
Κούβα 

 

• Περιλαμβάνονται:  

Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση με αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, Βίζα Κούβας και ταξιδιωτική ασφάλεια (690 €) 

• Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ο έκαστος 

• 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενoδοχείο Melia Cohiba 5 * με πρωινό (standard δωμάτιο) 

• 1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο Melia San Carlos 4* deluxe με ημιδιατροφή (standard 

δωμάτιο) 

• 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Melia Paradisus Varadero 5* deluxe με all inclusive (Junior suite) 

• Μεταφορές και εκδρομές έτσι όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 34 θέσεων 

• Πανοραμική ξενάγηση στην Αβάνα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα 

• Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα (2 γεύματα στην Αβάνα - ένα στην επίσκεψη πόλης και ένα στην εκδρομή 

στις Τεράσας, ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και all inclusive στο Βαραδέρο) 

• Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

• Έλληνα συνοδό πολύ έμπειρο του γραφείου μας και Κουβανό επίσημο ξεναγό 

• Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης με Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό, την τελευταία ημέρα του προγράμματος, για τους 

ταξιδιώτες που αναχωρούν από Θεσσαλονίκη και έχουνε αναμονή στην Κωνσταντινούπολη. 

• Υποχρεωτικά αχθοφορικά στα  και φιλοδωρήματα για οδηγό ξεναγό 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• ΦΠΑ 

 

Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει: 

• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.) 

• Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα 

• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα 

• Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Κωνσταντινούπολης 
 

Σημαντικές Παρατηρήσεις: 

• Τα διαβατήρια θα πρέπει να μη λήγουν εντός 6μήνου από την άφιξη στον προορισμό. 

• Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά για εγγύηση με το check in 

• Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων και στην τρέχουσα τιμή 

πετρελαίου. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών 

ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 

• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης 

κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 

• Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του 

αεροπορικού εισιτηρίου 

• Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να 

την υποδείξετε κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο 

 

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή σε δίκλινο 
Επιβάρυνση 

μονόκλινου 
Αεροπορική εταιρία 

10 24/12 

Αβάνα 

Melia Cohiba 

5*Πρωινό 

 

Σιενφουέγος 

Melia San Carlos 

4*ημιδιατροφή 

 

Βαραδέρο Melia 

Paradisus 5* 

All inclusive  

Τελικές τιμές με 

Φόρους & Βίζα & 

ταξιδιωτική 

ασφάλεια 

 

 

Από Θεσσαλονίκη:  

2490.00  

+490,00 € 

Turkish Airlines 

Θες/νίκη – Κων/πολη 21.45-00.10  

Κων/πολη - Αβάνα 02.25-07.55 

  

Αβάνα – Κων/πολη  09.35-10.10  

Κων/πολη – Θεσ/νίκη 20.30-20.50 



ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 

 

Ξενοδοχεία 
REGENCY 5* /Αμμάν 

OLD VILLAGE 5* /Πέτρα 

MOVENPICK NABATEAN CASTLE 5*/Πέτρα 

DOUBLE TREE by HILTON 5* / Άκαμπα 

HOLIDAY INN RESORT 5*/ Νεκρά Θάλασσα 

CROWN PLAZA 5*/Νεκρά Θάλασσα 

 
Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεως 

• Διαμονή και διατροφή ως αναφέρονται στο σχετικό τιμοκατάλογο 

• Μεταφορές από /προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

• Περιηγήσεις /εκδρομές ως αναφέρονται ανωτέρω 

• Ξενάγηση στην Μικρή Πέτρα 

• Ίππευση αλόγων στην Πέτρα 

• Επίσκεψη στη Βηθανία, το μέρος όπου βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός 

• Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία 

• Τοπικοί ξεναγοί 

• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

• Βίζα Ιορδανίας (άνω των 5 ατόμων) 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Ταξιδιωτική ασφάλεια (Ενημερωθείτε για τις παροχές) 

• Ενημερωτικά έντυπα 

• Διανυκτέρευση στην Νεκρά Θάλασσα, και όχι απλά πέρασμα έτσι ώστε να έχετε την ευκαιρία να 

κολυμπήσετε στα νερά της και να ζήσετε την μοναδική εμπειρία του να επιπλέεις & χρόνος ελεύθερος 

για θεραπευτικά ή μη spa.  

