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Γιατί να ταξιδέψετε μαζί μας
Προσέχουμε την κάθε λεπτομέρεια του ταξιδιού σας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Έχουμε ταξιδέψει, έχουμε δει και έχουμε επιλέξει για εσάς τα καλύτερα σημεία για τον προορισμό 
σας - Τα προγράμματα ανανεώνονται συνεχώς, γιατί σε κάθε τοποθεσία δημιουργούνται νέες 
ωραίες εμπειρίες. Υπάρχει χρόνος και καθοδήγηση για να κάνετε τις επισκέψεις που επιθυμείτε 
εσείς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αν υπολογίσετε τα συνολικά έξοδα που θα είχατε εφόσον ταξιδεύατε μόνοι σας θα δείτε ότι το 
πρόγραμμα μας συμφέρει πολύ! 
ΠΤΗΣΕΙΣ
Μόνο ιδανικές πτήσεις για κάθε ταξίδι με σωστή επιλογή αεροδρομίων και ελάχιστη παραμονή σε 
πιθανούς ενδιάμεσους σταθμούς - Οι τιμές είναι χαμηλές, γιατί κλείνονται ως γκρουπ - Στις 
εταιρίες LOW COST φροντίζουμε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως διαστάσεις-βάρος 
αποσκευών, τυχαία επιλογή θέσης κλπ. - Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης 
βρίσκουμε εμείς άμεσα την καλύτερη λύση για εσάς. 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Αναζητούμε, βρίσκουμε και διαπραγματευόμαστε τις καλύτερες περιπτώσεις διαμονής. 
Προσφέρουμε μόνο ξενοδοχεία που έχουν καλή αναλογία ποιότητας-τιμής. - Οι τιμές είναι 
χαμηλές, γιατί κλείνονται ως γκρουπ - Έχουμε δει το δωμάτιο που θα μείνετε για να αποφύγουμε 
δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως παραπλανητικές φωτογραφίες δωματίων.
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Σε κάθε νέο μέρος χρειαζόμαστε κάποιον για να μας καθοδηγήσει. Οι συνοδοί μας γνωρίζουν 
καλά τον προορισμό και θα είναι εκεί για εσάς. - Δεν θα σας ξεναγήσει μόνο στα τοπικά αξιοθέατα, 
δίνοντας σας μόνο ιστορικά στοιχεία, αλλά θα σας μεταδώσει τον τοπικό τρόπο ζωής και θα σας 
προτείνει μέρη για διασκέδαση.
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ταξιδεύοντας μαζί μας έχετε ασφαλιστικές καλύψεις, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ζήστε την πολύχρωμη και χαρούμενη γιορτή των Αποκριών
Η γιορτή των Αποκριών, αποτελεί ένα έθιμο συνυφασμένο με το γλέντι, το χορό και φυσικά, τη 
μεταμφίεση. Μια γιορτή που λατρεύεται σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, προσφέροντας την 
ευκαιρία σε όλους, να ζήσουν μια ζωντανή και πολύχρωμη εμπειρία, συνδυασμένη με ένα 
ολιγοήμερο ταξίδι σε μαγευτικούς προορισμούς. Με την όμορφη γιορτή να πλησιάζει καθήστε 
αναπαυτικά, βάλτε τον καφέ σας και ξετυλίξτε το παραμύθι σας μέσα από τις αποκριάτικες 
προτάσεις μας για ταξίδι! Η εταιρία μας σας προσφέρει την ευκαιρία να εξερευνήσετε όλες 
εκείνες τις πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες φημίζονται για την αποκριάτικη διάθεσή τους, ενώ 
παράλληλα θα έρθετε σε επαφή με όλες τις ιδιαίτερες παραδόσεις και τα έθιμα της εκάστοτε 
περιοχής. Ακόμη, προτείνουμε πόλεις στην Ευρώπη με άκρως αποκριάτικη ιστορία, να δείτε το πιο 
διάσημο καρναβάλι στην Ευρώπη της Βενετίας ή να δείτε την ξακουστή παρέλαση στη Βαλέτα της 
Μάλτας, συνδυάζοντας και ειδικά πακέτα εκδρομών. Θα έχετε την ευκαιρία να διασκεδάσετε σε 
ξέφρενους ρυθμούς, να αναβιώσετε αξιοσημείωτα έθιμα αλλά και να γνωρίσετε νέους τόπους. 
Φορέστε την πιο ευφάνταστη στολή σας και πάμε να βιώσουμε την εμπειρία του καρναβαλιού, 
έτσι όπως πρέπει!

Καλές Απόκριες!
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΩΝ



Περιεχόμενα
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εταιρία μας σας προσφέρει, πέρα από την ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, η οποία είναι υποχρεωτική από την Ε.Ε. τη 
δυνατότητα να λάβετε την ασφάλιση που καλύπτει εσάς όσο και ένα συνοδό μέλος σε περίπτωση νόσησης από 
Covid - 19, με αποζημίωση το 70% του συνολικού ποσού της εκδρομής (μέγιστη αποζημίωση 1050 ευρώ ανά 
άτομο). Κόστος ασφάλισης για ταξίδια εσωτερικού 10€ και για ταξίδια εξωτερικού 20€

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ PARKING
Μην χάνετε χρόνο και χρήμα ψάχνοντας που θα παρκάρετε το αυτοκίνητο σας για να πραγματοποιήσετε το ταξίδι 
σας, έχουμε φροντίσει εμείς για εσάς. Κάνοντας την κράτηση σας στο γραφείο μας εξασφαλίζετε ειδικές 
μειωμένες τιμές στους παρακάτω χώρους:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Central Parking (Νικ. Γερμανού 1 – Τσιμισκή)
Είναι το πιο σύγχρονο parking της Θεσσαλονίκης βασισμένο στο αυτοματοποιημένο παρκάρισμα και βρίσκεται σε 
απόσταση μόλις 120 μέτρων από το σημείο αναχώρησης των οδικών εκδρομών του γραφείου μας.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ 4-6 ΗΜΕΡΕΣ: 40€ | ΤΙΜΗ ΓΙΑ 4-6 ΗΜΕΡΕΣ: 50€
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Skypark, Αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’
Το parking βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και παρέχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο 
των αναχωρήσεων/αφίξεων.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ:  3 ΗΜΕΡΕΣ: 12€ | 4 ΗΜΕΡΕΣ: 15€ |  5 ΗΜΕΡΕΣ: 18€ | 6 ΗΜΕΡΕΣ: 21€ 7 ΗΜΕΡΕΣ: 23€ |  8 ΗΜΕΡΕΣ: 27€

Οι δύο παραπάνω χώροι Parking είναι φυλασσόμενοι όλο το 24ωρο. 

04-05 GLAMOUR ΠΑΡΙΣΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ
06-07 ΡΩΜΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ
08-09 ΜΑΛΤΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
10-11  ΒΕΝΕΤΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

12-13 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 4, 5 ΗΜΕΡΕΣ 
14-15 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 4 ΗΜΕΡΕΣ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
16-17 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 4, 5 ΗΜΕΡΕΣ & 4 ΗΜΕΡΕΣ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ  
18-19 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΚΟΜΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ 
20-21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  4 ΗΜΕΡΕΣ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
22-23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  4 ΗΜΕΡΕΣ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
24-25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  5 ΗΜΕΡΕΣ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
26-27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  5 ΗΜΕΡΕΣ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
28-29 ΔΑΛΜΑΤΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
30-31 ΣΟΦΙΑ 3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
32-33 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
34-35 ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
36-37 ΟΧΡΙΔΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ
38-39 ΑΪΒΑΛΙ 4 ΗΜΕΡΕΣ
40-41 ΡΕΘΥΜΝΟ 4 ΗΜΕΡΕΣ
42-43 ΠΑΤΡΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
44-45 ΚΕΡΚΥΡΑ 3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
46-47 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ
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ΗΜΕΡΕΣ

H πόλη του Φωτός
Glamour Παρίσι
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1η Ημέρα |  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ, ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΦΕΛ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και απευθείας πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και μετά την 
παραλαβή των αποσκευών θα συναντήσουμε τον αρχηγό της εκδρομής, που είναι μόνιμος κάτοικος του Παρισιού και απόλυτος 
γνώστης της ιστορίας και κουλτούρας της πόλης. Στη διαδρομή μας προς το κέντρο της πόλης και με την πρώτη γνωριμία μας 
με τα ωραιότερα αξιοθέατα της, θα αρχίσουμε να νοιώθουμε την γαλλική αύρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που 
βρίσκεται δίπλα από το πιο διάσημο σημείο της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθούμε τον 
Πύργο, το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο του κόσμου.

2η Ημέρα |  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας, όπου θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας στάση στο Τροκαντερό, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να φωτογραφίσουμε τον απόλυτο Σταρ της πόλης, τον Πύργο του Άϊφελ, το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο του κόσμου. 
Συνεχίζουμε με την μεγαλύτερη Θριαμβική Αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη Λεωφόρο των Ηλυσίων 
Πεδίων, αλλά και λεωφόρο υπερηφάνειας για την Γαλλική Δημοκρατία, το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, εκθεσιακοί χώροι τέχνης, 
στη συνέχεια των οποίων βρίσκεται η πιο εντυπωσιακή γέφυρα του Αλέξανδρου του ΙΙΙ, το επιβλητικό Μέγαρο των Απομάχων, 
το υπουργείο Εξωτερικών και το Γαλλικό Κοινοβούλιο (Εθνοσυνέλευση). Συνεχίζουμε με την Place de la Concorde (πλατεία 
Ομονοίας), τον παλιό βασιλικό κήπο σήμερα γνωστό ως κήπο του Κεραμεικού, το μουσείο Ορσέ, την αριστοκρατική Place Ven-
dome και το περίφημο ξενοδοχείο Ritz, την εντυπωσιακή Opera Garnier και την Πον Νεφ, την παλιότερη γέφυρα της πόλης. Θα 
διασχίσουμε το νησάκι Σιτέ, το ιστορικό κέντρο δηλαδή, αφού ουσιαστικά εκεί γεννήθηκε η πόλη, για να πλησιάσουμε – τον πιο 

Δώρο
 

εκδρομή 
στις Βερσαλλίες

&
στο διάσημο Βατερλώ

Εξασφαλισμένη 
Προκράτηση
στο Λούβρο

για την αποφυγή 
καθυστερήσεων 

&
Δώρο η Ξενάγηση

Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο 
ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ‘30, ΕΓΡΑΨΕ: “ΑΝ ΔΕΙΤΕ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ, ΤΟΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ”. Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑΥΤΙΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΕ 
ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, 
ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΜΠΡΟΤΕΡΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ!

Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΙ!  ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΗΝ "ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ", ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗ 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΝΑ ΝΟΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΠΝΕΕΙ ΑΥΤΗ 
Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΒΑΤΕΡΛΩ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ Ο 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑΣ ΥΠΕΣΤΗ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ ΤΟΥ. ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ 
ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΜΥΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΩΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΡΑΓΟΥΔΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΟΣΟ 
ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ.



γνωστό καθεδρικό Ναό του κόσμου, την Παναγία των Παρισίων (Notre Dame de Paris), την οποία και θα δούμε εξωτερικά λόγω 
της μεγάλης ζημιάς που υπέστη η οροφή της. Προχωρώντας θα δούμε τη γειτονιά του Καρτιέ Λατέν, το ιστορικό Πανεπιστήμιο 
της Σορβόνης και τους κήπους του Λουξεμβούργου – μια όαση ψυχικής και σωματικής ανάτασης με τα φοβερά σιντριβάνια και 
αγάλματα, αλλά και το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των Μεδίκων. Ακολουθεί το Πάνθεον, νεκρόπολη σημαντικών 
προσωπικοτήτων της χώρας, όπως του Βίκτωρος Ουγκώ, η καλλιτεχνική συνοικία του Σαιν Ζερμαίν με τα διάσημα καφέ les Deux 
magots και café de Flor, η πλατεία του Αγίου Σουλπικίου και η Σχολή Καλών Τεχνών. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια γεμάτοι 
εικόνες θα επισκεφθούμε το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο. Δεν είναι τυχαίο που το αποκαλούν «Ο παγκόσμιος 
Ναός της Τέχνης». Με την επίσημη Ελληνόφωνη ξεναγό μας θα περιπλανηθούμε στους μαγικούς χώρους αυτού του παλιού 
παλατιού και θα θαυμάσουμε τους θησαυρούς του. Θα την ακολουθήσουμε σε ένα ταξίδι εξερεύνησης, σε ένα ταξίδι στον 
χρόνο και στην ανθρώπινη δημιουργία. Φυσικά μεγάλος σταθμός αυτής της επίσκεψης θα είναι η ελληνική πτέρυγα , πυλώνας 
του μουσείου, με τις δύο Ελληνίδες Σταρ, τη Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, αλλά και το τμήμα της 
ζωφόρου του Παρθενώνα με τις Εργασθίνες και τις μετώπες από το ιερό της αρχαίας Ολυμπίας. Συνεχίζουμε στην γειτονική 
πτέρυγα με τη Μόνα Λίζα, και άλλα έργα τέχνης που είναι σταθμοί στην εξέλιξη της Ιταλικής Αναγέννησης. Θα σταθούμε 
επίσης στα αριστουργήματα της Γαλλικής Ζωγραφικής των ζωγράφων του 18ου και 19ου αιώνα που «φωτίζουν» τις μεγάλες 
πινακοθήκες του μουσείου. Τελειώνοντας, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  Αργά το απόγευμα ελάτε να κάνουμε μαζί την πρώτη 
γνωριμία με την πόλη ακολουθώντας μας προαιρετικά στην βραδινή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα περίφημα καραβάκια για 
μια γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι την νύχτα, καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό λόφο της Μονμάρτης με την 
μοναδική Σακρ Κερ και τους υπαίθριους ζωγράφους.

3η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ, ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ , ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΜΑΡΑΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή ανάκτορα στον κόσμο. Από το 1682 ως το 1789 οι 
Βερσαλλίες ήταν πρωτεύουσα της Γαλλίας. Σήμερα αποτελεί ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στη 
διαδρομή μας θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά Ήλιου Λουδοβίκου και θα μάθουμε την ιστορία της 
δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το μηδέν. Για όσους επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το παλάτι ( δεν 
περιλαμβάνεται ξενάγηση ), ενώ σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά σχεδιασμένους κήπους. 
Επιστροφή στο Παρίσι και χρόνος ελεύθερος για αγορές. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το γραφικό Μαραί, γνωστό και ως 
το <Παλιό Παρίσι>, μια αριστοκρατική συνοικία του  Παρισιού  που διατηρεί ακόμα και σήμερα το κλασικό, μεσαιωνικό ύφος της 
και συνδυάζει άψογα την γοητεία και τον ρομαντισμό του παρελθόντος με το σύγχρονο Παρίσι. Με την προ-επαναστατική 
αρχιτεκτονική και τα καταστήματα κατά μήκος των πεζοδρόμων, αυτή η περιοχή είναι πραγματικά ένα υπέροχο θέαμα και ένα 
εξαιρετικό σημείο για βόλτες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να πιείτε ένα άπερολ στο περίφημο Café 
De La Paix και να νοιώσετε την αύρα του θρυλικού αυτού χώρου.

4η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEY
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον κόσμο των ονείρων της Disney. Με την καθοδήγηση του αρχηγού μας 
σας προτείνουμε να μεταβείτε στο θεματικό πάρκο – όνειρο. Το πάρκο χωρίζεται σε 4 «χώρες», όπου η κάθε μία φιλοξενεί 
διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά 
θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα 
ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με 
τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον 
μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM 
με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα περίφημα Ηλύσσια πεδία. 
Περπατήστε στην πιο διάσημη λεωφόρο του κόσμου και βγείτε φωτογραφίες στην Αψίδα του Θριάμβου!

