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BUY MEMORIES
NOT THINGS
Καλοκαίρι καλοκαιράκι….
Ήρθε επιτέλους η περίοδος για τις διακοπές
μας, για ένα ταξίδι – διάλειμμα από την
καθημερινότητα και τις δυσκολίες μας. Η
περίοδος που μας έδινε δύναμη τις ημέρες
εργασίας του χειμώνα, όταν σκεφτόμασταν που
θα ταξιδέψουμε το καλοκαίρι. Το έντυπο αυτό
σχεδιάστηκε λοιπόν, για εσάς που επιθυμείτε να
ταξιδέψετε στο εξωτερικό! Από τα Βαλκάνια έως
την Ιβηρική, από την Αδριατική έως την Βαλτική,
αλλά και σε κεντρική ή Βόρεια Ευρώπη, το
σίγουρο είναι πως οι εξειδικευμένοι ταξιδιωτικοί
μας σύμβουλοι θα σας καθοδηγήσουν και θα
οργανώσουν το ταξίδι των ονείρων σας τέλεια!
Γιατί μην ξεχνάτε το ταξίδι, εκφράζει μια
απόπειρα να μετατρέψουμε το όνειρο σε
πραγματικότητα και η ζωή δεν μετριέται από τις
αναπνοές που παίρνουμε, αλλά από τα μέρη και
τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα!

GROUP TRAVELLING BENEFITS
Προτιμώ να ταξιδεύω με γκρουπ γιατί..
1. Ο σχεδιασμός του ταξιδιού είναι έτοιμος
Το να δημιουργήσεις το ταξίδι που σου αρέσει είναι κάτι ωραίο για
όλους. Ο χρόνος όμως που απαιτείται για τις κρατήσεις μερικές
φορές μπορεί να ξεπερνάει τη διάρκεια του ταξιδιού! Πολύωρες
αναζητήσεις, συγκρίσεις τιμών, ποιότητα ξενοδοχείων, εύρεση
κατάλληλών πτήσεων, καθημερινό πρόγραμμα κλπ με αβέβαιο
αποτέλεσμα γιατί η πραγματικότητα δεν αποτυπώνεται πάντα σωστά
σε φωτογραφίες και reviews. Ταξιδεύοντας με γκρουπ λοιπόν, αυτά
είναι έτοιμα με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα από ειδικούς που το
έχουν ξανακάνει αρκετές φορές.

2. Θα έχω χαμηλότερο κόστος
Άλλή η τιμή για 2 άτομα και άλλη η τιμή για γκρουπ! Και όχι μόνο
σε ξενοδοχεία, πτήσεις, μεταφορές κλπ αλλά και σε εστιατόρια,
εισόδους θεαμάτων ή άλλες δραστηριότητες.

3. Αν τύχει κάτι απρόβλεπτο..θα το λύσουν για μένα άλλοι!
Καθυστέρηση πτήσης, πρόβλημα με το ξενοδοχείο ή κάτι άλλο
που μπορεί να δημιουργήσει ανησυχία δεν θα σας απασχολεί γιατί
είμαστε εμείς εδώ. Θα το λύσουμε άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο.

4. Ταξιδεύω με παρέα
Γνωρίστε νέους ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα και κάντε
νέους φίλους. Άλλωστε οι φωτογραφίες και οι αναμνήσεις με
μεγάλη παρέα είναι λίγο πιο ωραίες!

5. Θα κάνω πράγματα που δεν μπορώ μόνος μου
Ταξιδεύοντας με γκρουπ έχεις δυνατότητες που δεν θα είχες αν
ταξίδευες μόνος. Από ειδικούς όρους και γρήγορη εισόδο χωρίς
αναμονή (fast pass) μέχρι δραστηριότητες που για να γίνουν
απαιτούν μεγάλο αριθμό ατόμων.

6. Ταξιδεύω με ασφάλεια
Πήγαμε, είδαμε, ζήσαμε και γνωρίζουμε τι πρέπει να προσέχει ο
καθένας ανάλογα με τον τόπο που ταξιδεύει. Καμία επίσκεψη δεν
πραγματοποιείται αν δεν είναι ελεγμένη και απόλυτα ασφαλής.

Αλπικό τρένο

Βέρνη

Λουκέρνη

Με απευθείας πτήσεις για Μιλάνο και επιστροφή από
Βασιλεία για την αποφυγη περιττών χλμ
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ΗΜΕΡΕΣ

ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ - ΕΛΒΕΤΙΑ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
‘ Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να γνωρίσετε τις 2 χώρες με ιδανικές πτήσεις, σε μια πολύ καλή περίοδο του καλοκαιριού. Θα μαγευτείτε από
το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο, τις πανέμορφες λίμνες, τις κοσμοπολίτικες πόλεις με τις παραμυθένιες μεσαιωνικές γωνιές, τους καταπράσινους
αμπελώνες που δίνουν εξαιρετικά κρασιά, το σιδηροδρομικό ταξίδι-εμπειρία (Αλπικό τρένο) και φυσικά τη μοναδική γαστρονομία που ξεπερνάει
κατά πολύ το δίπτυχο «τυρί-σοκολάτα» ! Ένα πλήρες πρόγραμμα, για να απολαύσετε την Β.Ιταλία, το Κόμο, αλλά και την Ελβετία, για εσάς που σας
αρέσει να εξερευνείτε προορισμούς διαμένοντας σε ιστορικές πόλεις και βλέποντας τις όμορφες γωνιές και τοπία της.
1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΜΙΛΑΝΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > . Έλεγχος
εισιτήριων και απευθείας πτήση για το Μπέργκαμο στις 07:50. Άφιξη στην
Ιταλία και αναχώρηση για το Μιλάνο, το σύμβολο της μόδας και του design. Στην περιήγησή μας θα δούμε το Castello d’Angelo, τις εμπορικές
οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου
με τη νεοκλασική πρόσοψη, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο
και το εντυπωσιακό Ντουόμο. Xρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της
πόλης. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΚΟΜΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη
περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ
είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση. Θα
δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της
Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό
Κέντρο. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια αναχωρούμε και ξεκινάμε την
περιήγηση στην πόλη του μεταξιού, που είναι από τις ομορφότερες της
Ιταλίας, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Θα δούμε
τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την
παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού κέντρου με τα μεσαιωνικά κτίρια και
θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο. Τελειώνοντας, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Μοντρέ

3η ημέρα: ΣΑΜΟΝΙ - ΓΕΝΕΥΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Σαμονί, από τα διασημότερα
χιονοδρομικά κέντρα της Γαλλίας. Φημισμένο για την κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα, τα αλπικά βουνά και τις απεριόριστες δυνατότητες
για σκι και περπάτημα. Βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά των Άλπεων,
σε υψόμετρο 1035 μέτρων. Το τοπίο κυριαρχείται φυσικά από την
επιβλητική παρουσία της οροσειράς των Λευκών Όρεων (Mont
Blanc), του ψηλότερου βουνού της Ευρώπης, με 4807 μ. υψόμετρο.
Η κοιλάδα έχει δημιουργηθεί από την εποχή των παγετώνων, με το
μήκος της να φτάνει τα 17 χλμ. Ορόσημο για τη σημερινή μορφή
του Chamonix ήταν οι πρώτοι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που
διοργανώθηκαν εκεί το 1924. Τότε ήταν που άρχιζαν να γίνονται και
οι πρώτες εγκαταστάσεις για τα τελεφερίκ που καλύπτουν σήμερα
τις σπουδαιότερες βουνοκορφές. Θα μας εντυπωσιάσει το γραφικό
χωριό, αλλά και οι καταπράσινοι λόφοι γύρω του. Συνεχίζουμε για
την πόλη της Γενεύης. Στην περιήγηση μας θα δούμε το κτίριο των
Ηνωμένων Εθνών, το σιντριβάνι Ζετ ντ Ο, το καθεδρικό ναό του Αγ.
Πέτρου και το μνημείο της Μεταρρύθμισης. Τελειώνοντας, μεταφορά
σε ξενοδοχείο της περιοχής και τακτοποίηση στα δωμάτια.
4η ημέρα: ΜΟΝΤΡΕ - ΒΕΒΕ - ΛΩΖΑΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις όχθες της Λίμνης της Γενεύης,
κοντά στα γαλλοελβετικά σύνορα και το φημισμένο Μοντρέ. Η
πόλη είναι μια πανέμορφη πόλη εικοσιέξι χιλιάδων κατοίκων, που
θεωρείται από πολλούς μια από τις ομορφότερες της Ελβετίας. Στα
δυνατά χαρτιά της συγκαταλέγονται ένα παραμυθένιο κάστρο του
13ου αιώνα, μια παλιά πόλη που είναι σκαρφαλωμένη στα λοφάκια
πάνω από την πόλη και πολλά μεγαλειώδη κτίρια ξενοδοχείων του
19ου αιώνα να στολίζουν την περαντζάδα στις όχθες της λίμνης. Η
πόλη είναι γνωστή και για το ετήσιο φεστιβάλ τζαζ που οργανώνεται
εδώ. Πολλοί μουσικοί και άνθρωποι της τέχνης έζησαν εδώ, όπως οι
Στραβίνσκι, Φρέντι Μέρκιουρι ( Queen ), Φρανκ Ζάπα και ο Λόρδος
Μπάιρον, Λέων Τολστόι, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Συνεχίζουμε για το
γραφικό Βεβέ, έδρα της διάσημης πολυεθνικής Νεστλέ. Τελειώνοντας,
θα καταλήξουμε στην πόλη της Λωζάνης, που βρίσκεται στις όχθες
της λίμνης Λεμάν και αποτελεί την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής. Ξεκινάμε την περιήγησή μας με το ιστορικό κέντρο, όπου
κυριαρχούν η κεντρική πλατεία ντε Λα Παλί με το Δημαρχείο και τα
γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό Νοτρ Νταμ, καθώς και τα
γραφικά στενά σοκάκια του 18ου και 19ου αι. Χρόνος ελεύθερος. Στη
συνέχεια και αφού σταματήσουμε για φωτογραφίες έξω από το κτίριο
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και διατρέξουμε τη θαυμάσια
διαδρομή κινούμενοι κατά μήκος της λίμνης, θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας
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Λίμνη Κόμο

Σαμονί

ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΣΑΜΟΝΙ - ΜΟΝΤΡΕ - ΒΕΒΕ
ΛΩΖΑΝΗ - ΒΕΡΝΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
5η ημέρα: ΒΕΡΝΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα,
τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ
με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό κέντρο
της Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις
κόκκινες στέγες και τις γραφικές προσόψεις, η παλιά πόλη της
Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό κέντρο στην
Ελβετία. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό και το περίφημο Πύργο του
Ρολογιού. Συνεχίζουμε για τη Λουκέρνη, για να θαυμάσουμε την
υπέροχη λίμνη της και την παλιά πόλη, όπου δεν κυκλοφορούν
αυτοκίνητα. Θα βρείτε μεσαιωνικά γεφυράκια, ιστορικά σπίτια,
γοητευτικές γειτονιές κι εκεί που το παραδοσιακό κυριαρχεί,
θα διαπιστώσετε ότι το σύγχρονο δεν λείπει, με το καινοτόμο
design, με highlight το φουτουριστικό Κέντρο Πολιτισμού
και Συνεδρίων (KKL) του Γάλλου αρχιτέκτονα Jean Nouvel.
Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη Ζυρίχη, την πιο γνωστή πόλη
της χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
θα έχουμε την ευκαρία για να γνωρίσουμε την πόλη. Θα δούμε
τη γοτθική εκκλησία Φραουενμίνστερ, που είναι διακοσμημένη
με θαυμάσια βιτρό του Μαρκ Σανγκάλ, την παλιά ιστορική πόλη
με τα στενά δρομάκια και τέλος την πανέμορφη παραλίμνια
περιοχή της πόλης. θα ολοκληρώσουν την γνωριμία μας μαζί
της. Στον ελεύθρο χρόνο σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον
πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, την Μπανχοφστράσε, με τα
πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία
των τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα αποτυπώματα
διάσημων σταρ του κινηματογράφου.
6η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ
ΤΡΕΝΟ)
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή
στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το
οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και
πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων. Μετά από μια
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό
τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο
Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες.
Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που
θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την
φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.
Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τη Βασιλεία.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την
Ελλάδα. Άφιξη αργά το μεσημέρι στην πόλη μας.

