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Τρόποι πληρωμών
Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικής κατάθεσης, με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με απευθείας πληρωμή στα γραφεία μας.
Για την έγκυρη κράτηση σας απαιτείται προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού της κράτησης εντός 2
εργάσιμων ημερών και εξόφληση το αργότερο έως
και μία εβδομάδα πριν την έναρξη του ταξιδιού ή της
προσφερόμενης υπηρεσίας.
Για εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή γενικότερα κρατήσεις που διέπονται από ειδικούς όρους ακυρώσεων, παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τους εκπροσώπους του γραφείου μας.

EUROBANK:
0026.0072.70.0200466388

IBAN: GR6302600720000700200466388

ΕΘΝΙΚΗ:
040/002959-90

IBAN: GR0401100400000004000295990

ALPHA BANK:
101 00 2002 304340
IBAN: GR3501401010101002002304340
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY:
SMILE ACADIMOS ΙΚΕ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε
να συμπληρώνετε ως αιτιολογία κατάθεσης το όνομα που δηλώσατε κατά την κράτηση σας. Μετά την
κατάθεσή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:
1) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Τ.Κ.
2) Σε ποια εκδρομή συμμετέχετε
3) Ποσόν προκαταβολής ή εξόφλησης που καταθέσατε
Έως 6 άτοκες δόσεις σε
επιλεγμένα πακέτα διακοπών
& ταξίδια εξωτερικού!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ισχύει για όλες τις κάρτες Eurobank που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα επιστροφή. Από την ενέργεια εξαιρούνται τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ
ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΑΦΗ!
Οι κατάλογοι μας αποστέλλονται δωρεάν και ταχυδρομικώς σε όλους τους ενεργούς μας πελάτες μας. Μπορείτε
να μας ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή τη διακοπή της αποστολής των καταλόγων καθώς και να τροποποιήσετε τους
τρόπους με τους οποίους θέλετε να επικοινωνούμε μαζί
σας, για τα νέα και τις προσφορές μας, με τους παρακάτω
τρόπους: Με email στο info@smileacadimos.gr ή τηλεφωνικώς στο 210 37 38 000 (Δευτέρα έως Παρασκευή
09:00-18:00) ή με fax 210 32 38 173.

AΕΡΟΠΟΡΙΚΆ ΤΑΞΊΔΙΑ
Νυρεμβέργη
Αμβούργο
Μόναχο - Βαυαρία
Βόρεια Ρηνανία - Βεσφταλία
Αυστριακό Τιρλό - Βαυαρία
Βιέννη
Βιέννη - Σάλτσμπουργκ
Αλσατία - Μέλανας Δρυμός
Άμστερνταμ
Μπενελούξ
Εδιμβούργο
Λονδίνο
Στοκχόλμη

4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29

Κοπεγχάγη
Μιλάνο - Σεντ Μόριτζ
Πανόραμα Ελβετίας
Πολωνία
Βελιγράδι
Ρουμανία

30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41

ΟΔΙΚΆ ΤΑΞΊΔΙΑ
Βελιγράδι
Βυζαντινή Οχρίδα
Ρουμανία
Βουλγαρία
Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
Βουδαπέστη - Βιέννη - Βελιγράδι

42
42
43
44
44
45
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ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
ΜΟΝΟ ΤΙΣ
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ!

Και κρατάμε όλα όσα κάνουν τα ταξίδια μας μοναδικά!
Με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, σχεδιάζουμε και
πάλι όλες τις εκδρομές που έχετε αγαπήσει και αναβαθμίζουμε
όλες τις υπηρεσίες μας ώστε να είναι προσβάσιμες από την
άνεση του σπιτιού σας.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19
ΚΆΝΤΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΧΩΡΊΣ ΆΓΧΟΣ!

Kάντε την κράτηση σας ελεύθερα! Θα σας ζητήσουμε προκαταβολή μόλις επιβεβαιωθεί η
αναχώρηση της εκδρομής, βάσει των συμμετοχών αλλά και εφόσον οι επιδημιολογικές
συνθήκες στην χώρα προορισμού επιτρέπουν την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Σε περίπτωση που προσβληθείτε ή νοσήσετε από τον Covid-19 πριν από το ταξίδι σας, αναλαμβάνουμε όλα τα ακυρωτικά και σας επιστρέφουμε την αξία του ταξιδιού σας σε voucher, το
οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μελλοντικά για τη συμμετοχή σας σε κάποιο οργανωμένο ταξίδι της Smile Acadimos.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
1. Έχουμε εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη
υπηρεσία εξυπηρέτησης, από την αρχική
σας κράτηση έως και την τελική εξόφληση,
η οποία δεν απαιτεί την φυσική σας παρουσία στα γραφεία μας.
2. Σας συστήνουμε να πραγματοποιείτε τις
κρατήσεις σας μέσω του τηλεφωνικού μας
κέντρου 2103738000. Σε περίπτωση που
επιθυμείτε να μας επισκεφθείτε από κοντά,
τα κεντρικά μας γραφεία είναι ανοιχτά τις
καθημερινές από τις 09:00 έως τις 17:00.
Στα γραφεία τηρείται η υποχρεωτική χρήση
μάσκας για όλους τους επισκέπτες καθώς
και το προβλεπόμενο όριο ατόμων ανά τ.μ.
3. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλες τις
συναλλαγές σας εύκολα και από απόσταση
με τους παρακάτω τρόπους: α) Τραπεζική
κατάθεση β) Πληρωμή μέσω κάρτας
γ) Πληρωμή μέσω της υπηρεσίας Livepay
της Eurobank.

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με
διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα θα
δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την
αναχώρηση
Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που
συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι
εναλλασσόμενες
Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού
(έως 12) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε
πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων
Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός
γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του
άλλου γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ
Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός
15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρο-

μές στην Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χωρών
Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας.
Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με
την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν.
Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με
διαβατήριο σε ισχύ.
Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή
κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out
Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’
άτομο σε καμπίνα (με επιστροφή): ΑΒ2 +65€,
Α2 +80€, Α4 +25€, ΑΒ3 +30€, Α3 +35€
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ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
5 ΗΜΕΡΕΣ
23/12, 30/12, 2/1, 6/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΝΥΡΕΜΒΈΡΓΗ / ΒΑΜΒΈΡΓΗ / ΡΌΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ /
ΝΤΊΝΚΕΛΣΜΠΙΛ / ΡΈΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ / ΒΑΛΧΆΛΑ / ΜΌΝΑΧΟ

1η μέρα: Αθήνα - Νυρεμβέργη
Πρωινή πτήση για το Μόναχο, άφιξη και μεταφορά στη Νυρεμβέργη.
Ακολουθεί περιήγηση στην παλιά πόλη. Το επιβλητικό κάστρο,
τα παραδοσιακά κτίρια, οι Γοτθικοί ναοί και οι όμορφες γέφυρες
του ποταμού Pegnitz μεταφέρουν τον επισκέπτη αιώνες πίσω,
όταν η Νυρεμβέργη ήταν η «ανεπίσημη πρωτεύουσα» της Αγίας
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού έθνους. Αναγεννησιακές
κατοικίες, Μεσαιωνικά κάστρα και πέτρινα τείχη, λιθόστρωτα
σοκάκια, Νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές πλατείες και σιντριβάνια
συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό! Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νυρεμβέργη - Βαμβέργη - Νυρεμβέργη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μαγευτικό Μπάμπεργκ
(Βαμβέργη) στη Φραγκονία, χτισμένο πάνω σε 7 λόφους, με
εκπληκτική αρχιτεκτονική, παλαιοπωλεία και εννέα ζυθοποιίες με
πάνω από 30 ποικιλίες της περίφημης Γερμανικής μπίρας. Θα δούμε
το παλιό Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό, χτισμένο το 1012, κ.ά.
Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε μία από τις πολλές ποικιλίες
μπίρας και τοπικές λιχουδιές της Φραγκονίας. Επιστροφή το
απόγευμα στη Νυρεμβέργη για να δούμε το Ειδικό Δικαστήριο, την
Κομαντατούρα και την αγορά της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρότενμπουργκ - Ντίνκελσμπιλ Νυρεμβέργη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρότενμπουργκ. Είναι μία από
τις ωραιότερες πόλεις της Βαυαρίας, χτισμένη στις όχθες του
ποταμού Τάουμπερ, η οποία διατηρεί μέχρι σήμερα αναλλοίωτο
τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Το όνομά της σημαίνει «κόκκινο
φρούριο», λόγω του κόκκινου χρώματος στις σκεπές των κτιρίων,
ενώ οι περισσότερες κατοικίες και τα καταστήματα χρονολογούνται
στο 1560. Ο Μεσαίωνας… βρίσκεται εδώ σε κάθε λεπτομέρεια.
Μόλις 30’ από το Ρότενμπουργκ, η πόλη Ντίνκελσμπιλ είναι πιο
ήρεμος αλλά εξίσου παραμυθένιος προορισμός. Με όμορφα
σπίτια κατασκευασμένα από ξύλο, παλιά κάστρα και παρεκκλήσια,
το Ντίνκελσμπιλ θα σας μαγέψει. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα Νυρεμβέργη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ.
Βρίσκεται στην «καρδιά» της Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του
Δούναβη και στην άκρη του Βαυαρικού δάσους. Η πόλη, η οποία
ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, αποτελούσε από τον Μεσαίωνα
έως και την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και
οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά
Μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ
η γραφικότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Συνεχίζουμε για την
Βαλχάλα (εξωτερικά), την αρχιτεκτονικά πετυχημένη μεταφορά του
Παρθενώνα στον Δούναβη από τον Λουδοβίκο Α’ της Βαυαρίας.
Επιστροφή στη Νυρεμβέργη και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόναχο. Άφιξη και πανοραμική
ξενάγηση. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου,
το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα
δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς και περνώντας από την περιοχή με τις
ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε στην πλατεία του Νεογοτθικού
Δημαρχείου, με τη Στήλη της Παρθένου Μαρίας. Έπειτα θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα
με «Lufthansa» ή «Aegean Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στη Νυρεμβέργη στο Park Plaza
Nuremberg 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό καθημερινά
✓ Μεταφορές βάσει προγράμματος με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται παραπάνω
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

23/12

5

545€

595€

+160€

495€

30/12

5

595€

645€

+160€

545€

2/1, 6/1

5

545€

595€

+140€

495€

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

PARK PLAZA NUREMBERG 4*

Βαµβέργη
Ρότενµπουργκ
Ντίνκελσµπιλ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νυρεµβέργη
4

Βαλχάλα
Ρέγκενσµπουργκ
Μόναχο
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ΑΜΒΟΥΡΓΟ
5 ΗΜΕΡΕΣ
24/12, 31/12, 3/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ:
ΑΜΒΟΥΡΓΟ / ΛΊΜΠΕΚ / ΒΡΈΜΗ / ΛΊΝΕΜΠΟΥΡΓΚ / ΒΊΣΜΑΡ
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1η μέρα: Αθήνα - Αμβούργο
Πτήση για το Αμβούργο, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά
λιμάνια στον κόσμο. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για το κέντρο της
πόλης. Περνάμε μέσα από το πράσινο στους εκθεσιακούς χώρους,
από τη συνοικία του λιμανιού St Pauli με την ψαραγορά, τους
ταρσανάδες και τις αποβάθρες. Στην «καρδιά» της παλιάς πόλης θα
δούμε την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ, το Χρηματιστήριο, καθώς και το
παλιό Δημαρχείο στις όχθες της λίμνης Άλστερ, πριν καταλήξουμε
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και ξεκινάμε πεζή να γνωρίσουμε
το ιστορικό κέντρο με τον Σιδ. Σταθμό, το θέατρο και τον κεντρικό
πεζόδρομο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Βίσμαρ - Λίμπεκ - Αμβούργο
Αναχώρηση για τη σπουδαία Χανσεατική πόλη Βίσμαρ. Εδώ θα
θαυμάσουμε τους εντυπωσιακούς Γοτθικούς ναούς, πληθώρα
κτιρίων εποχής, τη μεγάλη κεντρική πλατεία με την κρήνη, το
λιμάνι με τις χαρακτηριστικές αποθήκες κ.ά. Ελεύθερος χρόνος
και συνεχίζουμε για την παλιά Χανσεατική πόλη Λίμπεκ. Εδώ θα
δούμε τον Ναό της Παναγίας, το Δημαρχείο, τα σπίτια διάσημων
λογοτεχνών, όπως αυτό των αδελφών Μαν, θα επισκεφθούμε
το σπίτι-μουσείο του παλιού καγκελάριου Willy Brand, για να
καταλήξουμε στη γειτονιά με τις αποθήκες αλατιού. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αμβούργο - Αθήνα
με «Aegean Airlines»
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Αμβούργο στο Novotel Hamburg
4* (24/12, 3/1), Holiday Inn Express City Hauptbahnhof
3* (31/12) ή παρόμοια
✓ Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, εσωτερικούς χώρους επίσκεψης
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

24/12, 3/1

5

595€

645€

+140€

545€

31/12

5

695€

745€

+295€

645€

3η μέρα: Λίνεμπουργκ - Αμβούργο
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το Λίνεμπουργκ, όπου,
ξεκινώντας από την πλατεία του Δημαρχείου και περνώντας από
τις παλιές γειτονιές των αλατωρύχων, θα κατευθυνθούμε προς
το λιμάνι με τις λειτουργικές αλλά αρχιτεκτονικά πανέμορφες
εγκαταστάσεις του, όπου σε ένα από τα πολλά κουκλίστικα μαγαζιά
θα απολαύσετε τον καφέ σας. Επιστροφή στο Αμβούργο και
υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
4η μέρα: Βρέμη - Αμβούργο
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βρέμη, ιστορική πόλη του Γερμανικού
Βορρά με σύγχρονη αύρα. Η περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατά
της δεν απαιτεί χάρτη: 2.000 καρφιά από ορείχαλκο και ατσάλι
οδηγούν από την αυλή της εκκλησίας Liebfrauen στην κεντρική
πλατεία και από εκεί προς την οδό Böttcherstraße, η οποία ήταν
κάποτε η οδός των βιοτεχνών, αλλά σήμερα αποτελεί καλλιτεχνικό
και πολιτισμικό κέντρο. Απαράμιλλο έμβλημα της πόλης παραμένει
το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο (Rathaus) με το Αναγεννησιακό στιλ
του Weser, καθώς και η σεβάσμια φιγούρα του Roland (UNESCO),
του προστάτη του Εμπορίου, αλλά και πολιούχου, στην ιστορική
κεντρική πλατεία. Και φυσικά, εδώ βρίσκεται και το άγαλμα του
Gerhard Marcks που αναπαριστά τους μουσικούς της Βρέμης
(ένα γάιδαρο, ένα σκύλο, μία γάτα και έναν πετεινό) από τα
παραμύθια των αδελφών Grimm. Στην ίδια πλατεία βρίσκεται και
ο Καθεδρικός του St Petri και η Liebfrauenkirche, η παλαιότερη
εκκλησία της πόλης. Η είσοδος στον Καθεδρικό ναό είναι δωρεάν,
ενώ μπορείτε να ανεβείτε και στο καμπαναριό του για να θαυμάσετε
τη θέα. Ελεύθερος χρόνος για καλύτερη γνωριμία με την πόλη και
επιστροφή στο Αμβούργο.