5η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΑΤΕΡΛΟ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια έκπληξη! Θα  αναχωρήσουμε νωρίς το πρωί για το ιστορικό Βατερλό, εκεί που 
ο Αυτοκράτορας Ναπολέων υπέστη την πιο βαριά του ήττα, έχασε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της φήμης και της εξουσίας 
του. Θα δούμε το πεδίο μάχης, θα φωτογραφίσουμε τον εντυπωσιακό λόφο με το άγαλμα του λιονταριού στην κορυφή και 
τελειώνοντας θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

349€ / 389€589€ / 635€ 395€ / 439€23/02 Novotel Eiffel 4*

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσ/νίκη - Παρίσι
14:05-16:10

Σαρλερουά - Θεσ/νίκη
15:35-19:20

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 10 κιλών ανά άτοµο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Μην χάστε την ευκαιρία να βγείτε 
την πιο όµορφη φωτογραφία στον 
υπέροχα φωτισµένο Πύργο του 
Άϊφελ!

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή 2ου παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή
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 1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ, ΒΡΑΔΥΝΗ ΒΟΛΤΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση μας για την αιώνια πόλη.Άφιξη στην πρωτεύουσα της χώρας και 
γνωριμία με την αρχηγό μας. Για το δρόμο προς το κέντρο θα πάρουμε μία πρώτη γεύση της πόλης και στη συνέχεια θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας.

2η Ημέρα | ΡΩΜΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά από ένα καλό πρωινό η ημέρα μας θα ξεκινήσει με την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να 
γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, 
το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου 
θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια με το 
μνημείο του Βίκτωρα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο, ένα χώρο σπαρμένο με αρχαίους ναούς, αγάλματα και ερείπια – μάλιστα 
εδώ ήταν εγκατεστημένες οι ανώτερες τάξεις της πόλης, αλλά και αρκετοί αυτοκράτορες, αλλάκαι τον Τίβερη ποταμό με το νησί 
Τιβερίνα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε μία βραδινή βόλτα στα φωταγωγημένα 
αξιοθέατα της Ρώμης, για να την δείτε, όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα 
διασχίσουμε τη ViaVeneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, 
θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρηνάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στην PiazzaVenezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα 
περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή 
Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη 
ποταμού.Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε χειροποίητα ζυμαρικά σε μία από τις πολλές παραδοσιακές τρατορίες του κέντρου.

5
ΗΜΕΡΕΣ

Aπόκριες στην Αιώνια Πόλη
Ρώμη
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ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗ, ΔΕ ΦΘΑΝΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ! ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΑΔΙΚΟ, ΑΦΟΥ Η 
ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ <ΓΕΜΑΤΗ> ΑΠΟ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ.. 5 ΗΜΕΡΕΣ, ΜΕ ΕΝΑ <ΓΕΜΑΤΟ> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. 



3η Ημέρα | ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Νωρίς το πρωί και μετά από ένα καλό πρωινό , μεταφορά σε ένα από τα κορυφαία μουσεία & στο μικρότερο κρατίδιο του 
κόσμου, το Βατικανό, όπου θα ξεναγηθούμε στα Μουσεία του Βατικανού. Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων 
έργων τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη περίφημη  Καπέλα Σίστινα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του Αποστολικού 
Παλατιού, όπου η διακόσμηση του αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένα πελώριο έκθεμα με 
αριστουργήματα, καθώς οι τοιχογραφίες του, η αρχιτεκτονική του, οι νωπογραφίες, οι οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από 
τους μεγαλύτερους «μάστορες» της Αναγέννησης. Ακολουθεί ξενάγηση στη μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου, αυτή του Αγ. 
Πέτρου & επίσκεψη στον ομώνυμο επιβλητικό ναό, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται 
εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου. Μετά το τέλος της ξενάγησης χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ μην χάσετε την ευκαιρία να πιείτε ένα απερόλ, δοκιμάζοντας τιραμισού στη πιάτσα 
Ναβόνα.

4η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, σας προτείνουμε ημερήσια εκδρομή στην Φλωρεντία, την πόλη που είναι συνώνυμη με την 
τέχνη της Αναγέννησης. Θα γνωρίσουμε περιπατητικά την ιστορική πόλη που δίκαια βρίσκεται υπό την προστασία της 
UNESCO. θα δούμε το μεγαλοπρεπές DUOMO με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής 
αρχιτεκτονικής με μπρούντζινες πόρτες και μωσαϊκά - την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα Ντε Λα Σινιορία και το Πόντε 
Βέκιο, που είναι μερικά από τα έργα τέχνης της Φλωρεντίας. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο, όπου σας προτείνουμε να 
δοκιμάσετε παραδοσιακό παγωτό σε κάποια gelato. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

5η Ημέρα | ΡΩΜΗ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε τη πόλη της Ρώμης, περπατώντας στους εμπορικούς δρόμους της, οι οποίοι είναι 
γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες τη ViaSistina και τις οδούς ViaCondotti 
(την Πέμπτη λεωφόρο της Ρώμης) και την ViadelBabuino στην οποία η ανάμειξη προϊόντων υψηλής μόδας και αντικών την 
καθιστά από τις πιο κομψές οδούς της Ρώμης. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη 
στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

519€ / 559€ 659€ / 699€23/02
Ripa Hotel 4*

Trastevere

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

23/02
Θεσσαλονίκη-Ρώµη

21.10-21.50
27/02

Ρώµη-Θεσσαλονίκη
16.50-19.30

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

249€ / 289€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Θα βγάλετε τις πιο υπέροχες 
εικόνες στην αγορά της Piazza 
Navona µε φόντο τα πολύχρωµα 
µικροµάγαζα και την καταπληκτική 
ατµόσφαιρα!



4
ΗΜΕΡΕΣ

Απόκριες στο νησί που σχεδόν πάντα έχει ήλιο!
Mάλτα
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1η Ημέρα |  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για την καρδιά της Μεσογείου, τη 
Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Κατά 
την άφιξή μας, θα γνωριστούμε με το συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, 
γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων και στη συνέχεια ξεκινάμε την ξενάγηση στην 
περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα 
στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε 
από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται με 
τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική 
καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και θα 
απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα 
των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 
και 1942. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό 
βύθισμα στο παρελθόν. Θα περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με 
τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, 
ταλαιπωρημένα κτίρια και τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του 
Μεγάλου Μαγίστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναός της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα 
μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. 
Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό του 
Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Για 
το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, μπαρ.  Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. Οι 
ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με 
κορδέλα, διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

ΔΥΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ 
ΙΠΠΟΤΩΝ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΗΛΙΟ, ΤΗΝ 
ΜΑΛΤΑ! ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΟΔΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΠΠΟΤΙΚΟ ΝΗΣΙ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ! ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 16/02 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ 
ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ !
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

389€ / 429€

339€ / 389€

509€ / 539€

379€ / 439€

16/02

&

23/02

Golden Tullip Vivaldi 4*
St.Julians

Preluna 4* plus
Σλιέµα

Radisson Blu 5*
St.Juliens

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη
Μάλτα

17:05-17:50

 
Μάλτα

Θεσσαλονίκη
20:55-23:30

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

259€ /289€

229€ / 255€

349€ / 399€ 409€ / 459€249€ / 749€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
ένα προσωπικό αντικείµενο - χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 
και µία χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Βγάλτε τις πιο εντυπωσιακές 
φωτογραφίες στους Κήπους 
Μπαρακά και στις πολύχρωµες 
αποκριάτικες παρελάσεις!

2η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ |  ΜΕΔΙΝΑ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια εξαιρετική εκδρομή. Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της 
Μόστα, με τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την 
επίσκεψη στην, όπως αποκαλείται, την Μεδίνα, υποδηλώνοντας τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που είναι 
οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το 
οχυρό τους κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 1693. Όταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά 
μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, με προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί με 
τη βοήθεια και της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι 
συνδυασμένη με χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές 
ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές και 
γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο στο ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της ατμόσφαιρα δεν έχει αλλοιωθεί από 
τα πλήθη τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά περίτεχνα 
φανάρια, πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. Αμέσως μετά επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας 
προτείνουμε μια βόλτα σ’ένα αξιοθέατο διαφορετικό από τα υπόλοιπα και αυτό είναι το πολυφωτογραφημένο Χωριό του Ποπάυ 
(Popeye Village). Πρόκειται ουσιαστικά για το μέρος που γυρίστηκε η ταινία “Ποπάυ” με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς το μακρινό 1980 
και το οποίο σήμερα λειτουργεί ως θεματικό πάρκο με τα σπίτια των χαρακτήρων, φανταστείτε κάτι σαν μια μικρή Ντίσνειλαντ. 
Για το δεύτερο βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από 
το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών.

3η ημέρα | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO)
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό 
νησάκι Γκόζο. Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους 
της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η 
εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των 
εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε η 
επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το Rabat, με το περίφημο 
κάστρο, την παλιά πόλη, την περιοχή, όπου κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ, αλλά 
και παραλία Rambla, όπου γυρίστηκε η ταινία Τροία. Ακόμη θα επισκεφθούμε και 
το γραφικό ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα ή μπάνιο.

4η ημέρα |  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (SENGLEA, VITORIOSSA, 
COSPICOUA) , ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 
πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών 
Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό 
σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών 
κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand 
Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, 
Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους θα 
απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα 
Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την 
πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. Τελειώνοντας, μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.
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1Η ΗΜΕΡΑ |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΒΙΖΟ – ΠΑΝΤΟΒΑ - MARGHERA
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την Ryanair για το Τρεβίζο. Αναχώρηση για τη φοιτητούπολη Πάντοβα, την 
αρχαιότερη ίσως πόλη της βόρειας Ιταλίας,σύμφωνα με την ημερομηνία ίδρυσής της τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους Τρώες. 
Βλέπουμε το φημισμένο πανεπιστήμιό της, ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης, τη μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Αντωνίου 
με τους βυζαντινούς τρούλους και τον πολυτελή εσωτερικό διάκοσμο που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία της Ευρώπης, την Prato della Valle 
(ελλειπτική πλατεία 88000 τ.μ.). Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά και τακτοποίηση στη Marghera, στο ξενοδοχείο Mercure 
Venezia Marghera 4*.

2Η ΗΜΕΡΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Tronchetto, απ’ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για τη φημισμένη Πιάτσα Σαν 
Μάρκο, το «ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης» σύμφωνα με τον Ναπολέοντα. Βλέπουμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε 
τρούλους, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, την περίφημη γέφυρα των Στεναγμών και καταλήγουμε σ’ ένα από 
τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

395€ / 529€ 545€ / 639€18/02 Marghera 4*

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Τρεβίζο
06.15-07.10

Τρεβίζο-Θεσσαλονίκη
17.40-20.25

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

369€ / 415€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Μία αποσκευή 20 κιλών
& ένα προσωπικό αντικείµενο διαστάσεων 40χ20χ25 κατ’ άτοµο.
Πρόγευµα καθηµερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται
στο αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής.
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 180€ κατ’ άτοµο
( Φόροι αεροδροµίων, φόροι διαµονής, checkpoints )
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Vaporetto για Βενετία 30€ για όλες τις µεταφορές.

Εντοπίστε το Βενετσιάνικο στενό 
µε το αγαπηµένο σας κανάλι και  
εξοπλισθείτε µε µία εντυπωσιακή 
Βενετσιάνικη µάσκα για να βγάλετε 
µία φωτογραφία που θα θυµάστε 
για πάντα.

1Η ΗΜΕΡΑ |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΒΙΖΟ – ΠΑΝΤΟΒΑ - MARGHERA
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την Ryanair για το Τρεβίζο. Αναχώρηση για τη φοιτητούπολη Πάντοβα, την 
αρχαιότερη ίσως πόλη της βόρειας Ιταλίας,σύμφωνα με την ημερομηνία ίδρυσής της τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους Τρώες. 
Βλέπουμε το φημισμένο πανεπιστήμιό της, ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης, τη μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Αντωνίου 
με τους βυζαντινούς τρούλους και τον πολυτελή εσωτερικό διάκοσμο που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία της Ευρώπης, την Prato della Valle 
(ελλειπτική πλατεία 88000 τ.μ.). Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά και τακτοποίηση στη Marghera, στο ξενοδοχείο Mercure 
Venezia Marghera 4*.

2Η ΗΜΕΡΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Tronchetto, απ’ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για τη φημισμένη Πιάτσα Σαν 
Μάρκο, το «ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης» σύμφωνα με τον Ναπολέοντα. Βλέπουμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε 
τρούλους, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, την περίφημη γέφυρα των Στεναγμών και καταλήγουμε σ’ ένα από 
τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

3Η ΗΜΕΡΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία  για να  παρακολουθήσουμε  στην πλατεία του Αγίου Μάρκου  τη 
μεγαλύτερη  γιορτή του καρναβαλιού, τη μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4Η ΗΜΕΡΑ | ΤΡΕΒΙΖΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «πόλη του νερού», το Τρεβίζο. Πανέμορφα κανάλια, γραφικές πλατείες και 
μεσαιωνικά κτίρια συνθέτουν μία μαγική εικόνα και υπόσχονται μία μοναδική ταξιδιωτική μας εμπειρία. Η πόλη περιστοιχίζεται 
από βενετσιάνικα τείχη που χρονολογούνται από το 1515. Η βόρεια είσοδος της πόλης, η μαρμάρινη πύλη Πόρτα Σαν Τομάζο, 
είναι διακοσμημένη μ ένα φτερωτό λιοντάρι. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της πόλης για την πτήση της επιστροφής 
μας.   
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1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας, γνωριμία με το συνοδό μας και αναχώρηση για σύνορα Ευζώνων. Χρόνος 
ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE, στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και περνώντας περιφερειακά από 
τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην 
πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η Ημέρα |  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ|  ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ | ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το σύμβολο της παλιάς 
πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebos ja, που ήταν η φυλακή και 
ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία 
Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το ξενοδοχείο , σήμα κατατεθέν της πόλης 
και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά 
θα ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της 
σερβικής αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το 
Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού 
Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο 
Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές ευρωπαϊκές φίρμες. Το βράδυ θα 
πραγματοποιήσουμε μια όμορφη βόλτα στην μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις ομορφότερες 
περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει 
τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι 
τραγουδούν παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια.

3η Ημέρα |  ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 ΧΛΜ) - STREMSI KARLOVSI ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. 
Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και 
ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο Petrova-
radin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 
5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο 
λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής 
φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια πανοραμική 
βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της πόλης 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

189€ 239€

24/02

Mr. PRESIDENT
 QUEEN’S ASTORIA 4*

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

109€

215€

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

265€125€

219€ 259€109€

289€ 449€145€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

ROYAL INN 4*

Πρωϊνό

349€ 495€159€
METROPOL PALACE 5*
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

STORY PLACE

Θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε 
υπέροχες φωτογραφίες στη βραδινή 
µας βόλτα στη γραφική συνοικία 
SKADARLJIA

4η Ημέρα | ΤΟΠΟΛΑ | ΟΠΕΝΛΑΚ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ ιδίων στην πόλη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν συμμετάσχουν στην 
προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα και στο λόφο Όπενλακ. Για όσους συμμετέχουν στην εκδρομή, θα αναχωρήσουμε μετά το 
πρόγευμα για την πόλη Τόπολα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των αμπελόκηπων και είναι πασίγνωστη για την παραγωγή 
κρασιού και για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία εξελίχτηκαν εδώ κατά την διάρκεια του 18ου - 19ου και 20ου αιώνα. 
Επόμενος σταθμός μας ο λόφος του Όπενλακ, όπου θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά και 
νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής οικογένειας, καθώς και το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο κτίστηκε 
από τον βασιλιά Πέτρο. Τέλος, κατά την διάρκεια της επιστροφής θα πραγματοποιήσουμε και στάση στο παρατηρητήριο Avala, 
όπου βρίσκεται το μνημείο του αγνώστου ήρωα και από εκεί θα απολαύσουμε μια εξαιρετική πανοραμική θέα. Επιστροφή στο 
Βελιγράδι. Το Βελιγράδι είναι πολύ γνωστό μεταξύ άλλων και για τη νυχτερινή ζωή την οποία προσφέρει. Σας προτείνουμε 
λοιπόν να ανακαλύψετε και αυτή την πλευρά της πόλης επισκεπτόμενοι κάποια από τα αμέτρητα κλαμπ  μπαράκια καφετέριες 
και εστιατόρια, τα οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη όλες τις ώρες της μέρας.