Ζυρίχη

Χαϊδελβέργη

Κολμάρ

Φράϊμπουρκ
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ΗΜΕΡΕΣ

ΑΛΣΑΤΙΑ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – Μ. ΔΡΥΜΟΣ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλεγχος εισιτήριων και
απευθείας πτήση για τη Φρανκφούρτη, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη
της χώρας. Άφιξη και γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος έχει
πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει
τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων.
Στην περιήγησή μας, θα συναντήσουμε ένα σημαντικό ποτάμι,
το Μαίν, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την πορεία της πόλης. Η
πόλη, μεταξύ άλλων, είναι γνωστή για τους ουρανοξύστες της στους
οποίους στεγάζονται το Γερμανικό Χρηματιστήριο, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, η Deutche Bank και άλλες υπηρεσίες. Η ιστορία
της πόλης ξεκινά την περίοδο των ρωμαϊκών χρόνων, ενώ κατά την
διάρκεια του Μεσαίωνα πολλοί γερμανοί αυτοκράτορές στέφθηκαν
στο καθεδρικό ναό της Φρανκφούρτης. Το 1848 το πρώτο γερμανικό
κοινοβούλιο συνεδρίαζε στο Ναό του Αγίου Παύλου της πόλης. Στη
Φρανκφούρτη και μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα εγκαινιάστηκε ένας
από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ευρώπης.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψής μας θα δούμε ακόμη το Δημαρχείο
της πόλης και θα διασχίσουμε μια ιστορική μεταλλική πεζογέφυρα,
στην οποία κάνοντας την βόλτα μας θα συναντήσουμε μια πινακίδα
στην οποία αναγράφονται οι παρακάτω στίχοι του Ομήρου στα
Ελληνικά «Πλέοντας μες το μελανό πέλαγος με αλλόγλωσσους
ανθρώπους». Τελειώνοντας, αναχώρηση για τη Χαιδελβέργη.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΝΧΑΙΜ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια από τις
ομορφότερες και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, μια πόλη η
οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει
το παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι το Παλάτι, κτισμένο στις
πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των φιλοσόφων, από
την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της πόλης.
Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος, εκεί
βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum Ritter’
το οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες εκκλησίες
είναι αυτές του Αγίου Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα
παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται
το άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων
ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Ελεύθερος χρόνος για σουβενίρ και
αγορές. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μανχαίμ. Είναι η δεύτερη
μεγαλύτερή πόλη του κρατιδίου μετά τη Στουτγάρδη και αναφέρεται
για πρώτη φορά σε μια νομική πράξη του 766. Το 1607 απέκτησε
προνόμια πόλης, ενώ στις αρχές του 18ου αιώνα ανακατασκευάστηκε
αποκτώντας ένα ξεχωριστό πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα δούμε την
Όπερα, το δημοτικό πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της
πόλης από το 19ο αιώνα. Θα μας εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ
ανάκτορα που στεγάζουν πανεπιστημιακές σχολές. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν.
Άφιξη στην πόλη που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού,
στις όχθες του ποταμού Όου, κοντά στην πόλη Καρλσρουη. Οι θερμές πηγές
στο Μπάντεν ήταν ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο
έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο αιώνα. Αριστοκρατικοί
περίπατοι, καζίνο, όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά
σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ακόμα θα δούμε το μουσείο Faberze,
ένα από τα σημαντικότερα της πόλης. Η ιστορία των περιβόητων αβγών την
οποία εξιστορεί το μουσείο ξεκινάει το 1885, όταν ο τσάρος Αλέξανδρος Γ
δώρισε στη γυναίκα του ένα πασχαλινό αυγό-κόσμημα για την 20η επέτειο
των γάμων τους. Ελεύθερος χρόνος και τελειώνοντας, συνεχίζουμε για τη
Γαλλία και το Στρασβούργο. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ
ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη
του νομού του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο, όπου ο τοπικός πληθυσμός
αποτελείται από ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων. Μοναδική
πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Petite France, μια
περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία
του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι παραδοσιακές
δραστηριότητές είναι αυτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της.
Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών
έργων, τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο προτεσταντισμός είναι
έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη στενή σχέση
μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα από τα σημαντικότερα
ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το
τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι
την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια
στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3
μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο είναι η μόνη πόλη στον κόσμο, μαζί με
τη Γενεύη, που δεν είναι πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την έδρα
σημαντικών διεθνών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο
της Ε.Ε. και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της
Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη της βορειοανατολικής Γαλλίας. Ελεύθερος
χρόνος. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή
στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου, και σε
μια ακτίνα 150 χλμ. όπου υπάρχουν 67 φημισμένα κρασοχώρια τα οποία
βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφος. Λόγω του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται
από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από την άλλη από το Ρήνο,
δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες.
Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ και το Εγκισχαιμ.
Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο
από τους δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό ως το
χωριό των αμπελουργών, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται
με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του
στρατηγού Ντε Γκολ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα
παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους. Επιστροφή το βράδυ
στο ξενοδοχείο μας.
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Στρασβούργο

3 αναχωρήσεις στην καρδιά του Καλοκαιριού
Με απευθείας πτήσεις για Φρανκφούρτη και επιστροφή από Βασιλεία
για την αποφυγή περιττών χλμ

ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΜΑΝΧΑΪΜ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ
5η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΜΑΡ – ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που
είναι γνωστή για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα
και είναι μια από τις λίγες που δεν διαπερνάται από τον ποταμό
Ρήνο, αλλά συνδέεται μέσω ενός καναλιού του ποταμού
Λάουχ που διασχίζει την πόλη. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί,
αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα κοσμούν
την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της. Θα δούμε τις
δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον καθεδρικό ναό
του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την
περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο
από παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της
Βόρειας Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο
κέντρο της πόλης με περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική
αναγεννησιακή αρχιτεκτονική κατασκευασμένη το 1537 και τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια από τις πλουσιότερες
συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι ακόμη γνωστή, καθώς
αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη Martin
Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές
του αγάλματος της Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της
παραμονής μας στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα
παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές patiserie.
Συνεχίζουμε για τη Γερμανία και την πόλη Φράιμπουργκ,
που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, στην
είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη όπου άφησε την
τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος
Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό
μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος
χρόνος για φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής.
Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και από την
ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της Ευρώπη, χτισμένο
το 1998.
6η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Βασιλεία.
Άφιξη στην πόλη και ξεκινάμε την περιήγηση στην πιο
βιομηχανοποιημένη πόλη της χώρας. Η Βασιλεία βρίσκεται
στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές, ακριβώς στα σύνορα
με τη Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο
ποταμός Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές
Ελβετικές Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι
την Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά
από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα
είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz με τις αλληγορικές
φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει το ύψος
των 67 μέτρων σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο
της πόλης. Τελειώνοντας, μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις.

Βασιλεία

Disney

Extra
- εκδρομή στις Βερσαλίες
- επίσκεψη στην Opera Garnier
- περιήγηση - βόλτα στο ιστορικό κεντρο με την τοπική μας
συνοδό για να νιώσετε την παριζιάνικη ατμόσφαιρα και τον
τρόπο ζωής των κατοίκων

Βερσαλίες
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ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
1η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΤΟΒΙΛ - ΤΡΟΠΥΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ - ΚΑΕΝ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για
Παρίσι. Αναχωρηση για την Καέν πρωτεύουσα της κάτω Νορμανδίας.
Πρώτη επίσκεψη της διαδρομή μας η κοσμοπολίτικη Ντοβίλ και η δίδυμη
Τροβίλ. Η Ντοβίλ, διάσημο παραθαλάσσιο θέρετρο και μάλιστα με αέρα
Κυανής Ακτής αποτελεί το λίκνο της Μπελ Επόκ και του στυλ Αρτ Νουβό.
Μία περιοχή που αξίζει κανείς να περπατήσει ανάμεσα στα αριστοκρατικά
καφέ και εστιατόρια, τα εμπορικά μαγαζιά πολυτελείας και τα επιβλητικά
ξενοδοχεία ή ακόμα και να δοκιμάσει την τύχη του στο πολυσύχναστο
Καζίνο. Εν συνεχεία, διασχίζοντας νορμανδικά χωριά, φτάνουμε στην
γραφική Ονφλέρ. Εδώ ο χρόνος είναι σαν να έχει σταματήσει στην εποχή
που οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι αποθανάτιζαν το κεντρικό λιμανάκι και
την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο
μας στην Καέν και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα: ΚΑΕΝ - ΣΕΝ ΜΑΛΟ - ΣΑΝ ΜΙΣΕΛ - ΚΑΕΝ - ΡΕΝ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα κατευθυνθούμε στην πόλη των πειρατών,
το πανέμορφο Σεντ Μαλό. Λίκνο των μεγάλων κουρσάρων και πολεμιστών,
μία πόλη-οχυρό που συνεχίζει να είναι περιτριγυρισμένη από τείχη και
πύργους . Παραδομένοι στην αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουμε
εντός και επί των τειχών της όμορφης πόλης. Στη συνέχεια και αφού
διασχίσουμε τις καταπράσινες νορμανδικές πεδιάδες θα φθάσουμε
στο μεσαιωνικό αριστούργημα, το Σεντ Μισέλ, ένα βραχώδες νησάκι
απομονωμένο από τον κόσμο και ξεχασμένο από το χρόνο. Στην κορυφή
του χτίστηκε τον Μεσαίωνα το μοναστήρι των Βενεδικτίνων που αποτέλεσε
σημείο εξόρμησης της Ιωάννας της Λορένης. Στις μέρες μας, αποτελεί
χώρο πολιτισμικού «προσκυνήματος της ανθρωπότητας» και Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco. Το λιλιπούτειο
χωριουδάκι στους πρόποδες διατηρεί την γραφικότητά του στα ατέλειωτα
σοκάκια και στα πολλά μαγαζάκια με την υπέροχη θέα. Συνεχίζουμε για τη
Ρεν, παλιά πρωτεύουσα της Βρετάνης που τη χωρίζει στα δύο ο ποταμός
Βιλέ.
3η ημέρα: ΡΕΝ - ΤΟΥΡ - ΜΠΛΟΥΑ
Το πρωί θα είναι στη διάθεσή μας για να απολαύσουμε τις υπέροχες
πλατείες και τα πολύχρωμα σπίτια της πόλης όπως και το Δημαρχείο
και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου. Το μεσημέρι αναχωρούμε για
την Τουρ, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ορλεάνης. Τα Γοτθικά και
αναγεννησιακά της κτίρια σίγουρα θα μας εντυπωσιασουν.Συνεχιζουμε
για μία πανδαισία αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής τέχνης. Τα πανέμορφα
κάστρα του Λίγηρα που θα επισκεφθούμε θα μας ταξιδέψουν αιώνες πριν,
τότε που σαν κραταιά προπύργια ή φιλόξενα καταφύγια έκρυβαν στα
δαιδαλώδη διαμερίσματά τους ίντριγκες και πολεμικές έριδες. Σενονσώ,
Αμπουάζ και Μπλουά είναι οι βασιλικοί πύργοι που γοήτευσαν κόμηδες
και εστεμμένους, ζωγράφους και ποιητές. Διανυκτέρευση στην ευρύτερη
περιοχή του Μπλουά.

4η ημερα: ΜΠΛΟΥΑ - ΣΑΜΠΟΡ - ΟΡΛΕΑΝΗ - ΣΑΡΤΡ - ΠΑΡΙΣΙ
Μετά το πρωινό μας θα πάρουμε μια γεύση από τη πόλη Μπλουα. Στο
κέντρο της βρίσκεται και το διάσημο καστρο. Η πόλη είναι χτισμένη σε
δυο λοφους. Για πρώτη φορά ανάφερεται στην ιστορία τον 6ου αιώνα.
Το 1429 έγινε η βάση των επιχειρήσεων της Ιωάννας της Λωρραινης.
Μέτα την λήξη της αιχμαλωσίας του στην Αγγλία ο Κάρολος Α την έκανε
τόπο διαμονής του το 1440. Συνεχίζουμε για το Πύργο του Σαμπόρ που
κατασκευάστηκε μεταξύ 1519 και 1537 από 1.800 εργάτες στις όχθες του
Κλουασόν, ενός παραποτάμου του Λίγηρα.Λίγο πιο κάτω θα σταθούμε
στην Ορλεάνη, πρωτεύουσα της περιοχής του Λίγηρα. Η Ορλεάνη υπήρχε
από τη ρωμαϊκή εποχή. Το 451 από δω περασε ο Αττίλας, στη συνέχεια
έγινε τμήμα από την αυτοκρατορία των Φράγκων. Ο καθεδρικός ναός
είναι σε γοτθικό ρυθμό και είναι αφιερωμένος στο Τίμιου Σταύρου. Εδώ
ήταν το σπίτι της Jeanne D arc όπως και το εντυπωσιακό της άγαλμα.
Η πόλη φημίζεται και για το πανεπιστήμιο της. Θα μας εντυπωσιάσει
ο Λιγηρας που την διασχίζει. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι
1020χλμ. Συνεχίζουμε για τη πόλη Σαρτρ. Η πόλη πέρασε στη κατοχή
των Ρωμαίων με τις εκστρατείες του Ιουλίου Καίσαρα το 1ου αιώνα. Από
το 13ου αιώνα ανήκει στο βασίλειο της Γαλλίας. Είναι γνωστή κυρίως
για το καθεδρικό ναό, ο οποίος είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
από το 1979. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Παρίσι.

Σαν Μισέλ
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Παρίσι

Σεν Μαλο

ΠΑΡΙΣΙ - ΝΤΟΒΙΛ - ΤΡΟΠΥΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ - ΚΑΕΝ - ΣΑΝ ΜΙΣΕΛ - ΡΕΝ - ΜΛΟΥΑ - ΣΑΡΤΡ
ΟΡΛΕΑΝΗ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - DISNEY
5η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα
αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε
τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, τον περίφημο Πύργο του
Άιφελ, το Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα
με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου του
3ου, την πλατεία Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη
εντυπωσιακό κτίριο, όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική
είσοδο και τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών,
όπως του Μότσαρντ και του Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία
Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα κατασκευασμένη
από το μέταλλο των κανονιών, τα οποία του αντινάχτηκαν
στη μάχη καθώς και το ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε
η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Ναϊάνας, την γέφυρα των
ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον
κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να κλειδώσουν την αγάπη
τους πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι
Ιλ Ντε Λα Σιτέ όπου γεννήθηκε το Παρίσι. Θα καταλήξουμε
στους κήπους του Λουξεμβούργου, όπου και θα κατέβουμε
από το λεωφορείο προκειμένου να απολαύσουμε τους κήπους
με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας
των Μεδίκων, στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μπροστά από
το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα από
την γειτονία των Λατίνων θα καταλήξουμε στην Παναγία των
Παρισίων, η οποία αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού
ρυθμού παγκοσμίως και θα θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική
της με τις εντυπωσιακές αντηρίδες και τα τεράστια Βιτρό.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα περίφημα ανάκτορα
των Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την
πορεία του Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της
δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το μηδέν. Αξίζει
ακόμη μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά
σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε
μεμονωμένα τα βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη
αίθουσα των κατόπτρων. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια
βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του
Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με
κατεύθυνση προς την πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν
μπορούν να ανηφορήσουν και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς
το παγκοσμίου φήμης Budha bar. Όσοι πάλι το επιθυμούν
μπορούν να συνεχίσουνε την βόλτα, όπου περνώντας από
την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής θα κατευθυνθείτε
προς την Όπερα Γκαρνιέ, όπου και σας προτείνουμε να
καθίσετε στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε). το οποίο
κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γκαρνιέ.