 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίων 380€. 

• Φιλοδωρήματα (προαιρετικά) 

• Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 

 
 

 

 

 

 

 

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο 
Διατροφή Τιμή σε 

δίκλινο 

Επιβάρυνση 

1 κλινου 
φόροι Αεροπορική Εταιρία 

6 
23,30/12 & 

06/01 

5* & 4* στο 

Αμμάν 

Ημιδιατροφή 

(Πρωινό & 5 

δείπνα) 

695 220 

380 

+150.00 Από 

Θεσσαλονίκη 

 

Royal Jordanian 

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΜΑΝ  

12.35 - 14.40 

ΑΜΜΑΝ - ΑΘΗΝΑ  

09.25 - 11.50 

 

5* σε όλες 

τις πόλεις 
795 250 



Μόσχα - Αγία Πετρούπολη  
 

 

 

Στις τελικές τιμές περιλαμβάνονται: 

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή (πρωινά & δείπνα βάση προγράμματος). Τα ξενοδοχεία 

δεν διαθέτουν τρίκλινα δωμάτια, είναι δίκλινα δωμάτια με προσθήκη πτυσσόμενης κλίνης (ράντσο), ενώ τα 

περισσότερα ξενοδοχεία σε αυτές τις περιπτώσεις εξυπηρετούν μόνο παιδιά έως 12 ετών  

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για ΠΤΗΣΕΙΣ βάση προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΣΧΑ / ΑΓΙΑ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΟΣΧΑ / ΜΟΣΧΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (κατ’ άτομο συμπεριλαμβάνεται 1 αποσκευή έως 20 κιλά και 1 

χειραποσκευή έως 7 κιλά συγκεκριμένων διαστάσεων). 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. 

• Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια του προξενείου (ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη για επείγοντα περιστατικά για άτομα έως 75 ετών, για μεγαλύτερες ηλικίες ενημερωθείτε από το πρακτορείο), 

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Ταξιδιωτική Ασφάλεια 

• Ελληνόφωνες ξεναγήσεις από τοπικούς επαγγελματίες ξεναγούς βάση προγράμματος. 

• Τέλη εισόδων σε μουσεία & χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων βάση προγράμματος. 

• Ελληνόφωνος συνοδός στη διάρκεια του ταξιδιού για γκρουπ άνω των 20 ατόμων. Για μικρότερα γκρουπ 

ελληνόφωνοι εκπρόσωποι της Mouzenidis Travel της Μόσχας & Αγίας Πετρούπολης θα εκτελούν χρέη συνοδού (σε 

κάθε περίπτωση οι ελληνόφωνοι εκπρόσωποι του ομίλου θα είναι παρόντες σε όλες τις αφίξεις & αναχωρήσεις των 

γκρουπ στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, όπου θα δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες στους 

ταξιδιώτες και θα τους συνοδεύουν και κατά τη διάρκεια της τακτοποίησης τους στα ξενοδοχεία). 

• Δώρα βάση προγραμμάτων. Επιπλέον δώρο κρουαζιέρα στη Μόσχα για τις αναχωρήσεις της Πρωτοχρονιάς. 

  

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό. 

• Κόστος/ επιβάρυνση έκδοσης βίζας για διαβατήρια άλλων χωρών (εκτός Ελλάδος). 

  

Σημειώσεις: 

• Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαφορετική σειρά ή μερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί 

αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του. Η χρονική διάρκεια των ξεναγήσεων-περιηγήσεων εξαρτάται άμεσα από την 

κίνηση στους δρόμους, την περίοδο πραγματοποίησης του ταξιδιού και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε γκρουπ (π.χ. 

αριθμός ατόμων, ηλικίες). Σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά Μουσεία (ιδιαίτερα τα μουσεία του 

Κρεμλίνου) ενδέχεται να περιορίσουν ή να απαγορέψουν την είσοδο για τουριστικά γκρουπ λόγω υποδοχής επίσημων 

αποστολών σε αυτά, ενώ η ανάλογη ενημέρωση προς τα πρακτορεία γίνεται μόλις 1 ημέρα νωρίτερα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις γίνεται αντικατάσταση της επίσκεψης του γκρουπ στο μουσείο, με επίσκεψη σε κάποιο άλλο.  

