
ΑΡΙΘΜΟΣ MHTE: 0933Ε60000098500 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 040508706000 

Περιεχόμενα 
Αυτοκρατορική Βιέννη 5 Ημέρες 1 

Αυτοκρατορική Βιέννη 4 Ημέρες 7 

Αυτοκρατορική Βιέννη 5 Ημέρες (Επιστροφή από Μπρατισλάβα) 10 

Βιέννη – Δώρο ξενάγηση στη Βουδαπέστη 14 

Κλασική Βιέννη 5 Ημέρες 18 

Κλασική Βιέννη 6 Ημέρες 23 

Μελωδική Βιέννη 27 

Πράγα, Χρυσή Πόλη 5 Ημέρες 31 

Πράγα, Χρυσή πόλη 4 Ημέρες 35 

Πράγα, Μεσαιωνικό Παραμύθι 4 & 5 Ημέρες 39 

Βουδαπέστη, Το στολίδι του Δούναβη 4 & 5 Ημέρες 47 

Χριστουγεννιάτικη Κρακοβία 53 

Πανόραμα Ελβετίας – Αλπικό Τρένο 6 Ημέρες 56 

Πανόραμα Ελβετίας – Αλπικό Τρένο 5 Ημέρες 59 

Πανόραμα Ελβετίας – Αλπικό Τρένο 5 Ημέρες (Αναχώρηση 02/01/23) 62 

Χριστούγεννα στη Βόρεια Ιταλία 65 

Ρώμη 69 

BENELUX – Κάτω Χώρες 73 

Χριστούγεννα στο Λονδίνο 77 

All-time classic Παρίσι 5 Ημέρες 81 

All-time classic Παρίσι 6 Ημέρες 85 

All-time classic Παρίσι 5 Ημέρες (Aegean Airlines) 88 

All-time classic Παρίσι 7 Ημέρες 93 

Βουκουρέστι 96 

Βελιγράδι 98 

 

  



ΑΡΙΘΜΟΣ MHTE: 0933Ε60000098500 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 040508706000  1 

Αυτοκρατορική Βιέννη 
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση για: 19/12/22 – 23/12/22, 
23/12/22 - 27/12/22 & 30/12/22 – 03/01/23 

 
1η ημέρα: Πτήση για Βιέννη – Περιήγηση πόλης – Απογευματινή πεζή 
περιήγηση στα ανεξερεύνητα σημεία της πόλης – Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και έναρξη της περιήγησής μας στην περίφημη Ρινγκστράσσε, 
όπου στα πλαίσια μιας κυκλικής πορείας μας θα γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα 
κτίρια του λεγόμενου ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Μουσείο 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημoτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία 
Καλών τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα 
κτίρια το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το Αυτοκρατορικό Θέατρο, τη νεογοτθική Εκκλησία του Τάματος. Στη συνέχεια, θα φτάσουμε 
στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού 
μας, θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια παλιάς Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε 
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς και το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα 
καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που αποτελεί σήμα 
κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο 
ομορφότερο, κατά γενική ομολογία, μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης, το Μπελβεντέρε.  Εκεί θα 
μπορέσουμε να κάνουμε έναν σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων. Στη συνέχεια, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 
Για το απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή περιήγηση, διάρκειας περίπου 
μιάμιση ώρας, κατά την οποία θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του ιστορικού κέντρου. Θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, που ήταν 
στέκι του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των Σκωτσέζων, το 
Freyung, το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο καφέ Τσεντράλ, που ήταν το στέκι της 
Αυστριακής διανόησης του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι της 
Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κολμαρκτ με ένα από τα καλύτερα 
ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Βιέννη – Βιεννέζικα Δάση – Κυνηγετικό περίπτερο Μάγιερλινγκ 
(40χλμ.) – Αυτοκρατορικό θέρετρο λουτρόπολης Μπάντεν (15 χλμ.) – Θερινά 
ανάκτορα Σένμπρουν (35χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομής μας στα Βιεννέζικα Δάση. Διαδοχικά θα 
επισκεφθούμε και θα δούμε εξωτερικά το Λίχτενσταινμπουργκ, έναν από τους πιο 
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον 
προγονικό πύργο της οικογένειας που αργότερα ίδρυσε το γνωστό Πριγκιπάτο του 
Λιχτενστάιν. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού 
(Χαιλίγκενκροιτς). Έπειτα, θα περάσουμε από το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του 
Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που εκτυλίχθηκε τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 
1889 όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του Αψβουργικού Θρόνου, Ροδόλφος, με την 
ερωμένη του, την Ελληνικής καταγωγής, Μαρία Βετσέρα. Τέλος, διαμέσου μιας πανέμορφης 
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διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν, παλιό Αυτοκρατορικό θέρετρο, το οποίο ακόμη 
και σήμερα συγκαταλέγεται στις πιο διάσημες λουτροπόλεις της κεντρικής Ευρώπης. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων. Κατά την επιστροφή μας, θα πραγματοποιήσουμε 
στάση στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το περίφημο Σένμπρουν, όπου θα 
ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια και θα δούμε τους 
μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Βιέννη – Εκπτωτικό χωριό PARNDORF (47χλμ.) – Μπρατισλάβα 
περιήγηση (35χλμ.) – Bιέννη (80χλμ.) 
Μετά το πρωινό, όσοι επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στην 
προαιρετική εκδρομή, που κατά το ήμισυ είναι αφιερωμένη στην πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. Χτισμένη στις όχθες του Δούναβη, η μικρή όμορφη πόλη της 
Μπρατισλάβα υπήρξε παραδοσιακά σημαντικότατη Ουγγρική πόλη με το όνομα Pozsony. 
Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου από το 1563 έως το 1830 έλαβε χώρα η στέψη 
συνολικά δέκα Ούγγρων βασιλιάδων και μιας βασίλισσας. Γι’ αυτό, σε πολλά πλακόστρωτα 
δρομάκια της παλιάς μεσαιωνικής πόλης, θα δείτε μια μικρή κορώνα στο έδαφος που 
αποτελεί την σήμανση της λεγόμενης βασιλικής οδού. Μετά την επίσκεψη στο κάστρο της 
πόλης που δεσπόζει πάνω σε έναν πανύψηλο λόφο προσφέροντας εκπληκτική θέα στον 
επισκέπτη, θα εισέλθουμε στην κυρίως μεσαιωνική πόλη από την πύλη του Αγίου Μιχαήλ 
και θα ακολουθήσουμε την διαδρομή που μας δείχνουν οι κορώνες, για να καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου, όπου γινόταν η βασιλική στέψη. Έπειτα, θα δούμε την 
κεντρική πλατεία Hlavne Namestie και θα έχουμε τη δυνατότητα να φωτογραφηθούμε σε 
ένα από τα χαρακτηριστικότερα αγάλματα της παλιάς πόλης, αυτό του Ναπολέοντα 
Βοναπάρτη. Στην ίδια πλατεία θα θαυμάσουμε το ρωμανικό κτίριο του παλιού δημαρχείου. 
Χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και σήμερα στεγάζει το μουσείο της πόλης. Συνεχίζουμε 
την περιήγησή μας με έναν πανέμορφο περίπατο στα σοκάκια της παλιάς μεσαιωνικής 
πόλης, που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον σας. θα γνωρίσουμε την ιστορία τριών 
μπρούντζινων αγαλμάτων, που τοποθετήθηκαν όλα μετά την πολιτική αλλαγή το 1997. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ, φαγητό ή για να απολαύσετε σοκολάτα σε μια από τις ξακουστές 
σοκολατερί της παλιάς πόλης. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε το φημισμένο εκπτωτικό 
χωριό (outlet) Parndorf. Εκεί θα βρείτε όλα τα επώνυμα brand σε ασυναγώνιστες τιμές και 
θα έχετε ελεύθερο χρόνο για τις αγορές σας. Επιστροφή στη Βιέννη. Διανυκτέρευση. 

 
4η ημέρα: Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ – Λίμνες 
Σαλσγκάμεργκουτ (290 + 290 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στη 
γενέτειρα του Αμαντέους Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς 
διαδρομή, θα θαυμάσουμε τις υπέροχες Αλπικές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee και Fuschl 
am see ενώ θα έχουμε και ημίωρη στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν, 
γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα, θα καταλήξουμε στο Σάλτσμπουργκ, που από 
το 1986 συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Στην περιήγησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τους κήπους του 
Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της γέννησης των Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν και του διάσημου 
αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ, την κατοικία και το σπίτι της γέννησης του Αμαντέους 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, το καφέ Τοματσέλι που αποτέλεσε 
στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό 
συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το Κλόκενσπιλ, την πιο 
χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο 
τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στη Βιέννη. 
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5η μέρα Βιέννη – πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στην πόλη για να απολαύσετε τις τελευταίες σας βόλτες στο 
ιστορικό κέντρο και να πραγματοποιήσετε τις αναμνηστικές σας αγορές. Στη συνέχεια 
επιβίβαση το λεωφορείο μας για το αεροδρόμιο της Βιέννης. Πτήση επιστροφής. 
 

 
Τιμοκατάλογος 19/12/22 – 23/12/22 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Austria trend 
Ananas 4* 

289€  359€ 169€ 249€ 269€ 349€ 129€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

439€ 519€ 259€ 339€ 299€ 379€ 259€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Πτήσεις με Ryanair & Aegean Airlines 19/12/22 – 23/12/22 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - BIENNH 
10:25 – 11:20 

 FR 181 

 ΒIENNH - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
13:15 – 16:00 

A3 4175 
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Τιμοκατάλογος 23/12/22 – 27/01/23 
 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Austria trend 
Ananas 4* 

459€  539€ 269€ 339€ 419€ 499€ 129€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

589€ 669€ 349€ 459€ 389€ 499€ 259€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Πτήσεις με Aegean Airlines 23/12/22 – 27/12/22 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - BIENNH 
11:45 – 12:30 

A3 4106 

ΒIENNH - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
19:00 – 21:45 

A3 4121 
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Τιμοκατάλογος 30/12/22 – 03/01/23 
 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Austria trend 
Ananas 4* 

459€ 539€ 179€ 259€ 419€ 499€ 199€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 
12-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί 
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

719€ 799€ 269€ 349€ 309€ 389€ 459€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - BIENNH 
13:15 – 14:00  

Α3 4162 

ΒIENNH - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
15:45 – 18:30  

Α3 4139 

Πτήσεις με Aegean Airlines 30/12/22 – 03/01/23 
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι. 
- Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: 70€/ενήλικα &40€/παιδί       
- Μεταφορά και ξενάγηση στα θερινά ανάκτορα Σένμπρουν: 35€/ενήλικα &25€/παιδί      

(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτηση) 
- Προαιρετική εκδρομή στη Μπρατισλάβα & στο εκπτωτικό χωριό Parndorf: 

40€/ενήλικα & 25€/παιδί       
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή. 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή) -40 ευρώ 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση/covid : 20 ευρώ 
- Στο 19-23/12, η πτήση αναχώρησης είναι με τη Ryanair , όπου συμπεριλαμβάνονται 

οι παρακάτω αποσκευές : μία χειραποσκευή έως 10 κιλά με διαστάσεις  
55x40x20εκ. & μία μικρή τσάντα διαστάσεων 40x20x25εκ. 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα/backpack κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

  



ΑΡΙΘΜΟΣ MHTE: 0933Ε60000098500 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 040508706000  7 

Αυτοκρατορική Βιέννη 
4 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση για: 27/12/22 – 30/12/22 
 

1η ημέρα: Πτήση για Βιέννη – Πανοραμική περιήγηση – Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και έναρξη της περιήγησής μας από την περίφημη 
Ρινγκστράσσε. Στη διάρκεια της περιήγησης, θα ακολουθήσουμε μια κυκλική πορεία, κατά 
την οποία θα γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου ιστορικού 
κέντρου. Θα δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την 
Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών Τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας 
Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια, το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και το Μουσείο  Φυσικής 
Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο και τη νεογοτθική 
Εκκλησία του Τάματος. Στη συνέχεια, μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης – Μπελβεντέρε – 
Θερινά Ανάκτορα Σένμπρουν – Απογευματινή πεζή περιήγηση στα 
ανεξερεύνητα σημεία της πόλης 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο, από όπου θα θαυμάσουμε και 
υπό το φως της ημέρας την περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος). Θα φτάσουμε 
στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού 
μας, θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια παλιάς Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε 
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς και το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα 
καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που αποτελεί σήμα 
κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο 
ομορφότερο, κατά γενική ομολογία, μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης, το Μπελβεντέρε. Εκεί θα 
μπορέσουμε να κάνουμε έναν σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. 
Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το 
περίφημο Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα 
δωμάτια και θα δούμε τους μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό εξ ιδίων. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή περιήγηση, 
διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας, κατά την οποία θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του 
ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ 
Λάντμαν, που ήταν στέκι του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το Freyung, το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο καφέ Τσεντράλ, που ήταν το 
στέκι της Αυστριακής διανόησης του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι 
της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κολμαρκτ με ένα από τα 
καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της  
πόλης. Διανυκτέρευση. 

 
3η ημέρα: Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή στο Σαλτσμπουργκ – Λίμνες 
Σαλσγκάμεργκουτ (290 + 290 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στη 
γενέτειρα του Αμαντέους Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς 
διαδρομή, θα θαυμάσουμε τις μαγευτικές αυστριακές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl 
am see ενώ θα έχουμε ημίωρη στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν, 
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γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα, θα καταλήξουμε στο Σάλτσμπουργκ, που από 
το 1986 συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Στην περιήγησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τους κήπους του 
Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν και του διάσημου 
αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ, την κατοικία και το σπίτι της γέννησης του Αμαντέους 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, το καφέ Τοματσέλι που αποτέλεσε 
στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό 
συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το Κλόκενσπιλ την πιο 
χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο 
τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη. 
 

4η ημέρα: Βιέννη – Βιεννέζικα Δάση – Κυνηγετικό περίπτερο Μάγιερλινγκ 
(40χλμ.) – Πτήση επιστροφής  
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας στα Βιεννέζικα Δάση. Διαδοχικά θα 
επισκεφτούμε (εξωτερικά) το Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους 
μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον προγονικό πύργο της 
οικογένειας, που αργότερα ίδρυσε το γνωστό Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν. Στη συνέχεια, θα 
επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς). Θα περάσουμε 
από το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που εκτυλίχθηκε 
τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του 
Αψβουργικού θρόνου, Ροδόλφος, με την ερωμένη του, την Ελληνικής καταγωγής, Μαρία 
Βετσέρα. Στη συνέχεια, μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 
 

Τιμοκατάλογος 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Austria trend 
Ananas 4* 

339€  419€ 189€ 269€ 299€ 479€ 99€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

429€ 509€ 269€ 349€ 299€ 379€ 189€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Πτήσεις με Aegean Airlines 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - BIENNH 
17:30 – 18:15  

A3 4120 

ΒIENNH - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
14:45 – 17:30  

A3 4163 

 
 
Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: 70€/ενήλικα & 40€/παιδί 
- Μεταφορά και ξενάγηση στα θερινά ανάκτορα Σένμπρουν: 35€/ενήλικα, 25€/παιδί 

(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτηση) 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40 ευρώ 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά) 145€ 
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Αυτοκρατορική Βιέννη 
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση για: 03/01/23 - 07/01/23 
 

1η ημέρα: Πτήση για Βιέννη – Πανοραμική περιήγηση – Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και έναρξη της περιήγησής μας από την περίφημη 
Ρινγκστράσσε. Στη διάρκεια της περιήγησης, θα ακολουθήσουμε μια κυκλική πορεία, κατά 
την οποία θα γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου ιστορικού 
κέντρου. Θα δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την 
Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών Τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας 
Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια, το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και το Μουσείο  Φυσικής 
Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο και τη νεογοτθική 
Εκκλησία του Τάματος. Στη συνέχεια, μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης – Μπελβεντέρε – 
Θερινά Ανάκτορα Σένμπρουν – Απογευματινή πεζή περιήγηση στα 
ανεξερεύνητα σημεία της πόλης 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο, από όπου θα θαυμάσουμε και 
υπό το φως της ημέρας την περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος). Θα φτάσουμε 
στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού 
μας, θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια παλιάς Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε 
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς και το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα 
καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που αποτελεί σήμα 
κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο 
ομορφότερο, κατά γενική ομολογία, μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης, το Μπελβεντέρε. Εκεί θα 
μπορέσουμε να κάνουμε έναν σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. 
Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το 
περίφημο Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα 
δωμάτια και θα δούμε τους μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό εξ ιδίων. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή περιήγηση, 
διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας, κατά την οποία θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του 
ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ 
Λάντμαν, που ήταν στέκι του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το Freyung, το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο καφέ Τσεντράλ, που ήταν το 
στέκι της Αυστριακής διανόησης του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι 
της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κολμαρκτ με ένα από τα 
καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της  
πόλης. Διανυκτέρευση.  
 

3η ημέρα: Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή στο Σαλτσμπουργκ – Λίμνες 
Σαλσγκάμεργκουτ (290 + 290 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στη 
γενέτειρα του Αμαντέους Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς 
διαδρομή, θα θαυμάσουμε τις μαγευτικές αυστριακές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl 
am see ενώ θα έχουμε ημίωρη στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν, 
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γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα, θα καταλήξουμε στο Σάλτσμπουργκ, που από 
το 1986 συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Στην περιήγησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τους κήπους του 
Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν και του διάσημου 
αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ, την κατοικία και το σπίτι της γέννησης του Αμαντέους 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, το καφέ Τοματσέλι που αποτέλεσε 
στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό 
συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το Κλόκενσπιλ την πιο 
χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο 
τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη. 
 

4η ημέρα: Βιέννη – Βιεννέζικα Δάση – Κυνηγετικό περίπτερο Μάγιερλινγκ 
(40χλμ.) – Αυτοκρατορικό θέρετρο λουτρόπολης Μπάντεν (15 χλμ.) – Βιέννη 
(35χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας στα Βιεννέζικα Δάση. Διαδοχικά θα 
επισκεφτούμε (εξωτερικά) το Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους 
μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον προγονικό πύργο της 
οικογένειας, που αργότερα ίδρυσε το γνωστό Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν. Στη συνέχεια, θα 
επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς). Θα περάσουμε 
από το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που εκτυλίχθηκε 
τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του 
Αψβουργικού θρόνου, Ροδόλφος, με την ερωμένη του, την Ελληνικής καταγωγής, Μαρία 
Βετσέρα. Τέλος, διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν, παλιό 
Αυτοκρατορικό θέρετρο, το οποίο ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται στις πιο διάσημες 
λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων, επιστροφή στην 
Βιέννη. Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Βιέννη – Περιήγηση στην Μπρατισλάβα (80χλμ.) – Πτήση 
επιστροφής  
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. 
Χτισμένη στις όχθες του Δούναβη, η μικρή όμορφη πόλη της Μπρατισλάβας υπήρξε 
παραδοσιακά σημαντικότατη Ουγγρική πόλη με το όνομα Pozsony. Στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Μαρτίνου από το 1563 έως το 1830, έλαβε χώρα η στέψη συνολικά δέκα Ούγγρων 
βασιλιάδων και μιας βασίλισσας. Για αυτό, σε πολλά πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς 
μεσαιωνικής πόλης, θα δείτε μια μικρή κορώνα στο έδαφος που αποτελεί τη σήμανση της 
λεγόμενης βασιλικής οδού. Μετά την επίσκεψη στο κάστρο της πόλης, που δεσπόζει πάνω 
σε έναν πανύψηλο λόφο προσφέροντας εκπληκτική θέα στον επισκέπτη, θα εισέλθουμε στην 
κυρίως μεσαιωνική πόλη από την πύλη του Αγίου Μιχαήλ και θα ακολουθήσουμε τη 
διαδρομή που μας δείχνουν οι κορώνες, για να καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Μαρτίνου, όπου γινόταν η βασιλική στέψη. Έπειτα, θα δούμε την κεντρική πλατεία Hlavne 
Namestie και θα έχουμε τη δυνατότητα να φωτογραφηθούμε σε ένα από τα 
χαρακτηριστικότερα αγάλματα της παλιάς πόλης, αυτό του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στην 
ίδια πλατεία θα θαυμάσουμε το ρωμανικό κτίριο του παλιού δημαρχείου που χρονολογείται 
τον 13ο αιώνα και σήμερα στεγάζει το μουσείο της πόλης. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας με 
έναν πανέμορφο περίπατο στα σοκάκια της παλιάς μεσαιωνικής πόλης, που θα κρατήσει 
αμείωτο το ενδιαφέρον σας. Θα γνωρίσουμε την ιστορία τριών μπρούντζινων αγαλμάτων, 
που τοποθετήθηκαν όλα μετά την πολιτική αλλαγή το 1997. Είναι πολύ δημοφιλή στους 
τουρίστες, καθώς δίνουν στην πόλη μια επιπλέον εκπληκτική αίσθηση. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό εξ ιδίων. Στη συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας για την πτήση 
επιστροφής.  



ΑΡΙΘΜΟΣ MHTE: 0933Ε60000098500 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 040508706000  12 

Τιμοκατάλογος 
 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Austria trend 
Ananas 4* 

349€  429€ 179€ 259€ 329€ 409€ 149€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

489€ 569€ 289€ 369€ 329€ 409€ 259€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Πτήσεις με Aegean Airlines 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - BIENNH 
14:15 – 15:00  

Α3 4138 

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
18:00 – 20:45  

Α3 4147 
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: 70€/ενήλικα & 40€/παιδί 
- Μεταφορά και ξενάγηση στα θερινά ανάκτορα Σένμπρουν: 35€/ενήλικα, 25€/παιδί 

(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτηση) 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40 ευρώ 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά) 145€ 
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Βιέννη 
ΔΩΡΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 
Εγγυημένη αναχώρηση για: 20/12/22 – 24/12/22 

 
1η ημέρα:  Πτήση για Βουδαπέστη – Περιήγηση πόλης – Βιέννη (220χλμ.)   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, τη μαγευτική Βουδαπέστη.  Άφιξη και συνοδεία του έμπειρου αρχηγού μας, θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της 
Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν τη 
Βούδα με την Πέστη. Aμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το 
Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον 
ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στο λόφο Gellert, απ’ όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας και 
της Πέστης που αγκαλιάζουν τον ποταμό Δούναβη . Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης 
για αναμνηστικές αγορές και φαγητό εξ ιδίων. Στη συνέχεια μεταφορά στη Βιέννη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης – Μπελβεντέρε – 
Θερινά Ανάκτορα Σένμπρουν – Απογευματινή πεζή περιήγηση στα 
ανεξερεύνητα σημεία της πόλης 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο, απ’ όπου θα θαυμάσουμε και υπό 
το φως της ημέρας την περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος). Θα φτάσουμε στην 
πλατεία Σουηδίας, όπου θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού μας, 
θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια παλιάς Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε από 
τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς και το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε 
στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της 
Αυστριακής Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο, κατά γενική 
ομολογία, μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης, το Μπελβεντέρε. Εκεί θα μπορέσουμε να κάνουμε 
έναν σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. Η ξενάγηση μας θα 
ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το περίφημο 
Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια και θα 
δούμε τους μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης για 
καφέ και γεύμα εξ ιδίων.  Για το απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή 
περιήγηση, διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας, κατά την οποία θα εξερευνήσουμε κρυφές 
γωνιές του ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πλατεία του 
Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, που ήταν στέκι του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ 
Φρόυντ, την πλατεία των Σκωτσέζων, το Freyung, το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο καφέ 
Τσεντράλ, που ήταν το στέκι της Αυστριακής διανόησης του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από 
το πανέμορφο σοκάκι της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την 
Κολμαρκτ με ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel. 
Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της  πόλης. Διανυκτέρευση.  
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3η ημέρα: Βιέννη – Βιεννέζικα Δάση – Κυνηγετικό περίπτερο Μάγιερλινγκ 
(40χλμ.) – Αυτοκρατορικό θέρετρο λουτρόπολης Μπάντεν (15 χλμ.) – Βιέννη 
(35χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας στα Βιεννέζικα Δάση. Διαδοχικά θα 
επισκεφτούμε (εξωτερικά) το Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους 
μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον προγονικό πύργο της 
οικογένειας, που αργότερα ίδρυσε το γνωστό Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν. Στη συνέχεια, θα 
επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς). Θα περάσουμε 
από το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που εκτυλίχθηκε 
τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του 
Αψβουργικού θρόνου, Ροδόλφος, με την ερωμένη του, την Ελληνικής καταγωγής, Μαρία 
Βετσέρα. Τέλος, διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν, παλιό 
Αυτοκρατορικό θέρετρο, το οποίο ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται στις πιο διάσημες 
λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων, επιστροφή 
στην Βιέννη. Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ – Λίμνες 
Σαλσγκάμεργκουτ (290 + 290 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στη 
γενέτειρα του Αμαντέους Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς 
διαδρομή θα θαυμάσουμε τις υπέροχες Αλπικές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl am 
see και θα έχουμε ημίωρη στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν, γενέτειρα της 
μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα θα καταλήξουμε στο Σάλτσμπουργκ, που από το 1986 
συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην 
περιήγησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τους κήπους του 
Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, το σπίτι της 
γέννησης του διάσημου αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ, την κατοικία και το σπίτι της 
γέννησης του Αμαντέους Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, το καφέ 
Τοματσέλι, που αποτέλεσε στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, 
το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το 
Κλόκενσπιλ, την πιο χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ 
με το περίφημο τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στη Βιέννη 
 

5η ημέρα: Βιέννη – Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να πραγματοποιήσετε τις τελευταίες σας αγορές. 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Austria trend 
Ananas 4* 

299€  379€ 169€ 249€ 289€ 359€ 129€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά) 145€ 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

449€ 529€ 259€ 339€ 299€ 379€ 259€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά) 145€ 

 
Πτήσεις με Wizz Air & Aegean Airlines 

 
20/12 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

09:20 – 10:00 
 W6 2448   

 

24/12 
ΒΙΕΝΝΗ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
13:00 – 16:00 

  A34175    
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι. 
- Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: 70€/ενήλικα & 40€/παιδί       
- Μεταφορά και ξενάγηση στα θερινά ανάκτορα Σένμπρουν: 35€/ενήλικα & 25€/παιδί   

(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτηση) 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή. 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Wizzair / Aegean   

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 10 κιλά με διαστάσεις 55x40x23εκ. 