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ

NOVOTEL HAMBURG ALSTER 4*

5η μέρα: Αμβούργο - Αθήνα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι την μετάβαση μας στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

HOLIDAY INN HAUPTBAHNHOF 3*

Αµβούργο

Λίµπεκ

Βίσµαρ

4

Βρέµη

Λύνεµπουργκ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

9

ΜΟΝΑΧΟ
ΒΑΥΑΡΙΑ

5 ΗΜΕΡΕΣ
23/12, 30/12, 2/1, 6/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΜΟΝΑΧΟ / ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΓΚΆΟΥ / ΚΆΣΤΡΟ ΝΌΙΣΒΑΝΣΤΑΪΝ / ΛΙΜΝΗ ΚΙΜΖΕΕ /
ΠΑΛΆΤΙ ΚΕΝΙΧΣΛΟΣ / ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ / ΡΈΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Με την άφιξή μας ξεκινάμε
περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του
Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη,
όπου θα δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς και, περνώντας από την
περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες, θα καταλήξουμε στην πλατεία
του Νεογοτθικού Δημαρχείου, με τη Στήλη της Παρθένου Μαρίας.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Μόναχο - Ομπεραμεργκάου - Νόισβανσταϊν Μόναχο
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Ομπεραμεργκάου.
Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, ξακουστό διεθνώς για τα
υπέροχα ζωγραφισμένα από ντόπιους σπίτια και την αναπαράσταση
των θείων «Παθών» κάθε 10 χρόνια. Επόμενη στάση μας το
φημισμένο Κάστρο Νόισβανσταϊν. Είναι ίσως το ωραιότερο κάστρο
του κόσμου και βρίσκεται πάνω από το χωριό Hohenschwangau,
στη νοτιοδυτική Βαυαρία. Δεσπόζει ανάμεσα στις ψηλές κορυφές
των Άλπεων και είναι πραγματικά σαν να βγήκε από παραμύθι!
Επιστροφή στο Μόναχο και διανυκτέρευση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα
με «Lufthansa» και «Aegean Airlines»
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα
με πολυτελές πούλμαν
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Holiday Inn Munich City
Center 4* ή παρόμοιο
✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

3η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένιχσλος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Κίμζεε με τα δύο μικρά
νησάκια, Χέρεν Κίμζεε & Ντάμεν Κίμζεε. Επιβίβαση στο φέρι-μποτ
για το Χέρεν Κίμζεε, όπου θα θαυμάσουμε το παλάτι Κένιχσλος,
πιστό αντίγραφο του παλατιού των Βερσαλλιών και το μεγαλύτερο
σε πλούτο από τα 6 παλάτια του Λουδοβίκου του Β’. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στο Μόναχο και διανυκτέρευση.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

23/12

5

545€

595€

+160€

495€

30/12

5

595€

645€

+160€

545€

2/1, 6/1

5

545€

595€

+140€

495€

4η μέρα: Μόναχο - Σάλτσμπουργκ - Μόναχο
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Το πνεύμα του
Μότσαρτ θα σας… ακολουθεί παντού στην όμορφη γενέτειρά του,
μαζί με τη μοναδική μουσική κουλτούρα της και τα πανέμορφα
τοπία. Το Σάλτσμπουργκ είναι μια πόλη όπου όλα μοιάζουν να
έχουν φτιαχτεί τέλεια και -όχι άδικα- θεωρείται το πιο τουριστικό
μέρος της Αυστρίας μετά τη Βιέννη. Βρίσκεται στα δυτικά της
χώρας και σε υψόμετρο 425 μ., δίπλα στον ποταμό Salzach. Όταν
θα το αντικρίσετε, το βλέμμα σας θα «κολλήσει» στο μωσαϊκό του
Altstadt, της παλιάς πόλης με τους χαριτωμένους τρούλους και τα
καμπαναριά, το εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του λόφου και
τα χιονισμένα βουνά. Περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

5η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, που βρίσκεται
στην «καρδιά» της Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του Δούναβη
και στην άκρη του Βαυαρικού δάσους. Η πόλη, η οποία ιδρύθηκε
από τους Ρωμαίους, αποτελούσε από τον Μεσαίωνα έως και την
αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο
της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά
κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα
της περιοχής είναι ονομαστή. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

HOLIDAY INN MUNICH CITY CENTER 4*

Ρέγκενσµπουργκ
4

Μόναχο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Νόισβανσταϊν

Οµπεραµεργκάου

Σάλτσµπουργκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

11

ΒΟΡΕΙΑ ΡΗΝΑΝΙΑ
ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ
6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12, 3/1, 4/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΝΤΊΣΕΛΝΤΟΡΦ / ΚΟΛΩΝΊΑ / ΜΆΑΣΤΡΙΧΤ / ΆΑΧΕΝ ΜΠΡΙΛ /
ΑΟΥΓΚΟΎΣΤΟΥΣΜΠΟΥΡΓΚ / ΒΌΝΝΗ

12

1η μέρα: Αθήνα - Ντίσελντορφ - Κολωνία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντίσελντορφ. Άφιξη
και αναχωρούμε για την Κολωνία. Στην περιήγησή μας θα δούμε
το Σύμβολο και ένα από τα πιο σπουδαία αξιοθέατα της πόλης, τον
Καθεδρικό ναό. Επίσης, το Μουσείο Σοκολάτας και τη σιδηροδρομική γέφυρα. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για να
επισκεφθούμε τις έξι συνολικά υπαίθριες αγορές που απλώνονται
σε όλη την πόλη.
2η μέρα: Κολωνία
Μετά το πρωινό ημέρα ελεύθερη για να περιηγηθούμε στη Χριστουγεννιάτικη αγορά, να δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ και τις
γιορτινές λιχουδιές.
3η μέρα: Ντίσελντορφ - Κολωνία
Πρωινό και αναχωρούμε για το Ντίσελντορφ, ένα από τα πλέον
σημαντικά βιομηχανικά και πολιτιστικά κέντρα της κοιλάδας του Ρήνου. Θα επισκεφθούμε την Παλιά Πόλη (Altstadt), με τα πολυάριθμα
μπαρ και μπιραρίες. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε
το υστερο-Γοτθικής περιόδου Δημαρχείο, το έφιππο άγαλμα του
δούκα Γιαν Βέλεμ, την Κένιγκσαλεε, τη «Λεωφόρο των Βασιλέων»,
την Κορνέλιουσπλατς με την κρήνη του Τρίτωνα. Συνεχίζουμε για το
όμορφο πάρκο Χόφγκαρτεν, τον Πύργο του Ρήνου με την υπέροχη
θέα, τα φουτουριστικά κτίρια του λιμανιού κ.ά. Χρόνος ελεύθερος
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κολωνία.
4η μέρα: Μάαστριχτ - Άαχεν - Κολωνία
Πρωινό και αναχώρηση για το Μάαστριχτ ή αλλιώς «το πέρασμα του
ποταμού Μάας» (το παλαιότερο ποτάμι του κόσμου). Διασχίζοντας
το ιστορικό κέντρο της πόλης συναντάμε την πλατεία Vrijthof, όπου
βρίσκεται ο Καθεδρικός ναός του Αγίου Σερβατίου (αρχαιότερος της
Ολλανδίας, 6ος αιώνας) και ο ναός του Αγίου Ιωάννη με τον χαρακτηριστικό κόκκινο πύργο. Τέλος, θα περάσουμε την παλαιότερη
γέφυρα της Ολλανδίας, τη γέφυρα του Αγίου Σερβατίου. Ελεύθερος
χρόνος και αναχωρούμε για το Άαχεν. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε
την περιήγησή μας με τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό του Άαχεν, το
Δημαρχείο που χτίστηκε το 14ου αιώνα, τη Μητρόπολη, τα Ιαματικά
Λουτρά «Καρόλους Τέρμεν». Χρόνος ελεύθερος πριν την επιστροφή
μας στην Κολωνία.
5η μέρα: Μπριλ - Αουγκούστουσμπουργκ - Βόννη - Κολωνία
Πρωινό και αναχωρούμε για το κοντινό Μπριλ, όπου θα επισκεφθούμε (εξωτερικά) το επισκοπικό Μπαρόκ παλάτι Αουγκούστουσμπουργκ
και θα περπατήσουμε στους πανέμορφους κήπους του. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για την παλιά πρωτεύουσα της Ομοσπονδιακής
Δυτικής Γερμανίας. Η Βόννη είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις της
Κεντρικής Ευρώπης, με πρώιμη εμπορική ανάπτυξη κατά τη Ρωμαϊκή
περίοδο και την εποχή του Μεσαίωνα, ως ένα από τα πιο σημαντικά
λιμάνια του Ρήνου. Η ξενάγησή μας θα μας περάσει από το παλιό
Μπαρόκ Δημαρχείο, τους χώρους του ονομαστού για τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου, τη μοντέρνα Μουσική Ακαδημία, τον Μίνστερ,
τον Άγιο Μαρτίνο, καθώς και το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μπετόβεν.
Στην Adenauer Allee θα δούμε το παλιό Πρωθυπουργικό Μέγαρο,
το Μουσείο Ιστορίας της περιοχής, το μοντέρνο Μουσείο Τέχνης κ.ά.
Επιστροφή στην Κολωνία, υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
6η μέρα: Κολωνία - Αθήνα
Πρωινό και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, απ’
όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντίσελντορφ - Αθήνα με
την «Aegean Airlines»
✓ 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείου Novotel Cologne
City 4* ή παρόμοιο
✓ Δώρο του γραφείου μας το Χριστουγεννιάτικο δείπνο
στο ξενοδοχείο στις 24/12 (σερβιριστό μενού, δεν
περιλαμβάνονται τα ποτά)
✓ Πρωινό καθημερινά
✓ Μεταφορές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως
75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα,
κρουαζιέρα στον Ρήνο και όπου απαιτείται
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

22/12, 23/12,
3/1, 4/1

7

595 €

645 €

+160 €

545 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

NOVOTEL COLOGNE CITY 4*

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ντίσελντορφ

Μάαστριχτ
Άαχεν

5

Μπριλ

Κολωνία
Βόννη

13

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ
ΤΙΡΟΛΟ
ΒΑΥΑΡΙΚΈΣ ΆΛΠΕΙΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12, 5/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΜΟΝΑΧΟ / ΊΝΝΣΜΠΡΟΥΚ / MΟΥΣΕΊΟ ΣΒΑΡΌΦΣΚΙ / ΓΚΆΡΜΙΣ ΠΑΡΤΕΝΚΊΡΧΕΝ /
ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΓΚΆΟΥ / ΚΆΣΤΡΟ ΝΟΪΣΒΑΝΣΤΑΪΝ / ΚΊΤΣΜΠΟΥΕΛ / ΖΕΛ ΑΜ ΖΕΕ / ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Ίνσμπρουκ
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Άφιξη, περιήγηση. Θα δούμε το
Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά.
Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς και, περνώντας από την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες,
θα καταλήξουμε στην πλατεία του Νεογοτθικού Δημαρχείου με τη
Στήλη της Παρθένου Μαρίας. Μεταφορά στο Ίνσμπρουκ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη, συνοδεία του
αρχηγού. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ίννσμπρουκ - Mουσείο Σβαρόφσκι
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε περιήγηση. Μεταξύ άλλων
θα δούμε τη Χρυσή Στέγη, την κεντρική Λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα
Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα
του Θριάμβου. Αναχωρούμε για το Βάτενς, για να επισκεφθούμε
το μοναδικό Μουσείο Σβαρόφσκι, όπου θα περιηγηθούμε στις
«Αίθουσες των θαυμάτων» και στους λαμπερούς διαδρόμους. Στο
τέλος μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας στο κατάστημα του οίκου.
Επιστροφή στο Ίνσμπρουκ. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Ίνσμπρουκ - Γκάρμις Παρτενκίρχεν - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νόισβανσταϊν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Γκάρμις Παρτενκίρχεν. Πρόκειται για το δημοφιλέστερο θέρετρο της Γερμανίας και ένα
από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα στην Ευρώπη. Οφείλει τη
φήμη του αφενός στην εξαιρετική τοποθεσία του, στους πρόποδες
της ψηλότερης κορυφής των Γερμανικών Άλπεων, της Zugspitze, σε
2.964 υψόμετρο, και αφετέρου στο υπέροχο χωριό του. Είναι επίσης
το μέρος που φιλοξένησε το 1936 τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες που διοργανώθηκαν από τη Ναζιστική Γερμανία. Επόμενη στάση μας στο γραφικό Oberammergau. Πρόκειται για ένα
παραμυθένιο χωριό, φημισμένο για τα υπέροχα ζωγραφισμένα από
ντόπιους σπίτια και την αναπαράσταση των θείων Παθών κάθε 10
χρόνια. Συνεχίζουμε για το διάσημο κάστρο Νόισβανσταϊν. Επιστροφή στο Ίνσμπρουκ και διανυκτέρευση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με την
«Aegean Airlines» ή την «Lufthansa»
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του
γραφείου μας
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδρομής
✓ Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους
εκδρομείς έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

22/12, 5/1

6

695 €

745 €

+160 €

645 €

29/12

6

745 €

795 €

+180 €

695 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

GRAUER BAER 4*

4η μέρα: Κίτσμπουελ - Ζελ αμ Ζεε
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό
κέντρο του Τιρόλο, το Κίτσμπουελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο
χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, με σπίτια σε τυπική Τιρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές σε αυστηρό
τοπικό στιλ και ξύλινα μπαλκόνια. Συνεχίζουμε για το παραμυθένιο
Ζελ αμ Ζεε, που χτίστηκε από μοναχούς του Σάλτσμπουργκ στις
όχθες της ομώνυμης πανέμορφης λίμνης. Χρόνος ελεύθερος για να
χαρείτε το υπέροχο Αλπικό τοπίο. Επιστροφή στο Ίνσμπρουκ.
5η μέρα: Ίννσμπρουκ - Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Το πνεύμα του
Μότσαρτ θα σας… ακολουθεί παντού στην όμορφη γενέτειρά του,
μαζί με τη μοναδική μουσική κουλτούρα της και τα θαυμάσια τοπία.
Βρίσκεται στα δυτικά της χώρας και σε υψόμετρο 425μ., δίπλα στον
ποταμό Salzach. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Altstadt, η
παλιά πόλη, με τους χαριτωμένους τρούλους και τα καμπαναριά,
το εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του λόφου και τα χιονισμένα
βουνά, δίνοντας από ψηλά την εικόνα ενός πολύχρωμου μωσαϊκού. Περιήγηση στην πόλη και ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μόναχο - Αθήνα
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο του
Μονάχου, απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μόναχο
Οµπεραµεργκάου
Γκάρµισ
Νόισβανσταϊν
Παρτενκίρχεν

Ίνσµπρουκ

6

Σάλτσµπουργκ
Κιτσµπίελ
Ζελ Αµ Ζεε

ΑΥΣΤΡΙΑ

15

ΒΙΕΝΝΗ
5 & 6 ΗΜΕΡΕΣ
23/12, 26/12, 28/12, 30/12, 2/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΒΙΈΝΝΗ / ΒΙΕΝΝΈΖΙΚΑ ΔΆΣΗ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ / ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη στην Αυστριακή πρωτεύουσα και
ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. Θα
γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας
και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο,
τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου.
Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ανάκτορο Σενμπρούν, όπου θα
ξεναγηθούμε στα κυριότερα δωμάτια και θα περπατήσουμε για λίγο
στους διαδρόμους του. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Το στολισμένο Χριστουγεννιάτικο
δέντρο, η φάτνη, το carousel, το τρενάκι συνθέτουν μια τέλεια
γιορτινή ατμόσφαιρα!