5η Ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | ΝΙΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Είναι 
η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην 
πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην 
πόλη μας το βράδυ με τα καλύτερες εντυπώσεις.

235€ 325€

23/02

Mr. PRESIDENT
 QUEEN’S ASTORIA 4*

159€

269€

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

359€169€

255€ 345€159€

369€ 559€169€

ROYAL INN 4*

Πρωϊνό

439€ 639€189€
METROPOL PALACE 5*

5 Ηµέρες – 4 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή
και στα 2 προγράµµατα

Στην 4ήµερη εκδροµή δεν περιλαµβάνεται η 4η ηµέρα του προγράµµατος



4
ΗΜΕΡΕΣ
2 ΔΙΑΝ.

Η Λευκή Πόλη
Special Βελιγράδι

14

1η & 2η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ 
Συγκέντρωση το βράδυ στα γραφεία μας, γνωριμία με το συνοδό μας και αναχώρηση για σύνορα Ευζώνων. Χρόνος ελεύθερος 
για αγορές στα DUTY FREE, στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, 
φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το 
Βελιγράδι το πρωί και ξεκινάμε την πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα επισκεφθούμε τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο 
ναό των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο 
τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη, το Μνημειακό 
κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να ζήσετε τη νυχτερινή μαγεία της πόλης. Το Βελιγράδι είναι πολύ 
γνωστό μεταξύ άλλων και για τη νυχτερινή ζωή την οποία προσφέρει. Ανακαλύψτε και αυτή την πλευρά της πόλης, 
επισκεπτόμενοι κάποια από τα αμέτρητα κλαμπ – μπαράκια, καφετέριες και εστιατόρια.

3η Ημέρα |  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ|  ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το σύμβολο της παλιάς 
πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebos ja, που ήταν η φυλακή και 
ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία 
Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το ξενοδοχείο, σήμα κατατεθέν της πόλης. 
Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ 
Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι 
το μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές ευρωπαϊκές φίρμες. Το βράδυ θα 
πραγματοποιήσουμε μια όμορφη βόλτα στην μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις ομορφότερες 
περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει 
τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι 
τραγουδούν παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια.

5
ΗΜΕΡΕΣ
3 ΔΙΑΝ.

Δώρο

νυχτερινή
περιήγηση

στην πιο γραφική
συνοικία

Skadarljia
&

εκδρομη
στο νοβισαντ



∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή
και στα 2 προγράµµατα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

159€ 215€

24/02

Mr. PRESIDENT
 QUEEN’S ASTORIA 4*

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

119€

179€

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Ηµιδιατροφή

235€129€

225€ 219€129€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Πρωϊνό

265€ 259€145€
METROPOL PALACE 5*
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες – 2 ∆ιαν. (Αναχώρηση 21.30)

STORY PLACE

Θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε 
υπέροχες φωτογραφίες στη βραδινή 
µας βόλτα στη γραφική συνοικία 
SKADARLJIA

4η Ημέρα | ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 ΧΛΜ) - STREMSI KARLOVSI ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. 
Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και 
ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο Petro-
varadin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία 
βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί 
κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα 
απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε 
μια παραδουνάβια πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της πόλης 

5η Ημέρα | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | ΝΙΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Είναι 
η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην 
πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην 
πόλη μας το βράδυ με τα καλύτερες εντυπώσεις.

Συνοπτικό πρόγραµµα για την 4ήµερη µε 2 ∆ιαν.
1η ηµέρα: Αναχώρηση για Βελιγράδι
2η ηµέρα: Ξενάγηση Πόλης – Άγιος Σάββας
3η ηµέρα: Ηµερήσια εκδροµή Νόβισαντ
4η ηµέρα: Επιστροφή

 5 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 21.30)

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

219€ 289€

23/02

Mr. PRESIDENT
 QUEEN’S ASTORIA 4*

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

129€

239€

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

315€149€

245€ 309€139€

309€ 469€145€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

ROYAL INN 4*

Πρωϊνό

369€ 529€159€
METROPOL PALACE 5*



4 & 5
ΗΜΕΡΕΣ

4
ΗΜΕΡΕΣ
2 ΔΙΑΝ.

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ – ΤΟ 2Ο 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΛΕΣ ΣΤΑ ΣΙΝΑΙΑ, ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ 
ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΣΤΟ ΜΠΡΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ,  ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. 

Δώρο

εκδρομή 
στα καρπαθια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
& CHECK POINT

Το Διαμάντι των Βαλκανίων
Βουκουρέστι

16

1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας, νωρίς το πρωί, γνωριμία με το  συνοδό μας και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα 
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω 
από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Στη διαδρομή μας μέχρι το ξενοδοχείο θα διαπιστώσετε γρήγορα, γιατί η πόλη 
φιγουράρει στις λίστες των ανερχόμενων προορισμών, καθώς διαθέτει πλούσια ιστορία και εντυπωσιακά κτίρια, τεράστια πάρκα 
και πεδιάδες που εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη 
συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η Ημέρα |  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή 
μας με το υπαίθριο Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, φιλοξενώντας δείγματα αρχιτεκτονικής από κάθε 
μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το 
οποίο από το 1936 αποτελεί μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για 
όσους επιθυμούν και ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το 
δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε 
ακόμη το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του 
θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που πολέμησαν στον Α 
‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν όλες οι στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την 
Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα σας γοητεύσουν τα 
λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά κτίρια. Δοκιμάστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο εστιατόριο Caru Cu Bere, 
που θα σας εντυπωσιάσει και για την αισθητική του.

3η Ημέρα |  ΣΙΝΑΙΑ | ΜΠΡΑΝ | ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 
φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά 
Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε 
ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, 
γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. 
Είναι το κάστρο που περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης Δράκουλας’’, ο Ιρλανδός συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του 
Δράκουλα στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον άνθρωπο που έγινε διάσημος για τους βάναυσους τρόπους που επέλεγε 
να σκοτώνει τους Οθωμανούς αντιπάλους του. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά 
πόλη, την πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17οαιώνα την έκαψαν και έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. Αρχικά ήταν 
χτισμένη από τους Καθολικούς προς τιμήν της Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην λατρεία των Προτεσταντών. Στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες (σε περίπτωση 
καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για όσους έχουν ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο). Διαν/ση.



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

178€ 259€

24/02

Ιbis Politehnica 3*

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

4 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικό πρόγραµµα για την 4ήµερη εκδροµη µε 2 ∆ιαν.
1η ηµέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βουκουρέστι
2η ηµέρα: Άφιξη – Ξενάγηση πόλης
3η ηµέρα: Σινάϊα - Μπράν - Μπρασόφ
4η ηµέρα: Επιστροφή

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

∆ιατροφή

109€Πρωϊνό

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

189€ 275€109€

209€ 299€109€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

159€ 219€

24/02
Novotel City Center 4* Plus

Στην καρδιά της πόλης

Minerva 4* Kεντρικό

195€ 279€Mercure Uniri 4* Κεντρικό 109€Πρωϊνό

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

209€ 309€109€ εως 16 ετών

275€ 379€109€ εως 16 ετών
Novotel City Center 4* Plus

Στην καρδιά της πόλης

219€ 329€

23/02

Ιbis Politehnica 3* 109€Πρωϊνό

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

229€ 349€109€

259€ 375€109€
Minerva 4* Kεντρικό

234€ 339€Mercure Uniri 4* Κεντρικό 109€Πρωϊνό

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Στην 4ήµερη εκδροµή δεν περιλαµβάνεται η διανυκτέρευση/περιήγηση στη Σόφια

Στη Σόφια η διανυκτέρευση πραγµατοποιείται στο ξενοδοχείο COOP 4*  µε την αντίστοιχη διατροφή

248€ 395€109€ εως 16 ετών

325€ 459€109€ εως 16 ετών
Novotel City Center 4* Plus

Στην καρδιά της πόλης

99€

175€

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

235€99€

175€ 225€99€ εως 16 ετών

215€ 285€99€ εως 16 ετών

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υο ορόσηµα της Ρουµανίας θα 
δώσουν τις πιο ατµοσφαιρικές 
φωτογραφίες. Το παλάτι της Βουλής 
και το Πύργος του ∆ράκουλα. Μη 
χάσετε την ευκαιρία να στήσετε το πιο 
social σκηνικό και στα δύο αυτά σηµεία.

Minerva 4*

4η Ημέρα |  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ |  ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη Σόφια. 
“Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Άφιξη και θα 
πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας βόλτα στην πόλη, που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που 
αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι 
Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο 
της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων 
στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και 
θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την 
Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. 
Το μέγεθός του θα σας εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε ότι ο ναός χωράει μέχρι και 10.000 άτομα! Θα δούμε ακόμη 
την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το 
τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο 
ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε 
τον καφέ σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά 
στο κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ. 

5η Ημέρα |  ΣΟΦΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές σας. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη λεωφόρο Vitosha, όπου θα 
δείτε μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά κέντρα με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και τις ακριβές μπουτίκ. Κατηφορίζοντάς τ
oν πιο <in> δρόμο της Σόφιας, θα μπορείτε να δείτε στο βάθος της λεωφόρου το όρος Vitosha, που τους περισσότερους μήνες 
του χρόνου οι κορυφές του είναι κατάλευκες από το χιόνι. Τελειώνοντας, αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας, 
πλημμυρισμένοι με μαγικές εικόνες και με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή
σε όλα τα προγράµµατα



5
ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΟΥ ΘΑ  ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ, ΘΑ «ΖΗΣΟΥΜΕ» ΤΟ 
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΡΥΛΟΥΣ ΤΩΝ 
ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΜΕ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ.  ΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΘΑ ΝΟΙΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ 
ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ!

Μοναδικές διαδρομές στα Καρπάθια
Στο Δρόμο του Κόμη Δράκουλα
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1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί, γνωριμία με το συνοδό μας και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα 
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω 
από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα σας γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια 
και τα ιστορικά κτίρια. Δοκιμάστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο εστιατόριο Caru Cu Bere, που θα σας 
εντυπωσιάσει και για την αισθητική του.

2η Ημέρα |  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ | ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ | ΣΙΜΠΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. 
Το παλάτι είναι το δέυτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, 
θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την 
Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που 
θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το 
Σιμπίου. Στη διαδρομή μας θα δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από τον 15ο αιώνα και είναι το δεύτερο σε 
αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος 
ελεύθερος για περιήγηση την πόλη. Eπισκεφθείτε την κεντρική πλατεία Piata Mare, που γύρω της βρίσκονται πολλά καφέ και 
εστιατόρια.



3η Ημέρα |  ΣΙΜΠΙΟΥ | ΣΙΓΚΙΣΟΥΑΡΑ | ΜΠΡΑΝ | ΜΠΡΑΣOΦ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στο ειδυλλιακό Σιμπίου, που αποτέλεσε πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 
2007 και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη της Unesco. Θα δούμε τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια της 
Βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική Εκκλησία περιτρυγισμένη με πέντε πύργους και 
το παλιό Δημαρχείο. Φυσικά δε θα παραλείψουμε να <βγούμε> φωτογραφία στη Γέφυρα των Ψευτών, που πήρε το όνομά της 
από ένα θρύλο κατά τον οποίο όποιος καθόταν πάνω στη Γέφυρα και έλεγε ψέματα αυτή θα κατέρρεε.  Τελειώνοντας, θα 
επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του Βλατ Τέπες, του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος ελεύθερος για 
φαγητό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο 
οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση 
στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η Ημέρα |  ΜΠΡΑΣΟΦ | ΣΙΝΑΪΑ | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε 
στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 
1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη 
ονομασία της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το Βουκουρέστι. Θα επισκεφτούμε το το 
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και δείχνει την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας. Το 
απόγευμα μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε Ρουμάνικες 
μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

5η Ημέρα |  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ 
στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

23/02

ΜΙNERVA 4*
( Bουκουρέστι)

MERCURE 4*
(Σιµπίου)

HP TOWER ONE 4*
(Μπρασόφ)

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

279€

Πρωινό
καθηµερινά

&
3 δείπνα

429€169€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Την πιο <ινσταγκραµική> σας 
φωτογραφία µπορείτε να την 
βγάλετε µε φόντο τον Πύργο του 
∆ράκουλα!

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή



Η πόλη των πόλεων
Κωνσταντινούπολη
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1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Διασχίζοντας 
την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των 
Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων 
επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών, 
τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. 
Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό 
έδαφος. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε την 
Ευρωπαϊκή Τουρκία, φθάνοντας το απόγευμα στη βασιλίδα 
των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική πόλη 
χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους, σε Ευρώπη και σε Ασία. 
Φρενήρεις ρυθμοί, μακρά ιστορία, νυχτερινή ζωή, τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο, 
τακτοποιούμαστε κι έχουμε ελεύθερο το βράδυ μας για μια 
βόλτα στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και φημισμένο 
πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. 
Διανυκτερεύουμε.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ, ΠΑΜΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ 
ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΔΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΤΗΝ ΠΟΛΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΣΕΣ ΔΟΞΕΣ, ΤΟΣΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ, ΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΤΟΣΗ ΠΙΚΡΑ, ΤΟΣΟ ΠΟΝΟ, ΤΟΣΗ ΟΔΥΝΗ. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ. ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ, ΟΠΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ 
ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΚΑΘΕ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΤΟ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΠΑΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΑΝΑΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, 
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ, ΜΕ ΤΑ 
ΚΑΤΗΦΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΑΓΚΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΕΤΡΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ 
ΜΑΓΑΖΙΑ. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΤΗ 
ΣΒΗΣΜΕΝΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑ 
ΤΖΑΜΙΑ, ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ, ΕΦΕΡΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ, ΤΗ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΗΣ. ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΖΟΥΜΕ, ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΘΑΥΜΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΘΟΥΜΕ 
ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ, ΑΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΦΙΔΩΤΑ ΔΡΟΜΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΟΥ 
ΣΚΑΡΦΑΛΩΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΦΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΣΙΜΟ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, ΨΗΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΦΟ ΤΗΣ 
ΤΣΑΜΛΙΤΖΑΣ Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΛΟΤΙ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
ΤΟΥΣ ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΥΛΟΥΣ.

4 
ΗΜΕΡΕΣ
3 ΔΙΑΝ.