6η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, στο μουσείο παγκόσμιας
προβολής. Στην ξενάγησή μας θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της
Mήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι
από μετόπη του Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Προχωρώντας
θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε τους Κήπους του Κεραμικού, τον άλλοτε βασιλικό κήπο
του Λούβρου. Από εκεί, θα κατευθυνθούμε περπατώντας προς το Palais Royal, ένα
ακόμα πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού κτισμένο από τον Καρδινάλιο
Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη αυτή θα περάσουμε το κτίριο από την εσωτερική
του αυλή, όπου θα νιώσουμε πραγματικά πως βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή.
Συνεχίζουμε την πορεία μας με μια επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert.
Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα από σκεπαστούς διαδρόμους, περιτριγυρισμένους
από πολυτελείς boutique και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει στο ιστορικό κτίριο
της όπερας Γκαρνιέ, την οποία σας προτείνουμε να επισκεφτείτε. Η κατασκευή της
ξεκίνησε το 1861, προορισμένη να γίνει η έδρα της όπερας του Παρισιού. Το θέατρο
αποκαλείται και Opera Garnier, καθώς ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο Παρίσι.
Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές στα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο εξ ιδίων. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση στο φημισμένο καμπαρέ Λίντο.
7η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - MIDNIGHT IN PARIS
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του συνοδού μας να
αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας συναρπάσουν
τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές
παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή
του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι
του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους
θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ
Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο
Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο
STAR TOUR. Μετά την επιστροφή στο Παρίσι, προτείνουμε μια νυχτερινή βόλτα ,
το “Midnight in Paris”, εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία του Γούντι Άλεν. Θα
συναντηθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας και από εκεί θα περπατήσουμε προς
την πλατεία της Βαστίλης. Θα περάσουμε και μέσα από το Μαραί, προκειμένου να
δούμε και την πλατεία Ντε Βο, την οποία λίγοι τουρίστες φτάνουν να δουν. Από την
πλατεία της Βαστίλης σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα γύρω στενά όπου θα
βρείτε αναρίθμητα μπαράκια και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων.
8η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε και η τελευταία ημέρα για αυτό
το ταξίδι. Η πτήση μας όμως είναι αργά οπότε αφήστε τις αποσκευές σας στο
ξενοδοχείο και αξιοποιήστε το υπόλοιπο της ημέρας με τον τρόπο που επιθυμείτε.
Ο συνοδός μας είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία. Το βράδυ
θα μας βρει στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Χάγη

Μπρύζ

Γάνδη

ΠΑΡΙΣΙ - BENELUX - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι.
Αναχωρηση για τις Βρυξελλες την πρωτεουσα του Βελγιου, έδρα του ΝΑΤΟ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Θα ξεκινήσουμε τη γνωριμια της πολης με μια
πανοραμική ξενάγηση στην πρωτεύουσα του Βελγιου όπου θα δούμε το
Atomium, τα Βασιλικά Παλάτια του Λακεν με τον ομώνυμο Βασιλικό Ναό,
τον Γιαπωνέζικο Πύργο με την Κινέζικη Παγόδα, την Πλατεία Grand Sablon
με τον ομώνυμο Ναό της Παναγίας Γοτθικού ρυθμού, το Εθνικό Ωδείο, το
Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, την Βασιλική πλατεία με τα
Βασιλικά Ανάκτορα, την ‘Ευρωπαϊκή Γειτονιά’, την Αψίδα του Θριάμβου και
θα καταλήξουμε στην Grand Place, μια από τις πιο όμορφες πλατειές της
Ευρώπης με το Δημαρχείο και τα σπίτια των συντεχνιών. Συνεχίζουμε για το
ξενοδοχείο μας.
2η ημέρα: ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ- ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Αν νομίζετε πως δεν υπάρχουν άλλα όμορφα μέρη σε αυτές τις περιοχές,
περιμένετε το τέλος της σημερινής ημέρας. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο
αναχωρούμε για για τη Γάνδη. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλεως, όπου
θα δούμε το δημαρχείο, το Διοικητήριο, το ναό του Αγ. Νικόλα, τον καθεδρικό
ναό του Αγίου Βονιφάτη και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον
μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για τη
διάσημη Μπρυζ, μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης.
Μια πόλη, όπου ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στον Μεσαίωνα! Μεταξύ
άλλων, το πάρκο με τη ‘Λίμνη της Αγάπης’, το παλαιότερο νοσοκομείο στην
Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, ο Ναός της Παναγίας, η πολυφωτογραφημένη
γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το διοικητήριο, και το ιστορικό κέντρο,
μοναδικό στολίδι μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή το απόγευμα στις
Βρυξέλλες
3η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΛΛΩΝΙΑ - ΝΤΙΝΑΝΤ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μικρότερα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κατά την διαδρομή θα διασχίσουμε τον Βελγικό νότο, μέσα από την
κεντρική πεδιάδα με τις καταπράσινες εκτάσεις, τα γραφικά χωριουδάκια
και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή μας στην Βαλλωνια θα οδηγήσει
σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις, την Ντινάντ, όπου θα έχουμε χρόνο
για καφέ και περίπατο στον ποταμό Λέσσε. Συνεχίζοντας την πορεία μας
προς το Λουξεμβούργο, θα μας συνεπάρει η εναλλαγή φυσικών τοπίων
του νοτιοανατολικού Βελγίου. Φθάνοντας, θα αντικρίσουμε την πόλη που
κατά ένα μεγάλο μέρος είναι χτισμένη μέσα σε χαράδρα και σήμερα
αποτελεί ένα από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, φιλοξενώντας πληθώρα
Ευρωπαϊκών οργανισμών και τραπεζικών ιδρυμάτων. Μεταξύ άλλων θα
δούμε, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα
με την απροκάλυπτη θέα, το θαυμαστό κτίριο της Φιλαρμονικής και την
κεντρική πλατεία ‘των όπλων’ - Place d’Armes. Επιστροφή το απόγευμα στις
Βρυξέλλες

4η ημέρα: ΑΜΒΕΡΣΑ - NTEΛΦΤ - ΧΑΓΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Μετα το πρωινο,θα αναχωρησουμε για την Αμβέρσα, το λιμάνι του
Βελγίου στην Βόρεια Θάλασσα, ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης.
Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από το σιδηροδρομικό σταθμό, που
αναφέρεται ως ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του 19ου αιώνα. Θα
δούμε το σπίτι του μεγάλου φλαμανδου ζωγράφου του 16 αιώνα PierrePaul Rubens, το Boerentoren (παλαιότερο ουρανοξύστη της Ευρώπης),
τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο στο κέντρο της μεσαιωνικής
γειτονιάς. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στις όχθες του ποταμού Scheldt. Συνεχίζουμε για τη μεσαιωνική Ντελφτ, πρώτη πρωτεύουσα του
Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό
κέντρο της και μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Στη διαδρομή μας
για το Αμστερνταμ θα ανακαλύψουμε την κοσμοπολιτική Χάγη, Έδρα
των Διεθνών Οργανισμών και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το
περίφημο ‘Παλάτι της Ειρήνης’, Διεθνές Δικαστήριο και τα μοναδικής
αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας
την πιο κομψή ολλανδική πόλη.Αφιξη στο Αμστερνταμ και τακτοποιηση
στο ξενοδοχειο. Το βράδυ θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο για
την βόλτα μας στο κέντρο του Amsterdam. Θα διασχίσουμε το ιστορικό
κέντρο & θα περπατήσουμε στην Waterlooplein, διασχίζοντας την
πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι των λουλουδιών, την Rokin και την κεντρική
πλατεία Dam. Αμέσως μετά μπορείτε να συνεχίσετε την διασκέδαση
σας στις παραδοσιακές ολλανδικές παμπ ή εστιατόριο της περιοχής.
Ντέλφ
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Βρυξέλλες
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Παρίσι

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ - ΒΑΛΛΩΝΙΑ - ΝΤΙΝΑΝΤ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΑΜΒΕΡΣΑ - ΝΤΕΛΦΤ - ΧΑΓΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - COSTER DIAMONDS
5η ημέρα: AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - COSTER
DIAMONDS
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε
για μια ημέρα αφιερωμένη στην φημισμένη πρωτεύουσα. Μια
ξεχωριστή πόλη, τόσο διαχρονικά ρομαντική όσο και σύγχρονη.
H πόλη συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου,
που η πληθώρα των καναλιών, με την πολυπολιτισμικότητα
των κατοίκων της, την καθιστούν μια από τις γνωστότερες,
μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στο κέντρο της
πόλης, το οποίο οριοθετείται από τρία κύρια ημικυκλικά κανάλια
(και αμέτρητα άλλα περιμετρικά), που ενώνονται μεταξύ τους
με περισσότερες από 1000! μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες,
για να δούμε μεταξύ άλλων το επιβλητικό ‘Rijksmuseum’, την
πανύψηλη ‘Δυτική Εκκλησία’, το μοναδικό ‘Παλάτι του Βασιλιά’
στην κεντρική πλατεία Dam, τον ‘πλωτό’ Κεντρικό Σταθμό, μαζί με
πολλά ακόμη στοιχεία μιας πόλης που ‘επιπλέει’ στη θάλασσα. Θα
διασχίσουμε στο ιστορικό κέντρο την Waterlooplein, την πλατεία
Ρέμπραντ, το παζάρι των λουλουδιών, την Rokin και την κεντρική
πλατεία Dam. Στην Πλατεία των Μουσείων θα επισκεφθούμε
το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον οίκο COSTER
DIAMONDS, όπου θα γνωρίσουμε τη διαδικασία επεξεργασίας
των διαμαντιών, από το αρχικό έως το τελικό στάδιο, ενώ στη
συνέχεια μπορούμε να δούμε ιστορικά ‘κομμάτια’ και πληθώρα
διαμαντιών μέσα από την τεράστια συλλογή κοσμημάτων του
οίκου. Εδω πλέον μπορείτε να αποφασίσετε εσείς ποια θα είναι
η επόμενη επίσκεψή σας. Τα φημισμένα μουσεία Van Gogh, Rijks
(Εθνική Πινακοθήκη) και Stedelijk Museum (Σύγχρονης Τέχνης)
βρίσκονται ακριβώς απέναντι! Περάστε το υπόλοιπο της ημέρας
στην πόλη όπως εσείς επιθυμείτε με την καθοδήγηση του
συνοδού της εκδρομής. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο γιατί και η επόμενη ημέρα αναμένεται συναρπαστική.
6η ημέρα: ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Πρωινο και αναχωρηση για το Παρισι.Αφιξη το απογευμα στην
πολη του φωτος και τακτοποιηση στο ξενοδοχειο.Για την πρώτη
βραδιά σας στο Παρίσι ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί
τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του
Παρισιού και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα
μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται
από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La Defense, το
κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του
Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου. Aν δεν σας ήταν αρκετή
αυτή η περιήγηση μπορείτε να συνεχίσετε με μια ονειρεμένη
κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα.

7η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ
ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα
αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία,
τον περίφημο Πύργο του Άιφελ, το Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα
με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου του 3ου, την πλατεία
Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό κτίριο, όπου θα δούμε
την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών,
όπως του Μότσαρντ και του Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την
στήλη του Ναπολέοντα κατασκευασμένη από το μέταλλο των κανονιών, τα οποία
του αντινάχτηκαν στη μάχη καθώς και το ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε
η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Ναϊάνας, την γέφυρα των ερωτευμένων
(Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να
κλειδώσουν την αγάπη τους πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το
νησάκι Ιλ Ντε Λα Σιτέ όπου γεννήθηκε το Παρίσι. Θα καταλήξουμε στους κήπους
του Λουξεμβούργου, όπου και θα κατέβουμε από το λεωφορείο προκειμένου
να απολαύσουμε τους κήπους με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία
της Μαρίας των Μεδίκων, στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μπροστά από το
πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα από την γειτονία των Λατίνων
θα καταλήξουμε στην Παναγία των Παρισίων, η οποία αποτελεί την πιο γνωστή
εκκλησία γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως και θα θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική
της με τις εντυπωσιακές αντηρίδες και τα τεράστια Βιτρό.Στη συνεχεια θα
επισκεφθουμε το μουσείο του Λούβρου,μουσείο παγκόσμιας προβολής. Στην
ξενάγησή μας θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Mήλου, τη Νίκη
της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη
του Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Προχωρώντας θα δούμε
τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τους Κήπους του Κεραμικού, τον άλλοτε βασιλικό κήπο του Λούβρου.
Από εκεί, θα κατευθυνθούμε περπατώντας προς το Palais Royal, ένα ακόμα πολύ
σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού κτισμένο από τον Καρδινάλιο Ρισελιε.
Κατά την επίσκεψη αυτή θα περάσουμε το κτίριο από την εσωτερική του αυλή,
όπου θα νιώσουμε πραγματικά πως βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Συνεχίζουμε
την πορεία μας με μια επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται για
ένα σύμπλεγμα από σκεπαστούς διαδρόμους, περιτριγυρισμένους από πολυτελείς
boutique και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει στο ιστορικό κτίριο της όπερας
Γκαρνιέ, την οποία σας προτείνουμε να επισκεφτείτε. Η κατασκευή της ξεκίνησε
το 1861, προορισμένη να γίνει η έδρα της όπερας του Παρισιού. Το θέατρο
αποκαλείται και Opera Garnier, καθώς ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο
Παρίσι. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές στα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο εξ ιδίων.
8η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε και η τελευταία ημέρα για αυτό
το ταξίδι. Η πτήση μας όμως είναι αργά οπότε αφήστε τις αποσκευές σας στο
ξενοδοχείο και αξιοποιήστε το υπόλοιπο της ημέρας με τον τρόπο που επιθυμείτε.
Ο συνοδός μας είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία. Το
βράδυ θα μας βρει στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Disney

-

ΠΑΡΙΣΙ

Mόνο απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
Όλες οι αναχωρήσεις είναι εγγυημένες
Ελληνόφωνη συνοδός - μόνιμος κάτοικος Παρισιού
Διαμονή στο κέντρο του Παρισιού

