι αποδεκτές από την ΙΑΤΑ και δεν συνιστούν δικαίωμα ακύρωσης του 
ταξιδιού χωρίς την πληρωμή ακυρωτικών από τους ταξιδιώτες.

8 ΔΙΆΒΆΤΗΡΙΆ - ΘΈΏΡΗΣΈΙΣ ΈΙΣΟΔΟΥ(VISA) - ΥΓΈΙΟΝΟΜΙΚΈΣ ΔΙΆΤΥΠΏΣΈΙΣ κ.α.
Για όλους τους συμμετέχοντες στα ταξίδια εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου σε 
ισχύ, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη 
Schengen μπορείτε να ταξιδέψετε και με αστυνομικές ταυτότητες με λατινικά στοιχεία. Η Εταιρεία 
συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την επιστρο-
φή σας. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά 3, 6 ή 12 
μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία δήλω-
σης συμμετοχής έκαστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν αυτές απαιτούνται. 
Η ισχύς και έκδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κ.ά.) είναι ευθύνη 
του Ταξιδιώτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι 
ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγρα-
φα (διαβατήρια, κ.λπ.). Επίσης, οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς 
την Εταιρεία και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των 
χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) 
ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, 
καθώς και για την επανείσοδό τους στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της 
έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της 
συμμετοχής του ταξιδιώτη χωρίς ακυρωτικά. Η Εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τα 
ταξίδια, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή κ.ά. Λόγω, 
όμως, των συχνών κατά τόπους επιδημικών αλλαγών και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων 
του κάθε Ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη να απευθυνθεί στις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές 
αρχές για πιο υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, ή στο θεράποντα ιατρό του αναφέροντας αν 

θα ταξιδέψει σε περιοχές ακραίων συνθηκών επιδημιών, ψύχους, θερμοκρασίας, υψομέτρου ή 
άλλων παρεμφερών τοπικών συνθηκών.

9. ΆΣΦΆΛΙΣΗ
Η Εταιρεία έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για 
κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των 
πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμέ-
νου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή 
πτώχευσης. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει 
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, 
απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό 
των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα οποία 
δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα 
στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας. Επι-
πλέον, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες καλύψεις ανάλογα με 
τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτω-
ση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε 
να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Ασφάλισης Ασθένειας”.

10. ΆΠΟΣΚΈΥΈΣ

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους ,παραδίδονται στο μεταφορέα και πα-
ραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδός 
του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών ισχύουν ο Κανονι-
σμός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον, 
καθώς και για τα ξενοδοχεία, η δε ευθύνη στην περίπτωση αυτήν περιορίζεται σύμφωνα με τις 
Συνθήκες αυτές. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών και 
των τυχόν τιμαλφών και αντικειμένων αξίας και συνιστούμε την ανάλογη ασφάλισή τους ή να μην 
τα πάρετε μαζί σας. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με λεωφορείο) η 
Μεταφορική Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μιας βαλίτσας κανονι-
κού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλών, εκτός αν άλλως αναφέρεται (π.χ. στις πτήσεις εσωτερι-
κού ΗΠΑ υπάρχουν χρεώσεις για κάθε βαλίτσα). Εκτός από την αποσκευή, ο ταξιδιώτης δικαιούται 
και μια μικρή χειραποσκευή με μάξιμουμ διαστάσεις 50x40x25 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος). 
Αν ο ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί ο μεταφορέας να 
χρεώσει επιβάρυνση και υποχρεούται ο ταξιδιώτης να πληρώσει επί τόπου.

11. ΆΚΥΡΏΣΈΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του Ταξιδιώτη, οφείλονται ακυρωτικά ή έξοδα φακέλου με τις 
πιο κάτω προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι. Οι ακυρώσεις 
γίνονται μόνο εγγράφως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και 
αναχώρησης της εκδρομής και επιδέχονται, κατ’ άτομο, τις παρακάτω επιβαρύνσεις (εφόσον δεν 
είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο):

• Προ 21 ημερών από την αναχώρηση:  
€30 για ταξίδια στην Ελλάδα και €50 για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά 
έξοδα.

• 20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση:   
40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

• 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:  
60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

• 6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση  
(non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Στους ειδικούς αεροπορικούς ναύλους, όταν αγοραστεί το εισιτήριο και ακυρωθεί, χρεώνεται 
μέχρι και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων. Για 
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων 
της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε ταξίδι-κρουαζιέρα, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας.

Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους 
όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώ-
σεων του κάθε ξενοδοχείου, πράκτορα κ.λπ.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί 
τα αντίστοιχα ποσά από τους Ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που 
πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, εκτός των ακυρωτικών, 
επειδή ο ταξιδεύων θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο, θα χρεωθεί επιπλέον για τη χρήση 
αυτήν. Επίσης, επιβαρύνεται με τα έξοδα συμμετοχής σε τυχόν συνέδριο, εισιτήρια αγώνων και 
άλλων πλέον υπηρεσιών που ζήτησε για λογαριασμό του και η επιστροφή τους είναι συνήθως 
αδύνατη.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι στις υψηλές περιόδους Εορτών, Πάσχα, Καλοκαιριού, εορταστικών τριημέ-
ρων, καρναβαλιού, συνεδρίων, αθλητικών, καλλιτεχνικών οργανώσεων και άλλων παρεμφερών 
μετακινήσεων, λόγω προπληρωμών των ναύλων, καταλυμάτων, εισιτηρίων κ.λπ. υπηρεσιών, τα 
ακυρωτικά, ασχέτως του χρόνου κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να φτάσουν στο 100%.

12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΆΦΟΡΏΝ

Η εταιρεία μας  και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που 
μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση 
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φι-
λικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 
και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, 
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
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