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

24/02

Feronya 4*
Tαξίµ

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Nova Plaza Crystal 4*
Tαξίµ

Konak 4*
Tαξίµ

Grand Cevahir 5*
Σισλί

∆ώρο η είσοδος
στην Εσωτερική Πισίνα

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

194€
Πρωϊνό

289€99€

179€ 249€99€

189€ 269€99€

215€ 345€129€

245€ 365€129€

269€ 395€139€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

2η Ημέρα |  ΒΟΣΠΟΡΟΣ,  ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ,  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ AΓΟΡΕΣ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο μοναδικό Βόσπορο, το 
κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο 
πράσινο τα όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω από 
τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια του Αβδούλ Μετζίτ του 
Α΄, με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική 
περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο λόφο της 
Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο 
του στο σουλτάνο Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των αιώνων, την 
εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο 
μεγαλείο του μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης 
δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα όμως για ψώνια, στη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 
μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς αυτής, το παζάρι. Επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.

3η Ημέρα | ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ,  ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,  ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ,  ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ,  ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά μας στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέπουμε 
τα γραφεία του Πατριαρχείου, τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του 
Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο κόλπο κι επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας των 
Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε τον οδικό περίπλου των 
Θεοδοσιανών τειχών και επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η αυλή, στρωμένη με πλάκες 
όπου βλέπουμε χαραγμένη την καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, στο υπόγειο, Αγίασμα. Στη συνέχεια, κινούμενοι 
μέσω της πρώτης περιφερειακής της Κωνσταντινούπολης, κατευθυνόμαστε στην ασιατική πλευρά της Πόλης, περνώντας από 
την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Μοναδικό πάντα το πέρασμα πάνω από αυτήν. Προαιρετικά για όσους επιθυμούν 
από το λιμάνι του Μπόσταντζι, πλέουμε στο πρώτο νησί των Πριγκηπονήσων, την Πρίγκηπο, όπου κάνουμε τη βόλτα μας, 
θαυμάζοντας τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Ακόλουθη επίσκεψή μας, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν στην περιώνυμη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ξεναγούμαστε μέσα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε αίθουσα διδασκαλίας της 
Σχολής… Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε σε βραδινή 
κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.

4η Ημέρα | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου εκτός των πολλών καταστημάτων, φιλοξενείται 
και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης. Τελειώνοντας παίρνουμε πλέον το δρόμο της επιστροφής, περνώντας 
περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά σύνορα, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με 
όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
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STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βγάλτε τις πιο ατµοσφαιρικές και 
όµορφες φωτογραφίες στο µαγικό 
σκηνικό στο Βόσπορο!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

Nova Plaza Taxim 4*



4 
ΗΜΕΡΕΣ
2 ΔΙΑΝ.

City Break
Κωνσταντινούπολη
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1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στις 22:00 στα γραφεία μας, γνωριμία με τον έμπειρο αρχηγό μας και αναχώρηση. Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, 
φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των 
αφορολογήτων ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε 
στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία, φθάνοντας το πρωί στη βασιλίδα 
των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική πόλη χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους, σε Ευρώπη και σε Ασία. Φρενήρεις 
ρυθμοί, μακρά ιστορία, νυχτερινή ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά της.



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

24/02 Green Park 4*
Tαξίµ

Grand Halic 4*
Ταξίµ

Grand Cevahir 5*
Σισλί

∆ώρο η είσοδος
στην Εσωτερική Πισίνα

Nova Plaza Crystal 4* plus
Tαξίµ

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

179€
Πρωϊνό

269€95€

Nova Plaza Taxim 4* 154€ 224€89€

135€ 205€89€

194€ 279€99€

205€ 285€99€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

2η Ημέρα |  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ,  ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,  ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ,  ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ,  ΧΑΛΚΗ
Πρώτη μας επίσκεψη με την άφιξη στην Πόλη, στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η αυλή, στρωμένη με 
πλάκες όπου βλέπουμε χαραγμένη την καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, στο υπόγειο, Αγίασμα. Συνεχίζουμε 
κάνοντας έναν οδικό περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών και γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο κόλπο επισκεπτόμαστε την 
εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Ακολουθεί το 
προσκύνημά μας στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου, τη 
Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Μετά, πηγαίνουμε 
στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι έχουμε ελεύθερο το βράδυ μας για μια βόλτα στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και 
φημισμένο πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. Θα συναντήσετε πολλά εμπορικά καταστήματα και ιστορικά κτίρια.

3η Ημέρα | ΒΟΣΠΟΡΟΣ,  ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ,  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ,  ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ.
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο μοναδικό Βόσπορο, το 
κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο 
πράσινο τα όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω από 
τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια του Αβδούλ Μετζίτ του 
Α΄, με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική 
περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο λόφο της 
Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο 
του στο σουλτάνο Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των αιώνων, την 
εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο 
μεγαλείο του μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης 
δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα όμως για ψώνια, στη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 
μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς αυτής, το παζάρι. Ακόμη, υπάρχει 
η δυνατότητα συμμετοχής προαιρετικά σε βραδινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, απεριόριστο ποτό και 
παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου εκτός των πολλών καταστημάτων, φιλοξενείται 
και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης. Τελειώνοντας παίρνουμε πλέον το δρόμο της επιστροφής, περνώντας 
περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά σύνορα, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με 
όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
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STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

Βγάλτε τις πιο ατµοσφαιρικές και 
όµορφες φωτογραφίες στο µαγικό 
σκηνικό στο Βόσπορο!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής



5 
ΗΜΕΡΕΣ
4 ΔΙΑΝ.

Ένας μοναδικός συνδιασμός!
Κωνσταντινούπολη - Προύσα
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1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, 
όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε 
μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές 
διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία, φθάνοντας το απόγευμα στη βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, 
τη μοναδική πόλη χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους, σε Ευρώπη και σε Ασία. Φρενήρεις ρυθμοί, μακρά ιστορία, νυχτερινή ζωή, 
τα κύρια χαρακτηριστικά της. Πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι έχουμε ελεύθερο το βράδυ μας για μια βόλτα 
στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και φημισμένο πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. Διανυκτερεύουμε.

2η Ημέρα |  ΒΟΣΠΟΡΟΣ,  ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ,  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ,  ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ,  ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ.
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο μοναδικό Βόσπορο, το 
κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο 
πράσινο τα όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω από 
τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια του Αβδούλ Μετζίτ του 
Α΄, με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική 
περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο λόφο της 

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΣΕΣ ΔΟΞΕΣ, ΤΟΣΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ, ΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΤΟΣΗ ΠΙΚΡΑ, ΤΟΣΟ ΠΟΝΟ, ΤΟΣΗ ΟΔΥΝΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ 
ΠΡΟΥΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΟΤΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ.

Δώρο
 

εκδρομή 
στην προυσα



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

23/02

Feronya 4*
Tαξίµ

Nova Plaza Taxim 4*

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Nova Plaza Crystal 4*
Tαξίµ

Green Park 4*
Ταξίµ

Grand Cevahir 5*
Σισλί

∆ώρο η είσοδος
στην Εσωτερική Πισίνα

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

Πρωϊνό

229€ 305€149€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο  
του στο σουλτάνο Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των αιώνων, την 
εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο 
μεγαλείο του μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης 
δεξαμενή του Ιουστινιανού.   Ώρα όμως για ψώνια, στη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 
μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς αυτής, το παζάρι. Επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.

3η Ημέρα | ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ,  ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,  ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ,  ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ,  ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά μας στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέπουμε 
τα γραφεία του Πατριαρχείου, τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του 
Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο κόλπο κι επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας των 
Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε τον οδικό περίπλου των 
Θεοδοσιανών τειχών και επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η αυλή, στρωμένη με πλάκες 
όπου βλέπουμε χαραγμένη την καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, στο υπόγειο, Αγίασμα. Στη συνέχεια, κινούμενοι 
μέσω της πρώτης περιφερειακής της Κωνσταντινούπολης, κατευθυνόμαστε στην ασιατική πλευρά της Πόλης, περνώντας από 
την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Μοναδικό πάντα το πέρασμα πάνω από αυτήν. Προαιρετικά για όσους επιθυμούν 
από το λιμάνι του Μπόσταντζι, πλέουμε στο πρώτο νησί των Πριγκηπονήσων, την Πρίγκηπο, όπου κάνουμε τη βόλτα μας, 
θαυμάζοντας τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Ακόλουθη επίσκεψή μας, στην περιώνυμη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. 
Ξεναγούμαστε μέσα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε αίθουσα διδασκαλίας της Σχολής… Επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε σε βραδινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με 
πλούσιο φαγητό, απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.

4η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
Τη σημερινή ημέρα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα συμμετοχής, σε μια ημερήσια εκδρομή, στην καταπράσινη Προύσα, η 
οποία αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αποτελεί την πιο καθαρή πόλη της Τουρκίας και πόλο 
έλξης για κάθε είδους τουρισμό. Μέσω μιας νέας διαδρομής και διασχίζοντας τη γέφυρα Οσμάν Γκαζί και της θάλασσας του 
Μαρμαρά φθάνουμε στην καταπράσινη Προύσα. Εκεί, επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη και μετά κατευθυνόμαστε 
στην κεντρική αγορά της πόλης, όπου έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές. Η πόλη είναι γνωστή για τα μεταξωτά και τα 
κεντήματά της. Αφού απολαύσουμε και το παραδοσιακό φαγητό της πόλης, το Ισκεντέρ κεμπάπ ή τα διάσημα μαρόν γκλαζέ ( 
καραμελωμένα κάστανα ) επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Εναλλακτικά, 
για όσους επιθυμούν να παραμείνουν στην Κων/πολη προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο Κοτς, όπου θα σας δοθεί η 
ευκαιρία, να γίνετε πάλι παιδιά… θα δείτε τεράστιες συλλογές από αυτοκίνητα, γεωργικά μηχανήματα και πολεμικές μηχανές.

5η Ημέρα | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου εκτός των πολλών καταστημάτων, φιλοξενείται 
και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης. Τελειώνοντας παίρνουμε πλέον το δρόμο της επιστροφής, περνώντας 
περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά σύνορα, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με 
όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
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STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

Βγάλτε τις πιο ατµοσφαιρικές και 
όµορφες φωτογραφίες στο µαγικό 
σκηνικό στο Βόσπορο!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

245€ 329€169€

285€ 345€179€

309€ 369€189€

339€ 425€199€

199€ 289€149€



5 
ΗΜΕΡΕΣ
3 ΔΙΑΝ.

City Break
Κωνσταντινούπολη
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1η & 2η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στις 22:00 στα γραφεία μας, γνωριμία με τον έμπειρο αρχηγό μας και αναχώρηση. Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, 
φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των 
αφορολογήτων ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε 
στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία, φθάνοντας το πρωί στη βασιλίδα 
των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική πόλη χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους, σε Ευρώπη και σε Ασία. Φρενήρεις 
ρυθμοί, μακρά ιστορία, νυχτερινή ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά της. Πρώτη μας επίσκεψη, στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ 
Ιστάμπουλ, όπου μπορούμε να πάρουμε πρωινό, να πιούμε τον καφέ μας, τούρκικο όπως λένε το δικό μας ελληνικό, να πάρουμε 
μια πρώτη εικόνα της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης. Ακολουθεί μια βόλτα στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και φημισμένο 
πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. Πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι έχουμε ελεύθερο το βράδυ μας. 
Διανυκτερεύουμε.

3η Ημέρα | ΒΟΣΠΟΡΟΣ, ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ,  ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε έχοντας τη δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο μοναδικό Βόσπορο, το 
κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές του, πνιγμένα μέσα στο 
πράσινο τα όμορφα < γιαλιά >, σπίτια χτισμένα πάνω στην παραλία, ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω από 
τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο στα χρόνια του Αβδούλ Μετζίτ του 

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ, ΠΑΜΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ 
ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΔΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΤΗΝ ΠΟΛΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΣΕΣ ΔΟΞΕΣ, ΤΟΣΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ, ΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΤΟΣΗ ΠΙΚΡΑ, ΤΟΣΟ ΠΟΝΟ, ΤΟΣΗ ΟΔΥΝΗ. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ. ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ, ΟΠΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ 
ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΚΑΘΕ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΤΟ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΠΑΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΑΝΑΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, 
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ, ΜΕ ΤΑ 
ΚΑΤΗΦΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΑΓΚΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΕΤΡΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ 
ΜΑΓΑΖΙΑ. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΤΗ 
ΣΒΗΣΜΕΝΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑ 
ΤΖΑΜΙΑ, ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ, ΕΦΕΡΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ, ΤΗ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΗΣ. ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΖΟΥΜΕ, ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΘΑΥΜΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΘΟΥΜΕ 
ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ, ΑΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΦΙΔΩΤΑ ΔΡΟΜΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΟΥ 
ΣΚΑΡΦΑΛΩΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΦΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΣΙΜΟ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, ΨΗΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΦΟ ΤΗΣ 
ΤΣΑΜΛΙΤΖΑΣ Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΛΟΤΙ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
ΤΟΥΣ ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΥΛΟΥΣ. 



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

23/02

Feronya 4*
Tαξίµ

Europlaza 4*
Ανακαινισµένα δωµάτια

Ταξίµ

Nova Plaza Crystal 4*
Tαξίµ

Green Park 4*
Ταξίµ

Grand Cevahir 5*
Σισλί

∆ώρο η είσοδος
στην Εσωτερική Πισίνα

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

Πρωϊνό

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

209€ 289€99€

195€ 249€99€

229€ 339€125€

259€ 369€139€

295€ 415€179€

Α΄, με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική 
περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται στη θέασή μας. Στη συνέχεια οδεύουμε προς τον πρώτο λόφο της 
Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα,  βλέπουμε την ωραία γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο 
του στο σουλτάνο Μουράτ Β, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη 
στήλη του Πορφυρογέννητου, καθώς και το Μπλε τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των αιώνων, την 
εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο 
μεγαλείο του μνημείου… Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο Υπόγειο παλάτι, όπως αποκαλείται η μνημειώδης 
δεξαμενή του Ιουστινιανού. Ώρα όμως για ψώνια, στη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 
μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς αυτής, το παζάρι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα | ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ,  ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,  ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ,  ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ,  ΧΑΛΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά μας στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέπουμε 
τα γραφεία του Πατριαρχείου, τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου μύρου, επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του 
Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο κόλπο κι επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας των 
Βλαχερνών, όπου γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε τον οδικό περίπλου των 
Θεοδοσιανών τειχών, και επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η αυλή, στρωμένη με πλάκες 
όπου βλέπουμε χαραγμένη την καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, στο υπόγειο, Αγίασμα. Στη συνέχεια, κινούμενοι 
μέσω της πρώτης περιφερειακής της Κωνσταντινούπολης, κατευθυνόμαστε στην ασιατική πλευρά της Πόλης, περνώντας από 
την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Μοναδικό πάντα το πέρασμα πάνω από αυτήν. Προαιρετικά για όσους επιθυμούν 
από το λιμάνι του Μπόσταντζι, πλέουμε στο πρώτο νησί των Πριγκηπονήσων, την Πρίγκηπο, όπου κάνουμε τη βόλτα μας, 
θαυμάζοντας τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Ακόλουθη επίσκεψή μας, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν στην περιώνυμη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ξεναγούμαστε μέσα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε αίθουσα διδασκαλίας της 
Σχολής… Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε σε βραδινή 
κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.

5η Ημέρα | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο εμπορικό κέντρο Φόρουμ Ιστάμπουλ, όπου εκτός των πολλών καταστημάτων, φιλοξενείται 
και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης. Τελειώνοντας παίρνουμε πλέον το δρόμο της επιστροφής, περνώντας 
περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά σύνορα, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με 
όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
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STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βγάλτε τις πιο ατµοσφαιρικές και 
όµορφες φωτογραφίες στο µαγικό 
σκηνικό στο Βόσπορο!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
5 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής



διαμονη
στην πολη

του ντουμπροβνικ

5
ΗΜΕΡΕΣ
3 ΔΙΑΝ.