✔ Μία μικρή τσάντα διαστάσεων 40x30x20εκ. 

✔ Προτεραιότητα κατά την επιβίβαση 

✔ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό καθημερινά 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά) 145€ 

 
 
 
  



ΑΡΙΘΜΟΣ MHTE: 0933Ε60000098500 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 040508706000  18 

Κλασική Βιέννη 
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένες αναχωρήσεις για: 23/12/22 – 27/12/22,  
24/12/22 – 28/12/22, 26/12/22 – 30/12/22,  
29/12/22 – 02/01/23, 04/01/23 – 08/01/23 

 
1η ημέρα: Πτήση για Βιέννη – Πανοραμική περιήγηση – Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και έναρξη της περιήγησής μας από την περίφημη 
Ρινγκστράσσε. Στη διάρκεια της περιήγησης, θα ακολουθήσουμε μια κυκλική πορεία, κατά 
την οποία θα γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου ιστορικού 
κέντρου. Θα δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την 
Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών Τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας 
Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια, το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και το Μουσείο  Φυσικής 
Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο και τη νεογοτθική 
Εκκλησία του Τάματος. Στη συνέχεια, μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης – Μπελβεντέρε – 
Θερινά Ανάκτορα Σένμπρουν – Απογευματινή πεζή περιήγηση στα 
ανεξερεύνητα σημεία της πόλης 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο, από όπου θα θαυμάσουμε και 
υπό το φως της ημέρας την περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος). Θα φτάσουμε 
στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού 
μας, θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια παλιάς Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε 
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς και το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα 
καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που αποτελεί σήμα 
κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο 
ομορφότερο, κατά γενική ομολογία, μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης, το Μπελβεντέρε. Εκεί θα 
μπορέσουμε να κάνουμε έναν σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. 
Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το 
περίφημο Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα 
δωμάτια και θα δούμε τους μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό εξ ιδίων. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή περιήγηση, 
διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας, κατά την οποία θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του 
ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ 
Λάντμαν, που ήταν στέκι του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το Freyung, το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο καφέ Τσεντράλ, που ήταν το 
στέκι της Αυστριακής διανόησης του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι 
της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κολμαρκτ με ένα από τα 
καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της  
πόλης. Διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: Βιέννη – Βιεννέζικα Δάση – Κυνηγετικό περίπτερο Μάγιερλινγκ 
(40χλμ.) – Αυτοκρατορικό θέρετρο λουτρόπολης Μπάντεν (15 χλμ.) – Βιέννη 
(35χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας στα Βιεννέζικα Δάση. Διαδοχικά θα 



ΑΡΙΘΜΟΣ MHTE: 0933Ε60000098500 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 040508706000  19 

επισκεφτούμε (εξωτερικά) το Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους 

μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον προγονικό πύργο της 

οικογένειας, που αργότερα ίδρυσε το γνωστό Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν. Στη συνέχεια, θα 

επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς). Θα περάσουμε 

από το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που εκτυλίχθηκε 

τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του 

Αψβουργικού θρόνου, Ροδόλφος, με την ερωμένη του, την Ελληνικής καταγωγής, Μαρία 

Βετσέρα. Τέλος, διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν, παλιό 

Αυτοκρατορικό θέρετρο, το οποίο ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται στις πιο διάσημες 

λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων, επιστροφή στην 

Βιέννη. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή στο Σαλτσμπουργκ – Λίμνες 
Σαλσγκάμεργκουτ (290 + 290 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στη 
γενέτειρα του Αμαντέους Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς 
διαδρομή, θα θαυμάσουμε τις μαγευτικές αυστριακές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl 
am see ενώ θα έχουμε ημίωρη στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν, 
γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα, θα καταλήξουμε στο Σάλτσμπουργκ, που από 
το 1986 συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Στην περιήγησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τους κήπους του 
Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν και του διάσημου 
αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ, την κατοικία και το σπίτι της γέννησης του Αμαντέους 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, το καφέ Τοματσέλι που αποτέλεσε 
στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό 
συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το Κλόκενσπιλ την πιο 
χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο 
τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη. 

5η ημέρα: Βιέννη – Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να πραγματοποιήσετε τις τελευταίες σας αγορές. 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 23/12/22 - 27/12 & 24/12/22 -28/12/22 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Austria trend 
Ananas 4* 

429€  509€ 229€ 309€ 389€ 469€ 129€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

559€ 639€ 319€ 399€ 359€ 439€ 259€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

 

Τιμοκατάλογος 26/12/22 - 30/12/22  
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Austria trend 
Ananas 4* 

359€  439€ 179€ 259€ 339€ 419€ 129€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

459€ 539€ 279€ 359€ 319€ 399€ 259€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Τιμοκατάλογος 29/12/22 – 02/01/23 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Arion City 4* 389€  469€ - - - - 209€ 

Austria trend 
Ananas 4* 

429€  509€ 169€ 249€ 409€ 489€ 209€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

689€ 769€ 229€ 309€ 269€ 349€ 459€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
 

Τιμοκατάλογος 04/01/23 - 08/01/23 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Austria trend 
Ananas 4* 

329€  409€ 179€ 259€ 319€ 399€ 129€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

469€ 549€ 249€ 329€ 289€ 309€ 259€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –  

BIENNH 

16:05 – 16:50 

OS  810 
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ΒIENNH –  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

12:30 – 15:15 

OS 809 

Πτήσεις με Austrian Airlines 

 

 
Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: 70€/ενήλικα & 40€/παιδί       
- Μεταφορά και ξενάγηση στα θερινά ανάκτορα Σένμπρουν: 35€/ενήλικα & 25€/παιδί      

(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτηση) 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Austrian Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 55x40x23εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Κλασική Βιέννη 
6 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση για: 02/01/23 – 07/01/23 
 

1η ημέρα: Πτήση για Βιέννη – Πανοραμική περιήγηση – Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και έναρξη της περιήγησής μας από την περίφημη 
Ρινγκστράσσε. Στη διάρκεια της περιήγησης, θα ακολουθήσουμε μια κυκλική πορεία, κατά 
την οποία θα γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου ιστορικού 
κέντρου. Θα δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την 
Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών Τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας 
Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια, το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και το Μουσείο  Φυσικής 
Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο και τη νεογοτθική 
Εκκλησία του Τάματος. Στη συνέχεια, μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης – Μπελβεντέρε – 
Θερινά Ανάκτορα Σένμπρουν – Απογευματινή πεζή περιήγηση στα 
ανεξερεύνητα σημεία της πόλης 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο, από όπου θα θαυμάσουμε και 
υπό το φως της ημέρας την περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος). Θα φτάσουμε 
στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού 
μας, θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια παλιάς Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε 
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς και το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα 
καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που αποτελεί σήμα 
κατατεθέν της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο 
ομορφότερο, κατά γενική ομολογία, μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης, το Μπελβεντέρε. Εκεί θα 
μπορέσουμε να κάνουμε έναν σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. 
Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το 
περίφημο Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα 
δωμάτια και θα δούμε τους μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό εξ ιδίων. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή περιήγηση, 
διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας, κατά την οποία θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του 
ιστορικού κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ 
Λάντμαν, που ήταν στέκι του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το Freyung, το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο καφέ Τσεντράλ, που ήταν το 
στέκι της Αυστριακής διανόησης του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι 
της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κολμαρκτ με ένα από τα 
καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της  
πόλης. Διανυκτέρευση.  
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3η ημέρα: Βιέννη – Βιεννέζικα Δάση – Κυνηγετικό περίπτερο Μάγιερλινγκ 
(40χλμ.) – Αυτοκρατορικό θέρετρο λουτρόπολης Μπάντεν (15 χλμ.) – Βιέννη 
(35χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας στα Βιεννέζικα Δάση. Διαδοχικά θα 

επισκεφτούμε (εξωτερικά) το Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους 

μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον προγονικό πύργο της 

οικογένειας, που αργότερα ίδρυσε το γνωστό Πριγκηπάτο του Λίχτενσταιν. Στη συνέχεια, θα 

επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς). Θα περάσουμε 

από το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που εκτυλίχθηκε 

τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος του 

Αψβουργικού θρόνου, Ροδόλφος, με την ερωμένη του, την Ελληνικής καταγωγής, Μαρία 

Βετσέρα. Τέλος, διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν, παλιό 

Αυτοκρατορικό θέρετρο, το οποίο ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται στις πιο διάσημες 

λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων, επιστροφή στην 

Βιέννη. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή στο Σαλτσμπουργκ – Λίμνες 
Σαλσγκάμεργκουτ (290 + 290 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στη 
γενέτειρα του Αμαντέους Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς 
διαδρομή, θα θαυμάσουμε τις μαγευτικές αυστριακές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl 
am see ενώ θα έχουμε ημίωρη στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν, 
γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα, θα καταλήξουμε στο Σάλτσμπουργκ, που από 
το 1986 συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Στην περιήγησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τους κήπους του 
Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν και του διάσημου 
αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ, την κατοικία και το σπίτι της γέννησης του Αμαντέους 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, το καφέ Τοματσέλι που αποτέλεσε 
στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό 
συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το Κλόκενσπιλ την πιο 
χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο 
τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη. 
 

5η ημέρα: Βιέννη – Περιήγηση στην Μπρατισλάβα (80 χλμ.) – Εκπτωτικό 
χωριό PARNDORF (35χλμ.) – Βιέννη (47 χλμ.) 
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. 
Χτισμένη στις όχθες του Δούναβη, η μικρή όμορφη πόλη της Μπρατισλάβας υπήρξε 
παραδοσιακά σημαντικότατη Ουγγρική πόλη με το όνομα Pozsony. Στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Μαρτίνου από το 1563 έως το 1830, έλαβε χώρα η στέψη συνολικά δέκα Ούγγρων 
βασιλιάδων και μιας βασίλισσας. Για αυτό, σε πολλά πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς 
μεσαιωνικής πόλης, θα δείτε μια μικρή κορώνα στο έδαφος που αποτελεί τη σήμανση της 
λεγόμενης βασιλικής οδού. Μετά την επίσκεψη στο κάστρο της πόλης, που δεσπόζει πάνω 
σε έναν πανύψηλο λόφο προσφέροντας εκπληκτική θέα στον επισκέπτη, θα εισέλθουμε στην 
κυρίως μεσαιωνική πόλη από την πύλη του Αγίου Μιχαήλ και θα ακολουθήσουμε τη 
διαδρομή που μας δείχνουν οι κορώνες, για να καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Μαρτίνου, όπου γινόταν η βασιλική στέψη. Έπειτα, θα δούμε την κεντρική πλατεία Hlavne 
Namestie και θα έχουμε τη δυνατότητα να φωτογραφηθούμε σε ένα από τα 
χαρακτηριστικότερα αγάλματα της παλιάς πόλης, αυτό του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στην 
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ίδια πλατεία θα θαυμάσουμε το ρωμανικό κτίριο του παλιού δημαρχείου που χρονολογείται 
τον 13ο αιώνα και σήμερα στεγάζει το μουσείο της πόλης. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας με 
έναν πανέμορφο περίπατο στα σοκάκια της παλιάς μεσαιωνικής πόλης, που θα κρατήσει 
αμείωτο το ενδιαφέρον σας. Θα γνωρίσουμε την ιστορία τριών μπρούντζινων αγαλμάτων, 
που τοποθετήθηκαν όλα μετά την πολιτική αλλαγή το 1997. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, 
φαγητό ή για σοκολάτα σε μια από τις ξακουστές σοκολατερί της παλιάς πόλης. Στη συνέχεια, 
θα επισκεφτούμε το φημισμένο εκπτωτικό χωριό (outlet) Parndorf. Εκεί θα βρείτε όλα τα 
επώνυμα brand σε ασυναγώνιστες τιμές και θα έχετε ελεύθερο χρόνο για τις αγορές σας. 
Επιστροφή στη Βιέννη. Διανυκτέρευση. 
 

6η ημέρα: Βιέννη – Πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για να πραγματοποιήσετε τις τελευταίες σας αγορές. 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 

 

Τιμοκατάλογος 02/01/23 - 07/01/23 
 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Austria trend 
Ananas 4* 

369€  449€ 199€ 279€ 349€ 429€ 159€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

529€ 609€ 299€ 379€ 349€ 429€ 309€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
Πτήσεις με Austrian Airlines 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –  

BIENNH 

16:05 – 16:50 

OS  810 

ΒIENNH –  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

12:30 – 15:15 

OS 809 
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: 70€/ενήλικα & 40€/παιδί       
- Μεταφορά και ξενάγηση στα θερινά ανάκτορα Σένμπρουν: 35€/ενήλικα & 25€/παιδί      

(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτηση) 
- Προαιρετική εκδρομή στηn Μπρατισλάβα και στο εκπτωτικό χωριό Parndorf: 

40€/ενήλικα & 25€/παιδί       
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Austrian Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 55x40x23εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Μελωδική Βιέννη 
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση για: 24/12/22 – 28/12/22 
 

1η ημέρα: Πτήση για Βιέννη – Πανοραμική περιήγηση – Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο – Απογευματινή πεζή περιήγηση στα ανεξερεύνητα σημεία της 
πόλης  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και έναρξη της περιήγησής μας στην περίφημη 
Ρινγκστράσσε. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, θα ακολουθήσουμε μια κυκλική πορεία, 
κατά την οποία θα γνωρίσουμε ένα προς ένα τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου 
ιστορικού κέντρου. Θα δούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημoτικό Πάρκο, το 
Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών Τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την 
πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα κτίρια, το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και το 
Μουσείο  Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, τη 
νεογοτθική Εκκλησία του Τάματος. Στη συνέχεια, μεταφορά στο ξενοδοχείο. Για το 
απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια πεζή περιήγηση, διάρκειας περίπου 
μιάμιση ώρας, κατά την οποία θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του ιστορικού κέντρου. 
Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, που ήταν 
στέκι του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των Σκωτσέζων, το 
Freyung, το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο καφέ Τσεντράλ, που ήταν το στέκι της 
Αυστριακής διανόησης του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι της 
Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κολμαρκτ με ένα από τα 
καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης – Μπελβεντέρε – 

Θερινά Ανάκτορα Σένμπρουν 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο, απ’ όπου θα θαυμάσουμε και υπό 

το φως της ημέρας την περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος). Θα φτάσουμε στην 

πλατεία Σουηδίας, όπου θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού μας, 

θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια παλιάς Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε από 

τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς και το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε 

στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της 

Αυστριακής Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο, κατά γενική 

ομολογία, μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης, το Μπελβεντέρε. Εκεί θα μπορέσουμε να κάνουμε 

έναν σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. Η ξενάγηση μας θα 

ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα των Αψβούργων, το περίφημο 

Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα σαράντα κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια και θα 

δούμε τους μοναδικούς κήπους των ανακτόρων. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ και 

φαγητό εξ ιδίων στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση. 
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3η ημέρα: Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή στο Σαλτσμπουργκ – Λίμνες 

Σαλσγκάμεργκουτ (290 + 290 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στη 
γενέτειρα του Αμαντέους Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς 
διαδρομή, θα θαυμάσουμε τις υπέροχες Αλπικές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee και Fuschl 
am see ενώ θα έχουμε και ημίωρη στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν, 
γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ. Έπειτα, θα καταλήξουμε στο Σάλτσμπουργκ, που από 
το 1986 συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Στην περιήγησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τους κήπους 
του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της γέννησης των Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν και του 
διάσημου αστροφυσικού Κρίστιαν Ντόπλερ, την κατοικία και το σπίτι της γέννησης του 
Αμαντέους Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, το καφέ Τοματσέλι που 
αποτέλεσε στέκι του Αμαντέους Μότσαρτ, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το 
μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον περίφημο Καθεδρικό Ναό Ντόμ, το 
Κλόκενσπιλ, την πιο χαρακτηριστική ατραξιόν της πόλης και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ 
με το περίφημο τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στη Βιέννη. 
 

4η ημέρα: Βιέννη – Βιεννέζικα Δάση – Κυνηγετικό περίπτερο Μάγιερλινγκ 

(40χλμ.) – Αυτοκρατορικό θέρετρο λουτρόπολης Μπάντεν (15 χλμ.) – Βιέννη 

(35χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας στα Βιεννέζικα Δάση. Διαδοχικά θα 

επισκεφτούμε (εξωτερικά) το Λίχτενσταινμπουργκ έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους 

μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης, ο οποίος αποτέλεσε τον προγονικό πύργο της 

οικογένειας, που αργότερα ίδρυσε το γνωστό Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν. Στη συνέχεια, θα 

επισκεφθούμε το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαιλίγκενκροιτς). Έπειτα, θα 

περάσουμε από το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό για το δράμα που 

εκτυλίχθηκε τη μοιραία νύχτα της 29ης Ιανουαρίου 1889 όταν και βρέθηκε νεκρός ο διάδοχος 

του Αψβουργικού θρόνου, Ροδόλφος, με την ερωμένη του, την Ελληνικής καταγωγής, Μαρία 

Βετσέρα. Τέλος, διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο Μπάντεν, παλιό 

Αυτοκρατορικό θέρετρο, το οποίο ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται στις πιο διάσημες 

λουτροπόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων, επιστροφή στην 

Βιέννη. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Βιέννη – Περιήγηση στην Μπρατισλάβα (80χλμ.) – Πτήση 
επιστροφής  
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. 

Χτισμένη στις όχθες του Δούναβη, η μικρή όμορφη πόλη της Μπρατισλάβας υπήρξε 

παραδοσιακά σημαντικότατη Ουγγρική πόλη με το όνομα Pozsony. Στον καθεδρικό ναό του 

Αγίου Μαρτίνου από το 1563 έως το 1830, έλαβε χώρα η στέψη συνολικά δέκα Ούγγρων 

βασιλιάδων και μιας βασίλισσας. Για αυτό, σε πολλά πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς 

μεσαιωνικής πόλης, θα δείτε μια μικρή κορώνα στο έδαφος που αποτελεί τη σήμανση της 

λεγόμενης βασιλικής οδού. Μετά την επίσκεψη στο κάστρο της πόλης, που δεσπόζει πάνω 

σε έναν πανύψηλο λόφο προσφέροντας εκπληκτική θέα στον επισκέπτη, θα εισέλθουμε στην 

κυρίως μεσαιωνική πόλη από την πύλη του Αγίου Μιχαήλ και θα ακολουθήσουμε τη 

διαδρομή που μας δείχνουν οι κορώνες, για να καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου 

Μαρτίνου, όπου γινόταν η βασιλική στέψη. Έπειτα, θα δούμε την κεντρική πλατεία Hlavne 
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Namestie και θα έχουμε τη δυνατότητα να φωτογραφηθούμε σε ένα από τα 

χαρακτηριστικότερα αγάλματα της παλιάς πόλης, αυτό του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στην 

ίδια πλατεία θα θαυμάσουμε το ρωμανικό κτίριο του παλιού δημαρχείου που χρονολογείται 

τον 13ο αιώνα και σήμερα στεγάζει το μουσείο της πόλης. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας με 

έναν πανέμορφο περίπατο στα σοκάκια της παλιάς μεσαιωνικής πόλης, που θα κρατήσει 

αμείωτο το ενδιαφέρον σας. Θα γνωρίσουμε την ιστορία τριών μπρούντζινων αγαλμάτων, 

που τοποθετήθηκαν όλα μετά την πολιτική αλλαγή το 1997. Είναι πολύ δημοφιλή στους 

τουρίστες, καθώς δίνουν στην πόλη μια επιπλέον εκπληκτική αίσθηση. Ελεύθερος χρόνος για 

φαγητό εξ ιδίων. Στη συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας για την πτήση 

επιστροφής. 