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα
με «Austrian» ή «Aegean Airlines»
✓ 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Flemings
Conference Hotel 4*, Intercity Wien 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Ξενάγηση στην πόλη & εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση
✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών

2η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα δάση
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα
Δάση. Εκεί θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ,
όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ και της
Μαρίας Βετσέρα. Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν.
Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 €
Εορταστικό προαιρετικό Δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο
(δήλωση με την κράτηση) 24/12: 49€/ενήλικας και 26€/παιδί
(δεν περιλαμβάνονται ποτά)
Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

3η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά προτείνουμε ολοήμερη
εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ (κόστος 80 €), πατρίδα του Μότσαρτ,
που έχει επικρατήσει να λέγεται «πόλη της μελωδίας». Χτισμένη
στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ, διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα
αξιοθέατα, ανάμεσά τους οι κήποι του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το
σπίτι του Μότσαρτ, ο ναός του Αγ. Πέτρου, τα βασιλικά ανάκτορα,
η εκκλησία των Καπουτσίνων κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα,
αγορές ή ακόμα για να απολαύσει κανείς την υπέροχη θέα από το
κάστρο της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.
4η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να κάνετε αγορές στους
κεντρικούς δρόμους της Βιέννης με τα πολυκαταστήματα, αλλά
και τις κομψές βιτρίνες των οίκων μόδας και φυσικά για να
χαρείτε τη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, τα
ζαχαρόσπιτα, τη φάτνη & το carousel.
5η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά σας προτείνουμε
μια εκδρομή στη «Μικρή Βιέννη του Δούναβη», την Μπρατισλάβα
(κόστος 35 €). Ρομαντικοί περίπατοι στις όχθες του Δούναβη,
ιστορικά κτίρια, ζωντάνια και πολιτιστική δράση στρέφουν πλέον τα
βλέμματα στην ατμοσφαιρική Μπρατισλάβα. Από τις ομορφότερες
πόλεις που βρίσκονται πάνω στην πορεία του Δούναβη, η
Μπρατισλάβα συγκαταλέγεται στις νεότερες και λιγότερο τουριστικά
προβεβλημένες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Προικισμένη με
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική γοητεία, νοσταλγικές εικόνες του χθες
και διάχυτη νεανική κουλτούρα, η πρωτεύουσα της Σλοβακίας
αντιπροσωπεύει έναν ανερχόμενο Ευρωπαϊκό προορισμό, που
έχει όμως τη μεγάλη ατυχία να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής
από τις δύο δημοφιλέστερες τουριστικές πόλεις της Κεντρικής
Ευρώπης, την Πράγα και τη Βιέννη. Θα περιηγηθούμε στην
ατμοσφαιρική Παλιά Πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα ιστορικά
κτίσματα Μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τις πολύβουες πλατείες και
θα φωτογραφηθούμε με φόντο το εντυπωσιακό κάστρο που τη
«στεφανώνει». Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΤΙΜΈΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΏΝ ΕΚΔΡΟΜΏΝ:
(ελάχιστη συμμετοχή 30 ατόμων)
Σάλτσμπουργκ: 80 €/ενήλικας, 50 €/παιδί έως 12 ετών
Μπρατισλάβα: 35 €/ενήλικας, 25 €/παιδί έως 12 ετών
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

23/12, 26/12, 2/1

6

495€

545€

+130€

445€

23/12

5

445€

495€

+110€

395€

28/12, 30/12

6

645€

695€

+170€

595€

Το 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα του
αναλυτικού προγράμματος

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

FLEMINGS CONFERENCE 4*

INTERCITY VIENNA 4*

Βιέννη
4/5

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Μπρατισλάβα

Μάγιερλινγκ
Σάλτσµπουργκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

17

ΒΙΕΝΝΗ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
7 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 28/12

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΛΊΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΆΜΕΡΓΚΟΥΤ / ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ / ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΊΟ ΧΑΛΆΙΝ / ΊΝΣΜΠΡΟΥΚ /
ΚΊΤΣΜΠΟΥΕΛ / ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ / ΑΒΑΕΊΟ ΜΕΛΚ - ΝΤΟΎΡΝΣΤΑΪΝ / ΒΙΈΝΝΗ / ΒΙΕΝΝΈΖΙΚΑ ΔΆΣΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Σάλτσμπουργκ
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και αναχωρούμε για τη μοναδική περιοχή
των κρυστάλλινων λιμνών του Σαλτσκάμεργκουτ, που κυκλώνονται
από τις πανύψηλες βουνοκορφές των Άλπεων. Θα επισκεφθούμε
το ειδυλλιακό χωριό Χάλστατ, χτισμένο σε μια απότομη όχθη της
ομώνυμης λίμνης, το γραφικό χωριό Σεντ Γκίλγκεν, γενέτειρα της
μητέρας του Μότσαρτ, στις όχθες της λίμνης Βόλφγκανγκ, καθώς
και τη λίμνη Φούσλζεε (Fuschlsee). Μεταφερόμαστε στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Αλατωρυχείο Χαλάιν
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο Σάλτσμπουργκ. Απλώνεται στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ και διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα, όπως είναι οι κήποι του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το
σπίτι του Μότσαρτ, ο ναός του Αγ. Πέτρου, τα βασιλικά ανάκτορα, η
εκκλησία των Καπουτσίνων κ.ά. Χρόνος για βόλτα, αγορές, επίσκεψη
στο κάστρο. Αναχωρούμε για μια διαδρομή περίπου 15 χιλιομέτρων
ως το αλατωρυχείο Hallein, το οποίο λειτουργεί επί περισσότερα από
2.500 χρόνια. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ, απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Ίνσμπρουκ - Κίτσμπουελ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό
κέντρο του Τιρόλο, το Κίτσμπουελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο
χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, με σπίτια που οι προσόψεις τους
έχουν έντονα χρώματα, σκεπές σε αυστηρό Τιρολέζικο στιλ και ξύλινα μπαλκόνια. Συνεχίζουμε για το Ίνσμπρουκ. Περιήγηση στην πόλη
που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και
ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Μεταξύ άλλων θα δούμε
τη Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το
Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Χαρείτε
το Αλπικό τοπίο. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ, χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Αβαείο Μελκ - Ντούρνσταϊν - Βιέννη
Μετά το πρωινό αφήνουμε το Σάλτσμπουργκ με κατεύθυνση τη Βιέννη. Πρώτος ενδιάμεσος σταθμός μας το επιβλητικό Αβαείο Μελκ,
στην κορυφή ενός απότομου βραχώδους λόφου (18ος αιώνας), το
μεγαλύτερο θρησκευτικό κτίσμα Μπαρόκ στην Αυστρία και τη Γερμανία. Επόμενος σταθμός μας το Ντούρνσταϊν, στην κοιλάδα Βαχάου
της Αυστρίας. Το περίφημο κάστρο του, όπου είχε φυλακιστεί ο
Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, χαρίζει πανοραμική θέα στον Δούναβη.
Το απόγευμα άφιξη στη Βιέννη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Βιέννη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε
το ρινγκ με την Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών
Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα
Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Επίσκεψη με
ξενάγηση στο Ανάκτορο Σενμπρούν. Απόγευμα ελεύθερο στη Βιέννη.
6η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα δάση
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα
Δάση. Εκεί θα δούμε το αυτοκρατορικό κυνηγετικό περίπτερο του
Μάγιερλινγκ, όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα με τη διπλή αυτοκτονία του πρίγκιπα Ροδόλφου των Αψβούργων και της βαρόνης
Μαρία Βετσέρα. Επόμενος σταθμός μας η λουτρόπολη Μπάντεν.
Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
7η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για μια τελευταία βόλτα στην πόλη. Στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με
«Aegean Airlines»
✓ 3 διανυκτερεύσεις στο Σάλτσμπουργκ, στο ξενοδοχείο
Mercure Salzburg City Hotel 4* ή παρόμοιο
✓ 3 διανυκτερεύσεις στη Βιέννη, στο ξενοδοχείο Flemings
Conference Hotel 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη και το Σάλτσμπουργκ
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως
75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

21/12

7

695 €

745 €

+215 €

645 €

28/12

7

745 €

795 €

+245 €

695 €

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

MERCURE SALZBURG CITY 4*

FLEMINGS CONFERENCE 4*

Ντούρνσταϊν
Μελκ

Βιέννη
3

Μάγιερλινγκ
Κιτσµπίελ
Ίνσµπρουκ

Σάλτσµπουργκ
Σαλτσκάµεργκουτ
Ζελ Αµ Ζεε
3

ΑΥΣΤΡΙΑ

19

ΑΛΣΑΤΙΑ

ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ
5 & 6 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 26/12,
29/12, 30/12, 31/12, 2/1, 6/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΧΑΪΔΕΛΒΈΡΓΗ / ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ / ΜΠΆΝΤΕΝ ΜΠΆΝΤΕΝ / ΈΓΚΙΣΕΜ /
ΚΟΛΜΆΡ / ΡΊΚΒΙΡ / ΤΡΊΜΠΕΡΓΚ / ΦΡΆΙΜΠΟΥΡΓΚ / ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙ

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη Στρασβούργο
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και
αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη, όπου θα γνωρίσουμε βαδίζοντας
το πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο, τις όμορφες πλατείες και τις
υπαίθριες αγορές, τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες και κτίρια Μπαρόκ.
Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην
πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου, χτισμένη στη δυτική όχθη
του Ρήνου. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο, όπου δεσπόζει ο
πανύψηλος Καθεδρικός ναός (142μ.) με το Αστρονομικό Ρολόι. Θα
περιπλανηθούμε στη γραφική «μικρή Γαλλία», με τα ξύλινα σπιτάκια,
τα αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Το μεσημέρι
θα αναχωρήσουμε για το Μπάντεν Μπάντεν, πολυτελές κέντρο
λουτροθεραπείας στον Μέλανα Δρυμό. Επιστροφή στο Στρασβούργο.
3η μέρα: Έγκισεμ (Eguisheim) - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για το γραφικό χωριό
Έγκισεμ (Eguisheim), στη βορειο-ανατολική Γαλλία, «απλωμένο»
γύρω από ένα διατηρημένο φρούριο του 8ου αιώνα. Το κλίμα της
περιοχής είναι ιδανικό για αμπελοκαλλιέργεια, έτσι οι περισσότεροι
κάτοικοί του είναι αμπελουργοί και τα σπίτια τους τα χρησιμοποιούν
σαν κελάρια και μαγαζιά για την πώληση του κρασιού τους.
Συνεχίζουμε για το Κολμάρ, το «στολίδι της Αλσατίας». Θα
περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο, θα δούμε το Δημαρχείο, τον
Καθεδρικό Ναό Αγίου Μαρτίνου, τις πλατείες, τις υπαίθριες αγορές.
Ελεύθερος χρόνος στη «Μικρή Βενετία» με τα κανάλια και τις
γέφυρες. Μη λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία
Πφίστερ, που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα
Γερμανικής Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Επόμενος σταθμός μας
το χωριό Ρίκβιρ, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, κυρίως
λόγω της αρχιτεκτονικής και των τειχών που το περιβάλλουν.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Τρίμπεργκ - Φράιμπουργκ - Λίμνη Τίτι
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίμπεργκ, ένα από τα χωριά
των ωρολογοποιών που διαθέτει το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο
του Μέλανα Δρυμού. Εδώ υπάρχουν τα πάντα για την περιοχή:
παραδοσιακές φορεσιές, αστικά ρούχα των αρχών του 20ού αιώνα,
γεωργικά εργαλεία και πληροφορίες για τις αγροτικές εργασίες,
χειροτεχνήματα, παλιά παιχνίδια, πετρώματα από το Μαύρο Δάσος.
Εδώ το σήμα κατατεθέν είναι το ρολόι κούκος! Θα συνεχίσουμε για
τους διάσημους καταρράκτες του Τρίμπεργκ που έχουν μετατραπεί
σε ένα εξαιρετικά δημοφιλές πάρκο κι έπειτα για το Φράιμπουργκ.
Σε πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε
τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό, το ιστορικό Κάουφχαους, το
Δημαρχείο, απ’ όπου ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα καναλιών
και στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια που
φημίζονται για τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, αριστοκρατικά
καφενεία και μπιραρίες. Τελευταίος σταθμός μας είναι η λίμνη Τίτι
(Titisee), γέννημα παγετώνων και αγαπημένο τουριστικό θέρετρο
για τους Γερμανούς, που φτιάχνουν τα σαλέ τους ανάμεσα στις
καταπράσινες ελατοσκέπαστες πλαγιές των γύρω λόφων. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο.
5η μέρα: Στρασβούργο - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της
Φρανκφούρτης και πτήση για την Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα
με την «Lufthansa» ή την «Aegean Airlines»
✓ Μεταφορές και μετακινήσεις βάσει προγράμματος
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
✓ 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Hilton Strasbourg 4*,
Mercure Palais Des Congrès 4* ή παρόμοιο
✓ Δώρο για τις αναχωρήσεις 21, 22, 23, 24/12 το
εορταστικό δείπνο στις 24/12 στην παραδοσιακή μπιραρία
«Lowenbrau» στο Μπάντεν Μπάντεν (μενού 3 πιάτων, δεν
περιλαμβάνονται ποτά)
✓ Δώρο για τις αναχωρήσεις 29, 30, 31/12 το εορταστικό
δείπνο στις 31/12 σε επιλεγμένο εστιατόριο στο
Στρασβούργο (μενού 3 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται ποτά)
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 €. Είσοδοι
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου
απαιτείται. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

21, 22, 23, 24/12

6

695€

745€

+195€

645€

22, 23, 24/12

5

645€

695€

+175€

595€

26/12

5

545€

595€

+175€

495€

29, 30, 31/12

6

695€

745€

+195€

645€

29, 30, 31/12

5

645€

695€

+175€

595€

02, 06/01

5

495€

545€

+165€

445€

Το 6ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 επιπλέον
ελεύθερη ημέρα στο Στρασβούρο

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

HILTON STRASBOURG 4*

MERCURE PALAIS DES CONGRÈS 4*

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Χαϊδελβέργη

Στρασβούργο
Ρίκβιρ
Κολµάρ
Έγκισεµ

ΓΑΛΛΙΑ

4

Μπάντεν Μπάντεν
Τρίµπεργκ
Φράιµπουργκ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
5 ΗΜΕΡΕΣ
24/12, 26/12, 2/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ / ΒΟΛΕΝΤΑΜ / ΦΑΡΜΑ ΤΥΡΙΩΝ / COSTER DIAMONDS /
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ / ΝΕΛΦΤ / ΧΑΓΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ (πανόραμα) - Βόλενταμ Φάρμα Τυριών - Πλατεία Μουσείων - «Coster Diamonds»
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άμστερνταμ.
Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Στην υπέροχη και γεμάτη
πράσινο παραποτάμια ζώνη του Άμστερνταμ θα θαυμάσουμε
τον παραδοσιακό «Μύλο του Ρέμπραντ» και τα όμορφα σπίτια,
απολαμβάνοντας την απόλυτη αρμονία του περιβάλλοντος κατά
μήκος του Άμστελ. Ανάμεσα στα αξιοθέατα ξεχωρίζει το Στάδιο
Αρένα. Στο κέντρο της πόλης με τα κανάλια και στην Πλατεία των
Μουσείων θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο
αδαμαντοκοπείο της πόλης «Coster Diamonds», όπου θα
γνωρίσουμε τη διαδικασία κατεργασίας και θα θαυμάσουμε τη
συλλογή του οίκου. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στο Βόλενταμ
και θα κάνουμε βόλτα στο γραφικό λιμανάκι του. Θα έχουμε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε τη ζωή της Ολλανδικής υπαίθρου και
θα επισκεφθούμε Φάρμα Τυριών, όπου η «μικρή Ολλανδέζα»,
ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς
παρασκευάζονται τα πασίγνωστα τυριά, τα οποία ακολούθως
θα δοκιμάσουμε. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση
στα δωμάτιά μας. Το απόγευμα ελεύθερο για περίπατο στο
πεζοδρομημένο κέντρο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα
με «KLM»
✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Novotel
Amsterdam 4*, Ozo 4* ή παρόμοιο
✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός - ξεναγός του
γραφείου μας
✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 165 €
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία,
μνημεία& λοιπά αξιοθέατα
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