Απόκριες στην καρδιά της Μεσογείου
Δαλματία | Ντουμπρόβνικ
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1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ | ΤΙΡΑΝΝΑ | ΠΟΝΤΚΟΡΙΤΣΑ
Συγκέντρωση στις 21:00 στα γραφεία μας, γνωριμία με τον έμπειρο αρχηγό μας και αναχώρηση. Διασχίζοντας την Εγνατία οδό 
περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. Μετά τις διαδικασίες στα σύνορα 
συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τη Μπούτβα.

2η Ημέρα |  ΜΠΟΥΤΒΑ | ΚΟΤΟΡ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Άφιξη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500 ετών) τη γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και 
την κοσμοπολίτικη ζωή, με έντονο το Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στο μεσαιωνικό ιστορικό 
κέντρο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε το θερινό αυτό θέρετρο. Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του 
Κότορ, ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη – προστατευόμενη από την 
Unesco, με έντονη Βυζαντινή και Βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους πιο όμορφους 
κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου, στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και 
ομορφότερου φιόρδ της Αδριατικής. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, τις 
Σερβορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Λουκά (12ος αιώνας) και Αγίου Νικολάου, το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα και θα 
περιδιαβούμε τα στενά δρομάκια, θαυμάζοντας τις βενετσιάνικες επαύλεις και τις αλλεπάλληλες μικρές πλατείες. Συνεχίζουμε 
για το Ντουμπρόβνικ, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Μετά το δείπνο βόλτα στην πόλη, για να πάρουμε μια πρώτη 
γεύση από τον τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.



3η Ημέρα |  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που έχει χαρακτηριστεί ως «το μαργαριτάρι της 
Αδριατικής». Πιο συγκεκριμένα στην παλιά πόλη, η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα 
περπατήσουμε στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα δούμε το 
Μοναστήρι των Φραγκισκανών, το Παλάτι των Ρέκτορς (Κυβερνήτες της Δημοκρατίας της Ρεγγούζα), τον Καθεδρικό Ναό, το 
παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης, αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. 
Στο τέλος της ξενάγησης σας προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα στον κόλπο της πόλης για να δούμε τα τείχη της 
καστροπολιτείας από τη θάλασσα, να περιπλεύσουμε το νησί Locrum και να παρατηρήσουμε τις απότομες ακτές από την άλλη 
πλευρά της πόλης. Απολαύστε ένα καλό εστιατόριο η έναν καφέ με απεριόριστη θέα.  Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στα 
άριστα διατηρημένα τείχη που περιβάλλουν την πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι διαθέσιμος για να σας δώσει κάθε απαραίτητη 
πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. Άλλη μια επιλογή είναι να ανεβείτε με το 
τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj (www.dubrovnikcablecar.com), από όπου η θέα σε όλη την παλιά πόλη, την Αδριατική και τα 
νησιά της είναι υπέροχη. Η διαδρομή είναι μικρή, αλλά αξίζει τον κόπο. Το όχημα κινείται υπερβολικά αργά και κοντά στο 
έδαφος, οπότε, ακόμα κι αν φοβάστε τα ύψη, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Αργά το απόγευμα και 
αφού είχαμε αρκετό χρόνο στην φημισμένη αυτή πόλη, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο όπου μας περιμένει δείπνο.

4η Ημέρα |  BLAGAJ | ΜΟΣΤΑΡ
Πρόγευμα και αναχώρηση προαιρετικά για μία ημερήσια εκδρομή σε 2 υπέροχες τοποθεσίες. Η πρώτη μας στάση θα 
πραγματοποιηθεί στο μεσαιωνικό Μόσταρ, που μας θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Έμβλημα της πόλης το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από την εντολή του Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπή. Μία πόλη, με έντονα τα σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα. Το 
Μόσταρ της Βοσνίας, επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί της διαφορές που χώριζαν αυτά τα κράτη, όταν ήταν κομμάτια 
της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Αφήνοντας πίσω, τις επιρροές των Φράγκων και των Ενετών, έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των 
Οθωμανών, που τόσο έντονα διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης, στα παζάρια της, στα χαμάμ και στις ανατολίτικες οσμές 
της. Μία αίσθηση διαφορετική, με την Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Επόμενη στάση το 
περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του ποταμού Buna. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα |  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Μετά τις διαδικασίες στα σύνορα και τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην πόλη 
μας αργά το απόγευμα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

23/02
Adria 4*

Ντουµπρόβνικ

5 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

235€Ηµιδιατροφή 369€169€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
Κόστος προαιρετικής εκδροµής 4ης ηµέρας 5 ευρώ

Ανακαλύψτε το καλύτερο σηµείο 
µπροστά από τα τείχη της παλιάς 
πόλης και φωτογραφηθείτε σαν 
ένας άλλος ήρωας του Game of 
Thrones!



Η πόλη που δε γερνάει ποτέ
Σόφια - Φιλιππούπολη

Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ 
ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΑΜΒΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΗΣ ΓΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ. ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ, Η ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΥΠΕΡΟΧΕΣ 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΟΙ, ΠΑΡΚΑ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΤΟΥ, ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΠΟΥΤΙΚ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ. 
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ!  

1η Ημέρα |  Μ. ΡΙΛΛΑ | ΣΟΦΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για τα σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία σύντομη στάση στα 
αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι της 
Ρίλλα, που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο 
του 10ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της 
μονής, η εσωτερική επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό 
μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και 
πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο Χρέλια, το 
ξυλόγλυπτο τέμπλο στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του 
Χριστού, παλιές εικόνες και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε 
για Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Σας 
προτείνουμε στον ελεύθερο χρόνο σας να περπατήσετε στη 
λεωφόρο Vitosha, όπου τα μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά 
κέντρα με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και τις 
ακριβές μπουτίκ κυριαρχούν. Κατηφορίζοντάς τoν πιο <in> 
δρόμο της Σόφιας, θα δείτε στο βάθος της λεωφόρου να 
ξεπροβάλει το όρος Vitosha, που τους περισσότερους μήνες 
του χρόνου οι κορυφές του είναι κατάλευκες από το χιόνι. 
Εναλλακτικά, πιείτε το κοκτέιλ σας στο sense roof top με θέα 
το Ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι.

2η Ημέρα | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 
ΟΠΕΡΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη 
της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το 
μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το 
κέντρο της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό μείγμα 
αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά 
και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία 

ΔΩΡΟ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤO MONAΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ
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3 & 4
ΗΜΕΡΕΣ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

175€ 245€

24/02

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

3 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο 3ήµερο πρόγραµµα η εκδροµή στη Φιλιππούπολη
πραγµατοποιείται την 2η ηµέρα και η ξενάγηση
στη Σόφια την τελευταία ηµέρα. 

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

129€

204€

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

289€149€

229€ 349€139€

290€ 429€159€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

125€ 189€

25/02
SOFIA BALKAN 5*

Στην καρδιά της πόλης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

SOFIA BALKAN 5*
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

109€

155€

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

209€109€

174€ 259€119€

214€ 309€119€

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Ο καθεδρικός ναός του Αγίου 
Αλεξάνδρου Νιέφσκι αποτελεί το πιο 
διάσηµο και αναγνωρίσιµο ορόσηµο 
της πόλης για φωτογραφίες και insta 
stories!

3η Ημέρα | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι 
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε 
το Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του 
Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του 
Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης, το Ρωμαϊκό θέατρο και φυσικά 
την παλιά πόλη, που είναι σκαρφαλωμένη πάνω σε τρεις 
λόφους, είναι διατηρητέα και τα κτίριά της είναι 
χαρακτηριστικά της βουλγαρικής αναγέννησης. Στον 
ελεύθερο χρόνο περπατήστε τον πεζόδρομο Κνιάζ 
Αλεξάντερ Μπάτενμπεργκ, που είναι η καρδιά της πόλης, 
τα κτίρια που τον πλαισιώνουν είναι εκλεκτικιστικής 
αρχιτεκτονικής και είναι γεμάτος εμπορικά καταστήματα. 
Εκεί μπορείτε να βρείτε και φυτικά καλλυντικά φτιαγμένα 
από τα διάσημα ρόδα της Βουλγαρίας, άλλωστε η χώρα 
διαθέτει την Κοιλάδα των Ρόδων στο Καζανλούκ. 
Εναλλακτικά, εάν μείνετε στη Σόφια σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε κάποιο πολυκατάστημα ή να περπατήσετε 
στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το Borissova.

4η Ημέρα | ΣΟΦΙΑ | ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. 
Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, 
κάνοντας μια στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το 
απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις

άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη 
Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει 
χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός 
ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από 
τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη 
τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Το μέγεθός του θα σας εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε 
ότι ο ναός χωράει μέχρι και 10.000 άτομα! Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που 
βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον 
θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα μεταβούμε στην εθνική όπερα της Βουλγαρίας, ένα μοναδικό κτίριο – κόσμημα για την 
πόλη. Θα περιηγηθούμε εντός του κτιρίου και στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης, όπου 
μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. Για 
όσους επιθυμούν μπορείτε επιπλέον να επισκεφθείτε το μουσείο φυσικής ιστορίας, που είναι μοναδικό στο είδος του. Το βράδυ 
σας προτείνουμε να βγάλετε φωτογραφίες στα σιντριβάνια, μπροστά στο κτίριο του εθνικού θεάτρου και να δοκιμάσατε 
τοπικές σπεσιαλιτέ.

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ GALA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
SOFIA BALKAN 5*  - ΤΟ < ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ> ΤΗΣ 

ΣΟΦΙΑΣ - ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΕ, 1 ΠΟΤΗΡΙ 
ΚΡΑΣΙ & ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ DJ  

ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ:  39 ΕΥΡΩ | ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: 18 ΕΥΡΩ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 18/02

gala

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή
και στα 2 προγράµµατα



βαρνα
μονη αλατζα

Σοζωπολη
αγχιαλοσ

μεσημβρια
____

πληρεσ προγραμμα,
χωρισ προαιρετικεσ

εκδρομεσ

4
ΗΜΕΡΕΣ

Ανατολική Ρωμυλία
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1η Ημέρα |   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΣΥΝΟΡΑ, ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία και μέσω Σβίλεγκραντ 
και Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη 
Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas) τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΒΑΡΝΑ, ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περνώντας από την τουριστική Ηλιόλουστη Ακτή κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Βάρνας η 
οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως ”Η 
Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το1956. 
Θα έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV) χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο αποτελεί έναν από τους πιο συχνά 
επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους της χώρας. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα εξακολουθεί να 
προσελκύει τους θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού. Στη Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και το 
Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και βόλτα. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

Στα μυστικά της θαλάσσιας πρωτεύουσας



3η Ημέρα |  ΣΟΖΩΠΟΛΗ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά 
σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για την πόλη της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα 30χλμ. 
νοτίως του Μπούργκας στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσετε τους περισσότερους Έλληνες της 
Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό 
της Παναγίας κα. Χρόνος για βόλτα και καφέ. Έπειτα αναχώρηση για Μεσήμβρια  την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη 
είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου 
ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε για θεραπεία. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Άφιξη και θα περιηγηθούμε στην πόλη, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το τέμενος Σελιμιγιέ με τους 4 μιναρέδες, που οικοδομήθηκε αποκλειστικά από 
τα λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο δημιούργημα του κορυφαίου αρχιτέκτονα 
Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα σημεία του φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε ( 1451 μ.Χ.). Ακόμα θα δούμε το 
Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 16ου αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το Τέμενος Έσκι Τζαμί 
του 15ου αιώνα, το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ, το Μουσείο Υγείας καθώς και το 
αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο Αδριανούπολης. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη . Άφιξη το βράδυ στη 
πόλη μας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

24/02

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

165€Πρωϊνό 219€99€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Bulgaria 4*

215€Ηµιδιατροφή 279€139€
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

Mη χάσετε τη µοναδική 
ευκαιρία να βγάλετε µια 
υπέροχη φωτογραφία στη  
Μονή Αλατζά που είναι 
χτισµένη µέσα στο βράχο! 

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή



αδριανουπολη
ραιδεστοσ
καραγατσ

σουφλι
____

πληρεσ προγραμμα,
χωρισ προαιρετικεσ

εκδρομεσ

3 & 4
ΗΜΕΡΕΣ

Σταυροδρόμι πολιτισμών
Αδριανούπολη
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1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |  ANΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στα σύνορα όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στην 
συνέχεια περιήγηση για την πρώτη μας γνωριμία με την πόλη. Χρόνος ελεύθερος στο μεγαλύτερο Τσαρσί της πόλης, την αγορά 
του Αλή Πασά καθώς και στον πεζόδρομο Saraclar. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα παραδοσιακά τούρκικα χαμάμ 
για χαλάρωση.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με επίσκεψη παλιών Ελληνικών κτισμάτων όπως το Ζάππειο 
Παρθεναγωγείο και το Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο που ιδρύθηκε το 1872. Ακολούθως θα γνωρίσουμε τα μνημεία της δεύτερης 
κατά σειρά πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκινώντας από το Σελιμιγιέ Τζαμί (Selimiye Camii). Ένα από τα 
σημαντικότερα μνημεία στην Τουρκία, χτισμένο από τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό αρχιτέκτονα της Οθωμανικής 
περιόδου. H ανέγερσή του στάθηκε για τον Σινάν μια μεγάλη πρόκληση, αφού οι χριστιανοί αρχιτέκτονες θεωρούσαν αδύνατο 
να κατασκευαστεί θόλος μεγαλύτερος από εκείνον της Αγίας Σοφίας ενώ οι 4 μιναρέδες φαίνονται από πολύ μακριά σε όποιο 
σημείο της πόλης και αν σταθείς. Σήμερα το τζαμί προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και 
λειτουργεί ως μουσείο. Θα δούμε επίσης το Eski Camii (Eσκί Tζαμί) και το «Pουστέμ Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα ανακαινισμένο 
παραδοσιακό ξενοδοχείο, κτίσμα του 15ου αιώνα που λειτουργούσε ως χάνι. Τέλος θα θαυμάσουμε το Εθνολογικό – 
Αρχαιολογικό μουσείο Τέχνης με εντυπωσιακά εκθέματα από την Ελληνική, Βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο. Ελεύθερος 
χρόνος στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

24/02

The Plaza Hotel 5*

3 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

219€Ηµιδιατροφή 349€149€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

25/02
The Plaza Hotel 5*

169€Ηµιδιατροφή 279€115€

Margi Hotel 5*

235€Ηµιδιατροφή 379€149€

Margi Hotel 5*

179€Ηµιδιατροφή 299€115€

3η Ημέρα |  ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για το διαμάντι της Προποντίδας, την Ραιδεστό. Είναι χτισμένη πάνω σε λόφο, πλάι 
στο αρχαιότατο πέρασμα της παράλιας Θράκης και έφερε το όνομα Βισάνθη. Η Ραιδεστός ήταν στους βυζαντινούς χρόνους 
σημαντικό λιμάνι και ισχυρή καστροπολιτεία. Πέρασαν από εδώ Βενετοί, Γενουάτες, Φράγκοι και Καταλανοί. Θα 
περιπλανηθούμε στην παλιά πόλη από το Γεωργιάδειο αρρεναγωγείο (1909). Λίγο πιο πέρα, στον Φραγκομαχαλά, βρίσκεται το 
σπίτι του ούγγρου επαναστάτη, πρίγκηπα Φραγκίσκου Β΄ Ρακότσι (1720) που κατέφτασε εδώ εξόριστος. Πλήθος ξύλινων σπιτιών 
σώζεται τριγύρω στον ρωμαίικο μαχαλά, όπου δεσπόζει το δίπατο πέτρινο κτίριο του Φιλεκπαιδευτικούς Συλλόγου Ραιδεστού 
(1897). Απέναντι από την οικία Μαυρίδη βρίσκεται μια μεγάλη κρήνη με ίχνη ελληνικής επιγραφής. Θα διασχίσουμε την πλατεία 
της κρήνης και θα περάσουμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου σώζονται κάποια ελάχιστα ευρήματα από τις 
ελληνορωμαϊκές αρχαιότητες της ανατολικής Θράκης. Ανάμεσά τους όλα τα κτερίσματα του τύμβου, στον οποίο θάφτηκε ο 
θρακιώτης πρίγκηπας Τήρης που ταυτίζεται με τον Τήρη που ακολούθησε την εκστρατεία του μεγάλου Αλεξάνδρου στην 
Αίγυπτο (331 π.Χ.). Ο Τήρης ενταφιάστηκε, περί το 324 π.Χ., κοντά στην Πέρινθο (που γειτόνευε με την Ραιδεστό) μαζί με 
εντυπωσιακά προσωπικά του αντικείμενα. Ανάμεσά τους το εκλεπτυσμένο μακεδονικού τύπου χρυσό στεφάνι του Τήρη. Κάπου 
στις προθήκες του μουσείου εκτίθεται και ένα αργυρό νόμισμα της αγαπημένης Προκοννήσου που διατηρούσε αρχαιότατους 
εμπορικούς δεσμούς με την Ραιδεστό. Από την περιήγηση μας θα ανακαλύψουμε γωνιές του λαμπρού παρελθόντος της πόλης 
στον εβραϊκό και τον μουσουλμανικό μαχαλά. Επιστροφή το απόγευμα στην Αδριανούπολη για δείπνο και ξεκούραση.