 

Τιμοκατάλογος 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Austria trend 
Ananas 4* 

489€  569€ 299€ 379€ 469€ 549€ 189€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
12-16 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
12-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Hilton Vienna 
Park 5* 

629€ 709€ 419€ 499€ 459€ 539€ 259€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

 

Πτήσεις με Aegean Airlines 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –  

BIENNH 

11:15 – 12:15  

A3 4112 

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ –  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

22:15 – 01:00 

A3 4171 
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: 70€/ενήλικα & 40€/παιδί 
- Μεταφορά και ξενάγηση στα θερινά ανάκτορα Σένμπρουν: 35€/ενήλικα, 25€/παιδί 

(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτηση) 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40 ευρώ 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Πράγα, Χρυσή Πόλη 
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση για: 23/12/22 – 27/12/22 

 
1η ημέρα: Πτήση για Πράγα – Περιήγηση πόλης 
Άφιξη στην Πράγα και πρώτη γνωριμία με τη «χρυσή πόλη». Η Πράγα, γνωστή και ως «η πόλη 
των 100 πύργων», δεν καταστράφηκε σχεδόν καθόλου από πολέμους και βομβαρδισμούς, 
γι’ αυτό και διατηρεί τα ιστορικά της κτίρια σχεδόν ανέπαφα από τον μεσαίωνα. Στην 
περιήγησή μας, θα δούμε από κοντά γιατί η Πράγα θεωρείται από πολλούς ως η ομορφότερη 
πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ανάμεσα στα πιο φημισμένα αξιοθέατά της συμπεριλαμβάνεται 
και το μεγαλύτερο κατοικήσιμο κάστρο στον κόσμο, το επιβλητικό κάστρο της Πράγας, η 
πλατεία της παλιάς πόλης με το Αστρονομικό Ρολόι και φυσικά η πέτρινη γέφυρα του 
Καρόλου. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από την Πλατεία Δημοκρατίας με το Αρτ-Νουβό 
Δημοτικό Μέγαρο και τον γοτθικό πύργο της πυρίτιδας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε 
προς τη φημισμένη πλατεία του Αγίου Βάτσλαβ με το Εθνικό Μουσείο και μια σειρά από 
σημαντικά ιστορικά κτίρια. Καθ’ οδόν προς την πλατεία της παλιάς πόλης θα συναντήσουμε 
το επιβλητικό Θέατρο των Τάξεων, όπου για πρώτη φορά παρουσίασε ο Μότσαρτ την όπερά 
του, Don Giovanni. Στην πλατεία της παλιάς πόλης θα θαυμάσουμε το περίφημο 
Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας, τον ναό της Παναγίας Τυν με τους πύργους του Αδάμ και της 
Εύας, τον ναό του Αγίου Νικολάου και το ιστορικό μεσαιωνικό δημαρχείο. Έπειτα, θα 
περάσουμε από την ακριβότερη οδό της Πράγας, την οδό Παρισίων και θα διασχίσουμε τη 
γνωστή εβραϊκή συνοικία, όπου θα δούμε την Παλιά-Νέα συναγωγή.  Στη συνέχεια, θα 
μεταφερθούμε και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Για την έξοδο σας, προτείνουμε 
μία βραδιά όπου θα γνωρίσετε την τσέχικη κουλτούρα και φυσικά θα διασκεδάσετε με την 
ψυχή σας. Δείπνο σε παραδοσιακό τσέχικο εστιατόριο με υπέροχες γεύσεις, άφθονο 
εντυπωσιακά σερβιρισμένο κρασί, ζωντανή μουσική, τραγούδια και χορούς από την Τσεχία 
και τις γύρω περιοχές. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Πράγα – Ξενάγηση Καστρούπολης – Προαιρετική μεσημεριανή 
κρουαζιέρα στον Μολδάβα & βραδινή παρακολούθηση παράστασης στο 
φημισμένο Μαύρο Θέατρο 
Πρωινό και ξενάγηση στο εμβληματικό κάστρο της Πράγας, όπου φυλάσσονται τα 
κοσμήματα του Στέμματος της Βοημίας και αποτελεί την έδρα του Προέδρου της Τσεχικής 
Δημοκρατίας. Η ξενάγηση ξεκινά από το μοναστήρι του Στράχοφ με τις υπέροχες 
εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες, όπου θα απολαύσουμε μία από τις καλύτερες πανοραμικές 
θέες της Πράγας. Επόμενη στάση το παλάτι Τσερνίσκι και το ιστορικό μοναστήρι Λορέτο με 
τους θαυμάσιους εκκλησιαστικούς θησαυρούς. Θα διασχίσουμε την πλατεία της 
Καστρούπολης, περνώντας από το ανάκτορο Σβάρτσενβεργκ, την αρχιεπισκοπή της Πράγας 
και το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην είσοδο του κάστρου της Πράγας θα θαυμάσουμε την 
πύλη των γιγάντων με την Προεδρική φρουρά και άλλη μία εξαιρετική πανοραμική θέα της 
πόλης. Προχωρώντας στην πρώτη αυλή του κάστρου θα κάνουμε μια ευχή στο πέτρινο 
συντριβάνι του και θα νιώσουμε δέος μπροστά στον επιβλητικό γοτθικό καθεδρικό ναό του 
Αγίου Βίτου, του οποίου θα επισκεφθούμε τον προθάλαμο, όπου θα δούμε το φως να 
διαθλάται μαγευτικά μέσα από τα περίτεχνα βιτρό παράθυρα. Θα συνεχίσουμε με το 
παρεκκλήσι του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, τη βασιλική του Αγίου Γεωργίου, που 
είναι το παλαιότερο διατηρημένο θρησκευτικό κτίριο στην Πράγα και τα παλάτια που 
διέμεναν οι δούκες και οι βασιλιάδες της Βοημίας και θα μάθουμε για την «Χρυσή οδό» με 
τα πολύχρωμα σπίτια, που τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. 
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Ακολουθεί λίγος ελεύθερος χρόνος για φωτογραφίες και ένα ζεστό ρόφημα. Στη συνέχεια, 
θα κατηφορίσουμε προς τη μικρή πόλη, τη γραφική «Mala Strana», και την περίφημη γέφυρα 
του Καρόλου με τα 30 αγάλματα αγίων, την οποία θα διασχίσουμε για να καταλήξουμε στην 
παλιά πόλη. Θα δούμε τον ναό του Σωτήρος και τον ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Προαιρετικά 
σας προτείνουμε μια δίωρη ρομαντική κρουαζιέρα με γεύμα σε ποταμόπλοιο πάνω στον 
ποταμό που περνάει μέσα από την Πράγα, τον Μολδάβα. Στη διάρκεια της βόλτας μας, θα 
δούμε το εθνικό θέατρο με τη χρυσή οροφή, το νησί Κάμπα, το διάσημο «κτίριο που χορεύει» 
και το επιβλητικό φρούριο Βύσεχραντ, χτισμένο πάνω στον λόφο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
και ψώνια. Για το βράδυ, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια υπέροχη παράσταση 
του φαντασμαγορικού Μαύρου θεάτρου της Πράγας. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη (150+150χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μία ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στην 
ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας. Η αποκαλούμενη και «Φλωρεντία του βορρά» λόγω της 
αναγεννησιακής της αύρας, του πολιτισμού και των μνημείων της είναι χτισμένη στις όχθες 
του Έλβα. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκόσμιου 
πόλεμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον 
των κατοίκων της που επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο παρελθόν. 
Μερικά από τα εντυπωσιακότερα σημεία ενδιαφέροντος είναι η όπερα Semperoper, το 
περίφημο Zwinger, το ανάκτορο της Δρέσδης, η εκκλησία Frauenkirche και ο περίφημος 
τοίχος μήκους 102 μέτρων, όπου βρίσκονται απεικονισμένοι οι άρχοντες της δυναστείας 
Βετίν. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, ψώνια και φαγητό. Επιστροφή στην Πράγα το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στο Τσέσκυ Κρούμλοβ (170+170 χλμ.) 
Πρωινό και σήμερα σας προτείνουμε να λάβετε μέρος σε μια προαιρετική ολοήμερη εκδρομή 
στο πανέμορφο Τσέσκι Κρουμλόβ στα νότια της Πράγας, όπου θα θαυμάσουμε την 
καστροπολιτεία του Τσέσκι Κρουμλόβ, ονομασία που προέρχεται από το λατινικό Κρουμνάου 
ή την αρχαία γερμανική Κρουμπενόουε. Χτισμένο γύρω στο 1250 σε μια μαγική τοποθεσία 
στην καμπή του ποταμού Βλτάβα, το κάστρο κατοικείτο μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Το 
1950 περιήλθε στο τσέχικο κράτος και ανακηρύχθηκε ως εθνικό μνημείο. Αργότερα 
συμπεριελήφθη στη λίστα της UNESCO. Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Βίτου και θα 
καταλήξουμε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία της καστρούπολης για να απολαύσουμε τη 
μαγευτική θέα.  Θα βρείτε καταστήματα με ωραιότατα χειροτεχνήματα, ξυλόγλυπτα, 
γυάλινα ή κρυστάλλινα αντικείμενα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και φαγητό εξ ιδίων. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Πράγα. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι – Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής (130+130 χλμ.) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την εκδρομή μας στο Κάρλοβι Βάρι. Η περίφημη τσέχικη 
λουτρόπολη στην περιοχή της Δυτικής Βοημίας, ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα από τον Κάρολο τον 
Δ’. Φημίζεται για τις θερμές ιαματικές πηγές και το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο και προσελκύει πλήθος κόσμου. Έχει φιλοξενήσει μερικές από τις 
μεγαλύτερες προσωπικότητες της εποχής: τον Γκαίτε, τον Σίλλερ, τον Μπετόβεν, τον Μπαχ 
και τον Τσάρο της Ρωσίας Πέτρο τον Μέγα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τα 
πανέμορφα κτίρια του ιστορικού κέντρου και τον ρομαντικό ποταμό Τέπλα είναι πραγματικά 
μαγική. Στη διαδρομή μας θα περάσουμε από χαρακτηριστικά τοπία των Βοημικών δασών 
και θα δούμε τις καλλιέργειες του λυκίσκου. Κατά την άφιξη μας θα κάνουμε τον πανοραμικό 
γύρο της λουτρόπολης από ψηλά και θα φτάσουμε στο ιστορικό κτίριο των λουτρών, από 
όπου θα ξεκινήσει η περιήγησή μας. Πρώτη μας στάση, το φημισμένο ξενοδοχείο Pupp, όπου 
γυρίστηκε η γνωστή ταινία του James Bond, “Casino Royale” και κάθε χρόνο φιλοξενεί τους 

https://www.versustravel.eu/#accordion-4
https://www.versustravel.eu/#accordion-4
https://www.versustravel.eu/#accordion-4
https://www.versustravel.eu/#accordion-4
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αστέρες του Hollywood στα πλαίσια του φεστιβάλ. Θα συνεχίσουμε διασχίζοντας την πόλη 
κατά μήκος του ποταμού, όπου θα θαυμάσουμε τα αριστοτεχνικά κτίρια που στεγάζουν το 
μουσείο και το θέατρο της πόλης και θα φτάσουμε στον φυσικό θερμοπίδακα. Θα δούμε το 
αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, τον Μύλο Κολονάντε και τη θερμή πηγή, όπου θα έχουμε τη 
δυνατότητα να δοκιμάσουμε τα ιαματικά νερά σε διάφορες θερμοκρασίες. Θα συνεχίσουμε 
την πορεία μας βλέποντας τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών 
που στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, μέχρι το τέλος της πόλης δίπλα στο δάσος. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα, καφέ και φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές γκοφρέτες 
σε ποικιλία γεύσεων και το παραδοσιακό λικέρ Becherovka. Για δώρα προτείνουμε τα 
εξαιρετικής ποιότητας καλλυντικά με ιαματικό νερό από τις πηγές και τα όμορφα 
πορσελάνινα φλιτζανάκια για την πόση του ιαματικού νερού. Στη συνέχεια, αναχώρηση για 
το αεροδρόμιο της Πράγας. Πτήση επιστροφής. 

 
Τιμοκατάλογος 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Ibis  
Wenceslas 3* 

419€ 499€ 269€ 349€ - - 119€ 

Clarion City 4* 449€ 529€ 269€ 349€ - - 169€ 

Novotel 
Wenceslas 4* 

469€ 549€ 269€ 349€ 269€ 349€ 169€ 

Adria 4* 519€ 599€ 389€ 469€ - - 179€ 

Jalta  
Boutique 5* 

579€ 659€ - - - - 259€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
 
Πτήσεις με Aegean Airlines 
 

 

 

23/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΠΡΑΓΑ 

08:00 - 09:00 

 A34162 

27/12 
ΠΡΑΓΑ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

18:00 - 21:00 

 A34163 
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 
- Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη: 70€/ενήλικα & 45€/παιδί 
- Ημερήσια εκδρομή στο Τσέσκυ Κρούμλοβ: 60€/ενήλικα & 35€/παιδί 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Πράγα, Χρυσή πόλη 
4 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση για: 27/12/22 – 30/12/22 
 

1η ημέρα: Πτήση για Πράγα – Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Ελεύθερος 
χρόνος 
Άφιξη στην Πράγα και επιβίβαση στο λεωφορείο μας και θα κατευθυνθούμε στο 
ξενοδοχείο μας, όπου στη διαδρομή θα πάρουμε μία πρώτη γεύση από την παραμυθένια 
αυτή πόλη που μαγεύει τον κάθε επισκέπτη. Η Πράγα, γνωστή και ως «η πόλη των 100 
πύργων», δεν καταστράφηκε σχεδόν καθόλου από πολέμους και βομβαρδισμούς, γι’ αυτό 
και διατηρεί τα ιστορικά της κτίρια σχεδόν ανέπαφα από το μεσαίωνα. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση των εκδρομέων. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Ξενάγηση στην Πράγα – Προαιρετική μεσημεριανή κρουαζιέρα 
στον Μολδάβα & βραδινή παρακολούθηση παράστασης στο φημισμένο 
Μαύρο Θέατρο 
Πρωινό και ξενάγηση στο εμβληματικό κάστρο της Πράγας, όπου φυλάσσονται τα 
κοσμήματα του Στέμματος της Βοημίας και αποτελεί την έδρα του Προέδρου της Τσεχικής 
Δημοκρατίας. Η ξενάγηση ξεκινά από το μοναστήρι του Στράχοφ με τις υπέροχες 
εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες, όπου θα απολαύσουμε μία από τις καλύτερες πανοραμικές 
θέες της Πράγας. Επόμενη στάση το παλάτι Τσερνίσκι και το ιστορικό μοναστήρι Λορέτο με 
τους θαυμάσιους εκκλησιαστικούς θησαυρούς. Θα διασχίσουμε την πλατεία της 
Καστρούπολης, περνώντας από το ανάκτορο Σβάρτσενβεργκ, την αρχιεπισκοπή της Πράγας 
και το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην είσοδο του κάστρου της Πράγας θα θαυμάσουμε την 
πύλη των γιγάντων με την Προεδρική φρουρά και άλλη μία εξαιρετική πανοραμική θέα της 
πόλης. Προχωρώντας στην πρώτη αυλή του κάστρου θα κάνουμε μια ευχή στο πέτρινο 
συντριβάνι του και θα νιώσουμε δέος μπροστά στον επιβλητικό γοτθικό καθεδρικό ναό του 
Αγίου Βίτου, του οποίου θα επισκεφθούμε τον προθάλαμο, όπου θα δούμε το φως να 
διαθλάται μαγευτικά μέσα από τα περίτεχνα βιτρό παράθυρα. Θα συνεχίσουμε με το 
παρεκκλήσι του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, τη βασιλική του Αγίου Γεωργίου, που 
είναι το παλαιότερο διατηρημένο θρησκευτικό κτίριο στην Πράγα και τα παλάτια που 
διέμεναν οι δούκες και οι βασιλιάδες της Βοημίας και θα μάθουμε για τη «Χρυσή οδό» με τα 
πολύχρωμα σπίτια, που τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Στη 
συνέχεια, θα κατηφορίσουμε προς τη μικρή πόλη, τη γραφική «Mala Strana», και την 
περίφημη γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα αγίων, την οποία θα διασχίσουμε για να 
καταλήξουμε στην παλιά πόλη. Eκεί θα θαυμάσουμε το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι της 
Πράγας, τον Ναό της Παναγίας Τυν με τους πύργους του Αδάμ και της Εύας, τον Ναό του 
Αγίου Νικολάου και το ιστορικό μεσαιωνικό δημαρχείο. Έπειτα, θα περάσουμε από την 
ακριβότερη οδό της Πράγας, την οδό Παρισίων και θα διασχίσουμε τη γνωστή εβραϊκή 
συνοικία, όπου θα δούμε την Παλιά-Νέα συναγωγή. Προαιρετικά σας προτείνουμε μια δίωρη 
ρομαντική κρουαζιέρα με γεύμα σε ποταμόπλοιο πάνω στον ποταμό που περνάει μέσα από 
την Πράγα, τον Μολδάβα. Στη διάρκεια της βόλτας μας, θα δούμε το εθνικό θέατρο με τη 
χρυσή οροφή, το νησί Κάμπα, το διάσημο «κτίριο που χορεύει» και το επιβλητικό φρούριο 
Βύσεχραντ, χτισμένο πάνω στον λόφο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και ψώνια. Για το βράδυ, 
σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια υπέροχη παράσταση του φαντασμαγορικού 
Μαύρου θεάτρου της Πράγας. Διανυκτέρευση. 
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3η ημέρα: Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη (150+150χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μία ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στην 
ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας. Η αποκαλούμενη και «Φλωρεντία του βορρά» λόγω της 
αναγεννησιακής της αύρας, του πολιτισμού και των μνημείων της είναι χτισμένη στις όχθες 
του Έλβα. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκόσμιου 
πόλεμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον 
των κατοίκων της που επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο παρελθόν. 
Μερικά από τα εντυπωσιακότερα σημεία ενδιαφέροντος είναι η όπερα Semperoper, το 
περίφημο Zwinger, το ανάκτορο της Δρέσδης, η εκκλησία Frauenkirche και ο περίφημος 
τοίχος μήκους 102 μέτρων, όπου βρίσκονται απεικονισμένοι οι άρχοντες της δυναστείας 
Βετίν. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, ψώνια και φαγητό. Επιστροφή στην Πράγα το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι – Πτήση 
επιστροφής  (130+130 χλμ.) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την εκδρομή μας στο Κάρλοβι Βάρι. Η περίφημη τσέχικη 
λουτρόπολη στην περιοχή της Δυτικής Βοημίας, ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα από τον Κάρολο τον 
Δ’. Φημίζεται για τις θερμές ιαματικές πηγές και το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο και προσελκύει πλήθος κόσμου. Έχει φιλοξενήσει μερικές από τις 
μεγαλύτερες προσωπικότητες της εποχής: τον Γκαίτε, τον Σίλλερ, τον Μπετόβεν, τον Μπαχ 
και τον Τσάρο της Ρωσίας Πέτρο τον Μέγα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τα 
πανέμορφα κτίρια του ιστορικού κέντρου και τον ρομαντικό ποταμό Τέπλα είναι πραγματικά 
μαγική. Στη διαδρομή μας θα περάσουμε από χαρακτηριστικά τοπία των Βοημικών δασών 
και θα δούμε τις καλλιέργειες του λυκίσκου. Κατά την άφιξη μας θα κάνουμε τον πανοραμικό 
γύρο της λουτρόπολης από ψηλά και θα φτάσουμε στο ιστορικό κτίριο των λουτρών, από 
όπου θα ξεκινήσει η περιήγησή μας. Πρώτη μας στάση το φημισμένο ξενοδοχείο Pupp, όπου 
γυρίστηκε η γνωστή ταινία του James Bond, “Casino Royale” και κάθε χρόνο φιλοξενεί τους 
αστέρες του Hollywood στα πλαίσια του φεστιβάλ. Θα συνεχίσουμε διασχίζοντας την πόλη 
κατά μήκος του ποταμού, όπου θα θαυμάσουμε τα αριστοτεχνικά κτίρια που στεγάζουν το 
μουσείο και το θέατρο της πόλης και θα φτάσουμε στον φυσικό θερμοπίδακα. Θα δούμε το 
αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Μύλο Κολονάντε και τη θερμή πηγή, όπου θα έχουμε τη 
δυνατότητα να δοκιμάσουμε τα ιαματικά νερά σε διάφορες θερμοκρασίες. Θα συνεχίσουμε 
την πορεία μας βλέποντας τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών 
που στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, μέχρι το τέλος της πόλης δίπλα στο δάσος. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα, καφέ και φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές γκοφρέτες 
σε ποικιλία γεύσεων και το παραδοσιακό λικέρ Becherovka. Για δώρα προτείνουμε τα 
εξαιρετικής ποιότητας καλλυντικά με ιαματικό νερό από τις πηγές και τα όμορφα 
πορσελάνινα φλιτζανάκια για την πόση του ιαματικού νερού. Στη συνέχεια μετάβαση στο 
αεροδρόμιο της Πράγας. Πτήσης επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 

Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  

2-12 ετών 

Early  

booking 

1ο Παιδί  

2-12 ετών 

Κανονική  

τιμή 

Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Clarion  

Congress 4*                 
309€  389€ 249€ 329€ 89€ 

Ambiance 4* 359€ 439€ - - 139€ 

Adria 4* 369€ 449€ 349€ 429€ 139€ 

Grandior 5* 429€ 509€ - - 199€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Πτήσεις με Aegean Airlines 27/12/22 – 30/12/22 

 

27/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΠΡΑΓΑ 
16:15 – 17:15  

 A3 4162 

30/12 
ΠΡΑΓΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
20:45 – 23:45  

 A3 4133 

 

  



ΑΡΙΘΜΟΣ MHTE: 0933Ε60000098500 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 040508706000  38 

Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 
- Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη: 70€/ενήλικα & 45€/παιδί 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Πράγα, Μεσαιωνικό Παραμύθι 
4 & 5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 
Εγγυημένες αναχωρήσεις για: 19/12/22 – 23/12/22,  

23/12/22 – 27/12/22, 27/12/22 – 30/12/22, 30/12/22 – 03/01/23 
& 03/01/23 – 07/01/23 