Η πόλη του Φωτός

Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει χαρίσει τις ομορφιές της σαν φόντο των πιο λαμπερών ονείρων, έχει γίνει το σκηνικό για μεγάλους
κινηματογραφικούς και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί και έχει αγαπηθεί όσο καμιά πόλη στον κόσμο, για να γίνει σύμβολο και μύθος. Απολαύστε
το Παρίσι όπως ακριβώς σας ταιριάζει και θυμηθείτε πως για να το γνωρίσετε μια επίσκεψη δεν είναι αρκετή!
1η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη στο αεροδρόμιο
και γνωριμία με τους τοπικούς μας συνοδούς, τη Σοφία και το Γιώργο, οι οποίοι μένουν μόνιμα
στο Παρίσι και θα μας ξεναγήσουν, φροντίζοντας να γνωρίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη
φημισμένη πόλη και τις συνήθειες των Παριζιάνων. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε
τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη βραδιά
σας στο Παρίσι ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο
γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία
της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην
περιοχή La Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και
την Αψίδα του Θριάμβου. Aν δεν σας ήταν αρκετή αυτή η περιήγηση μπορείτε να συνεχίσετε με
μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα.
2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης
του Φωτός. Θα θαυμάσουμε τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, τον περίφημο Πύργο του Άιφελ, το
Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου
του 3ου, την πλατεία Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό κτίριο, όπου θα
δούμε την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών, όπως
του Μότσαρντ και του Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα
κατασκευασμένη από το μέταλλο των κανονιών, τα οποία του αντινάχτηκαν στη μάχη καθώς και
το ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Ναϊάνας, την γέφυρα
των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου
να κλειδώσουν την αγάπη τους πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε
Λα Σιτέ όπου γεννήθηκε το Παρίσι. Θα καταλήξουμε στους κήπους του Λουξεμβούργου, όπου
και θα κατέβουμε από το λεωφορείο προκειμένου να απολαύσουμε τους κήπους με το ομώνυμο
παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας των Μεδίκων, στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε
μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα από την γειτονία των Λατίνων
θα καταλήξουμε στην Παναγία των Παρισίων, η οποία αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού
ρυθμού παγκοσμίως και θα θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική της με τις εντυπωσιακές αντηρίδες
και τα τεράστια Βιτρό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα περίφημα ανάκτορα των Βερσαλλιών.
Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της
δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το μηδέν. Αξίζει ακόμη μια επίσκεψη στους απέραντους
και μοναδικά σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε μεμονωμένα τα
βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη αίθουσα των κατόπτρων. Για το βράδυ σας προτείνουμε
μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε
τη φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση προς την πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν μπορούν
να ανηφορήσουν και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου φήμης Budha bar. Όσοι πάλι
το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουνε την βόλτα, όπου περνώντας από την εκκλησία της Αγίας
Μαγδαληνής θα κατευθυνθείτε προς την Όπερα Γκαρνιέ, όπου και σας προτείνουμε να καθίσετε
στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε). το οποίο κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γκαρνιέ.

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο
του Λούβρου, στο μουσείο παγκόσμιας
προβολής. Στην ξενάγησή μας θα δούμε στην
ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Mήλου,
τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”,
την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη
του Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της
Αθηνάς κ.α. Προχωρώντας θα δούμε τον πιο
διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη
Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
τους Κήπους του Κεραμικού, τον άλλοτε
βασιλικό κήπο του Λούβρου. Από εκεί, θα
κατευθυνθούμε περπατώντας προς το Palais Royal, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και
ιστορικό κτίριο του Παρισιού κτισμένο από τον
Καρδινάλιο Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη αυτή
θα περάσουμε το κτίριο από την εσωτερική
του αυλή, όπου θα νιώσουμε πραγματικά πως
βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Συνεχίζουμε
την πορεία μας με μια επίσκεψη στις γκαλερί
Vivienne και Colbert. Πρόκειται για ένα
σύμπλεγμα από σκεπαστούς διαδρόμους,
περιτριγυρισμένους από πολυτελείς boutique και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει
στο ιστορικό κτίριο της όπερας Γκαρνιέ, την
οποία σας προτείνουμε να επισκεφτείτε. Η
κατασκευή της ξεκίνησε το 1861, προορισμένη
να γίνει η έδρα της όπερας του Παρισιού. Το
θέατρο αποκαλείται και Opera Garnier, καθώς
ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο Παρίσι.
Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές
στα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette
και Printemps. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο εξ ιδίων. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση στο φημισμένο καμπαρέ Λίντο.
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Βερσαλίες

Ζήστε το Παρίσι, όπως
οι μόνιμοι κάτοικοι με τη
βοήθεια του αρχηγού μας.

Δώρο
εκδρομή στις
Βερσαλλίες
Λούβρο
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ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΙΣΙ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ
DISNEY - ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ
4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - MIDNIGHT IN PARIS
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του
συνοδού μας να αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney.
Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική,
τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των
ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του
Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε
με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των
πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια.
Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε
τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ
Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ
μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Μετά την
επιστροφή στο Παρίσι, προτείνουμε μια νυχτερινή βόλτα, το “Midnight in Paris”, εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία του Γούντι
Άλεν. Θα συναντηθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας και από εκεί
θα περπατήσουμε προς την πλατεία της Βαστίλης. Θα περάσουμε
και μέσα από το Μαραί, προκειμένου να δούμε και την πλατεία Ντε
Βο, την οποία λίγοι τουρίστες φτάνουν να δουν. Από την πλατεία
της Βαστίλης σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα γύρω στενά
όπου θα βρείτε αναρίθμητα μπαράκια και καφέ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο εξ ιδίων,
5η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ : ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ /
ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας
προτείνουμε 2 εκδρομές. Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, στις
νορμανδικές ακτές, πρώτο τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. Θα
ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική διαδρομή την πανέμορφή και
κοσμοπολιτική Ντοβίλ, την Τρουβίλ και το παραδοσιακό, γραφικό
ψαροχώρι Ονφλέρ. Η δεύτερη στο κάστρο Σαντιγύ. Είναι Χτισμένο
μέσα σε ένα μεγάλο δάσος και περιτριγυρισμένο από λίμνη και
τάφρο, κάνει τον επισκέπτη να νιώθει ότι βρίσκεται στον 18ο
αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου φιλοξενεί μία μεγάλη συλλογή
αυθεντικών χειρόγραφων βιβλίων, ενώ θα έχουμε επίσης την
ευκαιρία να θαυμάσουμε πίνακες μεγάλης αξίας. Εδώ, ο μεγάλος
μάγειρας Βιτέλ έκανε την περίφημη Σαντιγύ. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο Παρίσι.
6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε λίγο
χρόνο στη διάθεσή σας πριν τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για
να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Αψίδα Θριάμβου

Στον ελεύθερο χρόνο σας, με την
καθοδήγηση της τοπικής μας συνοδού
προτείνουμε…

να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει η
ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που
περικλείει την πλατεία την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος
Ουγκό, το μουσείο Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο Val d’Europe με
τα πολλά επώνυμα καταστήματα, εστιατόρια και χώρους αναψυχής,
όπου ο κάθε επισκέπτης ζει την απόλαυση και την ικανοποίηση
σε κάθε του δραστηριότητα. Ανακαλύψτε όλους τους επώνυμους
οίκους μόδας και κάνετε τις αγορές σας στις χαμηλότερες τιμές.

Ινβερνές

Λοχνές

Εδιμβούργο
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ΗΜΕΡΕΣ

ΣΚΩΤΙΑ - HIGHLANDS
Η Σκωτία, χάρη στην χαρακτηριστική εθνική της ενδυμασία, το ουίσκι, τη μουσική από γκάιντες, τις παραδόσεις και την υπέροχη τοπογραφία της,
έχει διαμορφώσει μια εικόνα αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο. Είναι μια χώρα με εντυπωσιακές αντιθέσεις και μαγευτικά χαρίσματα, είτε τη δείτε
τυλιγμένη στην ομίχλη, είτε να καθρεφτίζεται με εντυπωσιακό τρόπο στα νερά των λιμνών της.
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ-ΓΛΑΣΚΩΒΗ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για
Εδιμβούργο. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την μεγαλύτερη
πόλη της Σκωτίας, την Γλασκώβη, που εξελίσσεται με ιλιγγιώδη
ρυθμό και αποτελεί ένα μοντέρνο αστικό κέντρο με βικτωριανή
αρχιτεκτονική κληρονομιά, στιλάτα μπαρ, κομψά εστιατόρια
και πολλούς χώρους τέχνης και ψυχαγωγίας. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
2η ημέρα: ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ - ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΙΞ
ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Στέρλινγκ, ένα
από τα πιο στρατηγικά σημεία της Σκωτίας και γνωστή για την
μεγάλη μάχη που έλαβε χώρα το 1297στην ομώνυμη γέφυρα.
Επίσκεψη (προαιρετική είσοδος) στο κάστρο Στέρλινγκ, ένα από
τα πιο διάσημα της Σκωτίας και η πάλαι ποτέ έδρα της βασιλικής
οικογένειας των Στιούαρτ. Εδώ στέφθηκε η Μαρία Στιούαρτ
βασίλισσα των Σκωτσέζων. Επόμενη στάση μας το πάρκο Χέλιξ
(Helix), όπου θα θαυμάσουμε τα Κέλπις (Kelpies), δύο αγάλματα
αλόγων ύψους 30 μέτρων - τα μεγαλύτερα γλυπτά με άλογα στον
κόσμο. Επιστρέφουμε στην Γλασκώβη, όπου κατά τη διάρκεια της
ξενάγησής μας θα δούμε την πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά
Βικτωριανά κτίρια και το Δημαρχείο, θα επισκεφθούμε τον
Καθεδρικό ναό, θα δούμε το Πανεπιστήμιο και τον ποταμό Κλάιντ.
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στον πεζόδρομο του ιστορικού
κέντρου της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
3η ημέρα: ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΛΟΧ ΛΟΜΟΝΤ ΚΑΙ
ΤΡΟΣΑΚΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΛΕΝΚΟΟΥ- ΑΒΙΕΜΟΡ
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια
φύση των Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο
Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς, με αρκετές στάσεις για φωτογραφίες
στο μαγευτικό αυτό τοπίο. Συνεχίζουμε με μια συγκλονιστική
διαδρομή στην καρδιά των Χάιλαντς, περνώντας μέσα από το
θεαματικό φαράγγι του Γκλένκοου, το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ
(Fort William) στους πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις και τη
λίμνη Λάγγαν, για να φθάσουμε στο Άβιεμορ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση
4η ημέρα: ΑΒΙΕΜΟΡ - ΛΟΧ ΝΕΣ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ) - ΙΝΒΕΡΝΕΣ
ΑΒΙΕΜΟΡ
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό την γνωστή σε όλους μας λίμνη
Νες (Λοχ Νες Loch Ness), για να απολαύσουμε το μοναδικό τοπίο
και εάν είμαστε τυχεροί, ίσως απαθανατίσουμε και το θρυλικό
της τέρας, τη Νέσι. Προτείνουμε μια προαιρετική κρουαζιέρα
στη λίμνη με επίσκεψη στα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου
Ούρκαρτ (Urquhart), που υψώνεται επιβλητικό πάνω από τα νερά
της-η όλη εμπειρία είναι σαν βγαλμένη από παραμύθι. Επόμενος
σταθμός μας η πρωτεύουσα των Χάιλαντς, το Ίνβερνες, εμπορικό
και διοικητικό κέντρο που μοιάζει περισσότερο κωμόπολη παρά
πόλη. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να πιούμε έναν καφέ στις
όχθες του ποταμού Νες με θέα το επιβλητικό κάστρο. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΑΒΙΕΜΟΡ - ΜΠΛΑΙΡ ΑΘΟΛ - ΠΙΤΛΟΧΡΙ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Πρώτη στάση της σημερινής μας διαδρομής θα είναι σε ένα από τα πλέον
αξιόλογα κάστρα της Σκωτίας, το περίφημο Κάστρο Μπλαιρ (Blair AthollCastle). Εδώ θα πάρουμε μια γεύση από την αριστοκρατική ζωή των Χάιλαντερ των
αρχών του 18ου αιώνα. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο κάστρο και στους
κήπους του. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό αποστακτήριο
παρασκευής ουίσκι. Προαιρετική ξενάγηση στον χώρο παρασκευής και
δοκιμή single mal twhiskey. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο χωριό Πίτλοχρι
με τα παραδοσιακά σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στη γραφική αγορά
του χωριού και αναχώρηση για την “Αθήνα του Βορρά” όπως αποκαλούν το
Εδιμβούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αργά το απόγευμα θα ξεκινήσουμε
με τον αρχηγό-συνοδό μας για μια βόλτα στο Βασιλικό Μίλι της παλιάς πόλης.
Θα περιηγηθούμε στα μεσαιωνικά καλντερίμια και σίγουρα το βραδάκι θα
απολαύσουμε ένα single malt ουίσκι σε μια από τις παραδοσιακές παμπ της
Grassmarket με ζωντανή απαλή Σκωτσέζικη μουσική
6η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ
Πρωινή ξενάγηση στο Εδιμβούργο, ξεκινώντας από την νέα, γεωργιανού
ρυθμού, πόλη. Θα δούμε πολλά όμορφα ιστορικά κτίρια, υπέροχες πλατείες,
μεγάλους δρόμους με ημικυκλική διάταξη, που δεν έχουν χάσει τίποτα από
την μεγαλοπρέπεια της εποχής τους. Στη συνέχεια, από την κορυφή του λόφου
Κάλτον, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της
πόλης. Επόμενη στάση μας το όμορφο παλάτι του Χόλιρουντ (Holyrood Palace),
επίσημη κατοικία της βασίλισσας στη Σκωτία. Δια μέσου του Βασιλικού Μιλίου
θα περάσουμε ανάμεσα από τα ψηλά, μεσαιωνικά σπίτια της παλιάς πόλης και
θα επισκεφθούμε το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του Εδιμβούργου (είσοδοςέξοδα ατομικά). Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση
7η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Ημέρα για βόλτες και επισκέψεις σε μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της πόλης,
όπως στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτραίτων, στο Ενικό
Σκωτσέζικο Μουσείο, στην επίσημη Βασιλική κατοικία Holyrood Palace, στην
Βασιλική Θαλαμηγό Royal Yacht Britannia, στον Βασιλικό Βοτανικό Κήπο κ.ά.,
αλλά και για αγορές Σκωτσέζικων μάλλινων προϊόντων, μοναδικών στο είδος
τους, φυσικά στο Βασιλικό Μίλι της παλιάς πόλης. Απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ
μπορείτε προαιρετικά να συμμετάσχετε σε μία σκωτσέζικη βραδιά με γκάιντες,
παραδοσιακούς χορούς και ενδυμασίες, τα περίφημα KILT. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΩΤΙΑ: ΚΑΣΤΡΟ ΓΚΛΑΜΙΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ελεύθερος χρόνος για να συνεχίσετε τις βόλτες και τις επισκέψεις σε μουσεία
και διάφορα αξιοθέατα της πόλης. Επίσης, σας προτείνουμε μια προαιρετική
ημερήσια εκδρομή στην ανατολική Σκωτία. Θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο
αξιόλογα Κάστρα της χώρας, το περίφημο Κάστρο Γκλάμις (Glamis Castle), που
αποτέλεσε το σκηνικό για τον “Μάκβεθ” του Σαίξπηρ και υπήρξε το σπίτι των
παιδικών χρόνων της βασιλομήτορος Ελισάβετ. Επόμενη επίσκεψή μας θα είναι
στην παλαιότερη πανεπιστημιούπολη της Σκωτίας και πρώην εκκλησιαστική
πρωτεύουσα, τον Άγιο Ανδρέα. Θα περιηγηθούμε στους κεντρικούς δρόμους
και στις πλακόστρωτες αλέες με τις αψιδωτές προσόψεις των σπιτιών και θα
δούμε τα πανεπιστημιακά κτίρια και τις μεσαιωνικές εκκλησίες, που οδηγούν
προς τον ερειπωμένο Καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα. Το βράδυ μεταφορά στο
αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πόλη μας.
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Απευθείας πτήσεις ΕΑSY JET - RYANAIR