2η-3η μέρα: Αmsterdam Shopping Experience &
υπαίθριες αγορές
Το Άμστερνταμ φημίζεται για τις αγορές του. Το υπαίθριο
παζάρι στο Waterlooplein και το πολύχρωμο παζάρι των
λουλουδιών προσφέρουν μια μοναδική ατμόσφαιρα, καθώς
και άπειρες επιλογές σε ρούχα, αντίκες και αντικείμενα από
χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Εκεί μπορείτε να γευθείτε
επίσης τις παραδοσιακές νόστιμες βάφλες με σιρόπι, όπως και
τις φημισμένες τηγανητές πατάτες! Πληθώρα προϊόντων θα
βρείτε και στους φημισμένους εμπορικούς πεζόδρομους, την
Kalverstraat, την PC Hooftstraat, την Jordaan. Άλλες επιλογές
σας είναι η επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο, στους βοτανικούς
κήπους, στο μητροπολιτικό πάρκο, σε κάποια από τις άπειρες
γκαλερί ή μουσεία.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

3η μέρα: Άμστερνταμ (ελεύθερη μέρα)
Ελεύθερη μέρα στην πόλη του Άμστερνταμ

NOVOTEL AMSTERDAM 4*

4η μέρα: Άμστερνταμ (προαιρετική εκδρομή
Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ)
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας. Στη σημερινή
προαιρετική εκδρομή μας θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε
τις μεγάλες και σημαντικές Ολλανδικές πόλεις Ρότερνταμ και
Χάγη, καθώς και τη μοναδική Μεσαιωνική Ντελφτ. Ξεκινάμε με τη
Χάγη, «οικοδέσποινα» του Ολλανδικού Κοινοβουλίου & διεθνών
οργανισμών, όπως το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης» (Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης) και τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν
υπουργεία και πρεσβείες. Το Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο
εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Στοιχεία που θα μας εντυπωσιάσουν
είναι μεταξύ άλλων οι σύγχρονοι ουρανοξύστες, τα διάφορα
μοντέρνα οικοδομήματα και οι γέφυρες Willem & Erasmus. Όσο
για Ντελφτ, πρόκειται για την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού
κράτους, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο,
γραφικά κανάλια, μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς.
5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Πρωινό και αποχώρηση από τα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος μέχρι
τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

24, 26/12,
2/1

5

545 €

595 €

+140 €

495 €

OZO HOTEL AMSTERDAM 4*

Βόλενταµ

Άµστερνταµ
Χάγη
Ντελφτ

4

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Ρότερνταµ

23

ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ
6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ / ΒΌΛΕΝΤΑΜ ΡΌΤΕΡΝΤΑΜ / ΧΆΓΗ / ΝΤΕΛΦΤ /
ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ / ΦΛΆΝΔΡΑ / ΓΆΝΔΗ / ΜΠΡΙΖ / ΑΜΒΈΡΣΑ / ΟΥΤΡΈΧΤΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ - Ολλανδική ύπαιθρος - Βόλενταμ - Φάρμα τυριών
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη και άμεση περιήγηση. Η διαδρομή
μάς μεταφέρει αρχικά στην καταπράσινη παραποτάμια ζώνη του
Άμστελ. Θα θαυμάσουμε τον παραδοσιακό «Μύλο του Ρέμπραντ»,
τα σπίτια δίπλα στον ήρεμο ποταμό, το Στάδιο «Αρένα». Συνεχίζουμε
για την Ολλανδική ύπαιθρο και το όμορφο ψαροχώρι Βόλενταμ. Η
εκδρομή μας θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη σε φάρμα τυριών, όπου
θα μας παρουσιαστούν οι μέθοδοι παρασκευής και θα δοκιμάσουμε
γεύσεις. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά
μας. Απόγευμα ελεύθερο.
2η μέρα: Άμστερνταμ - Πλατεία Μουσείων - Coster Diamonds
Πρωινό και αναχώρηση με τραμ. Στην Πλατεία Μουσείων θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης,
τον οίκο «Coster Diamonds». Θα παρακολουθήσουμε την κατεργασία
και θα θαυμάσουμε ιστορικά κομμάτια από τη συλλογή του οίκου. Τα
φημισμένα μουσεία Van Gogh, Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) και Stedelijk
Museum (Σύγχρονης Τέχνης) βρίσκονται απέναντι και είστε ελεύθεροι
να τα επισκεφθείτε. Μπορείτε ακόμα να επισκεφθείτε τους εμπορικούς
δρόμους Kalverstraat ή P.C. Hooftstraat.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Βρυξέλλες
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο με τελικό προορισμό το
Βέλγιο. Πρώτη μας επίσκεψη στο Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό
λιμάνι της Ευρώπης. Οι σύγχρονοι ουρανοξύστες, οι εντυπωσιακές
γέφυρες Willem και Erasmus συνθέτουν το χαρακτήρα της φουτουριστικής πόλης. Συνεχίζοντας για τη Χάγη θα γνωρίσουμε την πόλη-έδρα
του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, αλλά και διεθνών οργανισμών. Στο
Ντελφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους και γενέτειρα
του Γιοχάνες Βερμέερ, θα περιπλανηθούμε στο πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο με τους μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Περνάμε
στο Βέλγιο και φτάνουμε στις Βρυξέλλες. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Προαιρετικός απογευματινός περίπατος στο ιστορικό
κέντρο - Grand Place.
4η μέρα: Βρυξέλλες - (προαιρετικά Λουξεμβούργο - Βαλλωνία)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Για όσους το επιθυμούν προτείνουμε
προαιρετική εκδρομή. Η διαδρομή μας στη Βαλλωνία θα μας οδηγήσει σε μία από τις πιο όμορφες πόλεις της, την Ντινάντ, όπου θα
έχουμε δυνατότητα για καφέ και περίπατο διπλά στον ποταμό Μeuse.
Έπειτα θα φτάσουμε στο Λουξεμβούργο, ένα από τα μεγαλύτερα
κέντρα λήψεως αποφάσεων της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος.
Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες.
5η μέρα: Βρυξέλλες - Φλάνδρα - Γάνδη - Μπριζ
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μαζί με τις αποσκευές
μας. Στάση στη Γάνδη. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης, όπου
θα δούμε το Δημαρχείο, το Διοικητήριο, τον Ναό του Αγ. Νικόλα, τον
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη κ.ά. Συνεχίζουμε για την Μπριζ,
όπου ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στον Μεσαίωνα! Η κεντρική πλατεία, το διοικητήριο, η «Λίμνη της αγάπης», ο Καθεδρικός της
Παναγίας, το πρώτο νοσοκομείο της Ευρώπης αξίζουν την προσοχή
μας. Γνωριμία με την πόλη και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μπριζ - Αμβέρσα - Ουτρέχτη - Άμστερνταμ - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μαζί με τις αποσκευές μας.
Σειρά στις επισκέψεις μας έχει η Αμβέρσα. Ένα από τα μεγαλύτερα
λιμάνια της Ευρώπης, δίπλα στον ποταμό Σχέλντε, σταυροδρόμι τεχνών και εμπορίου. Επόμενος σταθμός η Ουτρέχτη. Ξεχωρίζει η Dοm
Church, ο Καθεδρικός Ναός St Martin, το ιστορικό κέντρο με το κανάλι. Μετάβαση στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με
απευθείας πτήσεις της KLM
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (2 Άμστερνταμ, 2
Βρυξέλλες, 1 Μπρυζ) με πρωινό
✓ Μεταφορές βάσει προγράμματος
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε επισκέψιμους χώρους, φέρι-μποτ
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

22/12

6

645€

695€

+195€

595€

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

NOVOTEL AMSTERDAM 4*

GOLDEN TULIP HOTEL DE’ MEDICI 4*

NH BRUSSELS LOUISE 4*

Βόλενταµ

Άµστερνταµ
Χάγη
Ντελφτ

Μπριζ

Βαλλωνία

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Ουτρέχτη
Ρότερνταµ
Αµβέρσα

1

Γάνδη

2

3

Βρυξέλλεσ

ΒΕΛΓΙΟ
Λουξεµβούργο

25

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ
24/12, 27/12, 31/12

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ / ΠΕΡΘ / ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ GLENTURRET /
ΛΟΧ ΛΟΜΟΝΤ / ΓΛΑΣΚΩΒΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο - Κάστρο Εδιμβούργου
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Εδιμβούργο. Από
τις πιο υπερήφανες πρωτεύουσες του κόσμου, η πρωτεύουσα της
Σκωτίας είναι χτισμένη όπως η Ρώμη, πάνω σε επτά λόφους. Άφιξη
και άμεση αναχώρηση για πανοραμική περιήγηση. Θα ξεκινήσουμε
από τη νέα πόλη, για να θαυμάσουμε την υπέροχη αρχιτεκτονική
Γεωργιανής εποχής και να μάθουμε την ιστορία της. Έπειτα, θα μεταβούμε στον Λόφο Κάρλτον, απ’ όπου θα θαυμάσουμε πανοραμικά
τη θέα στην πόλη. Θα κατηφορίσουμε για να βρεθούμε στο παλάτι
του Χόλιρουντ, την επίσημη κατοικία της βασίλισσας στη Σκωτία. Θα
συνεχίσουμε δια μέσου του ιστορικού Βασιλικού Μιλίου της παλιάς
πόλης και θα περάσουμε από αξιοθέατα όπως το Τόλμπουθ, η οικία
του Τζον Νοξ, ο Καθεδρικός του Αγίου Τζάιλς και πολλά άλλα. Θα
καταλήξουμε στο Κάστρο του Εδιμβούργου, το οποίο και θα επισκεφθούμε για να δούμε τα κοσμήματα του Στέμματος. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Περθ - Αποστακτήριο
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη Βόρεια Σκωτία. Πρώτος
σταθμός στο σημερινό μας ταξίδι η πόλη Περθ, πρώην πρωτεύουσα της Σκωτίας, όπου θα περπατήσουμε στην High Street και θα
θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό, που χρονολογείται στο 15ο αιώνα.
Συνεχίζουμε για το αποστακτήριο «Glenturret», για να γευτούμε και να
αγοράσουμε γνήσιο Σκωτζέζικο ουίσκι, αλλά και να μυηθούμε στη διαδικασία παραγωγής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Εδιμβούργο.
3η μέρα: Εδιμβούργο
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα.
4η μέρα: Λοχ Λόμοντ - Γλασκώβη
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη βόλτα μας στο Εθνικό Πάρκο
Τρόσακς, με την ομορφότερη λίμνη της Σκωτίας Λοχ Λόμοντ.
Συνεχίζουμε για τη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, τη Γλασκώβη. Θα
περιηγηθούμε και θα δούμε την Πλατεία George με τα Βικτωριανού
ρυθμού κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό και την πλατεία του Βασιλικού
Χρηματιστηρίου, όπου βρίσκεται η Modern Art Gallery. Χρόνος
ελεύθερος για να γνωρίσουμε και να περπατήσουμε την πόλη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Εδιμβούργο και διανυκτέρευση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της
«Aegean Airlines»
✓ 3 ή 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Marriott
Edinburgh 4* ή παρόμοιο
✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
✓ Δώρο του γραφείου μας το Χριστουγεννιάτικο/
Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο στις 24/12,
31/12 (μενού 3 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται ποτά)
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα
✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 180 €
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

24/12

4

595 €

645 €

+130 €

545 €

27/12

5

645 €

695 €

+170 €

595 €

31/12

4

645 €

695 €

+170 €

595 €

Το 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα του
αναλυτικού προγράμματος

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

5η μέρα: Εδιμβούργο - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου για την
πτήση επιστροφής μας.

MARRIOTT EDINBURGH 4*

Περθ
Λοχ Λόµοντ

Εδιµβούργο
3/4

Γλασκώβη

27

ΛΟΝΔΙΝΟ
5 & 6 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 29/12,
30/12, 31/12, 2/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΛΟΝΔΙΝΟ / ΚΑΣΤΡΟ ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ / ΟΞΦΟΡΔΗ / ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ / ΧΩΡΙΑ ΚΟΤΣΓΟΥΟΛΝΤΣ
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1η μέρα:Αθήνα - Λονδίνο (πανοραμική ξενάγηση) - Βρετανικό Μουσείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Αγγλίας. Άφιξη και ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα.
Θα περάσουμε από το φημισμένο Χάιντ Παρκ με τα ανάκτορα του
Κένσινγκτον, έπειτα από την Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα) και
την πλατεία Τραφάλγκαρ, τον «ομφαλό του Λονδίνου», απ’ όπου θα
διακρίνουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Συνεχίζουμε με το
περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου και το έμβλημα της πόλης, το
Μπιγκ Μπεν. Έπειτα από ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτι, για να δούμε το Χρηματιστήριο, την
Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Ολοκληρώνουμε την ξενάγηση με επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Θα
επικεντρωθούμε στην Ελληνική πτέρυγα, με τα περίφημα Μάρμαρα
του Παρθενώνα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα
δωμάτιά μας.
2η μέρα: Λονδίνο - (προαιρετικά κρουαζιέρα στον Τάμεση)
Αγγλικό πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και όλη η μέρα ελεύθερη.
Όμορφες γωνιές όπως οι κήποι και τα ανάκτορα του Κένσινγκτον,
το Ρίτζεντς Παρκ με το ζωολογικό κήπο, το Σέιντ Τζέιμς Παρκ και το
Γκριν Παρκ προσφέρονται για βόλτα. Μπορείτε πάλι να επισκεφθείτε
μουσεία, όπως το Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών ή το Εικαστικών Τεχνών Βικτωρίας και Αλβέρτου. Εναλλακτικά προτείνουμε βόλτα στην
υπαίθρια αγορά του Πορτομπέλο Ρόουντ, στην περιοχή Νότινγκ Χιλ. Το
απόγευμα μπορείτε προαιρετικά να κάνετε κρουαζιέρα στον Τάμεση,
με επίσκεψη στο Γκρίνουιτς.
3η μέρα: Λονδίνο - (προαιρετικά Οξφόρδη - Στράτφορντ χωριά Κότσγουολντς)
Μετά το πρωινό ελεύθερη μέρα στη Βρετανική πρωτεύουσα. Όσοι
επιθυμείτε μπορείτε να συμμετάσχετε προαιρετικά στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτος σταθμός
η περίφημη Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης και συνεχίζουμε,
μέσω γραφικής διαδρομής, για την κωμόπολη Στράτφορντ απόν
Έιβον, γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Εκεί θα έχουμε χρόνο να
γευματίσουμε σε παραδοσιακή παμπ με θέα τον ποταμό Έιβον,
αφού περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατα. Τελευταία στάση
τα χωριά των Κότσγουολντς, το γραφικό Woodstock, το επιβλητικό
Shipston-on-Stour και το Enstone. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά
το απόγευμα.
4η μέρα: Λονδίνο - (προαιρετικός νυχτερινός γύρος)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε βόλτα στα αξιοθέατα,
είτε ψώνια στα καταστήματα των Όξφορντ Στριτ, Μποντ Στριτ, Ρίτζεντ
Στριτ κ.ά. Το βράδυ γίνεται προαιρετικά νυχτερινός γύρος της πόλης:
Πικαντίλι Σέρκους, Πλατεία Λέστερ, Σόχο, Τσάιναταουν, Κόβεντ
Γκάρντεν.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα με την
«British Airways»
✓ 4, 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Holiday Inn Bloomsbury 4* ή παρόμοιο
✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και
μετακινήσεις
✓ Πρωινό καθημερινά
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής
✓ Έμπειρος τοπικός συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως
75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 175 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και
γενικά όπου απαιτείται
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