 
1η ημέρα: Πτήση για Πράγα – Περιήγηση πόλης 
Άφιξη στην Πράγα και πρώτη γνωριμία με τη «χρυσή πόλη». Η Πράγα, γνωστή και ως «η πόλη 
των 100 πύργων», δεν καταστράφηκε σχεδόν καθόλου από πολέμους και βομβαρδισμούς, 
γι’ αυτό και διατηρεί τα ιστορικά της κτίρια σχεδόν ανέπαφα από τον μεσαίωνα. Στην 
περιήγησή μας, θα δούμε από κοντά γιατί η Πράγα θεωρείται από πολλούς ως η ομορφότερη 
πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ανάμεσα στα πιο φημισμένα αξιοθέατά της συμπεριλαμβάνεται 
και το μεγαλύτερο κατοικήσιμο κάστρο στον κόσμο, το επιβλητικό κάστρο της Πράγας, η 
πλατεία της παλιάς πόλης με το Αστρονομικό Ρολόι και φυσικά η πέτρινη γέφυρα του 
Καρόλου. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από την Πλατεία Δημοκρατίας με το Αρτ-Νουβό 
Δημοτικό Μέγαρο και τον γοτθικό πύργο της πυρίτιδας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε 
προς τη φημισμένη πλατεία του Αγίου Βάτσλαβ με το Εθνικό Μουσείο και μια σειρά από 
σημαντικά ιστορικά κτίρια. Καθ’ οδόν προς την πλατεία της παλιάς πόλης θα συναντήσουμε 
το επιβλητικό Θέατρο των Τάξεων, όπου για πρώτη φορά παρουσίασε ο Μότσαρτ την όπερά 
του, Don Giovanni. Στην πλατεία της παλιάς πόλης θα θαυμάσουμε το περίφημο 
Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας, τον ναό της Παναγίας Τυν με τους πύργους του Αδάμ και της 
Εύας, τον ναό του Αγίου Νικολάου και το ιστορικό μεσαιωνικό δημαρχείο. Έπειτα, θα 
περάσουμε από την ακριβότερη οδό της Πράγας, την οδό Παρισίων και θα διασχίσουμε τη 
γνωστή εβραϊκή συνοικία, όπου θα δούμε την Παλιά-Νέα συναγωγή.  Στη συνέχεια, θα 
μεταφερθούμε και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Για την έξοδο σας, προτείνουμε 
μία βραδιά όπου θα γνωρίσετε την τσέχικη κουλτούρα και φυσικά θα διασκεδάσετε με την 
ψυχή σας. Δείπνο σε παραδοσιακό τσέχικο εστιατόριο με υπέροχες γεύσεις, άφθονο 
εντυπωσιακά σερβιρισμένο κρασί, ζωντανή μουσική, τραγούδια και χορούς από την Τσεχία 
και τις γύρω περιοχές. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Πράγα – Ξενάγηση Καστρούπολης – Προαιρετική μεσημεριανή 
κρουαζιέρα στον Μολδάβα & βραδινή παρακολούθηση παράστασης στο 
φημισμένο Μαύρο Θέατρο 
Πρωινό και ξενάγηση στο εμβληματικό κάστρο της Πράγας, όπου φυλάσσονται τα 
κοσμήματα του Στέμματος της Βοημίας και αποτελεί την έδρα του Προέδρου της Τσεχικής 
Δημοκρατίας. Η ξενάγηση ξεκινά από το μοναστήρι του Στράχοφ με τις υπέροχες 
εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες, όπου θα απολαύσουμε μία από τις καλύτερες πανοραμικές 
θέες της Πράγας. Επόμενη στάση το παλάτι Τσερνίσκι και το ιστορικό μοναστήρι Λορέτο με 
τους θαυμάσιους εκκλησιαστικούς θησαυρούς. Θα διασχίσουμε την πλατεία της 
Καστρούπολης, περνώντας από το ανάκτορο Σβάρτσενβεργκ, την αρχιεπισκοπή της Πράγας 
και το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην είσοδο του κάστρου της Πράγας θα θαυμάσουμε την 
πύλη των γιγάντων με την Προεδρική φρουρά και άλλη μία εξαιρετική πανοραμική θέα της 
πόλης. Προχωρώντας στην πρώτη αυλή του κάστρου θα κάνουμε μια ευχή στο πέτρινο 
συντριβάνι του και θα νιώσουμε δέος μπροστά στον επιβλητικό γοτθικό καθεδρικό ναό του 
Αγίου Βίτου, του οποίου θα επισκεφθούμε τον προθάλαμο, όπου θα δούμε το φως να 
διαθλάται μαγευτικά μέσα από τα περίτεχνα βιτρό παράθυρα. Θα συνεχίσουμε με το 
παρεκκλήσι του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, τη βασιλική του Αγίου Γεωργίου, που 
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είναι το παλαιότερο διατηρημένο θρησκευτικό κτίριο στην Πράγα και τα παλάτια που 
διέμεναν οι δούκες και οι βασιλιάδες της Βοημίας και θα μάθουμε για την «Χρυσή οδό» με 
τα πολύχρωμα σπίτια, που τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. 
Ακολουθεί λίγος ελεύθερος χρόνος για φωτογραφίες και ένα ζεστό ρόφημα. Στη συνέχεια, 
θα κατηφορίσουμε προς τη μικρή πόλη, τη γραφική «Mala Strana», και την περίφημη γέφυρα 
του Καρόλου με τα 30 αγάλματα αγίων, την οποία θα διασχίσουμε για να καταλήξουμε στην 
παλιά πόλη. Θα δούμε τον ναό του Σωτήρος και τον ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Προαιρετικά 
σας προτείνουμε μια δίωρη ρομαντική κρουαζιέρα με γεύμα σε ποταμόπλοιο πάνω στον 
ποταμό που περνάει μέσα από την Πράγα, τον Μολδάβα. Στη διάρκεια της βόλτας μας, θα 
δούμε το εθνικό θέατρο με τη χρυσή οροφή, το νησί Κάμπα, το διάσημο «κτίριο που χορεύει» 
και το επιβλητικό φρούριο Βύσεχραντ, χτισμένο πάνω στον λόφο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
και ψώνια. Για το βράδυ, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια υπέροχη παράσταση 
του φαντασμαγορικού Μαύρου θεάτρου της Πράγας. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη (150+150χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μία ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στην 
ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας. Η αποκαλούμενη και «Φλωρεντία του βορρά» λόγω της 
αναγεννησιακής της αύρας, του πολιτισμού και των μνημείων της είναι χτισμένη στις όχθες 
του Έλβα. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκόσμιου 
πόλεμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον 
των κατοίκων της που επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο παρελθόν. 
Μερικά από τα εντυπωσιακότερα σημεία ενδιαφέροντος είναι η όπερα Semperoper, το 
περίφημο Zwinger, το ανάκτορο της Δρέσδης, η εκκλησία Frauenkirche και ο περίφημος 
τοίχος μήκους 102 μέτρων, όπου βρίσκονται απεικονισμένοι οι άρχοντες της δυναστείας 
Βετίν. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, ψώνια και φαγητό. Επιστροφή στην Πράγα το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι (130 + 130 χλμ.) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την εκδρομή μας στο Κάρλοβι Βάρι. Η περίφημη τσέχικη 
λουτρόπολη στην περιοχή της Δυτικής Βοημίας, ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα από τον Κάρολο τον 
Δ’. Φημίζεται για τις θερμές ιαματικές πηγές και το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο και προσελκύει πλήθος κόσμου. Έχει φιλοξενήσει μερικές από τις 
μεγαλύτερες προσωπικότητες της εποχής: τον Γκαίτε, τον Σίλλερ, τον Μπετόβεν, τον Μπαχ 
και τον Τσάρο της Ρωσίας Πέτρο τον Μέγα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τα 
πανέμορφα κτίρια του ιστορικού κέντρου και τον ρομαντικό ποταμό Τέπλα είναι πραγματικά 
μαγική. Στη διαδρομή μας θα περάσουμε από χαρακτηριστικά τοπία των Βοημικών δασών 
και θα δούμε τις καλλιέργειες του λυκίσκου. Κατά την άφιξη μας θα κάνουμε τον πανοραμικό 
γύρο της λουτρόπολης από ψηλά και θα φτάσουμε στο ιστορικό κτίριο των λουτρών, από 
όπου θα ξεκινήσει η περιήγησή μας. Πρώτη μας στάση το φημισμένο ξενοδοχείο Pupp, όπου 
γυρίστηκε η γνωστή ταινία του James Bond, “Casino Royale” και κάθε χρόνο φιλοξενεί τους 
αστέρες του Hollywood στα πλαίσια του φεστιβάλ. Θα συνεχίσουμε διασχίζοντας την πόλη 
κατά μήκος του ποταμού, όπου θα θαυμάσουμε τα αριστοτεχνικά κτίρια που στεγάζουν το 
μουσείο και το θέατρο της πόλης και θα φτάσουμε στον φυσικό θερμοπίδακα. Θα δούμε το 
αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Μύλο Κολονάντε και τη θερμή πηγή, όπου θα έχουμε τη 
δυνατότητα να δοκιμάσουμε τα ιαματικά νερά σε διάφορες θερμοκρασίες. Θα συνεχίσουμε 
την πορεία μας βλέποντας τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών 
που στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, μέχρι το τέλος της πόλης δίπλα στο δάσος. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα, καφέ και φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές γκοφρέτες 
σε ποικιλία γεύσεων και το παραδοσιακό λικέρ Becherovka. Για δώρα προτείνουμε τα 
εξαιρετικής ποιότητας καλλυντικά με ιαματικό νερό από τις πηγές και τα όμορφα 
πορσελάνινα φλιτζανάκια για την πόση του ιαματικού νερού. Επιστροφή στην Πράγα αργά 
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το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Ελεύθερος χρόνος – Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας βόλτες και 
αναμνηστικές αγορές στο κέντρο της παραμυθούπολης. Στη συνέχεια, θα επιβιβαστούμε στο 
λεωφορείο μας και θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της Πράγας για την πτήση επιστροφής. 
 

Τιμοκατάλογος για 19/12/22 – 23/12/22 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

International 4* 189€  269€ 109€ 179€ - - 99€ 

Ibis Wenceslas 3* 209€ 289€ 129€ 209€ - - 119€ 

Ibis Old Town 3* 229€ 309€ 139€ 219€ - - 139€ 

Clarion City 4* 239€ 319€ 139€ 219€ - - 139€ 

Novotel 
Wenceslas 4* 

269€ 349€ 149€ 229€ 149€ 229€ 159€ 

Metropolitan Old 
Town 4* 

289€ 369€ 219€ 299€ - - 179€ 

Adria 4* 309€ 389€ 259€ 339€ - - 159€ 

Grandior 5* 339€ 419€ - - - - 189€ 

Grandium 5* 359€ 439€ - - - - 219€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines για 19/12 - 23/12 
 

 

 

19/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΠΡΑΓΑ 

13:00 - 14:00 

 A34104 

23/12 
ΠΡΑΓΑ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

08:00 – 11:11 

 A34105 
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Τιμοκατάλογος για 23/12/22 – 27/12/22 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

bookin
g 

Κανονικ
ή Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Ιnternational 4* 399€  479€ 259€ 339€ - - 109€ 

Ibis Old Town 3* 439€ 519€ 269€ 349€ - - 139€ 

Metropolitan Old 
Town 4* 

489€ 569€ 359€ 439€ - - 179€ 

Jalta Boutique 5* 579€ 659€ - - - - 259€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines για 23/12 - 27/12 
 

 

 

23/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΠΡΑΓΑ 

05:45 - 06:55 

 A34104 

27/12 
ΠΡΑΓΑ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

13:45 - 16:45 

 A34119 
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Τιμοκατάλογος για 27/12/22 – 30/12/22 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Olympik 4*                
ΔΩΡΟ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
309€  389€ 249€ 329€ - - 89€ 

Ibis  
Wenceslas 3* 

319€ 399€ 199€ 279€ - - 99€ 

Ibis Old Town 
3* 

339€ 419€ 199€ 279€ - - 109€ 

Adria 4* 369€ 449€ 349€ 429€ - - 139€ 

Grandior 5* 429€ 509€ - - - - 199€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Πτήσεις με Aegean Airlines για 27/12 - 30/12 
 

 

 

27/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΠΡΑΓΑ 

11:45 - 13:00 

 A34118 

30/12 
ΠΡΑΓΑ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

15:00 - 18:00 

 A34131 
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Τιμοκατάλογος για 30/12/22 – 03/01/2023 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

International 
4* 

399€  479€ 129€ 179€ - - 199€ 

Ibis  
Wenceslas 3* 

429€ 509€ 139€ 209€ - - 209€ 

Archibald  
City 4* 

459€ 539€ 249€ 329€ - - 259€ 

Metropolitan  
Old Town 4* 

479€ 559€ 299€ 379€ - - 259€ 

Grandior 5* 579€ 659€ - - - - 359€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines για 30/12 - 03/01 
 

 

 

30/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΠΡΑΓΑ 

13:00 - 14:15 

 A34130 

03/01 
ΠΡΑΓΑ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

14:15 - 17:15 

 A34163 
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Τιμοκατάλογος για 03/01/2023 – 07/01/2023 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Ibis  
Wenceslas 3* 

319€ 399€ 169€ 249€ - - 139€ 

Ibis Old  
Town 3* 

349€ 429€ 169€ 249€ - - 149€ 

Novotel  
Wenceslas 4* 

369€ 449€ 169€ 249€ 169€ 249€ 169€ 

Adria 4* 389€ 469€ 299€ 379€ - - 179€ 

Grandium 5* 429€ 509€ - - - - 229€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
 
Πτήσεις με Aegean Airlines για 03/01 - 07/01 
 

 

 

03/01 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΠΡΑΓΑ 

12:30 - 13:30 

 A34162 

07/01 
ΠΡΑΓΑ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

17:00 - 20:00 

 A34163 
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Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα του προγράμματος  
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 
- Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη: 70€/ενήλικα & 45€/παιδί 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Βουδαπέστη, Το στολίδι του Δούναβη 
4 & 5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένες αναχωρήσεις για: 20/12/22 – 23/12/22, 
23/12/22 – 27/12/22 & 27/12/22 – 30/12/22 

 
1η ημέρα: Πτήση για Βουδαπέστη – Περιήγηση πόλης – Προαιρετική 
κρουαζιέρα στον Δούναβη  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, τη μαγευτική Βουδαπέστη. Μετά την άφιξή μας και με τη συνοδεία του έμπειρου 
αρχηγού μας, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από τη μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με 
το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια, θα 
επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την 
Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το μεγαλειώδες, μπαρόκ κτίριο του Κοινοβουλίου και 
τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Aμέσως μετά, θα περάσουμε στη Βούδα, 
όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το ‘Αγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον 
Πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν οι Ούγγροι 
βασιλιάδες). Θα συνεχίσουμε με τον λόφο Gellert, απ’ όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική 
θέα της Βούδας και της Πέστης που αγκαλιάζουν τον ποταμό Δούναβη. Έπειτα θα μεταβούμε 
στο ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε χρόνο να τακτοποιηθούμε. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε μία κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε φωταγωγημένα τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, με το μεγαλοπρεπές 
κοινοβούλιο να ξεχωρίζει ανάμεσά τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά – Βουδαπέστη (60 + 60 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για μια πανέμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος 
σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών, ο Άγιος Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα 
τουριστικά καταστήματα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ στις όχθες του ποταμού και έπειτα, 
συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ, το πιο ιστορικό αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του 
Δούναβη. Από το άλλοτε λαμπρό και φημισμένο βασιλικό ανάκτορο σώζονται μόνο λίγα 
ερείπια, όμως αναστηλώθηκε η επίσημη αυλή υποδοχής αναγεννησιακού ρυθμού, βάσει των 
αρχικών σχεδίων. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ ιδίων. Ακολουθεί η επίσκεψη στην πρώτη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο 
χώρες του Δούναβη, την Ουγγαρία με τη Σλοβακία, για να περάσουμε στην πόλη Στούροβο 
της Σλοβακίας από όπου θα απολαύσουμε τη θέα του διάσημου ποταμού και του 
επιβλητικού ναού του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή στη Βουδαπέστη. Διανυκτέρευση.   
 

3η ημέρα: Βουδαπέστη – Βιέννη περιήγηση πόλης – Βουδαπέστη (240 + 240 
χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και για όποιον επιθυμεί, προαιρετικά, θα πραγματοποιήσουμε 
εκδρομή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, όπου θα διασχίσουμε την περίφημη 
Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος) για να φτάσουμε στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα 
κάνουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού μας θα περιηγηθούμε στα 
όμορφα σοκάκια της παλιάς Ελληνικής Παροικίας και θα περάσουμε από τους δύο 
Ελληνορθόδοξους Ναούς και το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου για να καταλήξουμε στον 
περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, σήμα κατατεθέν της Αυστριακής 
Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο, κατά γενική ομολογία, 



ΑΡΙΘΜΟΣ MHTE: 0933Ε60000098500 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 040508706000  48 

μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης, το Μπελβεντέρε, όπου θα έχουμε ευκαιρία για ένα σύντομο 
περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ και 
γεύμα εξ ιδίων στο κέντρο της πόλης. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στη Βουδαπέστη. 
Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Βουδαπέστη – Γκόντολο – Έγκερ  (40 + 40 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, ελεύθερη μέρα για να χαρείτε την Ουγγρική πρωτεύουσα. Εναλλακτικά, σας 
προτείνουμε μια εκδρομή στην πόλη Γκόντολο, έδρα του πανεπιστήμιου του Αγίου Στέφανου 
και καλοκαιρινή κατοικία του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ και της βασίλισσας της 
Ουγγαρίας Ελισάβετ (Σίσι). Ένα από τα ωραιότερα μπαρόκ παλάτια στη χώρα, διακοσμημένο 
με παστέλ χρώματα σύμφωνα με το γούστο της Αυτοκράτειρας, η οποία περνούσε εκεί 
αρκετό από τον χρόνο της. Συνεχίζουμε για την πρώτη μεσαιωνική επισκοπή στην πόλη 
Έγκερ, περιοχή γνωστή για την παραγωγή του υψηλής ποιότητας λευκού και του φημισμένου 
κόκκινου κρασιού, «το αίμα του ταύρου». Μεταξύ άλλων, θα επισκεφτούμε το μεσαιωνικό 
κάστρο,  γνωστό για τη μεγάλη μάχη των 4.000 κατοίκων εναντία στους 80.000 Τούρκους 
κατά τον 16ο αιώνα. Θα δούμε αναγεννησιακά κτίρια στη γραφική αγορά, τον καθεδρικό ναό 
και την παλιά αρχιεπισκοπή, ενώ θα δοκιμάσουμε καλό, τοπικό κρασί. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό εξ ιδίων. Επιστροφή στη Βουδαπέστη. Ελεύθερος χρόνος κατά τον οποίο μπορείτε να 
κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη οδό Vaci Utca, να δοκιμάσετε τοπικά γλυκίσματα ή να 
χαλαρώσετε πίνοντας τον καφέ σας στα φημισμένα Καφέ Gerbeaud και New York.  
Διαυνκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Bουδαπέστη – Ελεύθερη ημέρα – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για να πραγματοποιήσετε τις τελευταίες σας 
βόλτες και αναμνηστικές αγορές στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για 
το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης με τις καλύτερες αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή 
μας. Πτήση επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος για 20/12/22 – 23/12/22 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Novotel 
Centrum 4* 
Κέντρο πόλης  

249€  329€ 179€ 259€ 99€ 

Mercure Korona 4* 
Κέντρο πόλης  

279€  359€ 199€ 279€ 129€ 

Marriot 5* 
Κέντρο πόλης  

529€  609€ 339€ 419€ 349€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
Πτήσεις με Wizz Air & Aegean Airlines για 20/12/22 – 23/12/22 

 
20/12 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

09:20 – 10:00  
 W62448 

 23/12 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

11:00 – 13:45  
 A34175 

 
  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Τιμοκατάλογος για 23/12/22 – 27/12/22 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Κανονική τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Novotel Centrum 4*                      
Κέντρο πόλης  

439€  519€ 239€ 319€ 159€ 

Mercure Korona 4*                      
Κέντρο πόλης  

479€  559€ 239€ 319€ 169€ 

Marriot 5*                                        
Κέντρο πόλης  

669€  749€ 459€ 539€ 349€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines για 23/12/22 – 27/12/22 
 

 

23/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
09:00 – 09:45  

 A34174 

27/12 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

12:45 – 15:30  
 A34175 

 
  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Τιμοκατάλογος για 27/12/22 – 30/12/22 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Κανονική τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Novotel Centrum 4*                      
Κέντρο πόλης  

349€  429€ 189€ 269€ 139€ 

Mercure Korona 4*                      
Κέντρο πόλης  

379€  459€ 189€ 269€ 149€ 

Marriot 5*                                        
Κέντρο πόλης  

519€  599€ 369€ 449€ 269€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

 

27/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
11:15 – 12:00  

 A34174 

30/12 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

19:45 – 22:30  
 A34175 

Πτήσεις με Aegean Airlines για 27/12/22 – 30/12/22 

  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Σημειώσεις: 
- Στο 4ήμερο πρόγραμμα δε πραγματοποείτε η 4η ημέρα του προγράμματος  
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 
- Εκδρομή Γκόντολο- Έ γκερ: 30€/ενήλικα & 20€/παιδί έως 12 ετών 
- Ημερήσια εκδρομή στη Βιέννη: 60€/ενήλικα & 40€/παιδί έως 12 ετών 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Wizz Air και της Aegean Αirlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Μία χειραποσκευή έως 10 κιλά με διαστάσεις 55x40x23εκ. για την αναχώρηση 
20/12 - 23/12 

✔ Μία μικρή τσάντα διαστάσεων 40x30x20εκ. για την αναχώρηση 20/12 - 23/12 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Χριστουγεννιάτικη Κρακοβία  
  Άουσβιτς – Αλατωρυχεία της Βιελίτσκα  

5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 
 Εγγυημένη αναχώρηση για: 18/12/22 – 22/12/22 

 
1η ημέρα: Πτήση για Κρακοβία – Πρώτη γνωριμία με την πόλη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κρακοβία και πρώτη γνωριμία με τον 
προορισμό. Άφιξη σε μία πόλη-κόσμημα, γεμάτη γοτθικά στοιχεία και αναγεννησιακή 
αρχιτεκτονική. Η παραμυθένια Παλιά Πόλη της Κρακοβίας είναι γεμάτη ιστορικά μνημεία 
που αγγίζουν ευαίσθητες χορδές, ένα σπάνιο αλατωρυχείο 700 χρόνων και νεανική ζωντάνια 
που θα ζήλευε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος 
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
 

2η ημέρα: Ξενάγηση στην Κρακοβία  
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε για την ξενάγηση στην πόλη. Η Κρακοβία, το αιώνιο 
πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο της χώρας, ταυτίζεται με την ίδια την ιστορία της 
Πολωνίας. Το πρώτο οχυρό χτίστηκε στον λόφο Βάβελ. Η πόλη απλώθηκε στην κοιλάδα του 
Βιστούλα, όπου χτίστηκαν πανεπιστήμια και εκκλησίες, αντικατοπτρίζοντας τον πλούτο των 
μεσαιωνικών βασιλείων. Η Κρακοβία αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο έλξης για τους 
συντηρητές μνημείων που φθάνουν από όλον τον κόσμο στην πόλη για την αναπαλαίωση και 
συντήρηση των πολυάριθμων, αναγεννησιακού και νεοκλασικού ρυθμού, οικοδομημάτων 
της. Η συντήρηση γίνεται σε κάθε κτίριο με επιστημονική ακρίβεια και μεγάλες δαπάνες, τις 
οποίες έχει αναλάβει το πολωνικό κράτος μαζί με την UNESCO. Ο λόφος Βάβελ, η γοτθικού 
ρυθμού μητρόπολη, όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλέων, ο 
πύργος του Δημαρχείου, η παλαιά υφασματαγορά Σουτσένιτσε, η μεγάλη πλατεία Ρύνεκ 
Γκλόβνυ, καθώς και η παλιά εβραϊκή συνοικία Κάζιμιρτζ, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τα 
γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ», είναι μερικά μόνο από τα 
αξιοθέατα της πόλης που θα δούμε κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Κρακοβία – επίσκεψη στο Άουσβιτς (70+70 χλμ.) 
Μετά το πρωινό μας, θα επισκεφτούμε το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς. Εκεί θα 
δούμε από κοντά τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το στρατόπεδο εξόντωσης Birkenau, όπου βρήκαν τον θάνατο 
περισσότεροι από 4.000.000 άνθρωποι 28 διαφορετικών εθνοτήτων, καθώς και το μουσείο 
με τα ντοκουμέντα. Επίσκεψη στον χώρο με τις γλαφυρές αναπαραστάσεις και περιγραφές 
της ναζιστικής θηριωδίας. Επιστροφή στην Κρακοβία. Ελεύθερος χρόνος. 
 

4η ημέρα: Κρακοβία – Εκδρομή στα θερμά λουτρά Chocholow (110+110 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, σας προτείνουμε μια εκδρομή στα λουτρά Chocholow, που είναι το 
μεγαλύτερο θερμικό συγκρότημα στο Podhale. Το νερό εξάγεται από βάθος σχεδόν 3.600 
μέτρων και οι βυθισμένοι βράχοι εκπέμπουν ευεργετικά μικροθρεπτικά συστατικά, όπως 
θείο, ασβέστιο, μαγνήσιο και νάτριο. Χαλαρώστε σε μια από τις 8 πισίνες υδρομασάζ με 
ιαματικό νερό θερμοκρασίας 36°C. Χαλαρώστε στη σπηλιά αλατιού ή στη σάουνα «Textile», 
που είναι ιδανική για όσους δε θέλουν να χρησιμοποιήσουν την κανονική σάουνα ατμού. Το 
απόγευμα  επιστροφή στην πόλη. (Κόστος προαιρετικής εκδρομής: 55€, περιλαμβάνονται 
τα εισιτήρια εισόδου)  



ΑΡΙΘΜΟΣ MHTE: 0933Ε60000098500 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 040508706000  54 

5η ημέρα: Κρακοβία – επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα (15+15 χλμ.) 
– Πτήση επιστροφής  
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφτούμε τα μοναδικά αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, που έχουν 
μετατραπεί σε χώρο τέχνης. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα γλυπτά αλλά και την 
εκκλησία από αλάτι στους υπόγειους χώρους του ορυχείου. Δεν υπάρχει άλλο ισάξιο και 
τόσο καλοδιατηρημένο αλατωρυχείο στον κόσμο σε ό,τι αφορά την έκταση, τη γραφικότητα 
των στοών και τον παλιό εξοπλισμό των ορυχείων. Από το 1978 έχει ενταχθεί στη λίστα των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μετά την επίσκεψή μας και την αγορά των 
σχετικών αναμνηστικών από αλάτι, θα επιστρέψουμε στην Κρακοβία. Το απόγευμα θα 
αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής. 
 
Στον ελεύθερο χρόνο σας, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την πιο γνωστή 
χριστουγεννιάτικη αγορά της Κρακοβίας, που βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη στην 
κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης, στην τεράστια Rynek Główny και είναι το καμάρι των 
ντόπιων τις ημέρες των γιορτών. Ολόκληρο τον Δεκέμβριο αμέτρητοι πάγκοι με γλυκά, 
παιχνίδια, κοσμήματα, κεριά, κεραμικά είδη, στολίδια και χειροποίητα πλεκτά προσελκύουν 
τους επισκέπτες, που αράζουν στα μεγάλα τραπέζια του πικνίκ, στημένα σε διάφορα σημεία 
της πλατείας, για να δοκιμάσουν τοπικές λιχουδιές και για να ακούσουν τους πλανόδιους 
μουσικούς να παίζουν τα κάλαντα. Καθώς τις ημέρες των γιορτών το χιόνι πέφτει πυκνό στην 
Κρακοβία πρόκειται για το τέλειο χριστουγεννιάτικο σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από 
ταινία. 