 Το τελικό πρόγραμμα των ξεναγήσεων βγαίνει 1 εβδομάδα πριν από την ημερομηνία της αναχώρησης. 

• Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων. 

• Οι τιμές ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν βάση ισοτιμιών του Ρουβλίου/Ευρώ. 

• Για γκρουπ μικρότερα των 12 ατόμων για τις μεταφορές/μετακινήσεις χρησιμοποιούνται mini bus/van. 

• Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών. 

 

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο 

Τιμή δίκλινο 

/επιβάρυνσ

η Μονόκλινο 

Τιμή 

παιδιού 
Φόροι 

Αερ. Εταιρία 

Ωράρια πτήσεων 

8  

28/12 

Μόσχα 

MARRIOTT TVERSKAYA/  

LESNAYA HOLIDAY INN  

SLAVYANSKAYA RADISSON ή 

παρόμοια 

 

Αγια Πετρούπολη 

EDENSKY ή  HOLIDAY INN 

MOSKOVSKIYE VOROTA ή 

παρόμοια 

840/+250 670 

410 

Ellinair  

Το δρομολόγια 

Μόσχα – Αγία 

Πετρούπολη 

γίνονται με 

αεροπλάνο η με 

εξπρές τραίνο   

10 925/+330 755 



 

Αγιοι Τόποι  

 

Περιλαμβάνει  

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean με επιστροφή. 

• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρωνShepherds House 4* superior. 

• Μεταφορά προς και από αεροδρόμια εσωτερικού και εξωτερικού. 

• Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό και δείπνο). 

• Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί. 

• Μετάβαση στον Άγιο Σάββα. 

• Φόροι αεροδρομίων και συνόρων Ισραήλ και Ελλάδος. 

• Έμπειρος αρχηγός – Συνοδός στα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. 

• Ασφάλεια αστικής Ευθύνης. 

• ΦΠΑ. 

 

Δεν Περιλαμβάνει 

Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό. 

• Ανάβαση με το τελεφερίκ στο Σαραντάριο Όρος €15 

• Προαιρετικό γεύμα με ψάρι στην Τιβεριάδα €18. 

• Προαιρετική προσκυνηματική περιήγηση με πλοίο στην Τιβεριάδα θάλασσα €10. 

 

Σημειώσεις 

 

• Το διαβατήριο πρέπει να λήγει 6 μήνες μετά από την ημερομηνία εισόδου στο Ισραήλ, 

διαφορετικά πρέπει να εκδοθεί καινούργιο. 

• Φωτοτυπία διαβατηρίου πρέπει να  κατατεθεί στο γραφείο μας. 

• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει, εφόσον υπάρχουν λόγοι, χωρίς να παραληφθεί κάτι 

από αυτό. 

• Μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για το προσκυνηματικό ταξίδι. 

• Αγρυπνία στον Ναό της Αναστάσεως, θα γίνει, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. (Για όσους επιθυμούν). 
 

 

 

 

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο 
Τιμή σε 

δίκλινο 

Επιβάρυνση 1 

κλινου 
Αεροπορική εταιρία 

6 
23 

Δεκεμβρίου 

SHEPHERDS 

HOUSE 4* plus 

Με 

ημιδιατροφή 

Από Αθήνα: 

590,00 

 

Θεσσαλονίκη: 

620,00 

+120,00 

AEGEAN AIRLINES 

23/12 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ 

 15.00 - 15.50 

ΑΘΗΝΑ -ΤΕΛ ΑΒΙΒ  

17.00 - 19.00 

 

28/12 

ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΘΗΝΑ  

19.50 - 21.50 

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  

23.00 - 23.50 



ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΤΡΙΝΚΟΜΑΛΙ 

 

• ∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*Sup & 5* µε ηµιδιατροφή. 

• ∆ώρο το Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν (για την αναχώρηση της 24/12) 

• ∆ιανυκτέρευση στο Κολόµπο, τη Νταµπούλα και το Κάντυ. 

• Επίσκεψη σε φυτεία τσαγιού και σε εργοστάσιο κατεργασίας τσαγιού. 

• Ξενάγηση στον Ναό του Ιερού ∆οντιού του Βούδα στο Κάντυ και παράσταση µε τοπικούς χορούς και 

πυροβασία. 

• Επίσκεψη στους βοτανικούς κήπους στη Περαντένια. 