21/12, 22/12,
23/12, 24/12

6

595 €

645 €

+225 €

545 €

22/12, 23/12,
24/12, 2/1

5

545 €

595 €

+195 €

495 €

29/12, 30/12,
31/12

5

595 €

645 €

+295 €

545 €

29/12, 30/12,
31/12

6

645 €

695 €

+315 €

595 €

Το 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα του
αναλυτικού προγράμματος

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4*

5η μέρα: Λονδίνο
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και όλη η μέρα στη διάθεσή σας για
να χαρείτε την υπέροχη πόλη και τις όμορφες γωνιές της.
6η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίντσορ - Αθήνα
Αγγλικό πρόγευμα και ξεκινάμε για να επισκεφθούμε το Γουίντσορ
και να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα τελευταία 860 χρόνια,
της βασιλικής οικογένειας. Χτισμένο το πανέμορφο χωριό στις
όχθες του Τάμεση, διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου
αιώνα, με το επιβλητικό Κάστρο να δεσπόζει στο τοπίο. Προαιρετική
είσοδος στο Κάστρο. Χρόνος για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της
πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Στράτφορντ
Οξφόρδη

Λονδίνο

4/5
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ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
4 ΗΜΕΡΕΣ
24/12, 31/12

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΟΥΨΑΛΑ / ΣΙΓΚΤΟΥΝΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Στοκχόλμη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Στοκχόλμη. Άφιξη
στη Σουηδική πρωτεύουσα, που είναι χτισμένη πάνω σε 14 νησάκια
συνδεδεμένα μεταξύ τους με γέφυρες. Ξενάγηση στην παλιά πόλη.
Θα περιηγηθούμε στα στενά της δρομάκια, θα δούμε το παλάτι και τη
Μητρόπολη, τη Βουλή, το Βασιλικό θέατρο κ.λπ. Αν θέλετε, μπορείτε
να επισκεφθείτε το περίφημο Δημαρχείο, όπου γίνονται οι απονομές
των βραβείων Νόμπελ, είτε το Μουσείο «Βάσα», με το ομώνυμο καράβι το οποίο βρέθηκε σχεδόν άθικτο μετά από 300 χρόνια στο βυθό
του λιμανιού της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και υπόλοιπο
ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Στοκχόλμη - (προαιρετικά Ουψάλα - Σιγκτούνα)
Μετά το πρωινό σάς προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στις Ουψάλα
- Σιγκτούνα. Θα δούμε το τεράστιο αστεροσκοπείο της Ουψάλα, το
διάσημο Πανεπιστήμιό της και το μεγάλο Καθεδρικό του 14ου αιώνα.
Σύντομη περιήγηση και προχωρούμε να επισκεφθούμε την αρχαιότερη πόλη της Σουηδίας, με έτος ίδρυσης το 960 μ.Χ., την Sigtuna. Στην
περιήγησή μας θα δούμε το μικρότερο Δημαρχείο της Σουηδίας, το
μουσείο με την ιστορία του χωριού, τη λίμνη Μalaren που περνά μέσα
από το χωριό. Μπορείτε να χαλαρώσετε και να πιείτε μια ζεστή σοκολάτα στο καφέ της θείας Brun -ή στην τοπική διάλεκτο «Τant Bruns
Kaffestuga»-, το οποίο λειτουργεί από το 1600 και έχει βραβευτεί
ως ένας από τους καλύτερους φούρνους και καφετέριες της χώρας.
Επιστροφή στη Στοκχόλμη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της
«Aegean Airlines»
✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*
✓ Καθημερινό πλούσιο Σκανδιναβικό πρωινό μπουφέ
✓ Ξενάγηση στη Στοκχόλμη με Ελληνόφωνο ξεναγό
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 180 €
Ποτά, αναψυκτικά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Είσοδοι σε αρχαιολογικούς και επισκεπτόμενους χώρους,
μουσεία, αξιοθέατα
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα ή ό,τι
αναφέρεται ως προαιρετικό
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

24/12, 31/12

4

545 €

595 €

+195 €

495 €

3η μέρα: Στοκχόλμη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή μέρα είναι στη διάθεσή σας για
αγορές ή για ακόμη καλύτερη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στη Στοκχόλμη, να γνωρίσετε τον τρόπο
ζωής των Σουηδών και φυσικά την παλιά πόλη. Τα τελευταία χρόνια
αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό, καθώς η πόλη φημίζεται για τη μόδα, τον πρωτοποριακό σχεδιασμό ρούχων και οικιακών συσκευών και για τη μουσική. Ξεκινήστε τη βόλτα σας από τον
κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Περπατήστε την Vasagatan για να
φτάσετε στην Karabergsgatan, από τους μεγαλύτερους εμπορικούς
δρόμους της Στοκχόλμης, και επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα
«Åhléns». Συνεχίστε για τους κήπους Kungstrad. Διασχίζετε το πάρκο για να φτάσετε στην πλατεία του Βασιλιά Καρόλου το ΙΒ’, όπου
υπάρχει και το ομώνυμο άγαλμα. Η Λυρική Σκηνή βρίσκεται στα
δεξιά σας. Συνεχίζοντας στην προκυμαία προσπερνάτε την πλατεία
του Γκούσταβ Άντολφς και φτάνετε στα ανάκτορα Sophia Albertina.
Η παλιά πόλη Gamla Stan βρίσκεται λίγο παρακάτω. Πρόκειται
για το παλαιότερο και ομορφότερο τμήμα της Στοκχόλμης. Εκεί θα
βρείτε καλοδιατηρημένα σπίτια, ανηφορικούς δρόμους, πολύχρωμα
εστιατόρια, πολλά μικρομάγαζα με σουβενίρ, την πανέμορφη και
επιβλητική Εκκλησία της Στέψης με το τεράστιο μαρμάρινο άγαλμα
του Αγίου Γεωργίου και φυσικά το Ανάκτορο.
4η μέρα: Στοκχόλμη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Άφιξη στο αεροδρόμιο
«Arlanda» της Στοκχόλμης και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την
πτήση της επιστροφής μας.
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ΚΟΠΕΓΧΆΓΗ
5 & 6 ΗΜΕΡΕΣ
23/12, 30/12, 4/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ:
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΜΑΛΜΕ
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1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Δανίας. Άφιξη στην Κοπεγχάγη, που
προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία σε κάθε ταξιδιώτη με τα
παλάτια, τα κάστρα, αλλά και τα σύγχρονα κτίρια και τις γέφυρες-θαύματα της σύγχρονης μηχανικής. Τα καφέ και τα εστιατόριά
της είναι γεμάτα κόσμο όλο το χρόνο, ενώ τα κανάλια και οι πλατείες
σφύζουν από ζωή. Πεντακάθαρη, φιλική πόλη, με ένα σύστημα
αστικών συγκοινωνιών που δίνει άλλο νόημα στη λέξη «συνέπεια»,
δεν είναι να απορεί κανείς που τα τελευταία χρόνια ανακηρύσσεται
μία από τις πόλεις με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία. Σας
προτείνουμε επίσκεψη στο φημισμένο θεματικό πάρκο Τίβολι, με
τους υπέροχους κήπους και φυσικά τα δεκάδες γραφικά καφέ &
εστιατόρια, που την περίοδο των Χριστουγέννων μεταμορφώνεται
σε Χριστουγεννιάτικη αγορά. Επίσης, μπορείτε να γευθείτε Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, είτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο πατινάζ
στον πάγο.
2η μέρα: Κοπεγχάγη
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη. Θα επισκεφθούμε
την κεντρική πλατεία του Δημαρχείου, τη Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο (το παλαιότερο της Ευρώπης), το Αμαλίενμποργκ. Στη μέση της
πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Φρειδερίκου Ε’ έφιππου. Θα δούμε
ακόμη τα ογκώδη ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το κανάλι Νίχαβν και το
κάστρο Ρόζενμποργκ, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του Θρόνου,
και φυσικά την παραλία Λαγκελίνιε, με τη Μικρή Γοργόνα-σύμβολο
της πόλης, όπου θα μάθουμε και την ιστορία της. Τέλος, θα επισκεφθούμε την Όπερα. Προαιρετικά θα μεταφερθούμε στο λιμάνι της
Κοπεγχάγης Nyhavn, όπου θα επιβιβαστούμε σε σκάφος για μια μίνι
κρουαζιέρα, ώστε να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της Δανίας και
από τη θάλασσα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Κοπεγχάγη - (προαιρετικά Μάλμε)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Η υπόλοιπη μέρα είναι στη διάθεσή
σας. Όσοι από εσάς επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια
προαιρετική εκδρομή στη Σουηδία και συγκεκριμένα στο Μάλμε.
Διασχίζοντας τα στενά του Øresund, με την εντυπωσιακή κρεμαστή
γέφυρα που συνδέει την πρωτεύουσα της Δανίας με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, θα φτάσουμε στο Malmö. Στο Malmö
θα θαυμάσουμε την περίφημη «στροφή του κορμού», έναν υπερσύγχρονο ουρανοξύστη που βρίσκεται στις παράκτιες συνοικίες, το
κάστρο του Μάλμε, την Πλατεία Γερουσίας και την παλιά πόλη, με
τα πλακόστρωτα δρομάκια και την ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κοπεγχάγη. Η υπόλοιπη μέρα είναι ελεύθερη, για να τη διαθέσετε όπως επιθυμείτε.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της
«Aegean Airlines»
✓ 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο
The Square Hotel 4* ή παρόμοιο
✓ Πλούσιο Σκανδιναβικό πρωινό μπουφέ
✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο
✓ Ξενάγηση στην Κοπεγχάγη με Ελληνόφωνο ξεναγό
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 180 €
Ποτά, αναψυκτικά
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Είσοδοι σε αρχαιολογικούς και επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

23/12

6

695 €

745 €

+225 €

645 €

30/12

6

745 €

795 €

+265 €

695 €

4/1

5

645 €

695 €

+195 €

595 €

Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 ελεύθερη μέρα λιγότερη.
Κόστος προαιρετικής εκδρομής στο Μάλμε: 65€ / άτομο,
με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

THE SQUARE HOTEL 4*

4η & 5η μέρα: Κοπεγχάγη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη στη «γοργόνα του
Βορρά». Αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές βρεθείτε στον εμπορικό
πεζόδρομο Στρόγκετ, με πολλά μαγαζιά που πωλούν παραδοσιακά
προϊόντα, πορσελάνες, υφάσματα και αναμνηστικά σε μάλλον πιο
οικονομικές τιμές. Πολύ κοντά θα βρείτε και πιο πολυτελή μαγαζιά
γνωστών οίκων μόδας. Τα πολυκαταστήματα, όπως το «Magasin
du Nord» στην πλατεία Kongens Nytorv 13 και το «Illum» στην
Ostergade 52, έχουν τα πάντα, αλλά με τιμές ανάλογες του επιπέδου
της χώρας.
6η μέρα: Κοπεγχάγη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για να αποχαιρετίσουμε την πανέμορφη πόλη. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.
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ΜΙΛΑΝΟ
ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ
5 ΗΜΕΡΕΣ
26/12, 2/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ:
ΜΙΛΑΝΟ / ΠΑΡΜΑ / ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ / ΒΕΡΟΝΑ / ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ / ΚΟΜΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο (περιήγηση & shopping)
Πρωινή πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη, μεταφορά στο Μιλάνο και
περιήγηση στην πόλη. Το Ντουόμο, η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε, η
Σκάλα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια μας στην πρωτεύουσα της μόδας. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Απόγευμα ελεύθερο
και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μιλάνο - Πάρμα - Εκπτωτικό Χωριό «Fidenza»
Πρωινό και αναχώρηση για την Πάρμα, πρωτεύουσα του ομώνυμου
δουκάτου. Η Πάρμα, κέντρο ενός ισχυρού Μεσαιωνικού φέουδου,
όταν αναγορεύτηκε σε πρωτεύουσα Δουκάτου έμελλε να αποκτήσει
έναν ασύγκριτο πλούτο μνημειακών κτιρίων: διαθέτει παλάτια, θέατρα,
κάστρα. Επισκεπτόμαστε το Ντουόμο και το μοναδικό Βαπτιστήριο,
βλέπουμε το Δουκικό μέγαρο, την Πινακοθήκη, το Θέατρο Φαρνέζε, το
Αρχαιολογικό Μουσείο κ.ά. Χρόνος ελεύθερος στη Χριστουγεννιάτικη
αγορά της πόλης. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο εκπτωτικό
χωριό «Fidenza», για τα εορταστικά μας ψώνια σε δελεαστικές τιμές.
Επιστροφή στο Μιλάνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μιλάνο - Σεντ Μόριτζ (Δώρο)
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ
Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις), βορειοδυτικά του Μιλάνου. Αν και αρχικά
έγινε γνωστό ως θέρετρο, χάρη στις θεραπευτικές πηγές του, εξελίχθηκε σε πρωτοπόρο του χειμερινού τουρισμού κι έναν από τους
πιο κοσμοπολίτικους εκφραστές του Αλπικού lifestyle. Επιστροφή
στο Μιλάνο, δείπνο.
4η μέρα: Μιλάνο - Βερόνα - Μπέργκαμο
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη
του ιστορικού κέντρου της πόλης θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα,
όπου θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της
Ιουλιέτας, πολλά υπαίθρια café, πιτσαρίες και τρατορίες. Χρόνος
ελεύθερος και μεταφερόμαστε στο γραφικό Μπέργκαμο, στην
περιφέρεια Λομβαρδίας. Βρίσκεται πολύ κοντά στη Λίμνη Ίζεο, πάνω
σε λόφο στους πρόποδες των Άλπεων, και η ατμόσφαιρά της είναι
μοναδική. Την πόλη περικλείουν τα Ενετικά τείχη και ο συνδυασμός
τους με το ιστορικό κέντρο και την Piazza Vecchia, όπως και την
εκκλησία της Santa Maria Maggiore, μας «ταξιδεύει» στο παρελθόν.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο και απόγευμα ελεύθερο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα με
«Aegean Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Starhotel Business 4* ή παρόμοιο
✓ Μπουφέ πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
✓ Μεταφορές βάσει προγράμματος
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα
✓ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως
75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €
Check point 20 € (πληρωτέα Αθήνα)
Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Δημοτικός Φόρος στο Μιλάνο 6 € το άτομο τη βραδιά
πληρωτέο στο ξενοδοχείο
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

26/12, 2/1

5

495 €

545 €

+125 €

445 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

STARHOTEL BUSINESS 4*

5η μέρα: Μιλάνο - Κόμο - Αθήνα
Πρόγευμα και εκδρομή στο Κόμο. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και θα θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο
που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
του Μιλάνο και πτήση επιστροφής.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Κόµο

Μιλάνο

4

Σεντ Μόριτζ

ΙΤΑΛΙΑ

Μπέργκαµο
Βερόνα
Πάρµα
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 24/12, 29/12