 

Τιμοκατάλογος 
 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Maximum 3*plus 

(κεντρικό) 
359€ 459€ 195€ 295€ - - 105€ 

Avena Boutique 
by Artery 4*  
(κεντρικό)  

 

389€ 489€ - - - - 135€ 

A.Liebeskind 
Boutique 4* plus 

(κεντρικό) 
419€ 519€ 219€ 319€ - - 145€ 

Golden Tulip City 
Center 4* plus 

(κεντρικό) 
449€ 549€ 219€ 319€ - - 175€ 

*Οι early booking τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 02/12/2022 

**Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
 

  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Πτήσεις με  RYANAIR 

 
18/12 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΚΡΑΚΟΒΙΑ 
10:00 – 11:05 

22/12 
ΚΡΑΚΟΒΙΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
19:00 – 21:55 

 

 
Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση της  προαιρετικής εκδρομής  απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 10 ατόμων 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια & διαμονή): -90€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 

Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Κρακοβία – 
Θεσσαλονίκη 

✔ Μία  αποσκευή καμπίνας  10 κιλών και μία μικρή τσάντα ,ανά άτομο 

✔ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Κρακοβίας 

✔ Περιηγήσεις και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ελληνόφωνος, επίσημος τοπικός ξεναγός στις ξεναγήσεις του προγράμματος 

✔ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό 
καθημερινά 

✔ Τα εισιτήρια εισόδων στο Άουσβιτς και στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

x Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
x Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, επισκέψιμους χώρους, που δεν αναφέρονται 

παραπάνω 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Πανόραμα Ελβετίας – Αλπικό Τρένο  
6 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση: 24/12/22 – 29/12/22 
 

1η  ημέρα: Πτήση για Βασιλεία – Βέρνη (110 χλμ.) – Λωζάνη (100 χλμ.) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο 
μας και αναχώρηση για την πανέμορφη Βέρνη, την πρωτεύουσα της Ελβετίας, την πόλη των 
κρηνών. Χτισμένη στην καμπή του ποταμού Αάρ, με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 
16ου αιώνα, μας υποδέχεται για να μας μαγέψει. Στην περιήγησή μας θα δούμε το Δημαρχείο, 
το σπίτι του Αϊνστάιν, το αστρονομικό ρολόι, τα κυβερνητικά κτίρια, την όπερα και τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου. Ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα γραφικά 
στενά του ιστορικού κέντρου. Στη συνέχεια και μέσω μιας γραφικής διαδρομής, θα φτάσουμε 
στην πόλη του Ολυμπισμού, την όμορφη Λωζάνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη και τη λίμνη Λεμάν, που της χαρίζει 
μαγικές εικόνες. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Λωζάνη – Γενεύη(70χλμ.) – Ανεσσύ «Βενετία της Γαλλίας» (40χλμ.) 
– Λωζάνη (110χλμ.) 
Πρωινό και αναχωρούμε για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης», την κομψή και κοσμοπολίτικη 
Γενεύη. Είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ελβετίας, χτισμένη στο σημείο όπου 
εκβάλει ο Ροδανός ποταμός στη λίμνη της Γενεύης (ή λίμνη Λεμάν) με το διάσημο και 
ψηλότερο σιντριβάνι της Ευρώπης το Jet d'Eau. Έδρα πολλών διεθνών οργανισμών, όπως το 
ευρωπαϊκό τμήμα του Ο.Η.Ε., η UNICEF, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το CERN και ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών. Στην περιήγησή μας θα δούμε σημαντικά 
κτίρια στην περιοχή της παλιάς πόλης, όπως ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου, που 
χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, την οικία Ταβέλ που είναι η παλαιότερη της Γενεύης και 
σήμερα λειτουργεί ως μουσείο και το Παλάτι των Εθνών που στεγάζει την Έδρα της Κοινωνίας 
των Εθνών. Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα 
δρομάκια, τα παραδοσιακά καφέ και τα εντυπωσιακά μαγαζιά. Ελεύθερος χρόνος στη Γενεύη 
για γεύμα εξ ιδίων και στη συνέχεια, για όποιον το επιθυμεί προαιρετικά θα 
πραγματοποιήσουμε μια μοναδική εκδρομή στο μοναδικό Annecy. Η πόλη Annecy βρίσκεται 
μεταξύ Γενεύης και Chambery, στην περιοχή Haute-Savoie της ανατολικής Γαλλίας και η 
ιστορία της ξεκινάει από το 10ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε από τους πρίγκιπες της Σαβοΐας στο 
κέντρο της ομώνυμης λίμνης. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δημοφιλείς αλπικούς 
προορισμούς, αλλά και μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες πόλεις της Γαλλίας, η οποία 
έχει λάβει το προσωνύμιο «Βενετία της Γαλλίας» και όχι άδικα. Εντυπωσιακά κανάλια 
συνδέουν τις περιοχές μεταξύ τους, γραφικές κατοικίες και καταστήματα απλώνονται κατά 
μήκος της λίμνης, ενώ το ιστορικό μνημείο Palais De L'ile που δεσπόζει στο κέντρο της, 
χτισμένο μέσα στο νερό, αποτελεί το σήμα-κατατεθέν της πόλης.  Στη συνέχεια, επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη. Διανυκτέρευση.  
 

3η  ημέρα: Λωζάνη – Ιντερλάγκεν (165 χλμ.) – Λουκέρνη (60χλμ.) – Ζυρίχη 
(52χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση  για το κοσμοπολίτικο  χειμερινό θέρετρο του Interlaken. Χτισμένο 
ανάμεσα σε δύο λίμνες και κυκλωμένο από βουνοκορφές των Άλπεων, αποπνέει χλιδή, 
πολυτέλεια και ομορφιά. Ελεύθερος χρόνος για μία σύντομη βόλτα στο κέντρο της πόλης. 
Στη συνέχεια, αναχώρηση για τη κουκλίστικη Λουκέρνη. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 
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κάνουμε μια πλήρη περιήγηση στην εντυπωσιακή παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις 
των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. 
Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Kapellbrücke 
(Καπελμπρίκε), που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε 
ξύλο. Θα δούμε, επίσης, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο που δίνουν 
στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Ακόμα, θα θαυμάσουμε τον Ναό των Ιησουιτών με τον 
χαρακτηριστικό τρούλο και τον Κήπο των Παγετώνων με το Λιοντάρι της Λουκέρνης. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων.  Μετά από μία σύντομη διαδρομή, θα φτάσουμε στην 
οικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, τη Ζυρίχη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Ζυρίχη – Κουρ (120χλμ.) – Διαδρομή με το μοναδικό αλπικό τρένο 
Σεν Μόριτζ & Νταβός – Ζυρίχη (148χλμ.) 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια 
ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο St Moritz, το οποίο είναι 
χτισμένο σε υψόμετρο 1580 μέτρων, με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 
προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. 
Θα επιβιβαστούμε στο Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό 
κέντρο St Moritz. Η διαδρομή, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες, διαρκεί δυόμιση ώρες 
περίπου και είναι γεμάτη αντιθέσεις, θα σας μείνει αξέχαστη. Στη συνέχεια, αναχωρούμε με 
το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός. Ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τη φυσική ομορφιά. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Ζυρίχη – Καταρράκτες Ρήνου – Περιήγηση στη Ζυρίχη (44+44 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τους καταρράκτες του ποταμού Ρήνου, οι οποίοι είναι οι 
μεγαλύτεροι σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης. Ένα ανεπανάληπτο θέαμα γεμάτο 
ιστορίες και δοξασίες. Στη συνέχεια, θα επιστρέψουμε στη Ζυρίχη, όπου θα δούμε τη Γοτθική 
Εκκλησία του 13ου αιώνα Fraumünster  (Φραουμνίστερ) με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου με τη μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, την Όπερα 
και το μοντέρνο κτίριο Le Corbusier (Λε Κουρμουζιέ), κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Η 
υπόλοιπη ημέρα είναι στη διάθεση σας για βόλτες και αγορές στην πόλη. Σας προτείνουμε 
μια βαρκάδα στη λίμνη, μία επίσκεψη στον ζωολογικό κήπο ή μια επίσκεψη στο μεγαλύτερο 
μουσείο τέχνης της Ελβετίας. Διανυκτέρευση. 
 

6η ημέρα: Ζυρίχη – Περιήγηση στη Βασιλεία (88χλμ.) – Πτήση επιστροφής  
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βασιλεία. Η πόλη «μοιράζεται» ανάμεσα σε Ελβετία, Γερμανία 
και Γαλλία, στις όχθες του ποταμού Ρήνου, ο οποίος τη χωρίζει σε δύο μέρη: την Grossbasel 
(Μεγάλη Βασιλεία) και την Kleinbasel (Μικρή Βασιλεία). Σήμερα είναι η ισχυρότερη 
οικονομικά πόλη της Ελβετίας και φιλοξενεί τα περισσότερα μουσεία πολιτισμού και έργων 
τέχνης της χώρας. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη, θα δούμε τον υπέροχο καθεδρικό ναό 
Münster (Μύνστερ), την Markplatz και το Δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Στη 
συνέχεια, αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 
 

 
Ξενοδοχεία  

Early 
booking 

Κανονική 
τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Movenpick 4* (Λωζάνη) 
Zuri by Fassbind 4* (Ζυρίχη)  

799€  879€ 689€ 769€ 279€ 

Movenpick 4* (Λωζάνη) 
Kameha Grand 5*(Ζυρίχη) 

839€  919€ - - 299€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines 
 

 
24/12 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

05:00 – 06:30 

  A34110 

29/12 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

13:40 – 17:00 

A34129 

 
Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή. 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 
- Προαιρετική εκδρομή με το  Αλπικό τρένο: 95€/ενήλικα & 75€/παιδιά  

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack κλπ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Πανόραμα Ελβετίας – Αλπικό Τρένο  
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση: 29/12/22 – 02/01/23 
 

1η  ημέρα: Πτήση για Βασιλεία – Βέρνη (110 χλμ.) – Λωζάνη (100 χλμ.) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο 
μας και αναχώρηση για την πανέμορφη Βέρνη, την πρωτεύουσα της Ελβετίας, την πόλη των 
κρηνών. Χτισμένη στην καμπή του ποταμού Αάρ, με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 
16ου αιώνα, μας υποδέχεται για να μας μαγέψει. Στην περιήγησή μας θα δούμε το Δημαρχείο, 
το σπίτι του Αϊνστάιν, το αστρονομικό ρολόι, τα κυβερνητικά κτίρια, την όπερα και τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου. Ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα γραφικά 
στενά του ιστορικού κέντρου. Στη συνέχεια και μέσω μιας γραφικής διαδρομής, θα φτάσουμε 
στην πόλη του Ολυμπισμού, την όμορφη Λωζάνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη και τη λίμνη Λεμάν, που της χαρίζει 
μαγικές εικόνες. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Λωζάνη – Γενεύη(70χλμ.) – Ανεσσύ «Βενετία της Γαλλίας» (40χλμ.) 
– Λωζάνη (110χλμ.) 
Πρωινό και αναχωρούμε για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης», την κομψή και κοσμοπολίτικη 
Γενεύη. Είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ελβετίας, χτισμένη στο σημείο όπου 
εκβάλει ο Ροδανός ποταμός στη λίμνη της Γενεύης (ή λίμνη Λεμάν) με το διάσημο και 
ψηλότερο σιντριβάνι της Ευρώπης το Jet d'Eau. Έδρα πολλών διεθνών οργανισμών, όπως το 
ευρωπαϊκό τμήμα του Ο.Η.Ε., η UNICEF, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το CERN και ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών. Στην περιήγησή μας θα δούμε σημαντικά 
κτίρια στην περιοχή της παλιάς πόλης, όπως ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου, που 
χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, την οικία Ταβέλ που είναι η παλαιότερη της Γενεύης και 
σήμερα λειτουργεί ως μουσείο και το Παλάτι των Εθνών που στεγάζει την Έδρα της Κοινωνίας 
των Εθνών. Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα 
δρομάκια, τα παραδοσιακά καφέ και τα εντυπωσιακά μαγαζιά. Ελεύθερος χρόνος στη Γενεύη 
για γεύμα εξ ιδίων και στη συνέχεια, για όποιον το επιθυμεί προαιρετικά θα 
πραγματοποιήσουμε μια μοναδική εκδρομή στο μοναδικό Annecy. Η πόλη Annecy βρίσκεται 
μεταξύ Γενεύης και Chambery, στην περιοχή Haute-Savoie της ανατολικής Γαλλίας και η 
ιστορία της ξεκινάει από το 10ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε από τους πρίγκιπες της Σαβοΐας στο 
κέντρο της ομώνυμης λίμνης. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δημοφιλείς αλπικούς 
προορισμούς, αλλά και μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες πόλεις της Γαλλίας, η οποία 
έχει λάβει το προσωνύμιο «Βενετία της Γαλλίας» και όχι άδικα. Εντυπωσιακά κανάλια 
συνδέουν τις περιοχές μεταξύ τους, γραφικές κατοικίες και καταστήματα απλώνονται κατά 
μήκος της λίμνης, ενώ το ιστορικό μνημείο Palais De L'ile που δεσπόζει στο κέντρο της, 
χτισμένο μέσα στο νερό, αποτελεί το σήμα-κατατεθέν της πόλης.  Στη συνέχεια, επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη. Διανυκτέρευση. 
 

3η  ημέρα: Λωζάνη – Ιντερλάγκεν (165 χλμ.) – Λουκέρνη (60χλμ.) – Ζυρίχη 
(52χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση  για το κοσμοπολίτικο  χειμερινό θέρετρο του Interlaken. Χτισμένο 
ανάμεσα σε δύο λίμνες και κυκλωμένο από βουνοκορφές των Άλπεων, αποπνέει χλιδή, 
πολυτέλεια και ομορφιά. Ελεύθερος χρόνος για μία σύντομη βόλτα στο κέντρο της πόλης. 
Στη συνέχεια, αναχώρηση για τη κουκλίστικη Λουκέρνη. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 
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κάνουμε μια πλήρη περιήγηση στην εντυπωσιακή παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις 
των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. 
Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Kapellbrücke 
(Καπελμπρίκε), που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε 
ξύλο. Θα δούμε, επίσης, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο που δίνουν 
στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Ακόμα, θα θαυμάσουμε τον Ναό των Ιησουιτών με τον 
χαρακτηριστικό τρούλο και τον Κήπο των Παγετώνων με το Λιοντάρι της Λουκέρνης. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων.  Μετά από μία σύντομη διαδρομή, θα φτάσουμε στην 
οικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, τη Ζυρίχη, όπου θα δούμε τη Γοτθική Εκκλησία του 
13ου αιώνα Fraumünster  (Φραουμνίστερ) με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου με τη μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, την Όπερα και το 
μοντέρνο κτίριο Le Corbusier (Λε Κουρμουζιέ), κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Ζυρίχη – Κουρ (120χλμ.) – Διαδρομή με το μοναδικό αλπικό τρένο 
Σεν Μόριτζ & Νταβός – Ζυρίχη (148χλμ.) 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια 
ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο St Moritz, το οποίο είναι 
χτισμένο σε υψόμετρο 1580 μέτρων, με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 
προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. 
Θα επιβιβαστούμε στο Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό 
κέντρο St Moritz. Η διαδρομή, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες, διαρκεί δυόμιση ώρες 
περίπου και είναι γεμάτη αντιθέσεις, θα σας μείνει αξέχαστη. Στη συνέχεια, αναχωρούμε με 
το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός. Ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τη φυσική ομορφιά. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Ζυρίχη – Περιήγηση στη Βασιλεία (88χλμ.) – Πτήση επιστροφής  
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βασιλεία. Η πόλη «μοιράζεται» ανάμεσα σε Ελβετία, Γερμανία 
και Γαλλία, στις όχθες του ποταμού Ρήνου, ο οποίος τη χωρίζει σε δύο μέρη: την Grossbasel 
(Μεγάλη Βασιλεία) και την Kleinbasel (Μικρή Βασιλεία). Σήμερα είναι η ισχυρότερη 
οικονομικά πόλη της Ελβετίας και φιλοξενεί τα περισσότερα μουσεία πολιτισμού και έργων 
τέχνης της χώρας. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη, θα δούμε τον υπέροχο καθεδρικό ναό 
Münster (Μύνστερ), την Markplatz και το Δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Στη 
συνέχεια, αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 
 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 

Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 

2-12 ετών 

Early 

booking 

1ο Παιδί 

2-12 ετών 

Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Movenpick 4* (Λωζάνη) 

Zuri by Fassbind 4* (Ζυρίχη)                  
659€ 739€ 579€ 659€ 229€ 

Movenpick 4* (Λωζάνη) 

Kameha Grand 5*(Ζυρίχη) 
699€ 779€ - - 249€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines 
 

 
29/12 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

11:30 – 12:50 

  A34128 

02/01 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

14:40 – 18:00 

A34137 

 
Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή. 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 
- Προαιρετική εκδρομή με το  Αλπικό τρένο: 95€/ενήλικα & 75€/παιδιά  

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack κλπ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Πανόραμα Ελβετίας – Αλπικό Τρένο  
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση: 02/01/23 – 06/01/23 
  
1η  ημέρα: Πτήση για Βασιλεία – Βέρνη (110 χλμ.) – Λωζάνη (100 χλμ.) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο 
μας και αναχώρηση για την πανέμορφη Βέρνη, την πρωτεύουσα της Ελβετίας, την πόλη των 
κρηνών. Χτισμένη στην καμπή του ποταμού Αάρ, με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 
16ου αιώνα, μας υποδέχεται για να μας μαγέψει. Στην περιήγησή μας θα δούμε το Δημαρχείο, 
το σπίτι του Αϊνστάιν, το αστρονομικό ρολόι, τα κυβερνητικά κτίρια, την όπερα και τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου. Ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα γραφικά 
στενά του ιστορικού κέντρου. Στη συνέχεια και μέσω μιας γραφικής διαδρομής, θα φτάσουμε 
στην πόλη του Ολυμπισμού, την όμορφη Λωζάνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη και τη λίμνη Λεμάν, που της χαρίζει 
μαγικές εικόνες. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Λωζάνη – Γενεύη(70χλμ.) – Ανεσσύ «Βενετία της Γαλλίας» (40χλμ.) 
– Λωζάνη (110χλμ.) 
Πρωινό και αναχωρούμε για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης», την κομψή και κοσμοπολίτικη 
Γενεύη. Είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ελβετίας, χτισμένη στο σημείο όπου 
εκβάλει ο Ροδανός ποταμός στη λίμνη της Γενεύης (ή λίμνη Λεμάν) με το διάσημο και 
ψηλότερο σιντριβάνι της Ευρώπης το Jet d'Eau. Έδρα πολλών διεθνών οργανισμών, όπως το 
ευρωπαϊκό τμήμα του Ο.Η.Ε., η UNICEF, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το CERN και ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών. Στην περιήγησή μας θα δούμε σημαντικά 
κτίρια στην περιοχή της παλιάς πόλης, όπως ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου, που 
χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, την οικία Ταβέλ που είναι η παλαιότερη της Γενεύης και 
σήμερα λειτουργεί ως μουσείο και το Παλάτι των Εθνών που στεγάζει την Έδρα της Κοινωνίας 
των Εθνών. Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα 
δρομάκια, τα παραδοσιακά καφέ και τα εντυπωσιακά μαγαζιά. Ελεύθερος χρόνος στη Γενεύη 
για γεύμα εξ ιδίων και στη συνέχεια, για όποιον το επιθυμεί προαιρετικά θα 
πραγματοποιήσουμε μια μοναδική εκδρομή στο μοναδικό Annecy. Η πόλη Annecy βρίσκεται 
μεταξύ Γενεύης και Chambery, στην περιοχή Haute-Savoie της ανατολικής Γαλλίας και η 
ιστορία της ξεκινάει από το 10ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε από τους πρίγκιπες της Σαβοΐας στο 
κέντρο της ομώνυμης λίμνης. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δημοφιλείς αλπικούς 
προορισμούς, αλλά και μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες πόλεις της Γαλλίας, η οποία 
έχει λάβει το προσωνύμιο «Βενετία της Γαλλίας» και όχι άδικα. Εντυπωσιακά κανάλια 
συνδέουν τις περιοχές μεταξύ τους, γραφικές κατοικίες και καταστήματα απλώνονται κατά 
μήκος της λίμνης, ενώ το ιστορικό μνημείο Palais De L'ile που δεσπόζει στο κέντρο της, 
χτισμένο μέσα στο νερό, αποτελεί το σήμα-κατατεθέν της πόλης.  Στη συνέχεια, επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη. Διανυκτέρευση. 
 