• Θα θαυµάσουµε τον υπόσκαφο ναό στη Νταµπούλα και το βράχο-φρούριο στη Σιγκιρίγια. 

• Επίσκεψη σε φυτεία µπαχαρικών στο Μάταλε. 

• Επίσκεψη στην αρχαία πόλη Πολαναρούβα και σαφάρι µε 4X4 στο Εθνικό Πάρκο της Μινερίγια. 

• Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα. 

• Επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων στην περιοχή της Πιναβέλα. 

• Ενδελεχής ξενάγηση στο Κολόµπο. 
• Εµπειρότατος Αρχηγός – Συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 

 

 
Περιλαμβάνονται 

• Αγγλόφωνη ξενάγηση 

• Διαμονή σε επιλεγμένα 4*sup & 5* ξενοδοχεία  

• Ημιδιατροφή καθημερινά 

• ΔΩΡΟ το Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν 

• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται 

• Βίζα εισόδου στη χώρα  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

• Έμπειρο Αρχηγό/Συνοδό της εκδρομής  

• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες  

 
Δεν περιλαμβάνονται 

• Ποτά/αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων/δείπνων  

• Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους  

• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο. 

 

 

 

 

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο 
Διατροφή Τιμή σε 

δίκλινο 

Επιβάρυνση 

1 κλινου 
φόροι 

10 μέρες/ 7 

νύχτες 

24 

Δεκεμβρίου 
5* & 4*  Ημιδιατροφή  1290 +600 780 



Χωριό του Αϊ Βασίλη 

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχεία 
Τιμή σε 

δίκλινο 

Τιμή σε 

Μονόκλινο 
Τιμή παιδιού 

6 

AEGEAN AIRLINES 

 

23/12  

AΘΗΝΑ-ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 09:00 - 13:50 

 

28/12  

ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-ΑΘΗΝΑ 15:15 - 19:45 

Α’ κατηγορίας στο 

Λέβι &Ροβανιέμι 
2245 2580 

1780  

Έως 11 χρονών σε 

έξτρα κρεβάτι στο 

δωμάτιο των γονιών 

 

1940  

Τιμή παιδιού σαν 2ο 

άτομο σε δίκλινο 

δωμάτιο 

 

Περιλαμβάνει  

• Αεροπορικά εισιτήρια µε απ’ ευθείας πτήσεις τσάρτερ από Αθήνα-Ροβανιέµι και από Ροβανιέµι-Αθήνα 

• Κεντρικό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Λέβι και το Ροβανιέµι (5 νύχτες). Τα τρίκλινα δωµάτια είναι δίκλινα µε την προσθήκη 
µίας επιπλέον κλίνης. 

• Χρήση σάουνας σε όλα τα ξενοδοχεία 

• Χρήση πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία (όπου διαθέσιµη) 

• Πρωινό µπουφέ καθηµερινά 

• ∆είπνα καθηµερινά µε εορταστικό µπουφέ 

• Γεύµατα καθηµερινά 

• Γεύµα στο Ice Restaurant στο χωριό του Aϊ Βασίλη 

• Μεταφορά και επίσκεψη στο χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέµι 

• Επίσκεψη Αϊ Βασίλη κατά την διάρκεια δείπνου 

• Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου 

• Εκδροµή µε snowmobile µε ειδικά ρούχα και µπότες 

• Επίσκεψη σε φάρµα ταράνδων και βόλτα µε έλκηθρο ταράνδων 

• Επίσκεψη σε φάρµα σκυλιών χάσκι και βόλτα µε έλκηθρο χάσκι 

• Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα 

• Μεταφορά στο Santa Park µε προαιρετική είσοδο (34€ ενήλικας, 28€ παιδί 4 έως 14 ετών) 

• Μεταφορά και είσοδος στο Ζωολογικό κήπο της Ranua 

• Ειδικοί τοπικοί αρχηγοί κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 

• Συνοδό αρχηγό από/έως Αθήνα 

• Μια χειραποσκευή και 1 αποσκευή έως 20 κιλά 

• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 

• Ενηµερωτικό έντυπο 

• ΦΠΑ 

 