ΗΜΕΡΕΣ

- Απευθείας πτήσεις από Θεσ/νίκη με προκρατημένες θέσεις EASY JET &
RYANAIR
- Ιδανικά ωράρια πτήσεων
- Διαμονή στα κεντρικά Holiday Inn Bloomsburry 4* & Premier Inn Tower
Bridge 3*
- Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων
- Δώρο εκδρομή στο Windsor Castle
- Ελληνόφωνος συνοδός, μόνιμος κάτοικος Λονδίνου
- Greenwich Cruise

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΥΡΓΟΣ ΟΥΪΝΣΔΟΡ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Μ.
Βρετανίας. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα την εξερευνήσουμε
για περίπου 3 ωρες με το λεωφορείο και την βοήθεια του ξεναγού μας. Θα
ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το Kensington, το φημισμένο Harrod’s και το
πανέμορφο Hyde Park με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον. Έπειτα θα δούμε
την περίφημη «Μαρμάρινη Αψίδα» (Μarble Arch) που αποτελεί το μοναδικό
μαρμάρινο μνημείο της πόλης και την πλατεία Τραφάλγκαρ από την οποία
διακρίνεται το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, τόπος διαμονής της Βασίλισσας
Ελισάβετ. Συνεχίζουμε περνώντας από το Κοινοβούλιο που στεγάζει την
Βουλή των Κοινοτήτων και την Βουλή των Λόρδων και θα θαυμάσουμε το
πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης το φημισμένο Μπίγκ Μπέν. Στάση για
λίγο στον πύργο του Λονδίνου και στη συνέχεια επίσκεψη στην οικονομική
καρδιά της πόλης, το Σίτυ με το Χρηματιστήριο, την τράπεζα της Αγγλίας και
τον αριστουργηματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Στην συνέχεια θα
καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελπίζουμε ότι η πρώτη αυτή γνωριμία θα
είναι ικανή να σας κατατοπίσει για το υπόλοιπο της παραμονης σας στην
πρωτεύουσα της γηραιάς Αλβιωνας.
2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - COVENT
GARDEN.
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο Βρετανικό
μουσείο στον οποίο θα επισκεφθούμε την πτέρυγα που φιλοξενούνται
τα Γλυπτα του Παρθενώνα και οι αιγυπτιακές πτέρυγες, με τις περίφημες
αιγυπτιακές μούμιες. Στην συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία με την φροντίδα
του ξεναγού μας να εξερευνήσουμε μια απο τις πιο πολυσύχναστες και
χαρακτηριστικές περιοχές του Λονδίνου, το Covent Garden. Πλανόδιοι
μουσικοί και καλλιτέχνες, όμορφες βικτωριανες αγορές, υπέροχα μικρά
μαγαζάκια, όμορφα εστιατόρια Και τα διάσημα θέατρα συνθέτουν το
ψηφιδωτό αυτής της πλευράς της πόλης. Η επίσκεψη μας θα ολοκληρωθεί
νωρίς το μεσημέρι, όμως εσείς μπορείτε αν επιθυμείτε, να παραμείνετε και
να εξερευνήσετε την αγορά του Covent Garden, σαν γνήσιοι Λονδρέζοι.
3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ (προαιρετική εκδρομή)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το πασίγνωστο μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ που είναι και το καλύτερο στο είδος του, το
μουσείο Φυσικής ιστορίας, την Εθνική πινακοθήκη και φυσικά το περίφημο
London Eye. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται εξ’ιδιων, ρωτήστε όμως τον
ξεναγό σας για να σας εξυπηρετήσει με την προμήθεια των εισιτηρίων σας.
Για το μεσημέρι προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση με προορισμό
την πόλη του Γκρίνουιτς όπου μπορείτε να επισκεφτείτε και το περίφημο
αστεροσκοπείο. Το απόγευμα επιστροφή δια μέσου των καναλιών του
Κάναρι Γουάρφ, στο Λονδίνο, με τον μοναδικό υπέργειο σιδηρόδρομο DLR.
Στην εκδρομή περιλαμβάνεται ολοήμερο εισιτήριο για τα μέσα μεταφοράς
στο Λονδίνο

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ
ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
Σήμερα ακολουθήστε μας στην ολοήμερη εκδρομή, σε μια γνωριμία με
τις κοντινές στο Λονδίνο κομητείες. Aφου διασχίσουμε την κομητεία
του Μπακιγχαμσαιρ, πρωτος μας σταθμός θα είναι η Οξφόρδη,
πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής
εκπαίδευσης και σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol (www.balliol.ox.ac.uk), που απο το 1263 έχει τη φήμη των πιο
πολιτικά ενεργών φοιτητών, έως 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, θα φτάσουμε στο πανέμορφο
και γραφικό Στρατφορντ απον Ειβον, κτισμένο στις όχθες του Avon,
την πόλη που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Οι γραφικες
οχθες της ποταμού τα βικτωριανα σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια
που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, η εκκλησία της Αγιας
Τριαδαςοπου έχει ταφεί ο Σαιξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία αναφορας
της επισκεψης μας. Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια,
με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο σπίτι του
Σαίξπηρ (www.shakespeare.org.uk) και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς θα
σας προτείνουμε να γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο η παμπ
της γραφικής κωμόπολης.
5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ DATCHET
ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επίσκεψη μας
στο Βασιλικό Ουίνδσορ, για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα
τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας (www.royalcollection.org.uk). Σε απόσταση μόνο μιας ώρας από το Λονδίνο θα
σας μεταφέρουμε στην αγαπημένη από τις επίσημες βασιλικές
κατοικίες, αυτή του κάστρου του Windsor. Αφού πρώτα γνωρίσουμε
το μαγευτικό χωριό Datchet, εκεί που στα 1215, υπογράφτηκε η
περίφημη Magna Carta, θα χαθουμε στους ατελειωτους διαδρόμους
του μεγαλύτερου σε χρήση κάστρου παλατιού στον κόσμο. Οι
αίθουσες με τις πορσελάνες, η αίθουσα των δείπνων του Waterloo,
του ιπποτικού τάγματος του Order of Garter, οι αίθουσες υποδοχής
του Βασιλιά και της Βασίλισσας, ο διάδρομος του Αγίου Γεωργίου,
ειναι μόνο μερικά από τα σημεία που θα επισκεφθούμε. Για το τέλος
μας περιμένει η περίφημη σκεπαστη Βικτωριανή αγορά, μια από τις
γραφικότερες της Αγγλίας, στην καρδιά του πανέμορφου χωριού στις
όχθες του Τάμεση, που διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του
18ου και 19ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο.
Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας
προς την Θεσσαλονίκη.

Μονοπάτι του Γίγαντα

Κιλλαρνεϋ

Δουβλίνο

Το πληρέστερο 8ήμερο Πρόγραμμα!
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ΗΜΕΡΕΣ

ΓΥΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την πρωτεύουσα της
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΟΥΊΣΚΥ
JAMESON Κ ΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑΣ GUINNESS
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη πόλη του Δουβλίνου.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα περάσουμε από την κεντρική
λεωφόρο Ο’ Κόνελ, θα δούμε το ιστορικό κτίριο του Ταχυδρομείου, το
παλαιό Τελωνείο του 18ου αιώνα και θα καταλήξουμε στο Κολλέγιο της
Αγίας Τριάδος για να επισκεφθούμε την Βιβλιοθήκη του και να θαυμάσουμε
το μοναδικό Book of Cells. Ακολουθεί επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο (συλλογή χρυσών κέλτικων κοσμημάτων). Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, σύμβολο της
προτεσταντικής εκκλησίας της Ιρλανδίας, το Φοίνιξ Παρκ, το μεγαλύτερο
αστικό πάρκο της Ευρώπης, το αποστακτήριο ουίσκυ Jameson, καθώς και τις
εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness. Επίσης, καιρού επιτρέποντος, θα
πραγματοποιήσουμε μια μικρής διάρκειας κρουαζιέρα στα ήρεμα νερά του
Λίφι, απ΄ όπου θα θαυμάσουμε τα ιστορικά κτίρια της πόλης. Η εξερεύνηση
του Δουβλίνου συνεχίζεται στους γνωστούς πεζόδρομους Crafton και
Ηenry για ψώνια, φαγητό, καφέ κλπ. Η βόλτα μας ολοκληρώνεται στην
περιοχή Temple Bar, μία από τις παλαιότερες της πόλης, όπου θα έχουμε
την ευκαιρία απολαύσουμε ένα ποτήρι μπύρα σε κάποια από τις δεκάδες
παμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΕΛ - ΚΟΡΚ - ΚΙΛΛΑΡΝΕΫ
Πρωινή αναχώρηση για την κομητεία Κέρυ. Πρώτος μας σταθμός θα
είναι σε ένα σημαντικό αξιοθέατο της χώρας, στον Βράχο του Κάσελ που
δεσπόζει στην πόλη, την βάση του οποίου την αποτελεί ένας ογκόλιθος
ύψους 61 μέτρων, ενώ στην κορυφή του καταπράσινου λόφου υπάρχει ένα
μικρό κάστρο. Συνεχίζουμε προς την πανέμορφη πόλη Κορκ, στην οποία θα
έχουμε μια σύντομη περιήγηση και θα αναχωρήσουμε για την γραφική πόλη
Κιλλάρνεϋ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ανακαινισμένο πολυτελές ξενοδοχείο
THE DUNLOE HOTEL & GARDENS 5* (www.thedunloe.com), ένα ρομαντικό
κρησφύγετο στην άγρια ομορφιά του Κιλλάρνεϋ. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΚΙΛΛΑΡΝΕΫ - ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΚΕΡΥ - ΚΙΛΛΑΡΝΕΫ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την πιο φημισμένη διαδρομή της Ιρλανδίας,
το περίφημο “Δαχτυλίδι του Κέρυ”. Θα περάσουμε από το γραφικό χωριό
Κιλλόργκλιν (Killorglin) και θα συνεχίσουμε προς το Γκλενμπέι (Glenbeigh)
με την πανοραμική θέα προς την χερσόνησο Ίβερα (Iveragh) και τον κόλπο
του Ντίνγκλ (Dingle Bay). Ακολουθεί το χωριό Καχέρσιβιν (Cahersiveen)
και το Γουότερβιλ, το αγαπημένο χωριό διακοπών του Τσάρλι Τσάπλιν.
Η διαδρομή μας συνεχίζεται μέσα από τα βουνά μέχρι το φαράγγι στην
τοποθεσία Μολ. Στο σημείο Λέιντις Βιού θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα
προς τις διάσημες λίμνες του Εθνικού Δρυμού του Κιλλάρνευ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση του
παραδοσιακού Ιρλανδέζικου χορού RIVER DANCE. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΚΙΛΛΑΡΝΕΫ - ΚΑΣΤΡΟ MΠΑΝΡΑΤΤΥ - ΒΡΑΧΟΙ ΜΟΧΕΡ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΈΡΡΕΝ - ΓΚΌΛΓΟΥΕΪ
Μια ακόμα υπέροχη διαδρομή μας περιμένει σήμερα. Πρώτη
μας επίσκεψη θα είναι στο κάστρο Μπανράττυ, ένα από τα πιο
καλοδιατηρημένα και αυθεντικά μεσαιωνικά κάστρα της Ιρλανδίας.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς ένα από τα σημαντικότερα
και πιο θεαματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας, τους περίφημους
Βράχους του Μόχερ, ενώ, μέσα από την περιοχή Μπέρρεν, βλέπουμε
την ιδιότυπη διαστρωμάτωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων.
Άφιξη στην ευρύτερη περιοχή της κομητείας Galway ή Castelbar και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΓΚΟΛΓΟΥΕΪ - ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΟ ΚΑΡΟΟΥΜΟΡ - ΣΛΑΙΓΚΟ
ΝΤΈΡΡΥ
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής θα είναι στο
μεγαλιθικό νεκροταφείο του Κάροουμορ - ένα από σημαντικά
μνημεία της λίθινης εποχής στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα
περιηγηθούμε στην όμορφη παραλιακή πόλη Σλάιγκο (Sligo) και
θα αναχωρήσουμε για την Βόρεια Ιρλανδία, με άφιξη αργά το
απόγευμα στο Ντέρρυ (Derry, επίσημα: Londonderry). Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Βόρειας Ιρλανδίας και την μόνη περιτειχισμένη πόλη του νησιού - τα
τείχη της διατηρούνται άθικτα μέχρι σήμερα. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΝΤΈΡΥ - ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΓΊΓΑΝΤΑ - ΜΠΕΛΦΑΣΤ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τον περίφημο “Μονοπάτι του Γίγαντα”
(Giant’s Causeway), ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της
Βόρειας Ιρλανδίας, με τις πολυγωνικές στήλες από βασάλτη και
τις εξάγωνες πέτρες σαν παξιμάδια να εφάπτονται μεταξύ τους ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο, αποτέλεσμα έντονης ηφαιστειακής
δραστηριότητας πριν από περίπου 50-60 εκατομμύρια χρόνια.
Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCΟ και έχει καταταγεί ως το τέταρτο φυσικό θαύμα του
Ηνωμένου Βασιλείου. Αφού θαυμάσουμε το τοπίο και μάθουμε τους
σχετικούς μύθους για τη δημιουργία του, θα συνεχίσουμε για την
θρυλική πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, το Μπέλφαστ. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΜΠΕΛΦΑΣΤ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε μεταξύ άλλων τον κεκλιμένο πύργο του ρολογιού, το κτίριο της
Όπερας, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο Κουίνς και την παμπ Κράουν.
Συνεχίζουμε για το δυτικό Μπέλφαστ, όπου θα ξεναγηθούμε στην
περιοχή των εχθροπραξιών μεταξύ καθολικών και προτεσταντών
κατά τις δεκαετίες 1970-1990 και του σημερινού τείχους της Ειρήνης.
Επίσης θα επισκεφθούμε το Dock στο οποίο κατασκευάστηκε ο
Τιτανικός. Μετά το τέλος της ξενάγησης θα αναχωρήσουμε για το
αεροδρόμιο του Δουβλίνου και θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας
για την πόλη μας.
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ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ, ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
ΚΟΪΜΠΡΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ
ΑΒΕΙΡΟ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΙΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ
ΜΠΟΥΣΑΚΟΥ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ – ΚΟΙΜΠΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Λισσαβώνα.
Άφιξη στη Λισσαβώνα και αναχώρηση οδικώς για την Κοίμπρα
την πρώτη Πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας και μια από
τις πιο παλιές του κόσμου. Πρώτη μας στάση το μεγάλο κέντρο
του καθολικισμού η Φάτιμα, που βρίσκεται 142km βόρεια της
Λισσαβώνας. H Φάτιμα πήρε το όνομα της από την εμφάνιση της
Παρθένου Μαρίας το 1917 σε τρία παιδιά αγροτών στην κοιλάδα
“Cova Da Iria” και από τότε αναδείχθηκε ως η τοποθεσία με τη
μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνήματος παγκοσμίως. Αφιξη στην
Κοίμπρα όπου θα περιηγηθούμε στο χώρο του Πανεπιστημίου και
στους δρόμους της πόλης των ποιητών με το πολυτραγουδισμένο
της ποτάμι Μοντέγκο επίσης θα βρεθούμε και στον προαύλιο
χώρο της εκκλησίας της Σάντα Κλάρα Λα Νόβα όπου θα έχουμε
πανοραμική θέα από όλη την πόλη της Κοίμπρα.Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΚΟΪΜΠΡΑ - ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΕΙΡΟ - ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο .Πρώτη μας στάση στο
δάσος Μπουσάκο το εθνικό δάσος των Πορτογάλων κι ένα από τα
πλουσιότερα της Ευρώπης σε φυτά. Στη διαδρομή μας θα κάνουμε
μια στάση στη πόλη των καναλιών ,τη “Βενετία της Πορτογαλίας”
το Αβέιρο, όπου θα θαυμάσουμε τις βάρκες που μοιάζουν με
παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Στη συνέχεια αναχώρηση
για το Πόρτο μια πόλη που αντιπροσωπεύει την παράδοση ,τις
ανθρώπινες αξίες , τη σκληρή δουλειά και τη δύναμη της ψυχής
του Πορτογαλικού έθνους. Η πόλη έδωσε επίσης το όνομα της
στο ομώνυμο ξακουστό κρασί “ Πόρτο” που παράγεται από την
καλλιέργεια ποικιλιών αμπελιού ύστερα από καθοδήγηση μιας
βρετανικής κοινότητας που αναπτύχθηκε στο λιμάνι της πόλης.
Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη που είναι
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά
στους λόφους διατηρώντας ακόμη και σήμερα την μεσαιωνική
της άποψη. Στην περιοχή Ριμπέϊρα, κατά μήκος του ποταμού,
εκτείνονται οι παλιές συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά
καταστήματα και την ανοιχτή αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα,
από όπου παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες το
ομώνυμο κρασί. Στην άνω πόλη θα περιηγηθούμε στην περιοχή
του Καθεδρικού Ναού και το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χρυσοποίκιλτο ναό του Άγιου
Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το Εμπορικό
Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο. Τέλος θα
επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για πολλά
χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε τη
χαρά να γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την
υπέροχη γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην
επαρχία του Μίνιου. Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι
η Μπράγκα όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό και το ιερό
του Ιησού που παρουσιάζει σημαντικά δείγματα στυλ Μπαρόκ. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες το λίκνο του Παρτογαλικού
έθνους.που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι η
γενέτειρα πόλη της Πορτογαλικής εθνικότητας καθώς και η πόλη
στην οποία γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της Πορτογαλίας ο «
Αλφόνσο Α » . Θα δούμε το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό
κέντρο , τα οποία αποτελούν μνημεία ιστορικής κληρονομιάς της
Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.
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4η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του Μίνιου.
Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα όπου θα θαυμάσουμε
τον καθεδρικό ναό και το ιερό του Ιησού που παρουσιάζει σημαντικά δείγματα
στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες το λίκνο του
Παρτογαλικού έθνους.που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι
η γενέτειρα πόλη της Πορτογαλικής εθνικότητας καθώς και η πόλη στην οποία
γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της Πορτογαλίας ο « Αλφόνσο Α » . Θα δούμε
το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο , τα οποία αποτελούν μνημεία
ιστορικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Λισσαβώνα. Πρώτος μας σταθμός ο ναός
της Μπατάλια,
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την προστασία της UNESCO.
Στη συνέχεια θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του ατλαντικού τη Ναζαρέ. Μια
εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη λόγω της εγκαρδιότητας και της ζωντάνιας
που θα εισπράξετε από τους κατοίκους της καθώς και από την μοναδική
αίσθηση που σας δημιουργεί ένα μικρό χωριό που εμποτίζεται με την παράδοση
και όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα. Τέλος
θα επισκεφθούμε επίσης το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών
Όμπιτους. Θα περπατήσουμε στα στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά σπιτάκια
στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα
από τα τείχη ύψους 13 μέτρων που περιστοιχίζουν περιμετρικά το χωριό. Άφιξη
στην Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη,
που παρόλο τις συνεχόμενες επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς
αιώνες, διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από
τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και περίτεχνο
παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε
μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα
στον 17ο και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο
εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε το
1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για να τιμήσει τη μνήμη του Vasco da
Gama για την επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα επισκεφθούμε το
μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ,
απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Αυτός
ο περίφημος πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο,
χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού TEJO για να προστατεύσει τις
εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς. To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα
παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον
κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Amalia Rodriguez. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΙΣ – ΕΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ
ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία ιδιαίτερα απολαυστική
εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, στη Σίντρα θερινή κατοικία των
βασιλέων, το Κασκάις που είναι ένα πολύ όμορφο ψαροχώρι , το Εστορίλ το
τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας και το Cabo da Roca, το δυτικότερο
σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό ωκεανό
.Επιστροφή στη Λισσαβώνα όπου θα τελειώσουμε την σημερινή μας εκδρομή
στο Πάρκο των Εθνών που κατασκευάστηκε για την Διεθνή Έκθεση EXPO 1998
απ’ όπου θα μπορούμε να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων και την γέφυρα VASCO
DA GAMA. Στο ίδιο πάρκο υπάρχει και το ενυδρείο της Λισσαβώνας OCEANARIO. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Γεμάτοι
αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη στην πόλη μας

Μοναδικό πρόγραμμα
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Μοναδικό πρόγραμμα
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ΜΑΓΙΟΡΚΑ Βαλεαρίδες Νήσοι IBIZA Το νησί της διασκέδασης
Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να επισκεφθείτε την πρωτεύουσα των
Βαλεαρίδων Νήσων. Σας προσφέρουμε τα αεροπορικά εισιτήρια, τη
διαμονή σας και την αντίστοιχη διατροφή καθώς και πολλές προτάσεις
για να εκμεταλλευτείτε το χρόνο σας στο μοναδικό νησί.
Ανακαλύψτε λοιπόν, τους λόγους που έκαναν αυτή την όμορφη
μεσογειακή πόλη αντικείμενο πόθου θρυλικών θαλασσοπόρων,
κατακτητών, διάσημων καλλιτεχνών αλλά και εκπροσώπων του διεθνούς
τζετ σετ.
Η Μαγιόρκα αποτελεί ένα σαγηνευτικό κράμα αραβικών και καταλανικών
πολιτισμικών επιρροών, με ιστορία 2000 χρόνων. Από τα ατμοσφαιρικά
λιθόστρωτα σοκάκια της Παλιάς Πόλης και τις υπέρκομψες λεωφόρους
του shopping, έως τη μαγευτική μαρίνα με τα πολυτελή σκάφη στην
άκρη της φοινικόστρωτης Passeig de Maritim, η πόλη είναι ένα ανοικτό
μουσείο αρχιτεκτονικής, με παγκόσμιας κλάσης μνημεία και εξαιρετικά
μουσεία τέχνης. Δίπλα σε αυτή την εντυπωσιακή σκηνογραφία, η πλούσια
γαστρονομική παράδοση, το δυνατό nightlife και ο χαλαρός τρόπος ζωής
των Palmesanos έρχονται να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη γοητεία
που ασκεί το μικροσκοπικό αυτό μέρος του πλανήτη σε εκατομμύρια
ταξιδιώτες στον κόσμο.
Περιγράφοντας με λίγα λόγια την Μαγιόρκα χαρακτηρίζεται για τα
ατελείωτα χιλιόμετρα εξωτικών παραλιών με λευκή άμμο και φοίνικες,
τα σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των βουνών χωριουδάκια με τα
κατάλευκα σπίτια και την ολονύχτια διασκέδαση. Είναι χαρακτηριστικό
πως η Μαγιόρκα των 800 χιλιάδων μόνιμων κατοίκων δέχεται περίπου
10 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως.
Αξίζει να δείτε :
- Τον Καθεδρικό Ναό της Πάλμα – ορόσημο της πόλης, με ύψος τα 44
μέτρα
- Το Βασιλικό Παλάτι της Αλμουδαίνας, που χρησιμοποιείται ακόμη από
την Βασιλική οικογένεια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
- Το κάστρο Μπελβέρ ένα από τα ελάχιστα κυκλικά κάστρα στην Ευρώπη
με τους τρεις επιβλητικούς Πύργους
- Τα σπήλαια του Δράκου στο Πόρτο Κρίστο με μια από τις μεγαλύτερες
υπόγειες λίμνες στον κόσμο, την λίμνη Μαρτέλ. Εκεί μπορείτε να
απολαύσετε ένα μίνι κονσέρτο κλασσικής μουσικής από μουσικούς που
παίζουν σε βαρκούλες μέσα στην λίμνη.
- Τη γραφική πόλη Βαλδεμόσα, όπου έχουν ζήσει και εμπνευστεί
κορυφαίες προσωπικότητες, όπως ο συνθέτης Φρειδερίκος Σοπέν, η
συγγραφέας Γεωργία Σάνδη και ο ζωγράφος Χουάν Μιρό
- Το Safari Park όπου μπορείτε να θαυμάσετε, τα άγρια ζώα όπως
καμηλοπαρδάλεις, γαζέλες, ελέφαντες κ.α. στο φυσικό τους περιβάλλον
- Το Marineland, το ενυδρείο με εκπληκτικό σόου δελφινιών και
θαλάσσιων ελεφάντων
- Την πανέμορφη βγαλμένη από καρτ ποστάλ πόλη Ίνκα με τις
πολύχρωμες στέγες των σπιτιών
Μαγιόρκα - Καθεδρικός Ναός

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να επισκεφθείτε το νησί της νεολαίας
και των celebrity. To μεγαλύτερο σε έκταση από το σύμπλεγμα των
Βαλεαρίδων νήσων. Σας προσφέρουμε τα αεροπορικά εισιτήρια, τη
διαμονή σας και την αντίστοιχη διατροφή καθώς και πολλές προτάσεις
για να εκμεταλλευτείτε το χρόνο σας στο νησί.
Η ιδιόμορφη μεσογειακή αρχιτεκτονική του νησιού σε συνδυασμό με τις
απέραντες αμμουδερές παραλίες του, ευθύνονται για το συνθηματικό
όνομα της Ίμπιζα: το λευκό νησί. Είναι το διασημότερο νησί, με τα τοπ
πάρτι του κόσμου . Κάθε καλοκαίρι jet-setters και νέοι από όλοι τον κόσμο
επισκέπτονται το μικροσκοπικό νησί της Μεσογείου για ατελείωτο χορό
και ποτό ενώ από τα decks των κλαμπ έχουν περάσει οι διασημότεροι
Djs. Υπάρχει και η ήρεμη πλευρά του νησιού η οποία χρακτηρίζεται από
την άγρια, ανεγγιχτη, παρθένα φύση. Όμορφες αμμώδεις ακρογιαλιές,
καταπράσινα δάση, φινετσάτα μπαρ και εστιατόρια και ένα κοκτέιλ
πολιτισμών! Με πάνω από 160 χιλιόμετρα ακτογραμμή, το νησί διαθέτει
περίπου 50 παραλίες. Μία από της ομορφότερες παραλίες του νησιού
αποτελεί η Cala Tarida, η οποία βρίσκεται δυτικά του νησιού και αποτελεί
ένα μαγευτικό τοπίο. Πρόκειται για μια μακριά λωρίδα λευκής άμμου
η οποία αγκαλιάζει τα γαλαζοπράσινα νερά της Μεσογείου. Αξίζει
η επίσκεψη στην πόλη του San Antonio. Πρόκειται για το σημείο με
το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα, με τον ορίζοντα να αλλάζει χρώματα
συνθέτοντας ένα μαγευτικό σκηνικό.
Παλιά πόλη
Dalt Vila