3η  ημέρα: Λωζάνη – Ιντερλάγκεν (165 χλμ.) – Λουκέρνη (60χλμ.) – Ζυρίχη 
(52χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση  για το κοσμοπολίτικο  χειμερινό θέρετρο του Interlaken. Χτισμένο 
ανάμεσα σε δύο λίμνες και κυκλωμένο από βουνοκορφές των Άλπεων, αποπνέει χλιδή, 
πολυτέλεια και ομορφιά. Ελεύθερος χρόνος για μία σύντομη βόλτα στο κέντρο της πόλης. 
Στη συνέχεια, αναχώρηση για τη κουκλίστικη Λουκέρνη. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 
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κάνουμε μια πλήρη περιήγηση στην εντυπωσιακή παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις 
των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. 
Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Kapellbrücke 
(Καπελμπρίκε), που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε 
ξύλο. Θα δούμε, επίσης, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο που δίνουν 
στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Ακόμα, θα θαυμάσουμε τον Ναό των Ιησουιτών με τον 
χαρακτηριστικό τρούλο και τον Κήπο των Παγετώνων με το Λιοντάρι της Λουκέρνης. Χρόνος 
ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων. Μετά από μία σύντομη διαδρομή, θα φτάσουμε στην 
οικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, τη Ζυρίχη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Ζυρίχη – Κουρ (120χλμ.) – Διαδρομή με το μοναδικό αλπικό τρένο 
Σεν Μόριτζ & Νταβός – Ζυρίχη (148χλμ.) 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια 
ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο St Moritz, το οποίο είναι 
χτισμένο σε υψόμετρο 1580 μέτρων, με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 
προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. 
Θα επιβιβαστούμε στο Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό 
κέντρο St Moritz. Η διαδρομή, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες, διαρκεί δυόμιση ώρες 
περίπου και είναι γεμάτη αντιθέσεις, θα σας μείνει αξέχαστη. Στη συνέχεια, αναχωρούμε με 
το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός. Ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τη φυσική ομορφιά. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 
 

5η  ημέρα: Περιήγηση στη Ζυρίχη – Καταρράκτες Ρήνου (44χλμ.) – Βασιλεία 
(130χλμ.) – Πτήση επιστροφής 
όπου θα δούμε τη Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Fraumünster  (Φραουμνίστερ) με τα 
περίφημα βιτρό, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με τη μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της 
Ευρώπης, το Δημαρχείο, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Le Corbusier (Λε Κουρμουζιέ), 
κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Ελεύθερος χρόνος για να πραγματοποιήσετε τις 
τελευταίες σας αναμνηστικές αγορές. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για τους καταρράκτες 
του ποταμού Ρήνου, οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης. 
Ένα ανεπανάληπτο θέαμα γεμάτο ιστορίες και δοξασίες. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για την 
Βασιλεία. Η πόλη «μοιράζεται» ανάμεσα σε Ελβετία, Γερμανία και Γαλλία, στις όχθες του 
ποταμού Ρήνου, ο οποίος τη χωρίζει σε δύο μέρη: την Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και την 
Kleinbasel (Μικρή Βασιλεία). Σήμερα είναι η ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελβετίας και 
φιλοξενεί τα περισσότερα μουσεία πολιτισμού και έργων τέχνης της χώρας. Κατά την 
περιήγησή μας στην πόλη, θα δούμε τον υπέροχο καθεδρικό ναό Münster (Μύνστερ), την 
Markplatz και το Δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early booking 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Movenpick 4* (Λωζάνη) 
Zuri by Fassbind 4* (Ζυρίχη)  

619€ 699€ 569€ 649€ 229€ 

Movenpick 4* (Λωζάνη) 
Kameha Grand 5*(Ζυρίχη) 

649€ 729€ - - 249€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines 
 

 
02/01 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

12:30 – 13:50 

  A34136 

06/01 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

19:40 – 23:00 

A34163 

 
Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή. 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 
- Προαιρετική εκδρομή με το  Αλπικό τρένο: 95€/ενήλικα & 75€/παιδιά 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack κλπ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Χριστούγεννα στη Βόρεια Ιταλία 
Τρεβίζο – Βενετία – Πάντοβα – Βερόνα – Μιλάνο – Γένοβα – Κόμο – 

Λίμνη Ματζιόρε – Μπολόνια 

5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 
Εγγυημένη αναχώρηση για: 24/12/22 – 28/12/22 

 
1η ημέρα: Πτήση για Τρεβίζο – Βενετία (42 χλμ.) – Μέστρε (12 χλμ.) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναχώρηση για το Τρεβίζο (Βενετία). Άφιξη και 
επιβίβαση στο λεωφορείο για να ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στην «Πόλη του νερού», 
όπως ονομάζεται αλλιώς το Τρεβίζο. Η πόλη περιστοιχίζεται από βενετσιάνικα τείχη που 
χρονολογούνται από το 1515, ενώ η μαρμάρινη πύλη Πόρτα Σαν Τομάζο αποτελεί τη βόρεια 
είσοδο του Τρεβίζο και είναι διακοσμημένη με ένα φτερωτό λιοντάρι. Πανέμορφα κανάλια, 
καταπράσινα τοπία και αμπελώνες, γραφικές πλατείες και μεσαιωνικά κτίρια συνθέτουν μια 
μαγική εικόνα και υπόσχονται μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για την Γαληνοτάτη, όπως ονομαζόταν η Βενετία κατά την περίοδο της κυριαρχίας της. Θα 
γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, την πατρίδα 
του Καζανόβα και του ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο 
αιώνα. Μεταφορά στο Τρονκέτο, από όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για τη φημισμένη 
Πιάτσα Σαν Μάρκο, το «ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης» κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί θα 
δούμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το περίφημο παλάτι των Δόγηδων, 
που χτίστηκε στα μέσα του 14ου αιώνα, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές και την 
περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και τα κτίρια της 
σε βενετσιάνικο-γοτθικό ρυθμό θα σας αφήσουν άφωνους. Ελεύθερος χρόνος για καφέ ή 
cocktail Μπελίνι, το εθνικό ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του 
Αγίου Μάρκου. Μπορείτε να επισκεφθείτε κατ’ ιδίαν με καραβάκι ένα από τα νησάκια 
Burano και Murano, που βρίσκονται κοντά στην Βενετία. Στη βόλτα σας αυτή στο Burano θα 
σας εντυπωσιάσουν τα πολύχρωμα σπιτάκια και στο Murano θα δείτε τη διαδικασία 
παρασκευής γυαλιού στα σχετικά εργαστήρια. Εάν γευματίσετε οπουδήποτε στη Βενετία 
είναι ευκαιρία να δοκιμάσετε αυθεντικό ιταλικό κρασί. Μεταφορά στο Μέστρε, όπου 
βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για δείπνο. 

 
2η ημέρα: Μέστρε – Πάντοβα (37 χλμ.) – Βερόνα (97 χλμ.)  – Μιλάνο (157 
χλμ.) 
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την Πάντοβα, η οποία είναι πιθανόν η  αρχαιότερη  πόλη 
της Βόρειας Ιταλίας, σύμφωνα με την ημερομηνία ίδρυσης της τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους 
Τρώες. Θα επισκεφθούμε το φημισμένο Πανεπιστήμιό της, ένα από τα αρχαιότερα της 
Ευρώπης, την  μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Αντωνίου με τους βυζαντινούς τρούλους και 
τον πολυτελή εσωτερικό διάκοσμο, που είναι ένας από τους σημαντικότερους λατρευτικούς 
χώρους της Ιταλίας και την Prato della Valle, μια ελλειπτική πλατεία 88.000 τ.μ. Συνεχίζουμε 
για την ποιητική Βερόνα, την πόλη των «αιώνιων εραστών» του Σαίξπηρ. Η μεσαιωνική 
συνοικία του ιστορικού κέντρου, η σχεδόν άθικτη από τον χρόνο αρένα, το πιο καλά 
διατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Ευρώπης, οι ιστορικές πλατείες Ντέι Σινιόρι και Έρπε 
και το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας είναι τα αξιοθέατα 
που θα επισκεφθούμε. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Μιλάνο. 
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3η ημέρα: Μιλάνο – Γένοβα (145 χλμ.) – Μιλάνο (145 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γένοβα, την επονομαζόμενη "la Superba" (η Εκπληκτική), η 
οποία δεν έχει απλώς «μια ομορφιά που σου σκίζει την καρδιά», όπως έλεγε ο Γκιστάβ 
Φλομπέρ, αλλά είναι μια σύγχρονη πόλη με στιβαρό παρελθόν, που δεν σταματά να 
απολαμβάνει τις μεταμορφώσεις της. Θα περπατήσουμε στην οδό Via Garibaldi, η οποία το 
2006 ανακηρύχθηκε σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, που 
περιστοιχίζεται από τα αναγεννησιακά παλάτια που έχτισαν οι πλουσιότερες οικογένειες της 
Γένοβας τον 16ο και 17ο αιώνα. Δεν γίνεται, βέβαια, να μην επισκεφτούμε το σπίτι-μουσείο 
του Χριστόφορου Κολόμβου και να διαβούμε την Porta Sant’Andrea ή Soprana, που χτίστηκε 
για να προστατευτεί η θρυλική Γένοβα από τις επιθέσεις των κατακτητών. Στη συνέχεια, θα 
επιστρέψουμε στο Μιλάνο, το σπουδαιότερο εμπορικό κέντρο της Ιταλίας, τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας, συνώνυμο της μόδας, αφού εδώ δημιουργούνται οι νέες 
τάσεις και το ντιζάιν και έχουν τη βάση τους κάποιοι από τους μεγαλύτερους ιταλικούς 
οίκους μόδας. Η μεγαλοπρέπεια των κτιρίων και το μέγεθος του Καθεδρικού Ναού γοτθικού 
ρυθμού Ντουόμο είναι επιβλητικά και σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Ακριβώς στο πλάι 
του Καθεδρικού, βρίσκεται η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, μια εμπορική στοά 
διακοσμημένη με ψηφιδωτά, με συμβολισμούς και με μία ιδιαίτερη γυάλινη οροφή που θα 
τραβήξει αμέσως την προσοχή σας, όπως φυσικά και τα κομψά καταστήματα και καφέ που 
υπάρχουν μέσα σε αυτήν. Θα περπατήσουμε όλη τη στοά και σίγουρα θα νιώσετε την αύρα 
και τη μεγαλοπρέπειά της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο. 
 
4η ημέρα: Μιλάνο – Κόμο (51 χλμ.) – Λίμνη Ματζιόρε (85 χλμ.) – Μιλάνο (88 
χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τα ομορφότερα μέρη της Βόρειας Ιταλίας. Πρώτος σταθμός μας, 
η πόλη του Κόμο, που περιβάλλεται από την πληθωρική Λίμνη, όπου η ρομαντική 
ατμόσφαιρα και το φυσικό κάλλος της περιοχής αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για πολλούς 
συγγραφείς και ποιητές. Το τοπίο είναι μαγικό και δεν είναι τυχαίο που διάσημοι αστέρες 
του σινεμά και του τραγουδιού έχουν αγοράσει σπίτια στην περιοχή. Για να απολαύσετε όλα 
αυτά, αν ο χρόνος το επιτρέψει, προτείνουμε μια πανέμορφη βόλτα στη λίμνη με prive 
καραβάκι. Κατά τα άλλα, στην περιπλάνησή σας στο Κόμο, μπορείτε να δείτε τον πανέμορφο 
Καθεδρικό, που είναι αφιερωμένος στην Παναγία και στην αυλή του οποίου γίνεται παζάρι 
τοπικών προϊόντων, τις πλατείες Mazzini και Cavour που εκπνέουν ρομαντισμό και να 
σεργιανήσετε στα πλακόστρωτα σοκάκια θαυμάζοντας το γαλήνιο τοπίο. Στη συνέχεια, 
αναχωρούμε για τη λίμνη Maggiore, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Άλπεων και είναι η 
δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Το μέρος θα σας εντυπωσιάσει από την εξωτική του 
ομορφιά. Ιδιαίτερα θα σας αρέσει η Stresa και τα νησάκια των Boromei. Ελεύθερος χρόνος 
για φωτογραφίες και φαγητό, για το οποίο συνιστούμε να δοκιμάσετε αυθεντικό ριζότο ή 
πίτσα σε παραδοσιακή τρατορία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο 
Μιλάνο. 
 

5η ημέρα: Μιλάνο – Μπολόνια (215 χλμ.) – Πτήση επιστροφής 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση  για την Μπολόνια, μια γραφική πόλη, που από μακριά μοιάζει 
με έναν πίνακα ζωγραφικής αφιερωμένο στον μεσαίωνα. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης, ακολουθώντας τις αναρίθμητες στοές και τα πλακόστρωτα δρομάκια και 
θα επισκεφθούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα του τόπου. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από 
την καρδιά της πόλης, την πολυσύχναστη πλατεία Piazza Magione με την μεσαιωνική όψη 
της και θα συναντήσουμε εκεί την επιβλητική Βασιλική του Αγίου Πετρώνιου, που θα μας 
σαγηνεύσει μέσα από τη γοτθική της αρχιτεκτονική. Θα διασχίσουμε τον εμπορικό δρόμο Via 
dell’Indipendenza και θα  ανακαλύψουμε όλους τους μικρούς και μεγάλους θησαυρούς της 
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τοπικής αγοράς !Στον ελεύθερο σας χρόνο απολαύστε μία βόλτα πλάι στα περίφημα κανάλια 
της πόλης όπως το ρομαντικό Reno και κάντε μία στάση στους δημοφιλείς πύργους της 
Μπολόνια. Περάστε από τον πιο ψηλό πύργο του κόσμου, τον Asinelli και ανεβείτε στον 
πύργο Garisenda για να αντικρύσετε την μαγευτική θέα της πόλης που απλώνεται μπροστά 
στα μάτια σας. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια για την πτήση της 
επιστροφής. 
 

Τιμοκατάλογος 
 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Novotel Venezia 

Mestre Castellana 4* 

Μέστρε  

& 

UNAHOTELS 

Scandinavia 4* 

Μιλάνο (ημικεντρικό) 

 

489€ 589€ 345€ 445€ - - 185€ 

*Οι early booking τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 08/12/2022 

**Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
 
Πτήσεις με Ryanair 

 

24/12 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΤΡΕΒΙΖΟ 

(ΒΕΝΕΤΙΑ) 

06:15 – 07:10 

28/12  
ΜΠΟΛΟΝΙΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟNIKH 
16:40 – 19:35 

 

  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Τρεβίζο 
(Βενετία) και για το δρομολόγιο Μπολόνια – Θεσσαλονίκη 

✔ Μία αποσκευή  καμπίνας 10 κιλών και μία μικρή τσάντα ανά άτομο 

✔ Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές 
λεωφορείο 

✔ Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ελληνόφωνος, επίσημος τοπικός ξεναγός στις ξεναγήσεις του προγράμματος 

✔ Διαμονή στα επιλεγμένα  ξενοδοχεία  για 1 διανυκτέρευση στο Μέστρε και για 3 
διανυκτερεύσεις στο Μιλάνο 

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

x Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
x Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, επισκέψιμους χώρους 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
x Check point: 40€ 
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Ρώμη 
6 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

 Χριστούγεννα: 24/12 - 29/12 
 Θεοφάνια: 02/01 – 07/01 

 
1η ημέρα: Πτήση για Ρώμη  – Τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο – Ρώμη By night  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Για όσους το επιθυμούν σας προτείνουμε μια 
προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της Ρώμης, για να τη δείτε 
όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε 
την Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλίας, 
την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρηνάλιο, 
όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza 
Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα 
περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και 
τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και 
κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού. 
Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Ρώμη – Περιήγηση πόλης  
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ξεκινάμε την πεζή ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της «Αιώνιας 
Πόλης» με το πιο αντιπροσωπευτικό κτίριο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το επιβλητικό 
Κολοσσαίο και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη 
ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της 
αυτοκρατορίας. Σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους 
της Ευρώπης. Στην Piazza Venezia θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο 
στον Vittorio Emanuele II, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Το μνημείο 
περιέχει τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω από το 
άγαλμα της Ιταλίας μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται μπροστά από τον λόφο του 
Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η 
αρχαία πόλη. Θα δούμε επίσης την πλατεία με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο του Ραμσή ΙΙ, το 
οποίο αρχικά βρισκόταν στο Circus Maximus. Ακολουθεί η διάσημη Fontana di Trevi, όπου 
μπορούμε να ρίξουμε ένα νόμισμα κάνοντας μια ευχή, που κατά την παράδοση θα μας φέρει 
ξανά στη Ρώμη. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται η διάσημη Piazza di Spagna, που γίνονται οι 
περίφημες επιδείξεις μόδας. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης και ελεύθερη 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
 

3η ημέρα: Ρώμη – Μουσεία Βατικανού, Βασιλική Αγ. Πέτρου – Πάνθεον – 
πλατεία Navona 
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού. Θα ξεκινήσουμε 
από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας 
εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά 
του Μιχαήλ Άγγελου και τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που δεσπόζει πάνω από τον 
Παπικό Βωμό, έργο του Μπερνίνι. Έπειτα θα ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, που 
ανήκουν στα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των γλυπτών, των 
χαλιών, των παπύρων και των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Capella 
Sistina, το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της Καθολικής 
Εκκλησίας, του οποίου η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Michelangelo. Το απόγευμα θα 
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επισκεφθούμε ένα από τα  πιο όμορφα και γοητευτικά αξιοθέατα στη Ρώμη, το Πάνθεον, 
έναν παγανιστικό ναό μεγαλύτερο των 2000 ετών, αφιερωμένο σε όλους τους θεούς, τόσο 
καλοδιατηρημένο που θεωρείται ακόμα και σήμερα, ένα από τα πιο σημαντικά 
αρχιτεκτονικά κτήρια του Δυτικού κόσμου. Στη συνέχεια, θα δούμε το Palazzo Montecitorio 
ή αλλιώς το κοινοβούλιο της Ρώμης, όπου βρίσκεται και η αυθεντική στήλη του Αδριανού. 
Έπειτα, θα περάσουμε από την όμορφη και γοητευτική πλατεία Navona που είναι γεμάτη με 
εστιατόρια και υπαίθριους ζωγράφους. Αυτή ήταν η θέση των αθλητικών εκδηλώσεων κατά 
τον 1ο αιώνα μ.Χ. Στην πλατεία θα θαυμάσουμε τις τρεις κρήνες με πιο εντυπωσιακή την 
περίφημη Κρήνη των Τεσσάρων Ποταμών του Μπερνίνι. Το σύμπλεγμα απεικονίζει τέσσερις 
ποταμούς, καθέναν από διαφορερική ήπειρο. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό ή ποτό στη 
φημισμένη πλατεία που το βράδυ σφύζει από ζωή. 
 
Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε 
συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (30€ περίπου για ενήλικες και 20€ 
περίπου για παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου. Σε 
διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας στα 
Μουσεία του Βατικανού. 
 

4η ημέρα: Ρώμη – Προαιρετική εκδρομή στο Τίβολι (42 + 42 χλμ.) 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της Ρώμης. Για όσους το επιθυμούν 
προτείνουμε μια εκδρομή στο πανέμορφο Τίβολι, όπου θα θαυμάσουμε τους παγκοσμίως 
γνωστούς κήπους και τη βίλα του Καρδινάλιου Εστέ, που χτίστηκαν το 16ο αιώνα και 
διαθέτουν 100 κρήνες. Ακόμη, θα δούμε και την εξοχική κατοικία του αυτοκράτορα Αδριανού 
(2ος αιώνας μ.Χ.) που διαθέτει ένα μεγάλο υπαίθριο μουσείο ανακατασκευών των 
αγαπημένων κτιρίων του αυτοκράτορα Αδριανού. (Κόστος προαιρετικής εκδρομής: 40€) 
 

5η ημέρα: Ρώμη – Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία (280 + 280 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερη ημέρα. Για όσους το επιθυμούν σας προτείνουμε  
μια εκδρομή στη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της 
αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. Στην πανοραμική ξενάγησή μας, θα δούμε την Piazza San Giovanni με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ 
Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την 
Piazza della Signoria, την οποία στολίζουν το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του 
αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Palazzo Vecchio, που στεγάζει 
σήμερα το Δημαρχείο της πόλης και η Loggia με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων 
γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Uffizi, (εξωτερική επίσκεψη) την 
ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Ponte Vecchio με τα αμέτρητα 
κοσμηματοπωλεία, και την Piazza della Repubblica, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της 
Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Arcone και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. 
Ελεύθερος χρόνος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Palazzo Pitti, 
την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Χρόνος ελεύθερος για να εξερευνήσετε την ξακουστή 
αγορά της Φλωρεντίας. Το βράδυ επιστροφή στη Ρώμη. (Κόστος προαιρετικής εκδρομής: 
70€) 

 
6η ημέρα: Ρώμη – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και λίγος ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

bookin
g 

Κανονικ
ή τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 
ετών 
Early 

booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 
ετών 
Early 

booking 

2ο Παιδί 
2-12 
ετών 

Κανονική 
τιμή 

Επιβάρυνσ
η 

μονόκλινου 

Al Manthia 4* 
(κεντρικό) 

Fontana di Trevi 
489€ 589€ 345€ 445€ 345€ 445€ 255€ 

 Trevi 
Collection4* 

(κεντρικό) Spagn
a 

525€ 625€ 345€ 445€ 325€ 425€ 265€ 

*Οι early booking τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 05/11/2022 για την αναχώρηση στις 24/12 
και έως 16/11/2022 για την αναχώρηση στις 02/01/2023 

**Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

 

 

24/12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΩΜΗ 16:20-17:00 

29/12 ΡΩΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18:05-20:45 

02/01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΩΜΗ 15:45-16:25 

07/01 ΡΩΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13:15-15:55 

Πτήσεις με RYANAIR 

 
  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια & διαμονή) -60€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair  για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Ρώμη – 
Θεσσαλονίκη 

✔ Μία αποσκευή καμπίνας 10 κιλών  και μία μικρή τσάντα  

✔ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Ρώμης 

✔ Περιηγήσεις και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ελληνόφωνος, επίσημος τοπικός ξεναγός στις ξεναγήσεις του προγράμματος 

✔ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για 5 διανυκτερεύσεις με πρωινό 
καθημερινά 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

x Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
x Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, επισκέψιμους χώρους 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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BENELUX – Κάτω Χώρες 
6 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση για 24/12/22 – 29/12/22 
Άμστερνταμ, ZaanseSchans, Μάρκεν, Βόλενταμ, Ρότερνταμ, Ντελφτ, 

Χάγη, Βρυξέλλες, Γάνδη, Μπρυζ, Βατερλό, Λουξεμβούργο 

 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Άμστερνταμ Περιήγηση πόλης –Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο και γνωριμία με την πόλη. Στην περιήγησή μας στα αξιοθέατα της πόλης που 
«επιπλέει» θα δούμε τον παραδοσιακό «Μύλο του Rembrandt» στις όχθες του ποταμού 
Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το επιβλητικό «Rijksmuseum», την πανύψηλη 
«Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» και τον Κεντρικό Σταθμό. Θα δούμε, 
επίσης, την πλατεία Νταμ με τα βασιλικά ανάκτορα και τη Νέα Εκκλησία, τις πλατείες 
Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού σιδηροδρομικού σταθμού, το 
γραφικό Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στη μεγάλη πλατεία με τη Λυρική Σκηνή. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ προτείνουμε έναν περίπατο στα στενά 
σοκάκια της περίφημης συνοικίας «Τα Κόκκινα Φανάρια» και στην περιοχή γύρω από την 
Πλατεία Dam. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Άμστερνταμ – Zaanseschans (20χλ.) – Βόλενταμ (25χλμ.) – 
Μάρκεν (17 χλμ.) – Άμστερνταμ (25χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Κατόπιν αναχωρούμε και διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της 
Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια θα φθάσουμε στο φημισμένο και 
πανέμορφο χωριό Zaanse Schans με τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με 
επίσκεψη στα γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Βόλενταμ και Μάρκεν. Κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής θα επισκεφτούμε και ένα τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «Η Μικρή 
Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς παρασκευάζουν τα 
περίφημα ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. 
Επιστροφή το μεσημέρι στο Άμστερνταμ. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τα φημισμένα 
μουσεία Βαν Γκογκ (Van Gogh), με τη μεγαλύτερη συλλογή πινάκων του Ολλανδού ζωγράφου 
Βαν Γκογκ, αλλά και άλλων σύγχρονών του καλλιτεχνών, καθώς και Rijks (Ρικσμουζέουμ) - το 
καλύτερο μουσείο του Άμστερνταμ και ένα από τα καλύτερα του κόσμου, στο οποίο 
εκτίθενται ως επί το πλείστον φημισμένοι πίνακες του ολλανδικού χρυσού αιώνα, όπως των 
Ρεμπράντ, Βερμεέρ, Φρανς Χαλς και άλλων μεγάλων ζωγράφων. Επίσης, μπορείτε να 
απολαύσετε μια κρουαζιέρα στα πανέμορφα κανάλια της πόλης. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Άμστερνταμ –  Ρότερνταμ (78χλμ.) – Ντελφτ (16χλμ.) – Χάγη 
(11χλμ.) – Βρυξέλλες (177 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το Ρότερνταμ, στις εκβολές του ποταμού 
Ρήνου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με ουρανοξύστες,  
μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και εντυπωσιακές γέφυρες 
όπως οι Willem και Erasmus. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς την πρώτη πρωτεύουσα 
του Ολλανδικού κράτους, τη μεσαιωνική πόλη Ντελφτ, με το πανέμορφο ιστορικό κέντρο και 
τους μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Συνεχίζουμε για την πόλη της «Ειρήνης», τη Χάγη, 
έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Εκεί, θα δούμε το 
περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης» και τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και 
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Πρεσβείες που συγκροτούν την πιο κομψή, καθώς και μεγαλύτερη και κοσμικότερη παραλία 
της Ολλανδίας, το Scheveningen. Αργά το απόγευμα άφιξη στις Βρυξέλλες. Σύντομη 
περιήγηση στην πόλη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 
4η ημέρα: Βρυξέλλες – Γάνδη (55χλμ.) – Μπρυζ  (56 χλμ) – Βρυξέλλες 
(100χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για τη γραφική Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες 
πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας, η πόλη που 
υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Στην περιήγηση μας 
στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης θα δούμε το κάστρο των ιπποτών και τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Βονιφάτιου όπου βρίσκονται έργα του γνωστού ζωγράφου Ρούμπεν, του 
Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις 
ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, την Μπρυζ. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης και θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο 
νοσοκομείο στην Ευρώπη, αυτό του Αγίου Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας, τη 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους 
κήπους Arends και, τέλος, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο, 
μοναδικό στολίδι της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στις 
Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση.  

 
5η ημέρα: Βρυξέλλες – Bατερλό (29χλμ.)  – Λουξεμβούργο (190 χλμ.) – 
Βρυξέλλες (200χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το μνημείο του Βατερλό στο σημείο που έγινε 
η τελευταία μάχη του Ναπολέοντα Α’ στις 18 Ιουνίου 1815, που αποτελεί ένα από τα πιο 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τις Αρδέννες, με τα 
καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα θα 
επισκεφθούμε το μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Παναγίας, 
την εντυπωσιακή Κόκκινη Γέφυρα και τα τείχη της πόλης των τραπεζών. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση. 