∆ΩΡΑ  

• Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων 

• Μεταφορά, είσοδος και ξενάγηση στο µουσείο Arktikum 

• Είσοδος στο Snowman World στο χωριό του Αϊ-Βασίλη 

• Ταξιδιωτική Ασφάλεια 

•  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Λόγω των καιρικών συνθηκών της περιοχής, η ροή του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του γκρουπ. 
2. Επιβεβαίωση κράτησης µε προκαταβολή 40%. Εξόφληση 3 εβδοµάδες πριν την αναχώρηση.Ακυρωτικά σε περίπτωση 
ακύρωσης ταξιδιώτη:Μέχρι και 30 µέρες πριν την αναχώρηση: 20%. 30-15 µέρες πριν την αναχώρηση: 50 %. Σε περίπτωση ακύρωσης 
λιγότερο από 15 µέρες πριν την αναχώρηση : το σύνολο της αξίας της εκδροµής. 
3. Παρακαλούµε ζητήστε µας τους αναλυτικούς όρους συµµετοχής σε οργανωµένο ταξίδι 
4. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
5. Τα ξενοδοχεία µας θα είναι της Αλυσίδας SOKOS | Levi & SOKOS Vaacuna Rovaniemi ή αν προκύψει κάποια αλλαγή ίδιας 
κατηγορίας και ποιότητας ξενοδοχεία. 



6. Νεα Υόρκη - Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Φώτα  

 

-Πτήσεις απ΄ ευθείας με EMIRATES  

-Δύο(2) αποσκευές δωρεάν   

-Διαμονή σε Ξενοδοχεία 4* 

-Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν(7½ ώρες) 

-Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν (7½ ώρες)  

-Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του 

Μπρούκλιν (7½ ώρες)  

- ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος 

Ελευθερίας και Νησί Ellis  

-ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο Μουσείο Μετροπόλιταν με 

εισιτήριο εισόδου  

-ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με 

εισιτήριο εισόδου  

-ΔΩΡΟ: κάρτα SIM για Απεριόριστες Διεθνείς /Τοπικές 

Κλήσεις σε Σταθερά, Κινητά  και ΔΩΡΕΑΝ χρήση 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ** 

-Εκδρομή στο ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ Χωριό Woodbury Common 

Premium Outlets με VIP κουπόνια Αγορών  

-ΔΩΡΟ: στις 25/12 παράσταση στην Παγκοσμίου 

φήμης χορωδία Harlem Gospel .  

-Αγώνα ΝΒΑ 26/12 Brooklyn Nets vs. Charlotte 

Hornets 02/1 Brooklyn Nets vs. New Orleans Pelicans  

- Ρεβεγιόν στο καλύτερο Ελληνικό εστιατόριο του 

Μανχάταν.  

-Ολοήμερη Εκδρομή στην Ουάσινγκτον DC μόνον 

100€ για τις πρώτες 15 συμμετοχές  

-Ολοήμερη Εκδρομή στην Βοστόνη μόνον 100€ για τις 

πρώτες 15 συμμετοχές  

-Εισιτήρια παραστάσεων Broadway σε προνομιακές 

τιμές  

 

 

Ημερομηνία Ξενοδοχείο Ημέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο Παιδί 2-12* 
Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

21/12 
Courtyard by 

Marriott 4* 

7 1068 995 940 970 490 

22/12 8 1170 1065 1020 1040 585 

20/12 9 1235 1120 1065 1090 695 

21,23/12 

Marriott 

Eastside 4* 

7 1145 1065 1015 1045 595 

22,23,24,30/12 8 1250 1135 1090 1105 695 

20,22,23/12 

26,29/12 
9 1315 1205 1155 1170 790 

24/12 10 1435 1320 1270 1265 880 

2/1 Προσφορά 4* 9 1115 1035 990 1010 625 

Φόροι/Επίναυλοι/ESTA/Ασφάλιση € 495 -Οι τιμές είναι με Έκπτωση 150€ το άτομο για EARLY BOOKING για τις Πρώτες 

10 θέσεις .**ανά δωμάτιο 1 sim .* Με 2 ενήλικες, Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά + 50$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αίγυπτος 

 

 

Περιλαμβάνονται:  

· Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean με επιστροφή για τις πτήσεις Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Κάιρο και επιστροφή.  

· Κάιρο - Ασουάν (πρωινή πτήση) και Λούξορ- Κάιρο με την Egyptair.  

· Μία Βαλίτσα μέχρι 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά ανά άτομο.  