Aξίζει να δείτε:
- Την χίπικη αγορά στο Es Caná, εμπνευσμένη από την δεκαετία του ’60,
όταν καλλιτέχνες, ζωγράφοι και κάθε είδους designers πλημμύριζαν το
νησί.
- Την παλιά πόλη, Dalt Vila όπως ονομάζεται, μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
- Την παραλία Cala D’Hort, με θέα τον Es Vedra. Τον επιβλητικό βράχο
που υψώνεται στα 400 μέτρα και κυριαρχεί στον ορίζοντα της παραλίας
. Μύθοι λένε πως πρόκειται για το τελευταίο ίχνος της χαμένης μυθικής
Ατλαντίδας ενώ σύμφωνα με έναν άλλο, πρόκειται για το Νησί των
Σειρήνων στα ομηρικά έπη.
- Το Café Del Mar, είναι το πιο γνωστό bar παγκοσμίως, ακόμη πιο
δημοφιλές και από τα μεγαλύτερα διεθνή clubs. Δεν βγήκαν τυχαία τα
μουσικά compilations Café Del Mar.
- SPACE, PACHA, AMNESIA είναι τα μεγαλύτερα clubs παγκοσμίως.
- Το ηλιοβασίλεμα στην πόλη San Antonio.
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ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ
ΚΟΡΔΟΒΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ – ΡΟΝΤΑ (PUEBLOS BLANCOS)
ΓΡΑΝΑΔΑ – ΤΟΛΕΔΟ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή
πρωτεύουσα της Ισπανίας. Χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων
δεσπόζει στο κεντρικό οροπέδιο της Ιβηρικής Χερσονήσου, στην
Καστίλλη. Από το 1562 πρωτεύουσα της χώρας με 4.000.000
πληθυσμό. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα σας
προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε το ελεύθερο χρόνο γνωρίζοντας
κάποια απ’ τα πάμπολλα ενδιαφέροντα σημεία της Μαδρίτης, (πέραν
όσων θα γνωρίσουμε στην προγραμματισμένη ξενάγηση μας μαζί
με τα Μουσεία της). Σε συνεργασία με τον αρχηγό του γραφείου
μας γνωρίστε τη Μαδρίτη των Βουρβόνων, τις βόρειες συνοικίες
της με το εντυπωσιακό στάδιο της Real, το Santiago Bernabeu και
την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την Αρένα της πόλης,
την Plaza Colón με το Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και τα κομψά
καταστήματα του Barrio de Salamanca, την πλατεία Ισπανίας με το
γιγάντιο γλυπτό του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το περίφημο Αιγυπτιακό
μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και μεταξύ άλλων πολλών την
ιστορικότερη πλατεία της πόλης, την Plaza Mayor.
2η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΚΟΡΔΟΒΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό αρχίζει η οδική μας εκδρομή για την Ανδαλουσία
διασχίζοντας το οροπέδιο της θρυλικής Manchas όπου έζησε και
έκανε τα ανδραγαθήματά του ο Δον Κιχώτης .Σε κάποιο από τα
χωριά θα κάνουμε την πρώτη στάση. Περνώντας τη Σιέρα Μορένα
θα καταλήξουμε στην πασίγνωστη Κορδούη των Ρωμαίων, την
μετέπειτα Κορδούβα των Αράβων, την σημερινή Κόρδοβα. Στη
πάλαι ποτέ πρωτεύουσα του σημαντικότερου χαλιφάτου της Δύσης
θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας με
τα υπέροχα πάτιος που θα μας οδηγήσουν στο μεγαλύτερο Τζαμί
της Δύσης, την περίφημη Μεθκίτα. Πάνω από 800 κολώνες (πολλές
εξ αυτών των ελληνιστικών χρόνων) κρατούν πάνω στις αψίδες
τους ένα έργο τέχνης απαράμιλλης ομορφιάς του 9ου και 10ου
αιώνα.Εδώ έζησαν ο Αβερρόης, ο Μωχάμετ Αλ Γκαφέκι, ο Μπεν
Μαϊμόνιδες σημαντικότατοι λόγιοι Άραβες οι οποίοι μετέφρασαν
σχεδόν όλα τα αρχαία Ελληνικά συγγράμματα σε τοπικές γλώσσες.
Στη συνέχεια ακλουθώντας τη ροή του Γουαδαλκιβίρ (μεγάλο
ποτάμι στα Αραβικά) θα καταλήξουμε στη Σεβίλλη την πρωτεύουσα
του Al Andalus, της Ανδαλουσίας.
3η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη της όπερας
όπου “έζησαν’’ η Κάρμεν, ο Δον Ζουάν και ο Φίγκαρω, ο κουρέας
της Σεβίλλης. Αρχίζοντας από το Πάρκο της Μαρίας Λουίζα και την
Πλατεία Αμερικής φτάνουμε στην εντυπωσιακή και παραμυθένια
Πλατεία Ισπανίας, όπου θα δούμε κτίρια αντιπροσωπευτικά των
ρυθμών αρχιτεκτονικής της πόλης .Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε
στην πρώην Εβραϊκή συνοικία με στενά σοκάκια και τυπικά “πάτιος’’.
Σήμερα ονομάζεται Σάντα Κρούθ και είναι μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της Ουνέσκο. Θα επισκεφτούμε το κτιριακό συγκρότημα
του Αλκαζάρ(οχυρωμένο παλάτι στην Αραβική γλώσσα) όπου
δεσπόζει το Αραβικό Παλάτι, κλασσικής αρχιτεκτονικής Μουδέχαρ
με τα εντυπωσιακά επίσημα σαλόνια, το μικρό χαρέμι και τους
ιδιωτικούς χώρους των Σουλτάνων.Στην ίδια περιοχή θα δούμε τον
καθεδρικό ναό Χιράλδα με το μιναρέ – καμπαναριό που είναι και η
“επίσημη’’ φωτογραφία της Σεβίλλης. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του
Κολόμβου, το χρυσοποίκιλτο κεντρικό παρεκκλήσι και σημαντικοί
πίνακες του μεγάλου Σεβιλιανού ζωγράφου του Μουρίλιο. Η
Σεβίλλη όμως δεν είναι (μόνο) αυτό. Στενά σοκάκια, μεσαιωνικά
κτίρια , πανέμορφες πλατείες, νεραντζιές, μανόλιες αιωνόβιες και ο
Γουδαλκιβίρ όπου λουζόταν η αγάπη του Λόρκα… η πόλη του έρωτα.
Και για το βράδυ…φλαμένκο , στην πόλη που γεννήθηκε.

-

ΗΜΕΡΕΣ

Πτήσεις Aegean Airlines
Διανυκτερεύσεις Mαδρίτη, Σεβίλλη και Γρανάδα
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων
Δώρο η εκδρομή στην μοναδική Ρόντα - Λευκά Χωριά
Δώρο 3 δείπνα στο σύνολο (Σεβίλλη & Γρανάδα)
Έλληνας συνοδός

4η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ - ΡΟΝΤΑ - ΠΟΥΕΜΠΛΟΣ ΜΠΛΑΝΚΟΣ - ΓΡΑΝΑΔΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Γρανάδα διασχίζοντας την περιοχή με τα
Pueblos blancos (Άσπρα Χωριά). Θα σταματήσουμε στη Ρόντα μια πανέμορφη
μεσαιωνική πόλη χτισμένη στο χείλος ενός εντυπωσιακού φαραγγιού. Θα
απολαύσουμε τη μοναδική θέα, θα δούμε την παλαιότερη αρένα της Ισπανίας
και θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια που ενέπνευσαν τους ποιητές
του Ρομαντισμού… και τον Χεμινγουέη στο “Για ποιόν χτυπά η καμπάνα’’.
Συνεχίζοντας προς την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας θα καταλήξουμε στη
Γρανάδα, χτισμένη στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, της χιονισμένης
οροσειράς. Το απόγευμα θα κάνουμε μια πρώτη ανίχνευση της πόλης στην
περιοχή του Καθεδρικού ναού και την πλατεία Bib Rambla (της πλατείας του
εμπορίου).
5η ημέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ
Γρανάδα ( το ρόδι). Στη ξενάγησή μας θα δούμε το σημαντικότερο Αραβικό
μνημείο της Ισπανίας…. τον εντυπωσιακό λόφο της Αλάμπρα (το κόκκινο
κάστρο στην Αραβική γλώσσα ). Η ακμή του Σουλτανάτου της Γρανάδα
σε όλο της το μεγαλείο, ένα αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής του
14ου αιώνα με αφάνταστη λεπτομέρεια στην διακόσμηση, με τα απίθανα
σιντριβάνια, με τις επικλήσεις στον Αλλάχ, στον παράδεισο και τον αιώνιο
έρωτα. Δίπλα στην Αλάμπρα θα βρούμε το Χεναραλίφε με δέντρα, λουλούδια
και νερά που θα μας παρασύρουν σε ένα κόσμο στοχασμού, χαλάρωσης και
φαντασίας από την εποχή των Σουλτάνων, των Χαρεμιών, του αισθησιασμού
και των ευνούχων... στη δύναμη των Αράβων. Μετά από αυτήν την χαλάρωση
θα ανηφορήσουμε πλέον προς τα οροπέδια της Μάντσας και της Καστίλλης
για να φτάσουμε στη Μαδρίτη.
6η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου
της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο (ΠΡΑΔΟ). Τα πάνω από 10.000
έργα που ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο
Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο,
Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ ίσου σημαντικούς
ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του
κέντρου της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ
συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’
τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο Lope de
Vega, ο Cervantes και άλλοι. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό
κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων. Το ελεύθερο απόγευμα,
σας προτείνουμε να το εκμεταλλευτείτε κάνοντας μια προαιρετική εκδρομή
στην Σεγκόβια, την πόλη της βασίλισσας Ισαμπέλας, την παλιά πρωτεύουσα
της Καστίλης.
7η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το Τολέδο,
μία πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά.
Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών
και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ, όπου θα δούμε πίνακες του El Greco,
αμύθητης αξίας, όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. Στην συνέχεια,
την εκκλησία του Santo Tomé, θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο
του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. Στη συνέχεια, επίσκεψη σε ένα
εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’, γνωστή Τολεδανική τέχνη που προέρχεται
απο την εποχή των Αράβων. Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας
προτείνουμε μια τελευταία βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της
πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε
Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης
καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
8η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πόλη μας

Σε ορισμένες αναχωρήσεις η πρώτη διανυκτέρευση μπορεί να γίνει στο Τολέδο.

Casa Batlo - Βαρκελώνη

Άσπρα χωριά

Τολέδο

Το πληρέστερο πρόγραμμα

ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
1η μέρα ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Καταλονίας, την Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Η ξενάγηση μας αρχίζει από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης
την Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo
de gracia με τα πιο ακριβά καταστήματα της πόλης και τα ωραιότερα
σπίτια από την εποχή του μοντερνισμού διασήμων αρχιτεκτόνων με
γνωστότερα την Casa Batllo και Casa Mila του μεγάλου Antonio Gaudi.
Θα σταματήσουμε και θα δούμε από κοντά το αριστούργημά του,
την περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. Συνεχίζουμε την ξενάγηση
μας περνώντας από το Porto Olympico,λιμάνι στην περίοδο των
ολυμπιακών αγώνων, το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta,παλιά
γειτονιά των ψαράδων. Θα περάσουμε από την άλλη πλευρά της
πόλης και θα ανηφορήσουμε στο λόφο Montjuik όπου βρίσκεται το
ολυμπιακό στάδιο και όλες τις εγκαταστάσεις της ολυμπιάδας του
1992. Η επόμενη στάση μας στο Ισπανικό χωριό, που κατασκευάστηκε
για την παγκόσμια έκθεση του 1929. Η ξενάγηση μας θα τελειώσει
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφημη γοτθική συνοικία όπου
βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά κτήρια, το παλάτι των
καθολικών βασιλιάδων και ο καθεδρικός ναός.
3η μέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο τυπική μεσογειακή πόλη
της Ισπανίας τη Βαλένθια. Πρωτεύουσα του Λεβάντε, όπως λέγεται
στα Ισπανικά η ανατολική πλευρά της Ισπανίας. Νωρίς το απόγευμα
θα κάνουμε μια πανοραμική περιήγηση της πόλης, που κουβαλάει
την αρχιτεκτονική και πολιτισμική παράδοση των χιλίων χρόνων της
ιστορίας της. Σήμερα η Βαλένθια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
μια από τις πιο μοντέρνες πόλεις της Ευρώπης. Θα περάσουμε από
την παλιά πόλη και θα δούμε το δημαρχείο της πόλης που προσδίδει
ένα στυλ αναγεννησιακού μπαρόκ και ήταν έδρα των Ρεπουμπλικάνων
την εποχή του εμφυλίου. Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι του
Marques de dos Aguas, σημερινό μουσείο κεραμικής με την θαυμάσια
αλαβάστρινη πρόσοψή του. Θα περπατήσουμε επίσης στην αγορά με
το παλιό χρηματιστήριο και θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό με
τον πύργο Mikelet, που θεωρείται σύμβολο της πόλης.
Βαλένθια