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΖΥΡΊΧΗ / ΚΑΤΑΡΡΆΚΤΕΣ ΡΉΝΟΥ / ΣΤΆΙΝ ΑΜ ΡΆΙΝ / ΙΝΤΕΡΛΆΚΕΝ /
ΛΟΥΚΈΡΝΗ / ΒΈΡΝΗ / ΜΟΝΤΡΈ / ΒΕΒΈ / ΛΩΖΆΝΝΗ / ΓΚΡΙΓΙΈΡ / ΓΕΝΕΎΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αμ Ράιν
Πτήση για τη Ζυρίχη, σημείο εκκίνησης το οδοιπορικού μας στην
πανέμορφη Ελβετία. Άφιξη και μετάβαση στο Σαφχάουζεν, όπου
βρίσκονται οι εντυπωσιακοί καταρράκτες που δημιουργεί ο ποταμός
Ρήνος. Αφού διασχίσουμε τα νοητά σύνορα με τη Γερμανία, θα
επισκεφθούμε το λιλιπούτειο παραποτάμιο Στάιν αμ Ράιν, ένα μικρό
Μεσαιωνικό χωριουδάκι με ζωγραφισμένα σπίτια. Μεταφορά στη
Ζυρίχη και περιήγηση στα αξιοθέατα της «πόλης των τραπεζών».
Ξεκινάμε με τη Γοτθική εκκλησία Φραουενμίνστερ, που είναι
διακοσμημένη με θαυμάσια βιτρό του Μαρκ Σανγκάλ. Ακολουθούν η
παλιά ιστορική πόλη με τα στενά δρομάκια, η κεντρική οδός Μπανχοφστράσε με τις τράπεζες, η παραλίμνια περιοχή. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Προαιρετική βραδινή βόλτα.
2η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Πρωινό και μεταφορά οδικώς στο Ιντερλάκεν. Βρίσκεται πραγματικά
στο κέντρο της χώρας των Άλπεων, ανάμεσα σε δύο λίμνες, με άμεση
πρόσβαση στα περίφημα χιονοδρομικά κέντρα του Γιουνγκφράου.
Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση. Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη
Λουκέρνη. Η περίφημη σκεπαστή ξύλινη γέφυρα του 14ου αι. έχει
ζωγραφισμένη στην οροφή της όλη την ιστορία της Ελβετίας. Ζωγραφιστές είναι και οι προσόψεις των σπιτιών, ενώ τους επισκέπτες
γοητεύει το απίστευτα όμορφο Αλπικό τοπίο που την περιβάλλει.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Ζυρίχη.
3η μέρα: Ζυρίχη - (προαιρετικά Αλπικό τρένο - Σεντ Μόριτζ)
Μετά το πρωινό μας προαιρετικά θα μεταφερθούμε οδικώς μέχρι
την Κουρ, όπου θα επιβιβαστούμε στο περίφημο Αλπικό τρένο
της «Rhaetian Railways», που θα μας μεταφέρει στο υπέροχο
Σεντ Μόριτζ. Η διαδρομή είναι μοναδική και το χιονισμένο τοπίο
των Άλπεων παροιμιώδες. Χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε
στην περιοχή με τα θαυμάσια σαλέ, τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα
πολυτελή καταστήματα και φυσικά τα «σικ» καφέ και εστιατόρια. Το
απόγευμα επιστροφή και πάλι με το τρένο στην Κουρ κι από εκεί
οδική μεταφορά στη Ζυρίχη.
4η μέρα: Ζυρίχη - Βέρνη - Μοντρέ - Βεβέ - Λωζάννη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τη διοικητική πρωτεύουσα
Βέρνη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Aare και περιτριγυρισμένη από τις Άλπεις. Συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κωμόπολη
Μοντρέ, θέρετρο πλουσίων και αριστοκρατών των αρχών του
20ού αιώνα και γνωστή για το ομώνυμο μουσικό φεστιβάλ που
διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι. Τελευταίος σταθμός μας το γραφικό
Βεβέ, έδρα της πολυεθνικής «Nestle». Άφιξη, τακτοποίηση αργά το
απόγευμα στο επιλεγμένο ξενοδοχείο μας στη Λωζάννη.
5η μέρα: Γκριγιέρ - Λωζάννη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε διασχίζοντας τα περίφημα
Ελβετικά αγροκτήματα για να επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι
Γκριγιέρ, διάσημο για τα τυριά του. Επιστροφή στη Λωζάννη, έδρα
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ξεκινάμε να γνωρίσουμε το
ιστορικό κέντρο, όπου κυριαρχούν η κεντρική πλατεία Ντε λα Παλί
και ο Καθεδρικός Ναός Νοτρ Νταμ, καθώς και τα γραφικά στενά
σοκάκια του 18ου και 19ου αι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τη Γενεύη, κέντρο της
διεθνούς διπλωματίας. Γνωρίζοντας την πόλη θα εντυπωσιαστούμε
από το σιντριβάνι Jet d’ Eau, που πετά νερό σε ύψος 140 μέτρων.
Θα δούμε ακόμα το Δημαρχείο, την παλαιά πόλη με τον Καθεδρικό
ναό, τα κτίρια της Ευρωπαϊκής έδρας των Ηνωμένων Εθνών κ.ά.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής
μας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζυρίχη / Γενεύη - Αθήνα με
«Swiss Airlines» ή «Aegean Airlines»
✓ 3 διανυκτερεύσεις στη Ζυρίχη στο ξενοδοχείο Courtyard
by Marriott Zurich Nord 4* ή παρόμοιο
✓ 2 διανυκτερεύσεις στη Λωζάννη στο ξενοδοχείο De La
Paix 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές/ εκδρομές/ ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα
✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε αξιοθέατα/μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

22/12, 24/12

6

645 €

695 €

+165 €

595 €

29/12

6

695 €

745 €

+195 €

645 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

COURTYARD BY MARRIOTT ZURICH NORD 4*

DE LA PAIX 4*

Στάιν αµ Ράιν

3

Γκριγιέρ

Λωζάνη
Γενεύη

2

Μοντρέ

Ζυρίχη

Λουκέρνη
Βέρνη
Ιντερλάκεν

ΕΛΒΕΤΙΑ

Σεντ Μόριτζ

37

ΠΟΛΩΝΙΑ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ
5 & 6 ΗΜΕΡΕΣ
24/12, 26/12, 28/12, 31/12, 2/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ:
ΒΑΡΣΟΒΊΑ / ΚΡΑΚΟΒΊΑ / ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΊΑ ΒΙΕΛΊΤΣΚΑ / ΆΟΥΣΒΙΤΣ
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1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία - Κρακοβία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βαρσοβία. Άφιξη
και άμεση μετάβαση σε μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες
πόλεις της Πολωνίας, που στο παρελθόν υπήρξε η πρωτεύουσα της
χώρας, την Κρακοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για περιήγηση. Θα δούμε το
εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στον Λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό
ναό, το Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη Μεσαιωνική πλατεία
με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση
της πλατείας δεσπόζει το Αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, παλαιό εμπορικό κέντρο με αντικείμενο τα υφάσματα και
τώρα κατάστημα σουβενίρ - έκθεση ζωγραφικής. Συνεχίζουμε για
να επισκεφθούμε την περιοχή Βιελίτσκα, με τα πολύ σημαντικά
αλατωρυχεία. Οι υπόγειες στοές, στις οποίες βρίσκονται εκκλησίες
σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής, προσελκύουν στο αλατωρυχείο
επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος
ελεύθερος και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον μουσειακό χώρο Άουσβιτς/
Μπιρκενάου, από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των
Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκατ. άτομα κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κρακοβία - Βαρσοβία
Πρόγευμα και αναχώρηση οδικώς για τη Βαρσοβία. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με
την πόλη. Ξεκινήστε με την κλασική περαντζάδα, από την πλατεία της
παλιάς πόλης με τα ανάκτορα (Zamek Krolewski - Βασιλικό κάστρο)
μέχρι τη νέα πόλη, θαυμάστε τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες και
πιείτε άφθονη μπίρα στις συνοικίες των hipster! Με τα φαρδιά πλακόστρωτα πεζοδρόμιά της η βορειορευρωπαϊκή πρωτεύουσα δίνει
αφορμή για έναν πολύωρο περίπατο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βαρσοβία
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην ιστορική Βαρσοβία. Η πόλη περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται στον
κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
και αποτελεί το σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία
της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο (Zamek Krolewski), πολύ καλό
δείγμα Μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο
και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου
Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική
λαίλαπα. Το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο
του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την
όπερα και το μπαλέτο, το Μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται
από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, το
Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ,
και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του
ανακτόρου Λαζιένσκι είναι μερικά ακόμα αξιοθέατα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρσοβία - Αθήνα με
πτήσεις της «Aegean Airlines»
✓ 4 ή 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
(3 ή 2 Κρακοβία, 2 Βαρσοβία)
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές βάσει προγράμματος
✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται
στο αναλυτικό πρόγραμμα
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Άουσβιτς, αλατωρυχεία
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 180 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

24/12

5

545 €

595 €

+140 €

495 €

26/12, 2/1

6

595 €

645 €

+180 €

545 €

28/12

6

645 €

695 €

+210 €

595 €

31/12

5

595 €

645 €

+180 €

545 €

Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 μέρα λιγότερη, χωρίς
να υπάρχουν παραλείψεις

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

NOVOTEL CENTRUM WARSAW 4* HILTON GARDEN KRAKOW 4*

2

Βαρσοβία

ΠΟΛΩΝΙΑ

Άουσβιτσ

3/2

Κρακοβία

39

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
6 ΗΜΕΡΕΣ
23/12, 30/12

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ / ΣΙΓΚΙΣΟΆΡΑ / ΜΠΡΑΣΌΒ / ΚΑΡΠΆΘΙΑ /
ΚΆΣΤΡΟ ΠΈΛΕΣ / ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΡΑΝ
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1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Ρουμανίας. Η Ρουμανία είναι μια χώρα με Μεσαιωνικά κάστρα,
Γοτθικές εκκλησίες και γοητευτικές πόλεις, όλα κρυμμένα σε μερικά
από τα πιο αινιγματικά τοπία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άφιξη
στο Βουκουρέστι, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση
στα δωμάτιά μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βουκουρέστι
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για ξενάγηση στο «Παρίσι
των Βαλκανίων». Το Βουκουρέστι χαρακτηρίζεται έτσι, επειδή
διαθέτει φαρδιές λεωφόρους, καταπράσινα πάρκα και πεζοδρόμια
με αξιοζήλευτες βιτρίνες. Θα δούμε τις πλατείες Βικτοριέι &
Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιον, το Εθνικό Θέατρο του Λούκα
Καρατζιάλε, τον κήπο Τζιμίτσιου, τον Πύργο της Φωτιάς, τον Λόφο
της Μητρόπολης κ.ά. Το απόγευμα μπορείτε να το εκμεταλλευθείτε
για να εξερευνήσετε την πόλη με το δικό σας πρόγραμμα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σινάια - Κάστρο Πέλες - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στην
Σινάια. Βρίσκεται σε υψόμετρο 800-930μ., στην κοιλάδα Prahova,
στους πρόποδες των ορέων Bucegi και αποτελεί χειμερινό τόπο
αναψυχής και αγαπημένο χιονοδρομικό προορισμό. Παρόλο που
το μοναστήρι της υπάρχει από το 17ο αιώνα, η πόλη εξελίχθηκε
σε τουριστικό πόλο έλξης μόνο αφότου ο πρώτος βασιλιάς της
Ρουμανίας, Κάρολος Α’, αποφάσισε να χτίσει το 1870 εκεί τη
θερινή κατοικία του, το εκπληκτικό Αναγεννησιακού Γερμανικού
ρυθμού κάστρο Peles, το οποίο θα επισκεφθούμε. Η ξυλόγλυπτη
διακόσμησή του, η Αίθουσα των Όπλων, οι συλλογές απ’ όλον τον
κόσμο που εκτίθενται στα δωμάτιά του, δίκαια το κατατάσσουν στα
λαμπρότερα ανάκτορα της Γηραιάς Ηπείρου. Συνεχίζουμε για το
ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ. Τακτοποίηση στα δωμάτιά μας, δείπνο
και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέμορφη Μεσαιωνική πόλη του
18ου αιώνα, τώρα στολισμένη Χριστουγεννιάτικα. Το Μπρασόβ
είναι μια καταπράσινη πόλη στην «καρδιά» της Ρουμανίας, πολύ
κοντά σε ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής,
το Ποϊάνα Μπρασόβ. Θα δούμε την κεντρική πλατεία με τη Μαύρη
Εκκλησία και το Δημαρχείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
Φρούριο Μπραν (Πύργο του Δράκουλα), που σύμφωνα με τους
θρύλους αποτελούσε τον τόπο κατοικίας του Βλαντ Τσέπες ή αλλιώς
του Κόμη Δράκουλα. Χρονολογείται στο 14ο αιώνα και αποτελεί τον
καλύτερα διατηρημένο πύργο της χώρας. Επιστροφή το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
Πρόγευμα και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην
Τρανσυλβανία και τη μοναδική Μεσαιωνική Σιγκισοάρα,
μια πανέμορφη πόλη που προστατεύεται από την UNESCO,
περιτριγυρισμένη από πύργους, πολεμίστρες και οχυρώσεις.
Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Μπρασόβ, λίγος χρόνος
ελεύθερος για βόλτα και καφεδάκι στην πόλη & επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
6η μέρα: Μπρασόβ - Αθήνα
Αφού πάρουμε πρωινό θα έχουμε στη διάθεσή μας λίγο χρόνο
ελεύθερο πριν τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουκουρέστι - Αθήνα με
πτήσεις της «Tarom»
✓ Εκδρομές, μεταφορές και περιηγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
(2 Βουκουρέστι & 3 Μπρασόβ)
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, πύργους, αρχαιολογικούς χώρους,
ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

23/12

6

645€

695€

+160€

595€

30/12

6

695€

745€

+190

645€

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

NH BUCHAREST 4*

RAMADA BRASOV 4*

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Σιγκισοάρα

3

Φρούριο Μπραν
Σινάια

Μπρασόβ
2

Βουκουρέστι

41

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
5 ΗΜΕΡΕΣ
23/12, 24/12, 30/12, 6/1