· Μεταφορές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με κλιματιζόμενο πούλμαν.  

· Φόροι αεροδρομίων.  

· Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων de lux στο Κάιρο Nile Grand Tower.  

· Τρεις διανυκτερεύσεις σε κρουαζιερόπλοιο 5 αστέρων με πλήρη διατροφή και διασκεδάσεις.  

· Βίζα Αιγύπτου.  

· Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ αμερικανικού τύπου.  

· Δύο γεύματα στο Κάιρο και ένα στην Αλεξάνδρεια σε εστιατόρια.  

· Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα.  

· Μεταφορές με κλιματιζόμενο λεωφορείο.  

· Ελληνόφων ξεναγός σε όλη την εκδρομή και έμπειρος αρχηγός του γραφείου μας.  

· Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ατυχημάτων, κάλυψη νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 

επαναπατρισμού.  

· 1 μπουκάλι 500 ml νερού την ημέρα. 

 

Χρήσιμες Σημειώσεις:  

· Το διαβατήριο πρέπει να λήγει 6 μήνες μετά από τέλος του ταξιδίου, διαφορετικά πρέπει να εκδοθεί 

καινούργιο διαβατήριο.  

· Φωτοτυπία του διαβατηρίου πρέπει να κατατεθεί στους διοργανωτές τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την 

αναχώρηση. 

· Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει, εφόσον υπάρχουν λόγοι, χωρίς να παραληφθεί κάτι από 

αυτό.  

· Μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες ταξίδι.  

· Για την συμμετοχή σας στην προαιρετική συμμετοχή στο Αμπού Σιμπέλ, χρειάζεται έγκαιρη δήλωση για την 

επιβεβαίωση της. 

 

 

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή σε δίκλινο Τιμή μονόκλινου Αεροπορική εταιρία 

8 24/10 

Διαμονήστο 

Κάιρο Nile Grand 

Tower 5* 

 

Τρεις 

διανυκτερεύσεις 

σε 

κρουαζιερόπλοιο 

5* 

Τελικές τιμές με 

Φόρους & Βίζα  

 

από Αθήνα:  

€1.150  

 

Θεσσαλονίκη:  

€1.175  

Διαφορά 

μονόκλινου: €250   

Με Aegean 

24/10  

Θεσ/νίκη - Αθήνα 20.55 - 21.45 

Αθήνα - Κάιρο 23.55 - 00.50 

31/10  

Κάιρο - Αθήνα 10.30 - 12.30 

Αθήνα – Θες/νίκη 13.30 - 14.25 

 



Καππαδοκία 

 

 

Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεως 

• 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* Dinler στο Προκόπι (στη καρδιά της Καππαδοκίας) 

• 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* Hilton / Bera στο Ικόνιο 

• 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* Tripolis στο Παμούκαλε  

• 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* Ontur στη Σμύρνη 

• Ημιδιατροφή καθημερινά 

• Μεταφορές από και προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία 

• ΔΩΡΟ ο χορός των Δερβίσιδων 

• Περιηγήσεις/ εκδρομές ως αναφέρονται ανωτέρω 

• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός συνοδός 

• Τοπικοί ξεναγοί 

• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

  

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίου 

• Είσοδοι σε μουσεία / μνημεία 

• Οτιδήποτε προαιρετικά προτείνετε ή συνιστάται και δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 

 

Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή σε δίκλινο 
Τιμή 

μονόκλινου 
Αεροπορική εταιρία 

8 
21/12 & 

28/12 

3 διανυκτερεύσεις σε 

ξενοδοχείο 5* Dinler ή 

Perissia στο Προκόπι 

(στη καρδιά της 

Καππαδοκίας) 

 

1 διανυκτέρευση σε 

ξενοδοχείο 4* Hilton / 

Bera στο Ικόνιο 

 

1 διανυκτέρευση σε 

ξενοδοχείο 4* 

Tripolis/Richmonds στο 

Παμούκαλε  

 

2 διανυκτέρευσεις  

ξενοδοχείο 4* Ontur 

στη Σμύρνη 

795 +150 Φόροι   
850+150 

φόροι   

TURKISH AIRLINES  

 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09.40 - 11.00 

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 12.20 - 13.45 

  

ΣΜΥΡΝΗ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 14.40 - 16.20 

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19.10 - 20.30 