 
6η ημέρα: Βρυξέλλες Περιήγηση πόλης – Σαρλερουά πτήση επιστροφής 
(62 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για ξενάγηση στην πόλη. Θα δούμε την 
πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το 
Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του 
Μανεκέν Πις που είναι το σύμβολο της πόλης, το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, 
τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτίρια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και, τέλος, το 
Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. Λίγος ελεύθερος χρόνος στο κέντρο 
της πόλης και έπειτα μεταφορά στο Σαρλερουά απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Κανονική τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

 Leonardo Rembrandtpark 4* 
Άμστερνταμ (ημικεντρικό)  

& 
First Euroflat 4*  

Βρυξέλλες (ημικεντρικό) 
 

625€ 695€ 515€ 585€ 265€ 

*Οι early booking τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 04/11/2022 
** Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
 

Πτήσεις με Transavia & Ryanair 

 

24/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

– ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
10:30 – 12:40 

 

29/12 
ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ  – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
19:55 – 23:40 

 
  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid): 20€/άτομο 

 

Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με την Transavia για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – 
Άμστερνταμ  και με τη Ryanair για το δρομολόγιο Βρυξέλλες (Σαρλερουά) – 
Θεσσαλονίκη 

✔ Μία αποσκευή καμπίνας και μία μικρή τσάντα, συνολικού βάρους 10 κιλών 

✔ Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, με πολυτελές 
λεωφορείο 

✔ Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ελληνόφωνος, επίσημος τοπικός ξεναγός όπου απαιτείται 

✔ Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία για 2 διανυκτερεύσεις στο Άμστερνταμ  
και 3 διανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες 

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

x Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
x Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, επισκέψιμους χώρους 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
x Check point: 20€ 
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Χριστούγεννα στο Λονδίνο  
6 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση για: 22/12/22 – 27/12/22 
 

1η ημέρα: Λονδίνο – Ξενάγηση πόλης – Βρετανικό Μουσείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο 
Λονδίνο και γνωριμία με την πόλη. Στον δρόμο για το ξενοδοχείο θα πραγματοποιήσουμε 
μια πρώτη περιήγηση στις φωταγωγημένες χριστουγεννιάτικες συνοικίες της πόλης, που θα 
συναντήσουμε στη διαδρομή μεταξύ του αεροδρομίου και του ξενοδοχείου μας. Στη 
συνέχεια, θα περάσουμε από το φημισμένο Κensington, το Knightsbridge και τα περίφημα 
Harrods. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το πολυσύχναστο σταυροδρόμι της Ευρώπης, το Hyde 
Park Corner και περνώντας από το παλάτι Buckingham, το Αββαείο του Westminster και την 
πλατεία των κοινοβουλίων, με τον περίφημο ωρολόγιο πύργο Big Ben, θα απολαύσουμε την 
αριστοκρατική και επιβλητική υπόσταση της Βρετανικής πρωτεύουσας. Το London Eye, το 
City του Λονδίνου και οι ουρανοξύστες της ανατολικής πλευράς, με το υψηλότερο 
κατασκεύασμα της Δυτικής Ευρώπης, το Shard of Glass, θα μαγνητίσουν τα βλέμματα μας. 
Έπειτα, θα δούμε μια ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού αλλά και βικτωριανού Λονδίνου, τον 
περίφημο Πύργο του Λονδίνου και τις γέφυρες Tower Bridge και London Bridge. Θα 
κλείσουμε την πρώτη μας γνωριμία με το Λονδίνο με επίσκεψη στο Βρετανικό μουσείο, το 
τρίτο σημαντικότερο μουσείο του κόσμου. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα 
γλυπτά του Παρθενώνα, μια από τις διασημότερες συλλογές ελληνικών αρχαιοτήτων. Το 
βράδυ, με τη συνοδεία του ξεναγού μας, μπορείτε να κάνετε έναν περίπατο μέχρι το Covent 
Garden, όπου μπορείτε να πιείτε μια μπύρα στη βικτωριανή pub, Lyceum Tavern, στο 
βρετανικό μουσείο ή στο ατμοσφαιρικό bistrot-restaurant Neptune με τα υπέροχα 
θαλασσινά ή να πάρετε δείπνο σε κάποιο από τα υπέροχα art deco εστιατόρια του Covent 
Garden, όπως το Balthazar και το Tuttons ή ακόμη και το καλύτερο καφέ της πόλης, το 
Delaney, στο Αldwych. Απολαύσετε ένα cocktail στο roof garden του Me London ή ένα από 
τα περίφημα cocktail του Dandelyan στο Sea Containers, που βρίσκεται σε μια από τος πιο 
φαντασμαγορικές όχθες του Τάμεση. 
 

2η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή στο ανατολικό Λονδίνο – Αστεροσκοπείο 
Greenwich  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα μπορείτε να ακολουθήσετε την προαιρετική μας εκδρομή 
στο ανατολικό Λονδίνο. Θα ταξιδέψουμε κατά μήκος του Τάμεση, επισκεπτόμενοι τις 
πασίγνωστες γέφυρες London Bridge και Tower Bridge, πριν περάσουμε στα Docklands για 
να περπατήσουμε στα βήματα του Jack του Αντεροβγάλτη. Η ξενάγησή μας θα μας 
προσφέρει φαντασμαγορικές όψεις από το Λονδίνο μέχρι το Greenwich, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών ιστορικών αξιοθέατων και της νέας οικιστικής περιοχής των 
Docklands και του Canary Wharf. Στο γραφικό Greenwich, λίκνο της ιστορίας της βρετανικής 
ναυτιλίας, φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο, καθώς και το Ναυτικό Μουσείο. Μετά 
την επιστροφή μας, μπορείτε να διαθέσετε τον χρόνο σας στην πόλη και με τις προτάσεις του 
τοπικού μας συνοδού να επισκεφθείτε τα μέρη που εσείς θέλετε ιδιωτικά. Η δική μας 
πρόταση είναι να επισκεφθείτε προαιρετικά το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame 
Tussaud’s, το περίφημο ενυδρείο του Λονδίνου ή τον πασίγνωστο τροχό της χιλιετηρίδας, το 
London Eye. (Κόστος προαιρετικής εκδρομής: 45€ για τους ενήλικες & 35€ για τα παιδιά ) 
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3η ημέρα: Λονδίνο – Επίσκεψη στο γραφικό χωριό Datchet (25 χλμ.) - 
Κάστρο Ουίνδσορ (2,5 χλμ.) – Λονδίνο (30 χλμ.) 
Παίρνουμε ένα καλό πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το μαγευτικό χωριό 
Datchet, όπου το 1215 υπογράφτηκε η περίφημη Magna Carta. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη 
στην επίσημη κατοικία της βασιλικής οικογένειας τα τελευταία 860 χρόνια, το περίφημο 
Windsor Castle. Εκεί θα χαθούμε στους ατέλειωτους διαδρόμους του μεγαλύτερου σε χρήση 
κάστρου - παλατιού στον κόσμο. Οι αίθουσες με τις πορσελάνες, η αίθουσα των δείπνων του 
Waterloo, του ιπποτικού τάγματος Order of Garter, οι αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και 
της Βασίλισσας και ο διάδρομος του Αγίου Γεωργίου είναι μόνο μερικά από τα σημεία που 
θα δούμε. Στο τέλος της περιήγησής μας μας περιμένει η περίφημη σκεπαστή Βικτωριανή 
αγορά. Πρόκειται για μια από τις γραφικότερες αγορές της Αγγλίας που διατηρεί αναλλοίωτη 
την αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα. Βρίσκεται στην καρδιά του πανέμορφου χωριού 
στις όχθες του Τάμεση με το επιβλητικό Κάστρο να δεσπόζει στον χώρο. Επιστροφή το 
μεσημέρι στο κέντρο της πόλης και η πρότασή μας είναι μια επίσκεψη στο χριστουγεννιάτικο 
must-see της πόλης, το πολυκατάστημα με τις πιο φανταχτερές βιτρίνες Harrods, για ψώνια 
ή για ένα γεύμα στα περίφημα food halls. 

 
4η ημέρα: Λονδίνο – Περίπατος στο Southbank – Westminster 
Μετά από το πρωινό σήμερα, σας προτείνουμε έναν περίπατο στην ομορφότερη όχθη του 
Τάμεση, στο Southbank. Θα ακολουθήσουμε νότια κατεύθυνση μέχρι τον Τάμεση. 
Θαυμάζοντας το πανόραμα που σχηματίζεται στην Millenium Bridge, μεταξύ του καθεδρικού 
του Αγίου Παύλου και της Tate Modern, θα βρεθούμε στη νότια όχθη. Από εκεί και με 
κατεύθυνση προς τα ανατολικά, θα περιπλανηθούμε από τα Docklands έως το 
φουτουριστικό κτίριο του Δημαρχείου του Λονδίνου και την περίφημη Tower Bridge. Το 
γραφικό επίνειο του Λονδίνου, το St Catherine’s Docks, όπου πλήθος ταχύπλοων και 
ιστιοφόρων σκαφών βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο, αλλά και τα χαρακτηριστικά βικτωριανά 
πλακόστρωτα δρομάκια, όπου κάποτε σύχναζε ο Jack ο Αντεροβγάλτης, μπορούν να είναι η 
πρώτη μας επίσκεψη. Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε μια στάση για γεύμα σε κάποια 
από τις pub της νότιας όχθης ή να συνεχίσουμε με προορισμό το London Eye και τη γέφυρα 
του Westminster. H πλατεία των κοινοβουλίων, το Big Ben, το Αββαείο του Westminster και 
το πάρκο St James, με τα πάνω από 135 είδη πουλιών και τους περίφημους μαύρους κύκνους, 
αποτελούν σημεία αναφοράς της βρετανικής πρωτεύουσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας  
το μεσημέρι. 
 

5η ημέρα: Λονδίνο – Οξφόρδη (70 χλμ.) – Στράτφορτ απόν Εϊβον (60 χλμ.) – 
Λονδίνο (120 χλμ.) 
Σήμερα ακολουθήστε μας σε μια ολοήμερη προαιρετική εκδρομή σε μια από τις κοντινές στο 
Λονδίνο κομητείες. Αφού διασχίσουμε την κομητεία του Buckinghamshire, πρώτος μας 
σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη που αποτελεί θεμέλιο της 
Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης και σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol, που 
από το 1263 έχει τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών και το πασίγνωστο από τις 
ταινίες του Harry Potter, Christchurch College. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των 
Cotswolds, το χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας στην περιοχή των Μidlands, 
το Enstone, το Woodstock με την έδρα του δούκα του Marlborough και το Shipston-on-Stour 
θα φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό Stratford-upon-Avon, χτισμένο στις όχθες του 
Avon, την πόλη που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Shakespeare. Οι γραφικές όχθες του 
ποταμού, τα βικτωριανά σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια που χρονολογούνται από τον 16ο 
αιώνα, η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, όπου έχει ταφεί ο Shakespeare, θα αποτελέσουν 
σημεία αναφοράς της επίσκεψής μας. Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα 
χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο σπίτι του Shakespeare και το Βασιλικό 
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θέατρο. Εμείς σας προτείνουμε να γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο ή pub της 
γραφικής πόλης. (Κόστος προαιρετικής εκδρομής: 90€ για τους ενήλικες & 70€ για τα 
παιδιά ) 
 

6η ημέρα: Λονδίνο - Αεροδρόμιο – Πτήση επιστροφής 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο για τη μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και την πτήση της αναχώρησης για τη Θεσσαλονίκη. 
  

 
Τιμοκατάλογος 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Thistle 
Bloomsbury  

Park 3*  
(κεντρικό)  
Russel sq. 

695€ 765€ - - - - 290€ 

Royal National 3* 
(κεντρικό)  
Russel sq. 

725€ 795€ 385€ 455€ 495€      565€ 310€ 

 Holiday Inn 
Bloomsbury  

an IHG  
Hotel 4* 

(κεντρικό)  
Russel sq. 

785€ 855€ 385€ 455€ 385€ 455€ 325€ 

*Οι early booking τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 02/12/2022 

**Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 
 

 

Πτήσεις με Ryanair & Wizz Air 

 

22/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΛΟΝΔΙΝΟ 
06:10 – 07:40 

 
27/12  

ΛΟΝΔΙΝΟ – 

ΘΕΣΣΑΛΟNIKH 
15:35 – 20:55 

 

  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 8 ατόμων 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια & διαμονή): -140€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – 
Λονδίνο και με την Wizzair για το δρομολόγιο Λονδίνο – Θεσσαλονίκη 

✔ Μία αποσκευή 20 κιλών ανά 2 άτομα και μία μικρή τσάντα ανά άτομο 

✔ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Λονδίνου 

✔ Περιηγήσεις και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ελληνόφωνος, επίσημος τοπικός ξεναγός στις ξεναγήσεις του προγράμματος 

✔ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για 5 διανυκτερεύσεις με πρωινό 
καθημερινά 

 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

x Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
x Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, επισκέψιμους χώρους 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 
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All-time classic Παρίσι 
5  ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη  

Εγγυημένη αναχώρηση για: 20/12/22 - 24/12/22 
 

1η  ημέρα: Πτήση για Σαρλερουά – Ρεμς (170χλμ.) – Παρίσι Πανοραμική 
περιήγηση πόλης (144χλμ.) – Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για Σαρλερουά. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση για το Παρίσι. Στη διαδρομή θα 
πραγματοποιήσουμε ενδιάμεση στάση στην πόλη Ρεμς, όπου και θα κανουμε μία σύντομη 
περιήγηση. Θα θαυμάσουμε το πιο γνωστό αξιοθέατο της πόλης, τον καθεδρικό ναό, ο 
οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα και εκεί έγιναν πολλές τελετές στέψης Γάλλων βασιλέων. 
Ο  τελευταίος που στέφτηκε εκεί ήταν ο Κάρολος Χ το 1825. Συνεχίζοντας τη βόλτας μας, θα 
δούμε πολλά παραδείγματα Art Deco και Art Nouveau αρχιτεκτονικής σε όλη την πόλη. Η 
βιβλιοθήκη Carnegie (Bibliothèque Carnegie de Reims) είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα των 
γεωμετρικών σχημάτων και των μοτίβων λουλουδιών του στυλ Art Deco. Ελεύθερος χρόνος 
για καφέ και φαγητό. Μην παραλείψετε να ολοκληρώσετε την περιήγησή σας στο Art Deco 
με μια επίσκεψη στον φούρνο Pâtisserie Waïda και το Salon de Thé. Στη συνέχεια, αναχώρηση 
για το Παρίσι. Άφιξη και έναρξη της πανοραμικής μας περιήγησης. Μεταξύ άλλων, θα δούμε 
την Παναγία των Παρισίων, το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης και το Πάνθεον. Θα 
θαυμάσουμε τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, τον Άγιο Σουλπίκιο και θα οδηγηθούμε στη 
γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό του 
Αγίου Γερμανού. Θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο 
του Ναπολέοντα Α’ και θα καταλήξουμε στο Τροκαντερό όπου θα φωτογραφηθούμε με 
φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Θα δούμε ακόμα την Αψίδα του Θριάμβου, το Γαλλικό 
Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι και τους κήπους 
του Κεραμικού. Θα περάσουμε από τον Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, 
την Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
για τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. 
  

2η  ημέρα: Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί – Συνοικία Λατίνων 
– Ξενάγηση στο Λούβρο 
Σήμερα μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για να γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό 
κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο αυθαιρεσίας και 
καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής 
αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια, θα 
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί, η οποία περικλείει την πλατεία Βοζ και 
όπου βρίσκεται το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη συνοικία των Λατίνων. 
Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ 
σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι 
οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα 
μεταφερθούμε στον φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού 
χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από 
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Η διώροφη πρόσοψη και οι τρεις κιονοστοιχίες του 
συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη συνολική αισθητική. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο 
ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ είναι και ο ναός στον οποίο τελέστηκε κι 
ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, ιερέας του 
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ναού, έδωσε εντολή στον Henry Sully, κατασκευαστή ωρολογίων και αστρονόμο, να φτιάξει 
ένα ηλιακό ρολόι ώστε να μπορεί να υπολογίζει το Πάσχα και τις ισημερίες. Αυτή η 
μεσημβρινή γραμμή από ορείχαλκο τοποθετήθηκε κατά μήκος του δαπέδου και έφτασε 
μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, περίπου έντεκα μέτρα ύψος, στην κορυφή 
του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με έναν σταυρό. Θα συνεχίσουμε με το Λούβρο, όπου και 
θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί, μεταξύ άλλων, θα δούμε την 
Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης και την Ελληνική, 
τη Ρωμαϊκή και ένα μέρος της Αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης, θα θαυμάσουμε τους 
μοναδικούς πίνακες του “David” και του “De la Croix”. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το 
βράδυ, όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στο Paris By Night Τour για 
να θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη φωταγωγημένη. Θα απολαύσουμε μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα και έπειτα θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης και θα 
ανακαλύψουμε τη μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι. Μεταξύ άλλων, 
θα δούμε τη φωταγωγημένη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Στη συνέχεια, θα ανέβουμε στο 
ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία 
να γνωρίσουμε ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, βλέποντας 
τη βασιλική Σακρ Κερ, την πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και την οικία του Σαλβαντόρ 
Νταλί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

3η  ημέρα: Παρίσι – Ημερήσια εκδρομή στη Disneyland (32+32 χλμ.) 
Πρωινό και για όποιον το επιθυμεί, θα αναχωρήσουμε για την προαιρετική εκδρομή στον 
μαγικό κόσμο της Disneyland. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια 
και τα φαράγγια ή επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς. Επισκεφθείτε τον 
μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των Επτά Νάνων, του Πινόκιο και 
του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι 
μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας 
για καφέ και γεύμα εξ ιδίων. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Παρίσι – Ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία (Ντοβίλ – Τρουβίλ – 
Ονφλέρ)(240+240 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ακολουθήσει προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη 
Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά», 
παλιό αριστοκρατικό θέρετρο, στο οποίο σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή της αγορά, όπου κανείς μπορεί να βρει 
τοπικά προϊόντα. Τέλος, σας συνιστούμε μια φωτογραφία στη διάσημη παραλία της πόλης, 
όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνείς ταινίες. Στη συνέχεια, θα επιβιβαστούμε 
στο πούλμαν και θα διασχίσουμε την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών. Θα 
πάρουμε την Cote Fleurie και μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή θα φθάσουμε στο παλιό 
ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur. Πρόκειται για μία ιστορική περιοχή, 
αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι, που αποτέλεσε σημείο εκκίνησης όλων των 
μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Ελεύθερος χρόνος για αγορές, φαγητό και καφέ. 
Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Παρίσι ελεύθερος χρόνος – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στο Παρίσι για να απολαύσετε την πόλη. Σας προτείνουμε 
να κινηθείτε στην περιοχή της Όπερας, με τα πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ και 
Πρεντάμπ. Στη συνέχεια, μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Novotel La 
De Fence 4* 

399€  479€ 239€ 319€ 239€ 319€ 199€ 

BW 
Ronceray 
Opera 3* 

459€  539€ 389€ 469€ - - 279€ 

Holiday inn 
Opera 4* 

499€ 579€ 389€ 469€ - - 339€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 
Πτήσεις με Ryanair & Aegean Airlines 20/12/22 – 24/12/22 
 

 

20/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 

06:05 - 08:05 

  FR 4998 

 24/12 
ΠΑΡΙΣΙ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

12:30 - 16:30 

 A3 4284 
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid): 20€/άτομο 
- Paris by night: 35€/ενήλικα & 20€/παιδί 
- Disneyland: 120€/ενήλικα & 100€/παιδί έως 10 ετών (εισιτήριο και μεταφορά) 
- Νορμανδία: 70€/ ενήλικα & 40/€ παιδί 
- Ξενάγηση στο Λούβρο με επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό και ακουστικά: 40€/ενήλικα 

& 20€/παιδί 
 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις των Ryanair/Αegean 

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 10 κιλά με διαστάσεις 55x40x20εκ. 

✔ Μία μικρή τσάντα διαστάσεων 40x20x25εκ. 

✔ Προεπιλεγμένες διπλανές θέσεις στο αεροσκάφος 

✔ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό καθημερινά 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 
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All-time classic Παρίσι 
6 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση: 24/12/22 – 29/12/22 
 

1η  ημέρα: Παρίσι – Πανοραμική περιήγηση πόλης – Paris by night 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για τη γαλλική 
πρωτεύουσα. Άφιξη και γνωριμία με την πόλη, όπου, μεταξύ άλλων, θα δούμε την Παναγία 
των Παρισίων, το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης και το Πάνθεον. Θα θαυμάσουμε τα 
ανάκτορα του Λουξεμβούργου και τον Άγιο Σουλπίκιο, ενώ θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν 
Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού.  
Θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα 
Α’ και θα καταλήξουμε στο Τροκαντερό, όπου θα φωτογραφηθούμε με φόντο τον Πύργο του 
Άιφελ. Θα δούμε, ακόμα, την Αψίδα του Θριάμβου, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο 
του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι και τους κήπους του Κεραμικού. Θα 
περάσουμε από τον Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούμε για τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, όπου θα έχουμε και ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση. Για το βράδυ, όσοι 
επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στο Paris By Night Τour για να 
θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη φωταγωγημένη. Θα απολαύσουμε μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα και έπειτα θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης και θα 
ανακαλύψουμε τη μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι. Μεταξύ άλλων, 
θα δούμε τη φωταγωγημένη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Στη συνέχεια, θα ανέβουμε στο 
ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία 
να γνωρίσουμε ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, βλέποντας 
τη βασιλική Σακρ Κερ, την πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και την οικία του Σαλβαντόρ 
Νταλί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Παρίσι – Ξενάγηση στο Λούβρο – Μουσείο Fragonard – 
Βερσαλλίες   
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου μεταξύ άλλων θα 
δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την 
Ελληνική, τη Ρωμαϊκή και ένα μέρος της Αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης, θα θαυμάσουμε τους 
μοναδικούς πίνακες του “David” και του “De la Croix”. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούμε στο 
Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην ιστορία 
των αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά της κάθε κατηγορίας. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το ανάκτορο των Βερσαλλιών. Από το 1682 ως το 1789 οι 
Βερσαλλίες ήταν πρωτεύουσα της Γαλλίας. Σήμερα αποτελεί ένα από τα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στη διαδρομή μας θα ακούσουμε λεπτομερώς την 
πορεία του Βασιλιά Ήλιου Λουδοβίκου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας 
ολόκληρης πόλης από το μηδέν. Για όσους επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν κατ’ ιδίαν 
το παλάτι, ενώ σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά σχεδιασμένους 
κήπους. Επιστροφή στο Παρίσι και ελεύθερος χρόνος στην περιοχή της Όπερας, για βόλτα, 
καφέ και φαγητό. Διανυκτέρευση. 
 