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΟΥΜΕ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ / ΦΡΟΎΣΚΑ ΓΚΌΡΑ «ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ» ΣΕΡΒΊΑΣ /
ΝΌΒΙ ΣΑΝΤ / SREMSKI KARLOVCI
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1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη
στην πρωτεύουσα της Σερβίας και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Γοητευτικό μες
στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar
culture, το Βελιγράδι δεν πλασάρεται τυχαία ως το «Βερολίνο των
Βαλκανίων» από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι, με το
φρούριο Kalemegdan να δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των
ποταμών Δούναβη και Σάβα. Πρόκειται για το σήμα κατατεθέν της
πόλης, που εμφανίζεται στις περισσότερες τουριστικές φωτογραφίες
επισκεπτών στην ούτως ή άλλως πολυφωτογραφημένη Σερβική
πρωτεύουσα. Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα είναι ο πρώτος
δρόμος της πόλης που ονοματοδοτήθηκε και ταυτόχρονα ο
αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων και επισκεπτών για βόλτα όλες
τις ώρες της ημέρας. Η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα
και ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου Σάββα είναι μερικά από τα
αξιοθέατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Χρόνος ελεύθερος,
δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βελιγράδι - Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος»
Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
Πρωινό και η σημερινή μέρα περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα
από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα
Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού
«Αγίου Όρους» και αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό
μνημείο (UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο μονές. Συνεχίζουμε για
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ, χτισμένο
στις όχθες του Δούναβη. Στη γραφική παλιά πόλη ο επισκέπτης
μπορεί να περπατήσει κατά μήκος του πεζοδρόμου Zmaj Jovina και
να ανακαλύψει μικρά μαγαζιά και κρυμμένες πλατείες. Επόμενος
σταθμός το κουκλίστικο Sremski Karlovci, όπου το μεσημέρι
θα έχουμε πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο
εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι και υπόλοιπος χρόνος
ελεύθερος για βόλτα στην πόλη.
4η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρωινό η μέρα σας είναι ελεύθερη στην ολοζώντανη αυτήν
πόλη για να περπατήσετε στα σοκάκια του παλαιού της τομέα.
Προτείνουμε να ανακαλύψετε την περιοχή Skadarlija, η οποία
βρίσκεται στο κέντρο. Αποτελεί την ιδανική περιοχή για τους πιο
μποέμ τουρίστες και ντόπιους, παίρνοντας συχνά το χαρακτηρισμό
«η Μονμάρτη του Βελιγραδίου». Στην περιοχή αυτήν σύχναζαν
μποέμ ποιητές και καλλιτέχνες στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ
σήμερα είναι γεμάτη με café, εστιατόρια, μπαράκια. Στο λιθόστρωτο
δρόμο της θα βρείτε και πλανόδιους μουσικούς, όπως και πολλές
γκαλερί και όταν επικρατεί καλοκαιρία το μέρος «ζωντανεύει», με
καρέκλες έξω, μουσική κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα έχουμε στη διάθεσή μας λίγο
χρόνο ελεύθερο πριν τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα
με «Air Serbia»
✓ Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Radisson Collection Hotel, Old Mill
Belgrade 4* Superior ή παρόμοιο
✓ 3 δείπνα στο ξενοδοχείο
✓ Εορταστικό γεύμα 25/12 & 1/1 με πλούσια πιάτα, κρασί
& μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στο κουκλίστικο
Sremski Karlovci στην όχθη του Δούναβη (ως μέρος
της διατροφής)
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράμματος
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 €
Είσοδοι σε μουσεία, ανάκτορα κ.ά.
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

23/12, 24/12, 6/1

5

445€

465€

+140€

395€

30/12

5

475€

495€

+160€

425€

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ

RADISSON COLLECTION HOTEL, OLD MILL BELGRADE

Νόβι Σαντ
Φρούσκα
Γκόρα

Sremski Karlovci
4

Βελιγράδι

ΣΕΡΒΙΑ
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Βελιγράδι

Λίμνη Οχρίδα

1η μέρα: Αθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Πρωινή αναχώρηση για Νις ή Κραγκούγεβατς. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε την πόλη.
2η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Βελιγράδι
Μετά το πρωινό πορεία για τη Σερβία και την όμορφη πρωτεύουσά της, το
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στα δωμάτια και γνωριμία με την πόλη πεζή. Γοητευτικό
μες στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar culture, το
Βελιγράδι δεν παρουσιάζεται τυχαία ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων» από τα
διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι. Το φρούριο Kalemegdan
δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα. Ο πεζόδρομος
Κνεζ Μιχαήλοβα είναι ο αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων και επισκεπτών για
βόλτα όλες τις ώρες της ημέρας. Η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα είναι
μερικά ακόμη αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ δείπνο στην Skadarlija, την
Μποέμικη συνοικία του Βελιγραδίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ Sremski Karlovci
Πρωινό και επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων,
την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού
«Αγίου Όρους». Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Συνεχίζουμε για το Νόβι
Σαντ κι έπειτα το κουκλίστικο Sremski Karlovci, όπου το μεσημέρι θα έχουμε
πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο
Βελιγράδι και υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος.
5η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχώρηση για τα Σκόπια. Μετά την περιήγησή
μας στην πόλη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Αναχώρηση νωρίς για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το απόγευμα.

1η μέρα: Αθήνα - Μοναστήρι (Μπίτολα) - Οχρίδα
Πρωινή αναχώρηση για την Οχρίδα. Οικονομικές αγορές duty free, διέλευση
συνόρων και επίσκεψη στο Μοναστήρι (Μπίτολα), όπου θα δούμε τα παλιά
Ελληνικά αρχοντικά, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου κ.ά. Άφιξη νωρίς το
βράδυ στην Οχρίδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Όσιος Ναούμ - Λίμνη Οχρίδα
Πρόγευμα και εκδρομή στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Από εδώ ξεκίνησαν
οι Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος για να διδάξουν στους Σλάβους
την αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Γεύμα. Το απόγευμα μετάβαση στην
παλιά πόλη της Οχρίδας. Περιήγηση στα καλντερίμια, τα Ελληνικά αρχοντικά,
τη Βυζαντινή εκκλησία Αγ. Σοφία κάτω από το κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Οχρίδα - κρουαζιέρα στη λίμνη (προαιρετικά)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Οχρίδα, για περπάτημα στον όμορφο
πεζόδρομο της πόλης με τα γραφικά μαγαζάκια. Καιρού επιτρέποντος
προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στη Λίμνη (κόστος 6 €). Ακολουθεί γεύμα
και θα έχετε το απόγευμα στη διάθεσή σας να γνωρίσετε την πόλη. Για το βράδυ
δείπνο στο ξενοδοχείο και διασκέδαση με την ορχήστρα μας.
4η μέρα: Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο - Στρούγκα
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για μια διαδρομή κατά μήκος
του ποταμού, δίπλα από το φαράγγι της Ράντιτσα, για το Μοναστήρι Γιοβάν
Μπιγκόρσκι και τη Λίμνη του Μαύροβο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και γεύμα. Το
απόγευμα επίσκεψη στη Στρούγκα και χρόνος ελεύθερος για περίπατο και καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
5η μέρα: Οχρίδα - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Άφιξη αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

22/12, 23/12,
2/1, 5/1

6

325 €

345 €

+120 €

290 €

29/12

6

375 €

395 €

+160 €

335 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12,
29/12, 2/1, 5/1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πούλμαν της Panolympia ✓ 5 διαν/σεις σε ξενοδοχεία 3* S/4* (1 Νις ή Κραγκούγεβατς, 3 Βελιγράδι & 1 Σκόπια) ✓ Ημιδιατροφή ✓ Εορταστικό
γεύμα 25/12 & 1/1 σε επιλεγμένο εστιατόριο στο Sremski Karlovci (ως μέρος της διατροφής)
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου
1,30 €/άτομο/νύχτα ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Checkpoint 15 €. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

22/12, 23/12, 29/12,
30/12, 2/1, 6/1

5

245 €

265 €

+100 €

220 €

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

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Drim 4* (Στρούγκα), Sileks 4* (Οχρίδα) ή παρόμοια
✓ Πλήρης διατροφή (ξεκινώντας με δείπνο την 1η μέρα και τελειώνοντας με μπουφέ
πρόγευμα την τελευταία μέρα) ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται
σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

8 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 22/12, 23/12, 2/1, 3/1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia
✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*
Superior/4* (2 Σόφια, 2 Βουκουρέστι, 3 Μπρασόβ)
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι
✓ Περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 €
Είσοδοι σε μουσεία, πύργους
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

21/12, 22/12,
23/12, 2/1, 3/1

8

445 €

465 €

+180 €

395 €

Βουκουρέστι
Τρανσυλβανία

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση συνόρων. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο στη Βουλγαρική πρωτεύουσα. Δείπνο.
2η μέρα: Σόφια - Βουκουρέστι
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στα αξιοθέατα της Σόφιας και θα συνεχίσουμε προς το
Βουκουρέστι. Πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Βουκουρέστι
Πρόγευμα και ξενάγηση. Θα δούμε τις Πλατείες Βικτοριέι και Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιον, το
Εθνικό Θέατρο του Λούκα Καρατζιάλε, τον κήπο Τζιμίτσιου, τον Πύργο της Φωτιάς, τον Λόφο της
Μητρόπολης κ.ά. Απόγευμα στη διάθεσή σας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σινάια - Κάστρο Πέλες - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του
ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στην Σινάια, το «μαργαριτάρι των Καρπαθίων». Γνωστός προορισμός
για σκι, βρίσκεται σε υψόμετρο 800-930μ. Παρόλο που το μοναστήρι της υπάρχει από το 17ο
αιώνα, η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό θέρετρο μόνο αφότου ο 1ος βασιλιάς της Ρουμανίας,
Κάρολος Α’, αποφάσισε να χτίσει το 1870 εκεί τη θερινή κατοικία του, το εκπληκτικό Κάστρο Peles.
Η ξυλόγλυπτη διακόσμησή του, η Αίθουσα των Όπλων, οι συλλογές απ’ όλον τον κόσμο, δίκαια το
κατατάσσουν στα λαμπρότερα ανάκτορα της Γηραιάς Ηπείρου. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας
στο Μπρασόβ. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέμορφη Μεσαιωνική πόλη του 18ου αιώνα, τώρα στολισμένη
Χριστουγεννιάτικα. Θα δούμε την κεντρική πλατεία με τη Μαύρη Εκκλησία και το Δημαρχείο. Στη
συνέχεια επίσκεψη στο Φρούριο Μπραν (Πύργος του Δράκουλα). Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
Πρόγευμα και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην Τρανσυλβανία και τη μοναδική
Μεσαιωνική Σιγκισοάρα (UNESCO), μια πανέμορφη πόλη, περιτριγυρισμένη από πύργους,
πολεμίστρες και οχυρωματικά. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Μπρασόβ, λίγος χρόνος ελεύθερος
για βόλτα και καφεδάκι στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μπρασόβ - Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και λίγος χρόνος ελεύθερος για βόλτα (πεζή) στην
παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.
8η μέρα: Σόφια - Αθήνα
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Σόφια - Ρίλα
Φιλιππούπολη

Bουδαπέστη
Πράγα - Βιέννη

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση συνόρων,
άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Σόφια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ρίλα - Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ρίλα (καιρού επιτρέποντος), όπου θα
επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι και το μουσείο του, με τα ανεκτίμητα
κειμήλια. Στη συνέχεια επιστροφή στη Σόφια και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φιλιππούπολη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Φιλιππούπολη. Η δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Βουλγαρίας είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Απλώνεται
σε επτά λόφους και εντυπωσιάζει με τα Ρωμαϊκά μνημεία και το αρχαίο θέατρο,
που αποκαλύπτουν τη μακραίωνη ιστορία της. Περιήγηση πεζή στην παλαιά πόλη
με τα γραφικά δρομάκια και τα παλιά αρχοντικά, την εκκλησία Κωνσταντίνου και
Ελένης, το Ρωμαϊκό Θέατρο, κ.ά. Επιστροφή νωρίς το βράδυ στη Σόφια. Δείπνο
και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της
Βουλγαρικής πρωτεύουσας.
H Σόφια είναι μια μοντέρνα και νεανική πόλη, μια πόλη που συνδυάζει την
Ανατολή και τη Δύση με το δικό της τρόπο. Με μουσεία, γκαλερί, εστιατόρια,
κέντρα διασκέδασης και φθηνή ζωή, η Σόφια μοιάζει να τα έχει όλα. Μεταξύ
άλλων θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Alexander Nevsky, τη Βυζαντινή
εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τον Ναό του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο, την
Όπερα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σόφια - Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, αφού προηγουμένως
επισκεφθούμε την πανέμορφη λουτρόπολη Σαντάνσκι κοντά στα Ελληνικά
σύνορα, γνωστή για τα ιαματικά νερά της αλλά και τις συμφέρουσες αγορές
στον πεζόδρομό της. Εν συνεχεία, με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ,
θα φτάσουμε στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.

1η μέρα: Αθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις, για την περιοχή Νις ή
Κραγκούγεβατς. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη
Προσπερνώντας το Βελιγράδι και το Νόβι Σαντ φθάνουμε στα σύνορα της Ουγγαρίας και
την πόλη Σέγκεντ. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Βουδαπέστη. Δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία
Ηρώων και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Κατόπιν, διασχίζοντας τη Γέφυρα
των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στη Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, την
εκκλησία του Ματία κ.ά. Γεύμα (προαιρετικά) και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - Πράγα
Πρωινό και αναχώρηση για την Πράγα. Πρώτος μας σταθμός ο Άγιος Ανδρέας με τη
Μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε για το Έστεργκομ, την πρώτη πρωτεύουσα
του κράτους. Τελευταίος μας σταθμός το Βίσεγκραντ. Άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Πράγα
Πρωινό και ξενάγηση. Θα δούμε την Πλατεία, το αστρονομικό ρολόι, την Εβραϊκή
συνοικία, τον Γοτθικό Πύργο της Πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου κ.λπ.
Χρόνος ελεύθερος. Προαιρετική κρουαζιέρα με γεύμα. Ελεύθερο απόγευμα. Δείπνο.
6η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την όμορφη Βιέννη με στάση στο Τσέσκι
Κρουμλόβ με τους χειμάρρους του Μολδάβα, τα Γοτθικού και Αναγεννησιακού
ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
7η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και περιήγηση. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, το Ανάκτορο
Χόφμπουργκ, τα διάφορα μουσεία, το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο κ.ά. Έπειτα θα
δούμε το παλάτι Σενμπρούν, θα περπατήσουμε στην «Ελληνική» γειτονιά και θα
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο.
8η - 9η μέρα: Βιέννη - Κραγκούγεβατς ή Νις - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το Κραγκούγεβατς ή Νις, όπου μετά το δείπνο θα διανυκτερεύσουμε. Επιστροφή στην Αθήνα την επόμενη μέρα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

22/12, 23/12, 2/1, 6/1

5

295 €

315 €

+120 €

245 €

29/12

5

365 €

385 €

+130 €

315 €

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12,
29/12, 2/1, 6/1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Sofia Balkan 5* ή παρόμοιo ✓ Ημιδιατροφή
καθημερινά ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Επίσημος ξεναγός στη
Σόφια ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Δημοτικοί φόροι ✓ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

21/12, 22/12, 2/1

9

545 €

565 €

+225 €

490 €

9 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 22/12, 2/1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ 8 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*/4* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός του γραφείου μας ✓ Ελληνόφωνος διπλωματούχος τοπικός ξεναγός στη Βουδαπέστη, στην Πράγα και στη Βιέννη ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: CHECKPOINT 20 €. Είσοδοι σε μουσεία, ποτά
κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της
εταιρείας Panolympia
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*/4*
(2 Νις/Κραγκούγεβατς, 3 Βουδαπέστη)
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
✓ Ελληνόφωνος διπλωματούχος τοπικός ξεναγός στη
Βουδαπέστη
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 €
Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

21/12, 22/12, 23/12,
24/12, 26/12, 2/1, 5/1

6

295 €

315 €

+135 €

245 €

Βουδαπέστη
Βιέννη - Βελιγράδι

1η μέρα: Αθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα. Ημίωρη στάση στην περιοχή της Λαμίας και συνέχεια του
ταξιδιού μας μέσω της Κοιλάδας Τεμπών - Πλαταμώνα. Στάση για γεύμα (προαιρετικά) και συνέχεια
για το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος διαβατηρίων και η διαδρομή έξω από τα Σκόπια
μας οδηγεί στην περιοχή Νις (ή Κραγκούγεβατς) για δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Βουδαπέστη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας την πρωτεύουσα της Σερβίας,
το Βελιγράδι, και το Νόβι Σαντ φθάνουμε στα σύνορα της Ουγγαρίας και την πόλη Σέγκεντ. Το
απόγευμα η «Αρχόντισσα του Δούναβη» μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη και στη συνέχεια δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία Ηρώων,
στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Κατόπιν, διασχίζοντας
μία από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε
στη Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματία και να
απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και
το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη, από τον Λόφο του Γκέλερτ. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα. Μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο Vaci Utca ή να κάνουμε
μια μίνι κρουαζιέρα με καραβάκι στον Δούναβη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη - Βουδαπέστη
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στη Βιέννη. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ Στράσε, όπου θα δούμε το Ανάκτορο του
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την
Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι
του Σενμπρούν με τους υπέροχους κήπους και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην «Ελληνική»
γειτονιά με την Ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις ή Κραγκούγεβατς
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής για το Βελιγράδι, όπου θα έχουμε
σύντομη στάση - επίσκεψη. Τελικός προορισμός η περιοχή της Νις, για δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την Αθήνα και άφιξη το απόγευμα.
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ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΎ ΔΙΑΤΆΓΜΑΤΟΣ 7/2018, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ EE 2015/2302