4η Ημέρα |  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΡΑΓΑΤΣ | ΣΟΥΦΛΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών, θα αναχωρήσουμε με προορισμό το Κάραγατς, την παλιά 
Ορεστιάδα, που δόθηκε στην Τουρκία με την Συνθήκη της Λωζάνης το 1923. Μεταξύ άλλων θα δούμε τον Σιδηροδρομικό 
Σταθμό που στάθμευε το Οριεντ Εξπρές. Σήμερα το κτίριο στεγάζει τη σχολή Καλών Τεχνών του Τουρκικού Πανεπιστημίου 
Θράκης. Δίπλα στο βαγόνι, μέρος του περίφημου Όριεντ Εξπρές βρίσκεται το μνημείο και το μουσείο της Συνθήκης της 
Λωζάνης. Με τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή μας, φτάνουμε στο Σουφλί, το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης στους 
“δρόμους του μεταξιού”. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό εξ ιδίων. Αναχώρηση στην συνέχεια για την πόλη μας. Άφιξη 
μέσω ενδιαμέσων στάσεων στην πόλη μας.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο 3ήµερο πρόγραµµα δεν περιλαµβάνεται η 3η ηµέρα

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

Επισκεφτείτε το παραδοσιακό 
Χαµάµ Saray Hamami, µέρος 
του πρώτου παλατιού της 
Αδριανούπολης και θα 
βγάλετε τις πιο υπέροχες 
φωτογραφίες σε ένα 
ατµοσφαιρικό σκηνικό!



ΝΥΜΦΑΙΟ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΠΙΤΟΛΑ

ΟΧΡΙΔΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΟΣΙΟΥ ΝΑΟΥΜ

ΣΤΡΟΥΓΚΑ

 

2η Ημέρα | ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ | ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας, όπου θα πάρουμε μια παραλίμνια διαδρομή που μας οδηγεί στο ωραιότατο 
Βυζαντινό μοναστήρι του  Οσίου Ναούμ στη νότια πλευρά της λίμνης, με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες χτισμένο στο 10ο αιώνα 
όπου όλη η περιοχή ήταν έδρα Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. Από εδώ ξεκίνησαν οι Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος 
να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Στη συνέχεια μετάβαση στην παλιά πόλη της Οχρίδας, 
επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη , που βρίσκεται φωλιασμένη στην όχθη της ομώνυμης λίμνης. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά 
στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και τις Βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Κλήμεντα και της Αγίας Σοφίας.
Yπόλοιπος χρόνος ελεύθερος στα μικρομάγαζα με τα είδη λαϊκής τέχνης και κεραμικής.Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο . 
Διαν/ση.

3
ΗΜΕΡΕΣ

Τριήμερο στη Βυζαντινή πόλη
Oχρίδα 
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1η Ημέρα |  ΝΥΜΦΑΙΟ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΠΙΤΟΛΑ | ΟΧΡΙΔΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για το χωριό Νυμφαίο (παλαιότερα Νιβέστα ή και Νέβεσκα) έναν 
πανέμορφο ορεινό οικισμό (υψόμ. 1.350)[2] που έχει χαρακτηρισθεί από το 1978 ως «διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός». 
Υπάγεται στο Δήμο Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του νομού Φλώρινας, στις 
ανατολικές κλιτύες του όρους Βέρνου, σε απόσταση 57 χλμ. από την πόλη της Φλώρινας. Παγκόσμιοι ταξιδιωτικοί οδηγοί το 
χαρακτηρίζουν ως ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης, ενώ στον παγκόσμιο διαγωνισμό της U.N.E.S.C.O. 
διεκδίκησε το Διεθνές Βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την άριστη διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος και φυσικού 
περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για την Οχρίδα με ενδιάμεση στάση στα σύνορα και στο κατάστημα των DUTY 
FREE. Φτάνουμε στην Μπίτολα, μια πόλη που από την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αναφέρεται και ως «η πόλη των 
προξένων», δεδομένου ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν προξενεία εκεί. Όντας έδρα του ομώνυμου δήμου, βρίθει 
αξιόλογων πολιτιστικών μνημείων, χαρακτηριστικότερα όλων ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δημητρίου (1830), μία από τις 
μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες της Βόρειας Μακεδονίας , η σκεπαστή αγορά, το παλιό παζάρι (19ος αι.), ο Πύργος με το 
Ρολόι (17ος αι.), το Τέμενος του Αϊντάρ Καντί (16ος αι.) αλλά και πλήθος  νεοκλασικών αρχοντικών του 19ου και των αρχών του 20
ού αιώνα στον φημισμένο κεντρικό δρόμο της πόλης Σιρόκ Σοκάκ. Αφού θαυμάσουμε τα μνημεία αναχωρούμε για το 
ξενοδοχείο μας στην Οχρίδα, την «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπως χαρακτηρίζεται λόγω της μεγάλης θρησκευτικής 
σημασίας της στην εξάπλωση της Χριστιανοσύνης, με τις 365 εκκλησίες, μια για κάθε ημέρα του χρόνου. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια και στη συνέχεια θα έχουμε δείπνo.



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

3 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

3η Ημέρα | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ | ΣΤΡΟΥΓΚΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για μία προαιρετική κρουαζιέρα στα νερά της λίμνης με θέα τις ειδυλλιακές 
όχθες, τα ψαροχώρια και τις Βυζαντινές εκκλησίες. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στη γραφική Στρούγκα, το λασποχώρι του 
δάσκαλου Δημητρίου Milladinov, απόφοιτου της Ελληνικής σχολής των Ιωαννίνων που δίδαξε εδώ το 1850 Πλούταρχο και 
Θουκυδίδη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τα σύνορα. Διέλευση συνόρων και αναχώρηση για την πόλη μας με 
ανάλογες στάσεις για καφέ και ξεκούραση. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
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STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τραβήξτε την πιο χαρούµενη 
φωτογραφία στο µαγικό σκηνικό 
της λίµνης.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

25/02 BELVEDERE HOTEL 4*

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

125€Ηµιδιατροφή 215€85€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή



2η Ημέρα | ΑΪΒΑΛΙ | ΠΕΡΓΑΜΟΣ | ΣΜΥΡΝΗ | ΦΩΚΑΙΑ
Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε για την Πέργαμο, την πόλη που αποτέλεσε την πρωτεύουσα του βασιλείου της Περγάμου, 
κέντρο τεχνών και γραμμάτων στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Βλέπουμε εκεί τα ερείπια της Κόκκινης Βασιλικής, 
ξεναγούμαστε στο Ασκληπιείο, γνωστό ιατρικό κέντρο της εποχής ακμής της πόλης. Κατόπιν, προορισμός μας, Περπατάμε στην 
παλιά πόλη βλέποντας παλιά ελληνικά σπίτια, απολαμβάνουμε έναν καφέ στο στέκι του Μπαλή. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε 
στη Σμύρνη. Την πόλη, που έλαμπε για αιώνες στη Μικρά Ασία, την πόλη που έσωσε και διατήρησε την ελληνική κληρονομιά της 
Ιωνίας, το κέντρο που άπλωσε το Χριστιανισμό στη χώρα ολόκληρη, την πόλη των αγίων και των μαρτύρων της Ορθοδοξίας. 
Φθάνοντας εκεί, περιηγούμαστε με το λεωφορείο την πόλη, περπατάμε στην άλλοτε ελληνική συνοικία, βλέποντας τα 
εναπομείναντα εκεί ελληνικά σπίτια. Αφήνοντας τη Σμύρνη, περνάμε και από την κωμόπολη της Φώκιας. Όμορφο, 
παραδοσιακό ψαροχώρι. Κι επιστρέφουμε στο Αϊβαλί, όπου και διανυκτερεύουμε.

4
ΗΜΕΡΕΣ

Αλησμόνητες πατρίδες
Aϊβαλί - Σμύρνη
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1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΪΒΑΛΙ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό 
των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών, τα οποία 
επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις 
συνοριακές διατυπώσεις, κατευθυνόμαστε προς τη χερσόνησο της Καλλίπολης και περνώντας από τη γέφυρα των Δαρδανελίων, 
διατρέχουμε τα βουνά Κιμιντένια, όπως αναφέρονται στην Αιολική Γη του Βενέζη, φθάνοντας το απόγευμα στο ακέραιο και 
γοητευτικό Αϊβαλί, το οποίο μας ανακαλεί μνήμες του νεότερου Ελληνισμού. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο, έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για περιπλάνηση στην όμορφη πόλη.



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

3η Ημέρα | ΑΪΒΑΛΙ | ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και ξεκινάμε με μια βόλτα στη Χώρα των Μοσχονησίων. Τα Μοσχονήσια, είναι νησιωτικό 
σύμπλεγμα ανάμεσα στο Αϊβαλί και τη Μυτιλήνη. Στην πρωτεύουσα, τη Χώρα, βλέπουμε παλιά, αποκατεστημένα από ντόπιους 
πλέον κατοίκους ελληνικά σπίτια, επισκεπτόμαστε την εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Σήμερα, αποκατεστημένη 
πλήρως, από τον πλούσιο Τούρκο Ραχμί Κοτς, λειτουργεί ως μουσείο. Επιστρέφοντας στο Αϊβαλί, κάνουμε μια όμορφη γραφική 
διαδρομή μέσα από σοκάκια, με παλιά ελληνικά σπίτια. Ανάμεσα σε αυτά, η εκκλησία της Κάτω Παναγιάς, σήμερα τέμενος, η 
Πάνω Παναγιά, ερειπωμένη, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σήμερα τέμενος. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, φαγητό. Το 
απόγευμα, μια βόλτα στον Καναπέ Του Μάγου, όπως αποκαλείται μια περιοχή, ένα μπαλκόνι πάνω στο Αιγαίο… Επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.

4η Ημέρα | ΑΪΒΑΛΙ | ΤΡΟΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρόγευμά μας, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Ανηφορίζοντας, παρεκκλίνουμε λίγο του δρόμου κι 
επισκεπτόμαστε τον αρχαιολογικό χώρο της Τροίας. Από το λόφο του Χισαρλίκ, ζωντανεύουν στο μυαλό, στη φαντασία μας, το 
έπος της Ομήρου Ιλιάδας. Συνεχίζουμε μπαίνοντας στην πόλη του Τσανάκκαλε, όπου έχουμε ελεύθερο χρόνο για μεσημεριανό. 
Και περνώντας από τη γέφυρα των Δαρδανελίων, περνάμε από την Ασία στην Ευρώπη και μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, 
συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη, όπου φθάνουμε το βράδυ, γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
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STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα βγάλτε την πιο ατµοσφαιρική 
φωτογραφία στην Πέργαµο ή στην 
παραλία της Σµύρνης.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

24/02 GRAND TEMIZEL 5* (Αιβαλί)

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

159€Πρωινό & 2 ∆είπνα 230€89€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή



4
ΗΜΕΡΕΣ

Απόκριες στην υπέροχη Κρήτη
Καρναβάλι στο Ρέθυμνο
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2η Ημέρα | ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στην περιήγηση της πόλης του Ρεθύμνου. Υπάρχουν 
τεκμήρια ανθρώπινης κατοικίας στο Ρέθυμνο από το 1.600 π.Χ. (Υστερο- Μινωική III περίοδος) αν όχι και πρωτύτερα. Υπάρχουν, 
επίσης, πολλά μεσαιωνικά και αναγεννησιακά χαρακτηριστικά καθώς και απομεινάρια της τουρκικής κατοχής τα οποία 
αναμιγνύονται κομψά με τη μοντέρνα πόλη. Τα ίχνη αυτά του ιστορικού παρελθόντος σε συνδυασμό με ένα ζωντανό παρόν είναι 
τροφή για την ψυχή των Κρητικών. Η ξενάγηση αυτή έχει ως στόχο να αποκαλύψει την καρδιά του παλιού Ρεθύμνου του οποίου 
η διαχρονική ατμόσφαιρα είναι μεταδοτική. Θα περπατήσουμε τα στενά σοκάκια όπου τα διαπερνούν η γαλήνη και η ομορφιά. 
Θα επισκεφθούμε το κάστρο του Ρεθύμνου (τη Φορτέτσα), μια περίπλοκη ακρόπολη χτισμένη στο λόφο του Παλαιοκάστρου 
τον 16ο αι. Το φρούριο σχεδιάστηκε από τον Michele Sanmicheli, τον ίδιο στρατιωτικό αρχιτέκτονα από τη Βερόνα που σχεδίασε 
τα αμυντικά τείχη του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της Ενετικής κατοχής του νησιού. Απέναντι από το κάστρο βρίσκεται το 
αρχαιολογικό μουσείο, ένα κτήριο το οποίο, κάποτε, χρησιμοποιήθηκε σαν τουρκική φυλακή. Το μουσείο αυτό παρουσιάζει 
εκθέματα τα οποία χρονολογούνται από τη Νεολιθική ως τη Ρωμαϊκή εποχή.