3η  ημέρα: Παρίσι - Ημερήσια εκδρομή στη Disneyland (32+32 χλμ.) 
Πρωινό και για όποιον το επιθυμεί, θα αναχωρήσουμε για την προαιρετική εκδρομή στον 
μαγικό κόσμο της Disneyland. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια 
και τα φαράγγια ή επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς. Επισκεφθείτε τον 
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μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των Επτά Νάνων, του Πινόκιο και 
του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι 
μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας 
για καφέ και γεύμα εξ ιδίων. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Παρίσι – πλατεία Βαστίλης Συνοικία Μαραί – Συνοικία Λατίνων  
Σήμερα μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για να γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό 
κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο αυθαιρεσίας και 
καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής 
αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια, θα 
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί, η οποία περικλείει την πλατεία Βοζ και 
όπου βρίσκεται το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη συνοικία των Λατίνων. 
Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ 
σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι 
οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα 
μεταφερθούμε στον φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού 
χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από 
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Η διώροφη πρόσοψη και οι τρεις κιονοστοιχίες του 
συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη συνολική αισθητική. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο 
ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ είναι και ο ναός στον οποίο τελέστηκε κι 
ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, ιερέας του 
ναού, έδωσε εντολή στον Henry Sully, κατασκευαστή ωρολογίων και αστρονόμο, να φτιάξει 
ένα ηλιακό ρολόι ώστε να μπορεί να υπολογίζει το Πάσχα και τις ισημερίες. Αυτή η 
μεσημβρινή γραμμή από ορείχαλκο τοποθετήθηκε κατά μήκος του δαπέδου και έφτασε 
μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, περίπου έντεκα μέτρα ύψος, στην κορυφή 
του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με έναν σταυρό. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος στο 
κέντρο της πόλης για να γευματίσετε σε ένα από τα πολλά ατμοσφαιρικά εστιατόρια της 
Πόλης του Φωτός. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη, 
φωταγωγημένη με εκατομμύρια φωτάκια, Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων ή προαιρετική 
διασκέδαση στο διεθνούς φήμης καμπαρέ Μουλέν Ρουζ. Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Παρίσι – Ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία (Ντοβίλ – Τρουβίλ – 
Ονφλέρ)(240 + 240 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ακολουθήσει προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη 
Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά», 
παλιό αριστοκρατικό θέρετρο, στο οποίο σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή της αγορά, όπου κανείς μπορεί να βρει 
τοπικά προϊόντα. Τέλος, σας συνιστούμε μια φωτογραφία στη διάσημη παραλία της πόλης, 
όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνείς ταινίες. Στη συνέχεια, θα επιβιβαστούμε 
στο πούλμαν και θα διασχίσουμε την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών. Θα 
πάρουμε την Cote Fleurie και μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή θα φθάσουμε στο παλιό 
ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur. Πρόκειται για μία ιστορική περιοχή, 
αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι, που αποτέλεσε σημείο εκκίνησης όλων των 
μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Ελεύθερος χρόνος για αγορές, φαγητό και καφέ. 
Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
 

6η ημέρα: Παρίσι ελεύθερος χρόνος – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στο Παρίσι για να απολαύσετε την πόλη. Σας προτείνουμε να 
κινηθείτε στην περιοχή της Όπερας, με τα πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ και 
Πρεντάμπ. Στη συνέχεια, μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
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Τιμοκατάλογος 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Novotel La De 
Fence 4* 

699€  779€ 489€ 569€ 489€ 569€ 259€ 

BW Ronceray 
Opera 3* 

789€  869€ 599€ 679€ - - 299€ 

Holiday inn 
Opera 4* 

849€ 929€ 549€ 629€ - - 339€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines 

 

24/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΠΑΡΙΣΙ 

09:30 – 11:40 

   A34164 

29/12 
ΠΑΡΙΣΙ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

15:00 – 19:00 

 A34165 

 
Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -70 ευρώ 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean airlines 

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 55x40x23εκ. 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα/backpack κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 
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All-time classic Παρίσι 
5  ημέρες  αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη  

Εγγυημένες αναχωρήσεις για: 29/12/22 - 02/01/23  
& 02/01/23 –  06/01/23 

 
1η  ημέρα: Παρίσι – Πανοραμική περιήγηση πόλης – Paris by night 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για τη γαλλική 
πρωτεύουσα. Άφιξη και γνωριμία με την πόλη, όπου, μεταξύ άλλων, θα δούμε την Παναγία 
των Παρισίων, το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης και το Πάνθεον. Θα θαυμάσουμε τα 
ανάκτορα του Λουξεμβούργου και τον Άγιο Σουλπίκιο, ενώ θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν 
Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. 
Θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα 
Α’ και θα καταλήξουμε στο Τροκαντερό, όπου θα φωτογραφηθούμε με φόντο τον Πύργο του 
Άιφελ. Θα δούμε, ακόμα, την Αψίδα του Θριάμβου, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο 
του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι και τους κήπους του Κεραμικού. Θα 
περάσουμε από τον Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούμε για τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, όπου θα έχουμε και ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση. Για το βράδυ, όσοι 
επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στο Paris By Night Τour για να 
θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη φωταγωγημένη. Θα απολαύσουμε μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα και έπειτα θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης και θα 
ανακαλύψουμε τη μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι. Μεταξύ άλλων, 
θα δούμε τη φωταγωγημένη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Στη συνέχεια, θα ανέβουμε στο 
ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία 
να γνωρίσουμε ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, βλέποντας 
τη βασιλική Σακρ Κερ, την πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και την οικία του Σαλβαντόρ 
Νταλί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η  ημέρα: Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί – Συνοικία Λατίνων 
– Ξενάγηση στο Λούβρο 
Σήμερα μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για να γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό 
κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο αυθαιρεσίας και 
καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής 
αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια, θα 
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί, η οποία περικλείει την πλατεία Βοζ και 
όπου βρίσκεται το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη συνοικία των Λατίνων. 
Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ 
σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι 
οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα 
μεταφερθούμε στον φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού 
χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από 
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Η διώροφη πρόσοψη και οι τρεις κιονοστοιχίες του 
συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη συνολική αισθητική. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο 
ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ είναι και ο ναός στον οποίο τελέστηκε κι 
ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, ιερέας του 
ναού, έδωσε εντολή στον Henry Sully, κατασκευαστή ωρολογίων και αστρονόμο, να φτιάξει 
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ένα ηλιακό ρολόι ώστε να μπορεί να υπολογίζει το Πάσχα και τις ισημερίες. Αυτή η 
μεσημβρινή γραμμή από ορείχαλκο τοποθετήθηκε κατά μήκος του δαπέδου και έφτασε 
μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, περίπου έντεκα μέτρα ύψος, στην κορυφή 
του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με έναν σταυρό. Θα συνεχίσουμε με το Λούβρο, όπου και 
θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί, μεταξύ άλλων, θα δούμε την 
Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης και την Ελληνική, 
τη Ρωμαϊκή και ένα μέρος της Αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης, θα θαυμάσουμε τους 
μοναδικούς πίνακες του “David” και του “De la Croix”. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη, φωταγωγημένη με εκατομμύρια 
φωτάκια, Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων ή προαιρετική διασκέδαση στο διεθνούς φήμης 
καμπαρέ Μουλέν Ρουζ. Διανυκτέρευση. 
 

3η  ημέρα: Παρίσι – Ημερήσια εκδρομή στη Disneyland (32+32 χλμ.) 
Πρωινό και για όποιον το επιθυμεί, θα αναχωρήσουμε για την προαιρετική εκδρομή στον 
μαγικό κόσμο της Disneyland. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια 
και τα φαράγγια ή επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς. Επισκεφθείτε τον 
μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των Επτά Νάνων, του Πινόκιο και 
του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι 
μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας 
για καφέ και γεύμα εξ ιδίων. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Παρίσι – Ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία (Ντοβίλ – Τρουβίλ – 
Ονφλέρ)(240+240 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ακολουθήσει προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη 
Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά», 
παλιό αριστοκρατικό θέρετρο, στο οποίο σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή της αγορά, όπου κανείς μπορεί να βρει 
τοπικά προϊόντα. Τέλος, σας συνιστούμε μια φωτογραφία στη διάσημη παραλία της πόλης, 
όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνείς ταινίες. Στη συνέχεια, θα επιβιβαστούμε 
στο πούλμαν και θα διασχίσουμε την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών. Θα 
πάρουμε την Cote Fleurie και μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή θα φθάσουμε στο παλιό 
ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur. Πρόκειται για μία ιστορική περιοχή, 
αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι, που αποτέλεσε σημείο εκκίνησης όλων των 
μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Ελεύθερος χρόνος για αγορές, φαγητό και καφέ. 
Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Παρίσι ελεύθερος χρόνος – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στο Παρίσι για να απολαύσετε την πόλη. Σας προτείνουμε να 
κινηθείτε στην περιοχή της Όπερας, με τα πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ και 
Πρεντάμπ. Στη συνέχεια, μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 29/12/22 – 02/01/23 
 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Novotel La De 
Fence 4* 

599€  679€ 389€ 469€ 389€ 469€ 249€ 

BW Ronceray 
Opera 3* 

689€  769€ 599€ 679€ - - 289€ 

Holiday inn  
Opera 4* 

769€ 849€ 559€ 639€ - - 339€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines 29/12/22 – 02/01/23 
 

 

 

29/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΠΑΡΙΣΙ 

12:00 - 14:10 

  A3 4164 

02/01 
ΠΑΡΙΣΙ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

15:00 - 19:00 

 A3 4165 
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Τιμοκατάλογος 02/01/23 – 06/01/23 

 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Novotel La De 
Fence 4* 

589€  669€ 379€ 559€ 379€ 559€ 229€ 

BW Ronceray 
Opera 3* 

659€  739€ 589€ 669€ - - 269€ 

Holiday inn  
Opera 4* 

699€ 779€ 529€ 609€ - - 289€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines 02/01/23 – 06/01/23 
 

 

 

02/01 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΠΑΡΙΣΙ 

12:00 - 14:10 

  A3 4164 

06/01 
ΠΑΡΙΣΙ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

17:00 - 21:00 

 A3 4165 
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -70€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 
- Για την ξενάγηση στο Λούβρο και την Disneyland είναι απαραίτητη η δήλωση 

συμμετοχής με την κράτηση 
- Paris by night: 35€/ενήλικα & 20€/παιδί 
- Disneyland: 120€/ενήλικα & 100€/παιδί έως 10 ετών (εισιτήριο και μεταφορά) 
- Νορμανδία: 70€/ ενήλικα & 40/€ παιδί 
- Ξενάγηση στο Λούβρο με επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό και ακουστικά: 40€/ενήλικα 

& 20€/παιδί 
 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά με την Aegean  

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. με την Aegean 

✔ Μία χειραποσκευή έως 10 κιλά με διαστάσεις 55x40x20εκ. με την Ryanair 

✔ Μία μικρή τσάντα διαστάσεων 40x20x25εκ. με την Ryanair 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να 
χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 
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All-time classic Παρίσι  
7 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη  

Εγγυημένη αναχώρηση: 06/01/23 – 12/01/23 
 

1η  ημέρα: Πτήση για Παρίσι – Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Paris by night 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για τη γαλλική 
πρωτεύουσα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο μας, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ, όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στο Paris 
By Night Τour για να θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη φωταγωγημένη. Θα απολαύσουμε μια 
μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα και έπειτα θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της 
πόλης και θα ανακαλύψουμε τη μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι. 
Μεταξύ άλλων, θα δούμε τη φωταγωγημένη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Στη συνέχεια, 
θα ανέβουμε στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης. Εκεί θα 
έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης που δεν 
κοιμάται ποτέ, βλέποντας τη βασιλική Σακρ Κερ, την πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και 
την οικία του Σαλβαντόρ Νταλί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Παρίσι – Πανοραμική περιήγηση πόλης – Ξενάγηση στο Λούβρο  
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γνωριμία μας  με την πόλη, όπου, μεταξύ άλλων, θα δούμε την 
Παναγία των Παρισίων, το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης και το Πάνθεον. Θα 
θαυμάσουμε τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου και τον Άγιο Σουλπίκιο, ενώ θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και τον ναό 
του Αγίου Γερμανού. Θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί, το Μέγαρο των Απομάχων, τον 
τάφο του Ναπολέοντα Α’ και θα καταλήξουμε στο Τροκαντερό, όπου θα φωτογραφηθούμε 
με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Θα δούμε, ακόμα, την Αψίδα του Θριάμβου, το Γαλλικό 
Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι και τους κήπους 
του Κεραμικού. Θα περάσουμε από τον Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, 
την Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες 
και φαγητό εξ ιδίων στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, 
όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί, μεταξύ άλλων, θα 
δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης και την 
Ελληνική, τη Ρωμαϊκή και ένα μέρος της Αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης, θα θαυμάσουμε τους 
μοναδικούς πίνακες του “David” και του “De la Croix”. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της 
πόλης για βόλτες και φαγητό εξ ιδίων. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην 
πανέμορφη, φωταγωγημένη με εκατομμύρια φωτάκια, Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων ή 
προαιρετική διασκέδαση στο διεθνούς φήμης καμπαρέ Μουλέν Ρουζ. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Παρίσι – Ημερήσια εκδρομή στη Disneyland (32+32 χλμ.) 
Πρωινό και για όποιον το επιθυμεί, θα αναχωρήσουμε για την προαιρετική εκδρομή στον 
μαγικό κόσμο της Disneyland. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια 
και τα φαράγγια ή επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς. Επισκεφθείτε τον 
μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των Επτά Νάνων, του Πινόκιο και 
του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι 
μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας 
για καφέ και γεύμα εξ ιδίων. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης Συνοικία Μαραί – Συνοικία Λατίνων 
Σήμερα μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για να γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό 
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κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο αυθαιρεσίας και 
καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής 
αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια, θα 
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί, η οποία περικλείει την πλατεία Βοζ και 
όπου βρίσκεται το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη συνοικία των Λατίνων. 
Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ 
σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι 
οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα 
μεταφερθούμε στον φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού 
χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από 
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Η διώροφη πρόσοψη και οι τρεις κιονοστοιχίες του 
συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη συνολική αισθητική. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο 
ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ είναι και ο ναός στον οποίο τελέστηκε κι 
ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, ιερέας του 
ναού, έδωσε εντολή στον Henry Sully, κατασκευαστή ωρολογίων και αστρονόμο, να φτιάξει 
ένα ηλιακό ρολόι ώστε να μπορεί να υπολογίζει το Πάσχα και τις ισημερίες. Αυτή η 
μεσημβρινή γραμμή από ορείχαλκο τοποθετήθηκε κατά μήκος του δαπέδου και έφτασε 
μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, περίπου έντεκα μέτρα ύψος, στην κορυφή 
του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με έναν σταυρό. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης 
για καφέ και φαγητό εξ ιδίων. Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Παρίσι – Ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία (Ντοβίλ – Τρουβίλ – 
Ονφλέρ)(240 + 240 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ακολουθήσει προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη 
Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά», 
παλιό αριστοκρατικό θέρετρο, στο οποίο σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή της αγορά, όπου κανείς μπορεί να βρει 
τοπικά προϊόντα. Τέλος, σας συνιστούμε μια φωτογραφία στη διάσημη παραλία της πόλης, 
όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνείς ταινίες. Στη συνέχεια, θα επιβιβαστούμε 
στο πούλμαν και θα διασχίσουμε την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών. Θα 
πάρουμε την Cote Fleurie και μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή θα φθάσουμε στο παλιό 
ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur. Πρόκειται για μία ιστορική περιοχή, 
αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι, που αποτέλεσε σημείο εκκίνησης όλων των 
μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Ελεύθερος χρόνος για αγορές, φαγητό και καφέ. 
Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
 

6η ημέρα: Παρίσι – Ελεύθερη ημέρα 
Πρωινό και απολαύστε την ελεύθερη ημέρα σας στο Παρίσι. Απολαύστε τη μητροπολιτική 
πλευρά της γαλλικής πρωτεύουσας, τις απαστράπτουσες μπουτίκ της Rue du Faubourg Saint-
Honoré και Avenue Montaigne ή αν θέλετε έναν ζεστό μυρωδάτο γαλλικό καφέ, καθίστε στο 
“Avenue”, όπου θα συναντήσετε τους ομορφότερους ανθρώπους της πόλης. Διανυκτέρευση. 
 

7η ημέρα: Παρίσι – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη και 
επιβίβαση στο αεροπλάνο, γεμάτοι μοναδικές εικόνες, υπέροχες φωτογραφίες και πολλά 
χαμόγελα από αυτό το μαγικό ταξίδι μας.
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Τιμοκατάλογος 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Novotel La De 
Fence 4* 

549€  629€ 379€ 559€ 379€ 559€ 289€ 

BW Ronceray 
Opera 3* 

619€  699€ 589€ 669€ - - 369€ 

Holiday inn 
Opera 4* 

659€ 739€ 529€ 609€ - - 399€ 

* Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 
 
Πτήσεις με Aegean Airlines & Ryanair 
 

 

06/01 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΠΑΡΙΣΙ 

14:00 – 16:10 

  A34164 

 12/01 
ΠΑΡΙΣΙ (ΜΠΟΒΕ) - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

16:35 – 20:25 

FR8139 

 
Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -70 ευρώ 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines & Ryanair 

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 10 κιλά με διαστάσεις 55x40x20εκ. 

✔ Μία μικρή τσάντα διαστάσεων 40x20x25εκ. 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
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x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€
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Βουκουρέστι Σινάια Μπράσοβ 
4 ημέρες οδικώς 

Αναχωρήσεις: 24/12/22 – 27/12/22, 30/12/22 – 02/01/23  
& 05/01/23 – 08/01/23 

 
1η ημέρα: Αναχώρηση για Βουκουρέστι (660 χλμ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα 
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και 
περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι, που 
από την 1η Ιανουαρίου έχει αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια, χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Βουκουρέστι - Περιήγηση πόλης 
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με την ελληνική εκκλησία, το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, την Αψίδα του Θριάμβου και το Εθνικό Μουσείο Χωριού. Επίσης, θα 
δούμε το ωραιότερο κτίριο Αρτ Νουβό, γνωστό και ως «ναό της μουσικής», το Ατενέουμ 
Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει 
το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, το παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’, που σήμερα 
στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 
και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, την εκκλησία 
Κρετσουλέσκου του 1722, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης 
(Cercul National Militar) και το παλάτι των Κατακουζηνών. Ελεύθερος χρόνος στη φημισμένη 
οδό Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου 
δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης 
για καφέ, ψώνια και φαγητό. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας με την πατριαρχική εκκλησία 
και το Πατριαρχείο και το τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το 
προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα ονομάζεται Παλάτι 
του Κοινοβουλίου, το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο και τον νέο 
Καθεδρικό Ναό της Σωτηρίας του Ρουμανικού Λαού. Επίσης, θα δούμε την Όπερα και το 
κτίριο του Πανεπιστημίου. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Boυκουρέστι – Σινάια (140χλμ.) – Μπραν (40χλμ.) Πύργος 
Δράκουλα – Μπράσοβ (28χλμ.) – Βουκουρέστι (185χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του 
ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στη Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα 
επισκεφτούμε το παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου Α’, βασιλιά της 
Ρουμανίας. Στη συνέχεια, θα δούμε καθ’ οδόν το μοναστήρι της Σινάια και έπειτα 
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον πύργο Μπραν, γνωστό και ως Πύργο του 
Δράκουλα, ο οποίος χτίστηκε τον 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές 
επιθέσεις. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στο Μπράσοβ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη, τη 
Μαύρη Εκκλησία και την ελληνική εκκλησία. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων.  
Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διανυκτέρευση. 
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4η ημέρα: Βουκουρέστι – Σόφια (380χλμ.) – Επιστροφή στην πόλη μας (290 
χλμ.) 
Αναχώρηση το πρωί για τη Σόφια, όπου θα πραγματοποιήσουμε πανοραμική περιήγηση. Θα 
δούμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά Μνημεία, τον περίφημο ναό 
του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων, επιστροφή 
στην πόλη μας αργά το βράδυ. 
 

Τιμοκατάλογος 
 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Mercure Bucharest 
Uniriii 4* 
Κεντρικό 

199€  259€ 149€ 229€ 89€ 

 

Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Πρωινό καθημερινά  

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Επίναυλοι καυσίμων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου 
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Βελιγράδι Νόβι Σαντ 
4 ημέρες οδικώς 

Αναχωρήσεις: 24/12/22 – 27/12/22, 30/12/22 – 02/01/23  
& 05/01/23 – 08/01/23 

 
1η ημέρα: Aναχώρηση για Βελιγράδι (634 χλμ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Αφού 
πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Με την καθοδήγηση του έμπειρου 
συνοδού μας, σας προτείνουμε να περπατήσετε στον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Knez 
Mihailova, όπου θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα αλλά και ατμοσφαιρικά 
εστιατόρια για να δειπνήσετε. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Περιήγηση στο Βελιγράδι – Προαιρετικό By Night & Κρουαζιέρα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε την περιήγησή μας στη λευκή πόλη. Μεταξύ άλλων, 
θα δούμε τον επιβλητικό ναό του Αγίου Σάββα, τον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό στον κόσμο, 
την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Μουσείο και την όπερα. Επίσης, δε θα παραλείψουμε 
να επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής 
επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι 
έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση, απέναντι από το πάρκο του 
Καλεμέγκνταν και μετονόμασαν τον δρόμο σε Οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την περιήγησή μας, 
θα έχετε ελεύθερο χρόνο στην πόλη για βόλτα και φαγητό εξ ιδίων. Για το βράδυ θα 
ακολουθήσει προαιρετική πανοραμική περιήγηση στη φωτισμένη πόλη και μία μίνι 
κρουαζιέρα, κατά την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε την πόλη από μία 
άλλη οπτική γωνία. Θα καταλήξουμε στο ατμοσφαιρικό Ζέμουν με τις Αυστριακές επιρροές. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Βελιγράδι – Περιήγηση στο Νόβι Σαντ – Βελιγράδι (93+93 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την προαιρετική εκδρομή στο Νόβι Σαντ. Η πρώτη μας 
στάση είναι η πόλη του Σρέμσκι Καρλόβσκι, που αποτελεί την έδρα της Σερβικής εκκλησίας 
και την πατρίδα του Σερβικού αμπελώνα. Επίσης, θα επισκεφτούμε τον ναό του Αγίου 
Νικολάου. Στη συνέχεια, φτάνουμε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, το Νόβι Σαντ. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το κάστρο Petrovaradin, με την πανέμορφη θέα στον 
ποταμό Δούναβη. Συνεχίζουμε με την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό και το 
δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος στον κεντρικό πεζόδρομο για αγορές, ψώνια και φαγητό. 
Έπειτα, θα επιστρέψουμε στο Βελιγράδι. Για το βράδυ, σας προτείνουμε να 
πραγματοποιήσετε μία τελευταία βόλτα στον κεντρικό πεζόδρομο και να γευτείτε την 
περίφημη Σέρβικη κουζίνα. Διανύκτερευση. 
 

4η ημέρα: Βελιγράδι – Νις (244 χλμ.) – Επιστροφή στην πόλη μας (399 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. 
Σύντομη περιήγηση στην πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα Ευζώνων μετά από τις 
απαραίτητες καθοδόν στάσεις, άφιξη στην πόλη μας αργά το βράδυ. 
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Τιμοκατάλογος 24/12/22 – 27/12/22 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Queen’s Astoria 4* 
πρωινό 

189€  249€ 159€ 219€ 79€ 

Queen’s Astoria 4* 
Ημιδιατροφή 

229€  289€ 189€ 249€ 79€ 

Kopernikus Prag 4* 
πρωινό 

219€ 279€ 159€ 219€ 99€ 

Mercure Belgrade 
Excelsior 4* 

πρωινό 
229€ 289€ - - 119€ 

 

Τιμοκατάλογος 30/12/22 – 02/01/23 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Queen’s Astoria 4* 
πρωινό 

249€  309€ 129€ 189€ 79€ 

Queen’s Astoria 4* 
Ημιδιατροφή 

289€  349€ 149€ 249€ 99€ 

 

Τιμοκατάλογος 05/01/23 – 08/01/23 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Queen’s Astoria 4* 
πρωινό 

179€  239€ 159€ 219€ 69€ 

Queen’s Astoria 4* 
Ημιδιατροφή 

219€  279€ 189€ 249€ 99€ 

 

 
 
 
 
 
  



 

ΑΡΙΘΜΟΣ MHTE: 0933Ε60000098500 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 040508706000  102 

Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Προαιρετική εκδρομή στο Νόβι Σαντ: 15€/ενήλικα & 10€/παιδί 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Πρωινό καθημερινά  

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✔ Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Επίναυλοι καυσίμων 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 
 

 