Οι όροι συμμετοχής ορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή
της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά. Οι Γενικοί Όροι
Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.), ρυθμίζουν αφενός τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη
ή Μεσολαβητή) που συμμετάσχει σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς και μιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και αφετέρου του Ταξιδιωτικού Γραφείου (η
Εταιρεία), που πωλεί πακέτα ταξιδίων(ταξίδι), που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής. Ο Ταξιδιώτης, τα μέλη ή όχι της οικογένειάς του και οι συμμετάσχοντες, μέσω συλλόγων,
σχολών, εταιριών, πρακτορείων ή άλλων φορέων, με τη συμμετοχή ή τη μεσολάβησή τους στο
ταξίδι της Εταιρείας ή άλλου διοργανωτή θεωρείται αυτονόητο ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα
το πρόγραμμα του ταξιδιού και τους παρακάτω Γ.Ο.Σ., τους οποίους μελέτησαν προσεκτικά, κατανόησαν και δεσμεύονται να τηρήσουν ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους Οι πληροφορίες,
τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί
από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την
περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε
άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η Εταιρεία μας SMILEACADIMOS ΙΚΕ έχει λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με αριθμό
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601 Η Εταιρεία μας διοργανώνει ταξίδια, η ίδια ή σε συνεργασία με
άλλους διοργανωτές, τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, λειτουργούσα
ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί (μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία, κ.ά.)
στους οποίους δεν έχει μεν άμεσο έλεγχο αλλά θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του
ταξιδιώτη ως μεσολαβητής των πελατών της. O Μεσολαβητής πράκτορας είναι μεταπωλητής
των ταξιδιών και δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.
2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι έγκυρες εγγραφές στα ταξίδια και οι κρατήσεις θέσεων γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής -συνήθως
το 30 % - ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς το
τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης
με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην
απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι,
εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10
πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού
στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον στην εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση
και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του,
έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες
του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις
ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο
θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. Σε κάποιες οργανωμένες
αεροπορικές εκδρομές, εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρησης/άφιξης για να διευκολύνει τα ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το
αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής. Η εταιρεία μας, δε φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και
ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
3. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ κλπ
Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στο ισχύον έντυπο της Εταιρείας, υπολογίζονται κατά την
ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπό της, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, πάσης φύσεως, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ,
καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα
πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες
κόστους αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξιδιού. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης
έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυρωτικά, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, και να του
επιστραφούν τα χρήματα ατόκως. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τη μειωμένη συμμετοχή (κάτω των
20 ατόμων) στο ταξίδι, καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου στην περίπτωση που τα εισιτήρια
του γκρουπ έχουν συμπληρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή
ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Οι παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών),
όπου υπάρχουν, ποικίλλουν και παραχωρούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο
ίδιο δωμάτιο / καμπίνα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα έκπτωσης προεγγραφής ή διάθεσης θέσεων
«τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς δικαίωμα των υπόλοιπων ταξιδιωτών να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός
φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί
τόπου στα ξενοδοχεία.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
ταξίδια που διαθέτει στους Ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου
που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων, κ.ά.), δεν έχει, ωστόσο, και
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δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και ευθύνη. Η Εταιρεία έχοντας εξαντλήσει
κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για
τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.ά.), λόγω αποκλεισμού περιοχών,
λοιπών απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτίων. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πιθανών μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους,
οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες
των μετακινήσεων/πτήσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
περιπτώσεις απεργιών, αποκλεισμού περιοχών λόγω καιρικών, υγειονομικών, τρομοκρατικών,
πολεμικών, τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατειών και άλλων παρεμφερών περιπτώσεων ανωτέρας βίας και για κάθε ζημιά, ατύχημα, απώλεια ζωής ή αντικειμένων. Η Εταιρεία θα
εξαντλήσει κάθε τρόπο βοήθειας για τη συνέχιση του ταξιδιού ή επαναπατρισμό των ταξιδιωτών,
αλλά χωρίς ευθύνη ή οικονομική επιβάρυνση, η οποία θα βαρύνει τους ταξιδιώτες ως να ταξίδευαν κατ’ ιδίαν αντιμετωπίζοντας ανάλογες έκτακτες καταστάσεις. Συνιστάται στους ταξιδιώτες
της περιφέρειας να βρίσκονται μία μέρα πριν στους τόπους των αναχωρήσεων, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν αλλαγές δρομολογίων ή άλλο έκτακτο πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις πλημμελούς παροχής υπηρεσίας να γίνεται άμεση αναφορά στο συνοδό και αν δεν προβλέπεται,
στον τοπικό πράκτορα με κοινοποίηση στην Εταιρεία, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Άλλως,
θα πρέπει το πρόβλημα να αναφερθεί εγγράφως στην Εταιρεία με την επιστροφή και εντός 10
ημερών, επισυνάπτοντας κάθε στοιχείο για την αιτιολόγησή του. Η τυχόν αποζημίωση για τη
μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο της αξίας της επιμέρους υπηρεσίας.
Ελάχιστη συμμετοχή για όλα τα ταξίδια είναι τα είκοσι (20) ενήλικα άτομα. Εφόσον ο αριθμός
αυτός δεν συμπληρωθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει
τους Ταξιδιώτες μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει
τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς άλλη υποχρέωση, εκτός εάν δεχθούν τη διαφορά από τη
μειωμένη συμμετοχή. Η διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που
αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής του ταξιδιού), την οποία
υπογράφει και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή Μεσολαβητής. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται
αυτό που οι Ταξιδιώτες ή Μεσολαβητές παραλαμβάνουν και αποδέχονται, με τα ενημερωτικά
ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση με τις τυχόν έκτακτες αλλαγές, και έχουν
υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην ομάδα που ενέγραψαν στο ταξίδι. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται
ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή
τους. Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η εταιρεία μας θα
εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα
- Παρασκευή 10:00-17:00).
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα
του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν
αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα
πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει
την επανασύνδεση. Η εταιρεία μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει,
χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση.
Στα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.ά. θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν
την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο Ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώνει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις ή άλλο δρομολόγιό του με τη μεταφορική εταιρεία και να
βεβαιώνει ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο, λιμάνι, terminal, σταθμό, πραγματοποιείται η
μετακίνησή του. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης του Ταξιδιώτη ή
οικιοθελούς διακοπής του ταξιδιού συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, εφόσον
δεν καταστεί δυνατόν να επανασυνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της εταιρείας
αλλά με δικά του έξοδα (άλλο εισιτήριο κ.λπ.). Οποιαδήποτε μετακίνηση του ταξιδιώτη εκτός
ομάδας βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιον. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για
τις υπηρεσίες του ταξιδιού που δεν παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη εξαιτίας δικής του αμέλειας
ή ευθύνης, ασθένειας ή ατυχήματος. Οι μεταφορείς, ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών,
καθώς και η Εταιρεία, δεν δέχονται την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων για λόγους
ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών επεμβάσεων κ.ά. και συνιστούμε στον Ταξιδιώτη να ασφαλιστεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Ασχέτως της υποχρέωσής της, η Εταιρεία θα βοηθήσει για τυχόν
επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι παροχείς δεχθούν τα δικαιολογητικά που παρασχεθούν. Αν
ο Ταξιδιώτης αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στο οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή
εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο δικό του άτομο, με τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες
πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού ή
ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από τη σχετική εκχώρηση, ο εκχωρών και ο εκδοχέας
ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην Εταιρεία για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ιδιαίτερα
στην περίπτωση των αερομεταφορέων πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του
ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας
θέσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με πιθανή επιβάρυνση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη
σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η δε υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.
6. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Στις εθνικές αργίες και ημιαργίες οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους

πιθανόν να µην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα,
λόγω αργιών και µη λειτουργίας τους. Στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεμφερείς χώρους, εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στο
πρόγραμμα του ταξιδιού. Στις προαιρετικές ξεναγήσεις/εκδρομές /εκδηλώσεις που αποφασίζονται οργανώνονται και πληρώνονται στο εξωτερικό, απαιτείται ένας μίνιμουμ αριθμός συμμετοχής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση και τις τιμές που θα προσφερθούν και
είναι στην απόλυτη κρίση των ταξιδιωτών να συμμετέχουν ή όχι στις προαιρετικές εκδρομές ή
άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα και η διάρκεια των ξεναγήσεων ποικίλλει και
καθορίζεται από τους τουριστικούς και ξεναγικούς φορείς του κάθε τόπου.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και
των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική
κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα
δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και
το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα
δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση
των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει
ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο
και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το
δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου δραστηριοποιούνται αυτά και τα δωμάτια που
κλείνονται είναι απλά (standard). Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του ταξιδιού. Δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό, συνεπώς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους τα ξενοδοχεία, έστω και
αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων κατασκευάζονται
για δύο κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι ουσιαστικά δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00
της ημέρας αναχώρησης. Αν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσει αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός
δεν έχει ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει σε άλλους το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης. Στην περίπτωση υπεράριθμων
κρατήσεων (οverbookings) από την πλευρά του ξενοδοχείου, αυτό και η Εταιρεία θα καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να τακτοποιήσει τους ταξιδιώτες, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη
χώρα υποδοχής. Στα ταξίδια της Ελλάδας που γίνονται με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά
εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αντιθέτως στα ταξίδια εξωτερικού με
πούλμαν οι θέσεις αλλάζουν καθημερινά. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν
υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την ώρα της αναχώρησης από
το ξενοδοχείο μέχρι και την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η επίσκεψη/εκδρομή μισής μέρας δεν
θα υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την αναχώρηση έως
και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι
αεροπορικές εταιρίες και για δικούς τους λόγους (βλάβες αεροσκαφών κ.ά.) ορισμένες φορές
ναυλώνουν για τις πτήσεις τους αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας, αλλάζουν τα ωράρια
των πτήσεων από πρωί σε απόγευμα και αντίστροφα, καθώς και τους τύπους των αεροσκαφών
τους. Οι αλλαγές αυτές είναι αποδεκτές από την ΙΑΤΑ και δεν συνιστούν δικαίωμα ακύρωσης του
ταξιδιού χωρίς την πληρωμή ακυρωτικών από τους ταξιδιώτες.
8 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(VISA) - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ κ.α.
Για όλους τους συμμετέχοντες στα ταξίδια εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου σε
ισχύ, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη
Schengen μπορείτε να ταξιδέψετε και με αστυνομικές ταυτότητες με λατινικά στοιχεία. Η Εταιρεία συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την
επιστροφή σας. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά
3, 6 ή 12 μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έκαστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν αυτές
απαιτούνται. Η ισχύς και έκδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κ.ά.)
είναι ευθύνη του Ταξιδιώτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα
ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, κ.λπ.). Επίσης, οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς την Εταιρεία και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται
θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή
στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν.
Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του ταξιδιώτη χωρίς ακυρωτικά. Η Εταιρεία παρέχει
όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό,
φαρμακευτική αγωγή κ.ά. Λόγω, όμως, των συχνών κατά τόπους επιδημικών αλλαγών και των
ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε Ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη να απευθυνθεί

στις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές αρχές για πιο υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, ή στο θεράποντα ιατρό του αναφέροντας αν θα ταξιδέψει σε περιοχές ακραίων συνθηκών επιδημιών,
ψύχους, θερμοκρασίας, υψομέτρου ή άλλων παρεμφερών τοπικών συνθηκών.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Εταιρεία έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης
για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι
των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή
πτώχευσης. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα
οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες καλύψεις ανάλογα
με τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε
να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Ασθένειας”.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους ,παραδίδονται στο μεταφορέα και
παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδός του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών ισχύουν
ο Κανονισμός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον, καθώς και για τα ξενοδοχεία, η δε ευθύνη στην περίπτωση αυτήν περιορίζεται
σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των
αποσκευών και των τυχόν τιμαλφών και αντικειμένων αξίας και συνιστούμε την ανάλογη ασφάλισή τους ή να μην τα πάρετε μαζί σας. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή
με λεωφορείο) η Μεταφορική Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μιας
βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλών, εκτός αν άλλως αναφέρεται (π.χ. στις
πτήσεις εσωτερικού ΗΠΑ υπάρχουν χρεώσεις για κάθε βαλίτσα). Εκτός από την αποσκευή, ο
ταξιδιώτης δικαιούται και μια μικρή χειραποσκευή με μάξιμουμ διαστάσεις 50x40x25 εκατοστά
(μήκος/ύψος/πλάτος). Αν ο ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί ο μεταφορέας να χρεώσει επιβάρυνση και υποχρεούται ο ταξιδιώτης να πληρώσει επί τόπου.
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του Ταξιδιώτη, οφείλονται ακυρωτικά ή έξοδα φακέλου
με τις πιο κάτω προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι. Οι
ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής και επιδέχονται, κατ’ άτομο, τις παρακάτω επιβαρύνσεις
(εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο):
•

Προ 21 ημερών από την αναχώρηση:
€30 για ταξίδια στην Ελλάδα και €50 για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.

•

20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση:
40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

•

13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:
60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

•

6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση
(non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Στους ειδικούς αεροπορικούς ναύλους, όταν αγοραστεί το εισιτήριο και ακυρωθεί, χρεώνεται
μέχρι και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων. Για
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων
της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε ταξίδι-κρουαζιέρα, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους
όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του κάθε ξενοδοχείου, πράκτορα κ.λπ.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί
τα αντίστοιχα ποσά από τους Ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που
πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, εκτός των ακυρωτικών, επειδή ο ταξιδεύων θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο, θα χρεωθεί επιπλέον για
τη χρήση αυτήν. Επίσης, επιβαρύνεται με τα έξοδα συμμετοχής σε τυχόν συνέδριο, εισιτήρια
αγώνων και άλλων πλέον υπηρεσιών που ζήτησε για λογαριασμό του και η επιστροφή τους
είναι συνήθως αδύνατη.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι στις υψηλές περιόδους Εορτών, Πάσχα, Καλοκαιριού, εορταστικών τριημέρων, καρναβαλιού, συνεδρίων, αθλητικών, καλλιτεχνικών οργανώσεων και άλλων παρεμφερών μετακινήσεων, λόγω προπληρωμών των ναύλων, καταλυμάτων, εισιτηρίων κ.λπ.
υπηρεσιών, τα ακυρωτικά, ασχέτως του χρόνου κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να
φτάσουν στο 100%.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η εταιρεία μας και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που
μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή
Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί
δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
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