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | ΛΙΜΝΗ 
ΚΟΥΡΝΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και μετά 
τον απαραίτητο έλεγχο αναχωρούμε με  απευθείας 
πτήση για τα Χανιά. Με την άφιξη μας θα 
αναχωρήσουμε για τη πόλη του Ρεθύμνου, πρώτα 
όμως θα κάνουμε μία στάση σε ένα πανέμορφο 
φυσικό τοπίο. Ο λόγος για τη λίμνη του Κουρνά, η 
οποία είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη στην Κρήτη 
και βρίσκεται μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο, 
ανάμεσα στις δυτικές πλαγιές των Λευκών Ορέων 
και την εύφορη πεδιάδα της Γεωργιούπολης. 
Βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό Κουρνάς, 2.5χλμ 
νότια από την παραλία της Γεωργιούπολης, 43 χλμ 
ανατολικά της πόλης των Χανίων και 20 χλμ δυτικά 
του Ρεθύμνου. Η λίμνη του Κουρνά και τα περίχωρα 
της αποτελούν ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα 
για την Ελλάδα, καθώς αυτή η γωνιά της επαρχίας 
Αποκόρωνα είναι από τις λίγες περιοχές της Κρήτης 
όπου υπάρχει άφθονο γλυκό νερό καθ’όλη τη 
διάρκεια του έτους. Η οικολογική αξία της περιοχής 
έχει βοηθήσει στην ένταξη της λίμνης στο δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Η λίμνη 
βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με 
σπάνια υδροχαρή φυτά και δέντρα. Το σκοτεινό 
χρώμα της λίμνης οφείλεται στα φύκια που 
βρίσκονται στο πυθμένα της. Έπειτα συνεχίζουμε 
για την πόλη του Ρεθύμνου. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
μας, τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

ενασ
υπεροχοσ

διαχρονικοσ
θεσμοσ

που 
μασ φερνει

κοντα



3η Ημέρα | ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο  Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι. Έναν θεσμό διαχρονικό. Έχει 
αποδείξει την κυριαρχία του στην άνιση μάχη με το χρόνο αφού πηγάζει από την εκούσια διάθεση για προσφορά που 
διακατέχει έντονα όλους όσοι συμμετέχουν και το υποστηρίζουν με αγάπη και θέρμη προσφέροντας εθελοντικά το περίσσευμα 
του χρόνου τους και της ψυχής τους. Στην εποχή που διανύουμε, το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι είναι το ισχυρό αντίδοτο στην 
επικράτηση της μοναξιάς και της μοναχικότητας που συναντάμε γύρω μας. Αφεθείτε στην εύθυμη διάθεση των τοπικών 
κατοίκων και απολαύστε με την καρδιά σας την γιορτινή αυτή ημέρα. 

4η Ημέρα | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΧΑΝΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη των Χανίων. Η περιήγησή μας στην πόλη των Χανίων δεν θα µπορούσε να 
µην έχει ως αφετηρία το σηµείο όπου βρίσκεται το ενετικό λιµάνι. Μια από τις πιο όµορφες περιοχές του νησιού που αποτελεί 
και το σηµείο κατατεθέν της πόλης. Ο εντυπωσιακός φάρος χαρίζει στα Χανιά τη φήµη της ως γραφικής, φιλοξενώντας χιλιάδες 
επισκέπτες κάθε χρόνο που επιδιώκουν να βρεθούν εκεί και να αγναντέψουν το απέραντο γαλάζιο του Κρητικού Πελάγους. Η 
«Βενετία της Ανατολής» όπως την χαρακτηρίζουν, κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις σε κάθε γωνιά, µε την αυθεντική ταυτότητα του 
τόπου να εξαπλώνεται σε κάθε της σηµείο. Must see για κάθε επισκέπτη είναι φυσικά η προκυµαία και όλα όσα βρίσκονται στη 
γύρω περιοχή. Το Φρούριο Φιρκά (εκεί στεγάζεται το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης) όπως επίσης και το τζαµί Κιουτσούκ Χασάν και 
το Μεγάλο Αρσενάλι που βρίσκονται κατά µήκος της ακτής. Σε πολύ κοντινή απόσταση θα εντοπίσουμε την πλακόστρωτη 
πλατεία και το σιντριβάνι. Ένα από τα πιο δηµοφιλή σηµεία της πόλης ιδανικό για χαλάρωση. Από εκεί, αρχίζει και η 
περιπλάνηση στις αθέατες και νοσταλγικές περιοχές των Χανίων. Θα εντοπίσουμε την παλιά τουρκική συνοικία Σπλάντζια µε τα 
γραφικά δροµάκια και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Θα ανακαλύψουμε τη χριστιανική συνοικία Τοπανά µε τα ενετικά 
στοιχεία και τα γραφικά σοκάκια, όπως και τα επιβλητικά ενετικά νεώρια κάποια από τα οποία έχουν µεταµορφωθεί σε 
πολιτιστικά κέντρα. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας. Άφιξη το βράδυ στη 
Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις. 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

489€ 695€24/02 Palazzino Di Corina 4*

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Χανιά
24/02 11.35-12.50

 
Χανιά-Θεσσαλονίκη
27/02 21.35-22.55 

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

349€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 35€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Μη χάσετε την πολύχρωµη 
παρέλαση της πόλης όπου θα 
βγάλετε φωτογραφίες µε τους 
καρναβαλιστές! 



διαμονη
στο κεντρο
τησ πολησ

Πατρινό καρναβάλι για πάντα!
Καρναβάλι στην Πάτρα
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1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στο Γαλαξίδι, μία από τις 
γραφικότερες πόλεις της χώρας μας, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Ο κεντρικός δρόμος οδηγεί στην πλατεία Ν. Μάμμα και 
στη συνέχεια κατηφορίζει στο κυρίως λιμάνι. Το Γαλαξίδι έχει δύο δύο φυσικά λιμάνια, την Αγορά και το Χηρόλακα. Καϊκια 
“δένουν” στο μώλο όλο τον χρόνο και δεκάδες μικρά ιστιοφόρα αγκυροβολούν στην περιοχή τα καλοκαίρια.  Στενά σοκάκια 
ανηφορίζουν από το λιμάνι στο εσωτερικό της πόλης και βγάζουν σε καντούνια με φροντισμένα σπίτια, διατηρητέα αρχοντικά 
και εντυπωσιακά καπετανόσπιτα με περίτεχνες βοτσαλωτές αυλές. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για τον τελικό μας 
προορισμό τη Πάτρα διασχίζοντας την εντυπωσιακή γέφυρα που ενώνει το Αντίρριο με το Ρίο. Αργά το απόγευμα άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη όπου η διασκέδαση, η ιστορία και ο πολιτισμός δημιουργούν  
έναν υπέροχο προορισμό. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την οδό Αγίου Νικολάου, τον πιο φημισμένο δρόμο της 
Πάτρας, που ξεκινά από την Άνω Πόλη και καταλήγει στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου. Τα 192 σκαλιά της οδού αποτελούν <<
σύνορο>> του σύγχρονου κέντρου με την παλιά πόλη, η οποία είναι χτισμένη περιμετρικά του Κάστρου. Θα περιδιαβούμε 
σοκάκια με τα εντυπωσιακά νεοκλασικά και τις παλιές αρχοντικές εξοχικές βίλες με τις χρωματιστές προσόψεις. Σημαντικά 
αξιοθέατα της πόλης είναι επίσης ο ναός του Αγίου Ανδρέα στην ομώνυμη παραλιακή οδό, ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό 
κομψοτέχνημα με μοναδικές αγιογραφίες. Ο κεντρικός τρούλος του ύψους 46 μ. διακρίνεται ακόμα και από το λιμάνι! Η Πάτρα 
φημίζεται επίσης και για τις πλατείες της που σφύζουν από ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. Το βράδυ εδώ χτυπά ο παλμός 
της νυχτερινής διασκέδασης! Κάντε μια βόλτα λοιπόν στην πλατεία Γεωργίου Α΄, στην πλατεία Όλγας ή στα Ψηλά Αλώνια, 
θαυμάστε τα νεοκλασικά τους κτήρια ή ξεκουραστείτε σε ένα από τα αμέτρητα καφέ, ουζερί και εστιατόρια! 

4
ΗΜΕΡΕΣ

παρτε μεροσ στο μεγαλυτερο

κυνηγι θησαυρου
...

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ο ΛΟΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΑ  
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 190 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΕΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ 
ΑΠΟΚΡΙΩΝ ΖΕΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ, ΜΕ ΞΕΦΡΕΝΑ 
ΠΑΡΤΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΙ. Α ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
ΔΡΩΜΕΝΑ, ΟΙ ΧΟΡΟΙ, ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΟΙ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ.



3η Ημέρα | ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στο πιο ξακουστό καρναβάλι της Ελλάδος. Το Πατρινό 
καρναβάλι αποτελεί τόσο τη μεγαλύτερη όσο και την παλιότερη αποκριάτικη εκδήλωση στην Ελλάδα και μία από τις 
μεγαλύτερες στο κόσμο όσον αφορά τη συμμετοχή των καρναβαλιστών και την ιστορία του. Μετρά 193 χρόνια ιστορίας. Το 
καρναβάλι της Πάτρας δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά ένα σύνολο εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν χορούς, 
παρελάσεις, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, καρναβάλι των μικρών κ.ά. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 17 Ιανουαρίου και διαρκούν 
μέχρι την Καθαρά Δευτέρα. Κορυφώνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς με την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση 
των πληρωμάτων του Σαββάτου, τη φαντασμαγορική μεγάλη παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων της Κυριακής και τέλος το 
τελετουργικό κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου στο μώλο της Αγίου Νικολάου στο βόρειο λιμάνι της Πάτρας. Χαρακτηριστικές 
αρχές του είναι ο αυθορμητισμός, ο αυτοσχεδιασμός, η πηγαία έμπνευση και ο εθελοντισμός. Αφεθείτε λοιπόν στο πνεύμα της 
πόλης και διασκεδάστε με την ψυχή σας.

4η Ημέρα | ΠΑΤΡΑ | ΒΟΛΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τον δρόμο της επιστροφής. Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα είναι στη πανέμορφη πόλη 
του Βόλου όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτες και φαγητό. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε για την επιστροφή μας στη 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα βγάλετε τις πιο πολύχρωµες και 
χαρούµενες φωτογραφίες στο 
µαγικό κυνήγι του θησαυρού 
ανάµεσα στους καρναβαλιστές!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

24/02 Mediterranee 3*

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

335€Πρωϊνό 549€199€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής



3 & 4
ΗΜΕΡΕΣ

Πριγκίπισσες, μαρκήσιοι, βαρόνοι και κόμισσες
Βενετσιάνα Kέρκυρα
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1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και έπειτα από τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην Ηγουμενίτσα. Από το λιμάνι θα 
επιβιβαστούμε στο καράβι και θα αναχωρήσουμε για την Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των Φαιάκων και ανεβαίνουμε στο Κανόνι 
από όπου θα έχουμε µια πανοραμική θέα της λιμνοθάλασσας Χαλκιοπούλου και το Πέραµα. Θα επισκεφθούμε την Παναγία τη 
Βλαχέρνα και προαιρετικά με τη βαρκούλα θα περάσουμε στο φημισμένο Ποντικονήσι με την εκκλησία του Παντοκράτορα. 
Ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια αναχώρηση για το ξενοδοχείο . Τακτοποίηση και γεύμα. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι όπου θα ξεναγηθούμε σε μια από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, 
το ξακουστό Αχίλλειο. Σε περίπτωση που είναι κλειστό το Αχίλλειο θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Μον Ρεπό. 
Συνεχίζοντας την ξενάγηση της πόλης θα επισκεφθούμε την Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα – Πολιούχου της Κέρκυρας, το 
Παλιό και το Νέο Φρούριο και την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, την πλατεία Σπιανάδα, με τον περίφημο πεζόδρομο 
‘Λιστόν’. Ελεύθερος χρόνος.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση και φαγητό. Προαιρετική διασκέδαση. 
Διανυκτέρευση.¥

Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΥΒΑΛΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 450 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΗΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ 
ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ 
ΚΤΗΡΙΩΝ.  H ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ CARNAVALE ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ CARNE & VALE 
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ ΩΣ Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΑΣ. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΣ 
ΚΑΙ  ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΣ  ΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΠΟΓΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ, ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ, ΤΟ ΚΟΡΦΙΑΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ.



3η Ημέρα |  ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για την πλατεία Σπιανάδα. Τη σημερινή μέρα θα ταξιδέψουμε σε έναν άλλο 
αιώνα. Στο Λιστόν θα συναντήσουμε πριγκίπισσες, μαρκήσιοι, βαρόνοι και κόμισσες που φορούν γνήσιες βενετσιάνικες στολές. 
Μια εποχή του παραμυθιού που ζει το νησί αιώνες τώρα, κρατώντας συνάμα την ταυτότητα του καθώς «πλέκει» μέσα στο 
πολύχρωμο χρυσαφένιο χρώμα της μασκαράτας και έθιμα επτανησιακά που στόχο έχουν τη διασκέδαση, το πικάντικο 
κουτσομπολιό και το σκανδαλιάρικο περίπαιγμα των αποκριών. Το  απόγευμα θα επιστρέψουμε  για φαγητό και ξεκούραση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετικά μπορούμε να συμμετέχουμε σε  κάποιο από τα πάρτι  που πραγματοποιούνται στα σοκάκια 
του νησιού. Διανυκτέρευση.¥

4η Ημέρα | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχωρούμε από το ξενοδοχείο έπειτα από το πρωινό μας. Αναχωρούμε για το λιμάνι της Κέρκυρας και επιβίβαση στο καράβι. 
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Ελεύθερος χρόνος στα Ιωάννινα, περίπατος στην περίφημη λίμνη και χρόνος για ξεκούραση και 
φαγητό. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Τέλος ταξιδιού.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

179€ 269€24/02
Magna Graecia Hotel 4*

Περιοχή ∆ασιά

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

3 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Οι παραπάνω τιµές περιλαµβάνουν:

Τιµή σε
δίκλινο

120€ 140€

Τιµή 1ου
παιδιού

Τιµή σε
µονόκλινο

Τιµή 2ου
παιδιού

165€ 205€25/02
Magna Graecia Hotel 4*

Περιοχή ∆ασιά 100€ 110€

STORY PLACE

Πρόγευµα και ένα γεύµα καθηµερινά σε πλούσιο µπουφέ
στο χώρο του ξενοδοχείου.
Καθηµερινές µεταφορές µε λεωφορείο βάση του προγράµµατος.
Στα λεωφορεία πραγµατοποιείται τακτική απολύµανση
κατά την διάρκεια της εκδροµής σύµφωνα µε τα υγειονοµικά πρωτόκολλα.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την διαδροµή Ηγουµενίτσα-Κέρκυρα-Ηγουµενίτσα.
Έλληνας έµπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου µας καθ’ όλη
την διάρκεια της εκδροµής
Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα της εκδροµής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια.

Αναµφισβήτητα το Λιστών στη 
πλατεία Σπιανάδα είναι το σηµείο 
για την ιδανική Selfie!

Στο 3ήµερο πρόγραµµα δεν περιλαµβάνεται η 3η µέρα του προγράµµατος



2η Ημέρα | |ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑ, ΚΑΣΤΡΟ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΣΟΥΦΛΙ
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς το Δέλτα του Έβρου, το οποίο αποτελεί 
ταξίδι-σταθμό για τους ιπτάμενους επισκέπτες του. Ένας πίνακας ζωγραφικής, φτιαγμένος από τη φύση με χρώματα Ελλάδας. 
Στο Δέλτα του Έβρου, θα ζήσουμε μία από τις δυνατότερες φυσιολατρικές εμπειρίες. Γλυκό και αλμυρό νερό ανακατεύονται 
στην παλέτα της πλάσης, για να δημιουργήσουν έναν βιότοπο μοναδικής αξίας ως καταφύγιο για μεγάλους πληθυσμούς 
υδρόβιων πουλιών, αλλά και ζωτικό χώρο συγκέντρωσης και ανάπαυσης. 300 από τα 400 είδη πουλιών της Ελλάδας περνούν 
από εδώ, ενώ στον ποταμό Έβρο έχουν βρεθεί 46 είδη ψαριών, 7 είδη αμφίβιων, 21 είδη ερπετών και περισσότερα από 40 είδη 
θηλαστικών. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας με το μοναδικό ναό της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας, δίπλα στη γέφυρα που 
χαράζει τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Το σημαντικό εκκλησιαστικό μνημείο βρίσκεται στις Φέρες (αρχαία Βήρα), μαζί με τα 
λιγοστά ερείπια της ομώνυμης μονής. Χτίστηκε στα μέσα του 12ου αιώνα και αποτελεί λαμπρό δείγμα βυζαντινής ναοδομίας – 
και φυσικά σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής. Ακολουθεί επίσκεψη στο παραδοσιακό Σουφλί, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
και τα κουκουλόσπιτα με την αίγλη προηγούμενων αιώνων! Με τέσσερα εντυπωσιακά μουσεία, το βιομηχανικό συγκρότημα του 
μεταξουργείου Τζίβρε αλλά και πολλά νόστιμα τοπικά εδέσματα, λουκάνικα χωριάτικα, καβουρμά, τσίπουρο και κρασί, το 
Σουφλί αξίζει την επίσκεψη μας. Ελεύθερος χρόνος. Ακολούθως θα κατευθυνθούμε προς το Διδυμότειχο και συγκεκριμένα στο 
Κάστρο του Διδυμοτείχου, το οποίο είναι το σημαντικότερο στην Θράκη. Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Καλέ που δεσπόζει 
στην πόλη του Διδυμοτείχου. Τα δείγματα της οικοδόμησης των τειχών, μαρτυρούν την ύπαρξη του κάστρου πολύ πριν από τους 
Βυζαντινούς χρόνους. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι η ύπαρξη του κάστρου, με τη σημερινή του μορφή, χρονολογείται από τον 
6ο αιώνα. Περιήγηση στο Διδυμότειχο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Μετάβαση στο κέντρο της πόλης για βραδινή βόλτα. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ξανθιωτικο
καρναβαλι

γεματο
αντιθεσεισ

3 & 4
ΗΜΕΡΕΣ

Παραδοσιακά φεστιβάλ και στολές από άλλες εποχές
Καρναβάλι Ξάνθης - Αλεξανδρούπολη
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1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Πρώτη μας μεγάλη 
στάση θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο Λάγος.  Το κάπως «εξωτικό» 
όνομα, που παραπέμπει σε λατινόφωνο λιμάνι κάπου στον Ατλαντικό, 
αλλά και το ειδυλλιακό υδάτινο τοπίο, χαρίζουν στο Πόρτο Λάγος 
έναν πραγματικά ξεχωριστό χαρακτήρα. Τα δύο στοιχεία που 
θαυμάζει κανείς ερχόμενος στο Πόρτο Λάγος είναι αφενός τα πλήθη 
των ροζ πτηνών φλαμίνγκο που αράζουν στα νερά του, αφετέρου το 
μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Ο τόπος αυτός είναι συνυφασμένος 
με το εντυπωσιακό μοναστικό κτίσμα του Αγίου Νικολάου και το άλλο 
μικρότερο παρεκκλήσι όπου βρίσκεται αντίγραφο της ιεράς εικόνας 
της Παναγίας της Παντάνασσας. Τα μοναστικά αυτά κτίσματα, που 
αποτελούν Μετόχι της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, 
επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τη στεριά με εντυπωσιακές 
ξύλινες γέφυρες που κατασκευάστηκαν μέσα στη λίμνη. Τελευταίος 
μας προορισμός για την σημερινή ημέρα, η πόλη της 
Αλεξανδρούπολης. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Θράκης μας υποδέχεται 
με τον φάρο του, στην πρώτη Ευρωπαϊκή πόλη που συναντάμε με την 
άφιξή μας στην Ελλάδα. Το σήμα κατατεθέν της πόλης, ο φάρος 27 
μέτρα ύψος, 6 όροφοι με πέτρινα σκαλοπάτια, φως ακτίνας 23 μιλίων. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Θα πραγματοποιήσουμε μια περιήγηση 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ’ 
ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

3 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

3η Ημέρα | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
Πρωϊνό σε πλούσιο μπουφέ στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς την πόλη της Ξάνθης. Η σημερινή ημέρα 
είναι ελεύθερη και είναι αφιερωμένη στο φημισμένο Ξανθιώτικο Καρναβάλι. Είναι ο θεσμός με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
στην πόλη της Ξάνθης. Ξεκίνησε το 1966 και έχοντας διαγράψει μια πορεία 56 ετών, έφθασε έως τις μέρες μας περνώντας 
ποικίλες φάσεις εξέλιξης και μετάλλαξης. Η Ξάνθη διοργανώνει το μεγαλύτερο Καρναβάλι της Βόρειας Ελλάδας και το 
δεύτερο μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα, μετά το Καρναβάλι της Πάτρας. Αποτελεί ένα από τα πλέον φημισμένα στην Ελλάδα 
και στα Βαλκάνια. Κάθε χρόνο στην περίοδο του τριωδίου διοργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Το 
Ξανθιώτικο Καρναβάλι έχει να επιδείξει μια σειρά εκδηλώσεων γύρω από τη μουσική, το χορό και το θέατρο, εκθέσεις με 
εικαστικό ή άλλο περιεχόμενο, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων και προβολές ταινιών καθώς και πολλές επιλογές για 
ψυχαγωγία, ξεφάντωμα και γλέντι. Για όσους επιθυμούν να περιηγηθούν στην πόλη, ενδείκνυται μια βόλτα στην αίγλη και στη 
φινέτσα της Παλιάς πόλης. Στα λιθόστρωτα σοκάκια και στα αρχοντικά των πλούσιων καπνεμπόρων. Στα πολύχρωμα σπίτια με 
τους ζωγραφισμένους τοίχους, τα ξύλινα παράθυρα, τα αετώματα και τους μικρούς κήπους. Στο εσωτερικό τους, έπιπλα με το 
βάρος του κύρους και την τέχνη ζωντανή σε βιτρό και σκαλισμένες πόρτες. Απαραίτητες στάσεις: το Δημαρχείο που κτίστηκε 
το 1830, η Δημοτική Πινακοθήκη στην οδό Ορφέως και το Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης. Επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη 
και το ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα | |ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών, αναχωρούμε με προορισμό την πρωτεύουσα 
της Ροδόπης, τη Κομοτηνή που καταφέρνει να συνδυάζει μοναδικά δύο πολιτισμούς, το μοντέρνο με το παραδοσιακό, το παρόν 
με το παρελθόν. Η πόλη που ξεχωρίζει για την κουλτούρα της, την συνύπαρξη λαών και θρησκειών. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
στο κέντρο της πόλης. Στην συνέχεια αναχώρηση για την Καβάλα. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό Ιμαρέτ, ένα Οθωμανικό 
μνημείο, το οποίο είναι από τα σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα. Τρούλοι καλυμμένοι με μολύβι, σύμβολο της 
παλιάς πόλης. Καμπύλες επιφάνειες, ψηλόλιγνες καμινάδες, αισθητική της τουρκομπαρόκ περιόδου, τρεις εσωτερικοί κήποι 
εσπεριδοειδών, ο ένας με κινστέρνα. Θα δούμε ακόμη τις επιβλητικές αψίδες, έμβλημα της πόλης της Καβάλας. Υπήρξαν μέρος 
ενός συστήματος ύδρευσης που μετέφερε νερό στο βράχο της Παναγίας. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης. Γεύμα εξ 
ιδίων. Στην συνέχεια αναχώρηση για την πόλη μας. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 
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STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο 3ήµερο πρόγραµµα δεν περιλαµβάνεται η 2η ηµέρα του 4ήµερου προγράµµατος

Θα βγάλετε τις πιο πολύχρωµες και 
χαρούµενες φωτογραφίες στο 
µαγικό κυνήγι του θησαυρού 
ανάµεσα στους καρναβαλιστές!

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

24/02
Ramada Plaza Thraki 5*

Αλεξανδρούπολη

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

219€Πρωϊνό 339€99€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

25/02 179€Πρωϊνό 279€119€

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα

∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Ramada Plaza Thraki 5*
Αλεξανδρούπολη



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βάση του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ 7 / 2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, θεωρείται πως πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα 
ταξίδια µας έχετε διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύµβασης του οργανωµένου 
ταξιδιού.Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου µας προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του 
συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Π.Δ. 7/2018, 
ως «οργανωµένο ταξίδι» εννοείται ο προκαθορισµένος συνδυασµός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία της µεταφοράς, της διαµονής ή άλλων τουριστικών 
υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω 
παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή. Οργανωµένο ταξίδι 
θεωρείται και όταν η παροχή των επί µέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε χωριστή τιµολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα και από τον ίδιο παροχέα. Δεν θεωρείται οργανωµένο ταξίδι η µεµονωµένη πώληση εισιτηρίου µεταφοράς ή καταλύµατος ή άλλης τουριστικής 
υπηρεσίας. Σηµειώνουµε, ότι στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµ
βαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριµένες και ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες 
αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συµ
βουλεύεστε το πρόγραµµα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιµοκατάλογο. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα 
ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται 
με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν και δεν 
δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 40% 
της αξίας της εκδρομής εκτός ειδικών περιπτώσεων που μπορεί να ζητηθεί και μεγαλύτερο ποσό ως προκαταβολή. Ο υπογράφων συμμετέχων 
αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους από την παρούσα σύμβαση.Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις 
θα γίνονται από τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα καθώς 
για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και για την παροχή των ανάλογων 
νόμιμων παραστατικών Η εξόφληση του υπολοίπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και 
δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο 
συμμετέχων προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο διοργανωτής ,σύμφωνα με το 
άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το 
αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει 
να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του 
αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το 
γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του γραφείου 
μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ 
του νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από 
∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). 
Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών 
που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης, το τουριστικό γραφείο 
έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους 
ακυρωτικών τελών. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες 
(charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το 
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης 
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της 
αεροπορικής εταιρείας και του συμμετέχοντα στην εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σηµαντικές προσωπικές 
δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί 
στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια 
του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρεία 
άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς 
καθυστερήσεις τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα 
πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη 
διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ 
τούτου δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι 
αξιώσεις του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας. 
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό 
οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ 
τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. 
Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που 
αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον 
κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων σε 
ξενοδοχεία το γραφείο µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό 
µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο µας να φέρει ουδεµία 
περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 
12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων . Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή 
μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα - δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας 
κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων 
ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν 
μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες 
από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών, 
υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ), Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία 
προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές 
οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές 
ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και 
οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Πριν την εκτέλεση της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το 
πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του 
επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει, εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή της ημέρας αναχώρησης η επιστροφής. Το 
δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης 
ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων, αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης 
από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα κ.ο.κ). Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο συνοδός του γραφείου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το 
σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα 
έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω 
έκτακτων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Η σειρά των περιηγήσεων 
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή 
απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος Στα μουσεία / θεάματα που τις 
ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.



ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤο Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο 
τρείς (3) ημέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο 
κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχτεί τότε 
επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του 
γραφείου μας περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που 
τυχόν προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ Εάν ο 
συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του 
πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Το γραφείο με την δήλωση 
συμμετοχής του πελάτη θα προβεί στις ανάλογες κρατήσεις σε προμηθευτές (αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, 
μετακινήσεις, εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με ανάλογη πληρωμή, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένες οι υπηρεσίες για τον 
πελάτη.Έτσισεπερίπτωσηακύρωσης:Έως 8 ημέρες πριν την αναχώρησηΣτην περίπτωση αυτή το γραφείο θα προβεί σε κάθε απαραίτητη 
κίνηση επιστροφής των χρημάτων του πελάτη από τον εκάστοτε προμηθευτή (αεροπορική/ακτοπλοϊκή εταιρία, ξενοδοχείο, μετακινήσεις, 
εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με σκοπό να τα επιστρέψει στον πελάτη. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το ποσό που θα παρακρατηθεί από 
τον εκάστοτε προμηθευτή.Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και την ημερομηνία της αναχώρησηςΣτην περίπτωση αυτή δεν 
πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού. Για την περίπτωση αυτή προτείνουμε 
την επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύψεις για ακύρωση εκδρομής για λόγους υγείας η ασθένειας Covid-19.NonRefuntable rate – Μη 
επιστρέψιμη τιμήΣε αυτήν την περίπτωση ο ταξιδιώτης πληρώνει το συνολικό κόστος της κράτησης τη στιγμή που την πραγματοποιεί και σε 
περίπτωση ακύρωσης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Εξαιρείται φυσικά η περίπτωση ακύρωσης για λόγους υγείας η λόγω 
πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς τον ταξιδιώτη με ταξιδιωτική ασφάλιση και με 
καλύψεις έναντι του Covid-19 η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής. Σε αυτήν την περίπτωση ο ταξιδιώτης δικαιούται επιστροφή 
χρημάτων από την ασφαλιστική εταιρείαέως και το 70% του συνολικού ποσού της εκδρομής (μέγιστη αποζημίωση 1050 ευρώ ανά 
άτομο).Δείτε αναλυτικά τα ποσά των αποζημιώσεων και καλύψεων στο πεδίο ‘’ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ’’ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η 
υπογραφή της σύμβασης συμμετοχής σε κάθε ταξίδι είναι υποχρεωτική για κάθε ταξιδιώτη. Μπορείτε να την βρείτε στο mentortravel.gr ή 
να την ζητήσετε από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο. ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Το 
γραφείο µας, παρέχει πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την 
έκδοσή - θεώρησή τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων 
των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή του στο ταξίδι (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα 
κλπ).Παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στις παρακάτω περιπτώσεις:η ισχύς της visa είναι µικρότερη από τη διάρκεια του 
ταξιδιούζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengenτο διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ από 
αυτήν που απαιτεί η κάθε χώραυπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνομία, στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο 
εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τουςΕνήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα 
παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπΕπίσης το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη σε 
περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω 
απαγόρευσης ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του.Σε περίπτωση που κάποιος ταξιδιώτης χάσει το ταξίδι λόγω προβλήματος στα 
ταξιδιωτικά έγγραφα δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού. ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣΒασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή τους στους ορισμένους κατά το 
πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή 
χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) ο συνοδός έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει, 
με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει 
να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Εφόσον χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στον προορισμό, το γραφείο μας θα κάνει τις απαραίτητες γενικές συστάσεις. Ειδικές 
πληροφορίες πρέπει να πάρετε από τον γιατρό σας ή τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας eody.gov.gr ή τον Παγκόσμιο οργανισμό 
υγείας www.who.int ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟYΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID-19 Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το 
συμφωνημένο πρόγραμμα του ταξιδίου διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή 
υποχρεωτικής νοσηλείας, για οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε 
ενδιάμεσης χώρας, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων με την παρούσα 
Ατομική Σύμβαση Ταξιδίου υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει 
τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες με προσφορά άλλου «ταξιδιωτικού πακέτου», σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Γραφείο, ωστόσο, στα πλαίσια 
των αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και 
δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε 
αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, προκειμένου αυτός να επαναπατριστεί με 
ασφάλεια, κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Επισημαίνεται ότι, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των 
τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν, κατά την περίοδο παραμονής του αντισυμβαλλόμενου σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική 
νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, ισχύει ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει το συμφωνημένο ταξίδι, 
σύμφωνα με τον οποίο, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν καλύπτει έξοδα για νόσο που οφείλεται σε πανδημία. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει 
ρητά ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων του εν λόγω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, μεταξύ των οποίων και ο ανωτέρω και τους αποδέχεται 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν 
συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να 
διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που 
προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις περί 
ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.Αεροπορική μεταφορά: 
ΣύμβασηΒαρσοβίας1912Θαλάσσιαμεταφορά:ΣύμβασηΒέρνης1974Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση 
Παρισίων 1962.Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του 
συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ 
υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% 
της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων.Για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια 
και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη.Το γραφείο και ο πελάτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή 
πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της 
διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Γραφείο 
σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλιστεί για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς 
συμβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
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