4η μέρα ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΓΡΑΝΑΔΑ
Μετά το πρωινό αρχίζει η οδική μας εκδρομή στη γοητευτική Ανδαλουσία
καθώς κατευθυνόμαστε προς την Γρανάδα, ένα όνειρο ήχων και χρωμάτων,
στους πρόποδες της ολόλευκης Sierra Nevada. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ξεκινάει η ξενάγηση πόλης που
κυριαρχείται από την πληθωρική ομορφιά της Αλάμπρας - ένα αριστούργημα
τέχνης και αφάνταστης λεπτομέρειας στη διακόσμηση, φτιαγμένο από γύψο,
μάρμαρο και τούβλο, της οποίας το όνομά έχει αραβική ρίζα και σημαίνει
“κόκκινο κάστρο”. Χτισμένη σε έναν πέτρινο λόφο, στις εκβολές του
ποταμού Darro, προστατευμένη από βουνά και περικυκλωμένη από δάσος,
ανάμεσα στις παλαιότερες συνοικίες της πόλης, η Αλάμπρα ήταν αρχικά
σχεδιασμένη για στρατιωτική περιοχή από τα μέσα όμως του 13ου αιώνα
έγινε και η κατοικία βασιλέων. Επίσης, θα επισκεφθούμε τους υπέροχους
κήπους του Generalife, ενός ανεξάρτητου παλατιού, το οποίο βρίσκεται
ακριβώς δίπλα από την Αλάμπρα και αποτελούσε τόπο χαλάρωσης των
βασιλέων. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
5η μέρα ΓΡΑΝΑΔΑ – ΡΟΝΤΑ – ΠΟΥΕΜΠΛΟΣ ΜΠΛΑΝΚΟΣ - ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Σεβίλλη διασχίζοντας την περιοχή
με τα Pueblos blancos (Άσπρα Χωριά). Θα σταματήσουμε στη Ρόντα μια
πανέμορφη μεσαιωνική πόλη χτισμένη στο χείλος ενός εντυπωσιακού
φαραγγιού. Θα απολαύσουμε τη μοναδική θέα , θα δούμε την παλαιότερη
αρένα της Ισπανίας και θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια που
ενέπνευσαν τους ποιητές του Ρομαντισμού …… και τον Χεμινγουέη στο “Για
ποιόν χτυπά η καμπάνα’’.Συνεχίζοντας προς την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας
θα καταλήξουμε στη Σεβίλλη. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
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ΗΜΕΡΕΣ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ - ΡΟΝΤΑ - ΠΟΥΕΜΠΛΟ ΜΠΛΑΝΚΟΣ
ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΟΡΔΟΒΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
- Πραγματικός γύρος Ισπανίας με επίσκεψη και στις περιοχές της
Ανδαλουσίας
- Πτήσεις Aegean Airlines
- Αναχώρηση για Βαρκελώνη και επιστροφή από Μαδρίτη
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
- Δώρο η εκδρομή στην μοναδική Ρόντα - Λευκά Χωριά
- Δώρο 3 δείπνα στο σύνολο (Σεβίλλη & Γρανάδα)
- Έλληνας συνοδός

8η μέρα ΜΑΔΡΙΤΗ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του
πλούτου της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο (ΠΡΑΔΟ). Τα
πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν
ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα
αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται”
δίπλα σε άλλους εξ’ ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια
θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της καρδιάς της Μαδρίτης.
Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες
όλης της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους
σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας.Η ξενάγησή
μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη
των Αψβούργων. Το ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε να το
εκμεταλλευτείτε κάνοντας μια προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια,
την πόλη της βασίλισσας Ισαμπέλ, την παλιά πρωτεύουσα της
Καστίλης.
Μαδρίτη

6η μέρα ΣΕΒΙΛΛΗ
Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφημη Σάντα
Κρουθ με τα γραφικά στενά, τα ανθοστόλιστα μπαλκόνια και τα πλέον
καλαίσθητα Πάτιος σε όλη την Ισπανία. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό
της πόλης, 3ο σε μέγεθος παγκοσμίως, και θα συνεχίσουμε με την επίσκεψη
στο Αλκάθαρ, το βασιλικό ανάκτορο στην Σεβίλλη που είχε κάποτε την
πρόθεση να ανταγωνιστεί σε ομορφιά την περίφημη Αλάμπρα. Η ξενάγησή
μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη σε δύο από τις εντυπωσιακότερες
πλατείες σε όλη την χώρα. Την Πλατεία της Ισπανίας και την Πλατεία της
Αμερικής. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο
στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του
7η μέρα ΣΕΒΙΛΛΗ – ΚΟΡΔΟΒΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ
Σήμερα αναχωρούμε για την ιστορική πρωτεύουσα της Ισπανίας, στο
κέντρο της Ιβηρικής χερσονήσου, τη Μαδρίτη. Σταθμός στη διαδρομή
μας η Κόρδοβα, η πόλη που ήταν κάποτε πρωτεύουσα του πιο δυνατού
βασιλείου του Ισλάμ, πνευματικό και διοικητικό κέντρο, η πιο πολιτισμένη
πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της
Εβραϊκής συνοικίας όπου βρίσκεται η ψυχή της παραδοσιακής Κόρδοβας
με τα υπέροχα Πάτιος. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης, το θαυμαστό
Τζαμί Μεσκίτα, σιωπηλό τέμενος σήμερα, με 850 ασπροκόκκινες κολόνες,
αψίδες από μάρμαρο και ψιλοδουλεμένο ξύλο, μεγαλόπρεπο απομεινάρι
του ισχυρού χαλιφάτου της Κόρδοβας και στην καρδιά του οποίου δεσπόζει
ένας χριστιανικός ναός. Άφιξη το απόγευμα στη Μαδρίτη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.

9η μέρα ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”,
το Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και
πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια
της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό,
ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών
αρχιτεκτονικών στυλ καθώς και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου
θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή
του Κόμητα Οργκάθ”. Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας
προτείνουμε μια τελευταία βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία
της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική
Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα
στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα
Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
10η μέρα ΜΑΔΡΙΤΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Εντυπώσεις ικανές να γεμίσουν με αναμνήσεις μια ζωή ήταν τούτο
το ταξίδι μας στην Ισπανία. Θα το συνειδητοποιήσετε σήμερα που
τελειώνει, καθώς πετάμε πίσω στην πόλη μας. Αντίος Εσπάνια.

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη

Ενυδρείο

Πάρκο Γουέλ
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Απευθείας πτήσεις απο θεσ/νικη

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΗΜΕΡΕΣ

Το στολίδι της Καταλονίας

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γιρόνα. Άφιξη και
μετάβαση στο ξενοδοχείο στη Βαρκελώνη. Το απόγευμα σας προτείνουμε
να περπατήσετε την Ράμπλας τον διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας,
με την αγορά λουλουδιών, τους υπαίθριους καλλιτέχνες, ζωγράφους
και με την αστείρευτη ζωντάνια της. Περπατώντας την Ράπλας θα
δείτε την βρύση καναλέτας, πιείτε νερό για να ξαναεπιστρέψετε στην
Βαρκελώνη σύμφωνα με μία τοπική παράδοση. Είναι επίσης το σημείο
συνάντησης των οπαδών της πιο επιτυχημένης ομάδας του 21 αιώνα, της
Μπαρτσελόνα. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - CAMP NOU - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - SAGRADA
FAMILIA - ΠΑΡΚ ΓΟΥΕΛ - COOKING CLASS
Mετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε την σημερινή
μας περιήγηση με το περίφημο CampNou ένα από τα ιστορικότερα
γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής
ομάδας της Μπαρτσελόνα. Η επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους
και στο MESSI SPACE είναι μια συναρπαστική εμπειρία για φίλους του
ποδοσφαίρου και μη. Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο
Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο
του Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους
δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι της
Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα του Καταλανού Αntony
Gaudi την περίφημη Bασιλική της La Sagrada Familia (Άγια Οικογένεια).
Πρόκειται για μια γιγαντιαία Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή
από το 1882 και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια
ακόμη. Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ
το Νοέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα
Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε να μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία.
Έπειτα θα ανεβούμε στο Φαλακρό βουνό, την Μοντάνια Πελάδα για να
επισκεφθούμε το διασημότερο πάρκο της Βαρκελώνης που ξεκίνησε
να χτίζεται το 1900 από τον μεγάλο modern αρχιτέκτονα Γκαουντί. Θα
θαυμάσουμε το χρωματιστό του μπαλκόνι ντυμένο με την τεχνοτροπεία
trencandis ένα είδος ψηφιδωτού από σπασμένα πλακάκια, γυαλιά
και τούβλα, την αλχημική σαλαμάνδρα, το ροζ σπίτι του Γκαουντί, την
αγορά και τέλος τα σοκολατόσπιτα εμπνευσμένα από το παραμύθι του
Χάνσελ και της Γκρέτελ στην κεντρική είσοδο του πάρκου. Στη συνέχεια
χρόνος για να περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της
κοσμοπολίτικης οδού Rablas, να απολαύσετε την μοναδική πόλη με τον
τρόπο που θέλετε και να επιστρέψετε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, όποια
ώρα επιθυμείτε.
Barcelona Cooking Class
Το απόγευμα για τους εσάς που σας ενδιαφέρει η τοπική μαγειρική στα
μέρη που ταξιδεύετε ετοιμάσαμε ένα ιδιαίτερο προαιρετικό μάθημα
μαγειρικής. Πηγαίνουμε προς την ιστορική αγορά La Boqueria όπου
επικρατεί μια πανδαισία χρωμάτων και γεύσεων. Σε μια κεντρική
τοποθεσία δίπλα στη La Rambla ξεκινάμε με τα βασικά της ισπανικής
κουζίνας, διαλέγοντας φρέσκα θαλασσινά από τους παραγωγούς
και τους τοπικούς πωλητές της La Boqueria, μία από τις πιο διάσημες
αγορές της Βαρκελώνης. Από αυτήν την ιστορική αγορά, συνεχίζουμε
σε ένα σχολείο μαγειρικής, όπου θα βρούμε μια ανοιχτή κουζίνα, μπαρ
και εστιατόριο. Βάζουμε ένα ποτήρι sangria και στη συνέχεια ξεκινάμε
να προετοιμάζουμε μια ποικιλία από τάπας ή pintxos, κλασικά ισπανικά
μικρά πιάτα που συνδυάζονται τέλεια με ένα ποτήρι κρασί. Με τον σεφ
να μαγειρεύει δίπλα μας, ξεκινάμε να προετοιμάζουμε την παραδοσιακή
paella. Μόλις η paella είναι έτοιμη, καθόμαστε να απολαύσουμε το γεύμα
που έχουμε ετοιμάσει με τα χεράκια μας!

Camp Nou

3η ημέρα: ΕΝΥΔΡΕΙΟ - SAILING TRIP
Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και επισκεπτόμαστε το μεγαλύτερο
ενυδρείο της Ευρώπης, δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο! Έχει τη φήμη
ότι πρόκειται για ένα θαυμάσιο θαλάσσιο πάρκο, γι αυτό και πάνω από
15 εκατομμύρια ανθρώπων το έχουν ήδη επισκεφθεί! Έχει 35 δεξαμενές,
450 διαφορετικά είδη ψαριών και θαλάσσιων φυτών, χαριτωμένους
πιγκουίνους, αλλά και ένα τούνελ μήκους 80 μέτρων, όπου καρχαρίες
κάνουν τη βόλτα τους πάνω από τα κεφάλια των επισκεπτών. Όσοι όμως
δεν αρκείστε μόνο στο να τους βλέπετε και θεωρείτε τους εαυτούς
σας αρκετά τολμηρούς μπορείτε να έρθετε λίγο πιο κοντά με αυτά τα
συναρπαστικά ζώα! Φοράμε ειδικές στολές και μπουκάλες και κάνουμε
μια βουτιά στο ενυδρείο, έχοντας ψάρια και καρχαρίες να κολυμπούν
σε απόσταση αναπνοής από εμάς! Αν όλα πάνε καλα…επειδή το Πάσχα
φέτος είναι λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι, πηγαίνουμε με τα πόδια στο
διπλανό λιμάνι για μια μοναδική προαιρετική μινι θαλάσσια εκδρομή
διάρκειας 90λεπτών. Θα δούμε την πόλη μέσα από την θάλασσα, το
λιμάνι και αρκετά αξιοθέατα κατά μήκος της πανέμορφης ακτογραμμής
της Βαρκελώνης!
4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΓΙΡΟΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη της Γιρόνα, όπου
θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας με το μεγαλύτερο
κλίτος γοτθικού ναού στον κόσμο. Η Girona πανέμορφη με το ποτάμι της
τον Όναρ και τα ζωγραφιστά σπιτάκια στις όχθες του, θα σας προσφέρει
πολύ όμορφες εικόνες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.
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Κολοσσαίο

Άγιος Πέτρος

Δώρο η είσοδος στα μουσεία Βατικανού

Trevi Fountain
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ΡΩΜΗ

Η Αιώνια πόλη

ΗΜΕΡΕΣ

Βατικανό

Για να γνωρίστε την «αιώνια πόλη» , σας προσφέρουμε:
- Απευθείας πτήσεις για Ρώμη
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
- Συνοδός / ξεναγός μόνιμος κάτοικος Ρώμης
- Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη
κράτηση, γρήγορη πρόσβαση, χωρίς πολύωρη αναμονή
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.Αφιξη
και θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που
δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το
Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το
λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει
το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με
το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη
σας βραδιά, σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη,
για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν
αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία,
σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν
από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, 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.
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ - VILLA
BORGHESE
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από
των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3
εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων
του αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα.
Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως
τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα
δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε
στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια
θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta)
του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε
στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης,
αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια,
ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη
Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη
σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000
επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας.

3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Η σημερινη μερα είναι αφιερωμενη στις φημισμενες πλατειες
της πολης.Θα περπατησουμε ,θα περιηγηθουμε με τη συνοδεια
της ξεναγου μας στην Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna),
όπου εκεί μπορείτε να πιειτε εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco
που χρονολογείται από το 1760 ή να γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο,στην πανέμορφη
Φοντάνα ντι Τρέβι,στο επιβλητικο Πανθεον και στην Πιάτσα
Ναβόνα με τα επιβλητικά μνημεία. Για τη συνεχεια της ημερας
θα εχετε ελευθερο χρονο στη διαθεση σας στην αγορα της
πολης.
4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Αυτή την ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε στη Ρώμη ή να
μας ακολουθήσετε στην προαιρετική εκδρομή στην πόλη των
Μεδίκων και της Αναγέννησης, την Φλωρεντία μια πόλη που
δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Θα δούμε τον πανέμορφο
καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο
του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο,
την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι κ.α. Τελειώνοντας,
μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας
εντυπωσιάσει.Επιστροφη αργα το απογευμα στη Ρωμη.
Φλωρεντία

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Νωρίς το πρωί, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για μετάβαση
στο αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη
μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αμάλφι

Ρώμη

Κάπρι

Ιδανικός συνδυασμός πτήσεων
Πτήση για Ρώμη & επιστροφή από Νάπολι
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ΗΜΕΡΕΣ

ΡΩΜΗ-ΚΑΠΡΙ-ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και πτήση για την
αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη.Μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του
Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα
συγκρότημα μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια
επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της
μακραίωνης και τεράστιας συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας,
περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και
αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην ξενάγησή μας θα
θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των
κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που
έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην
Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται
ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη
συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης,
το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο
την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που
φιλοξενούνται.Μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Σας προτείνουμε μια βραδινή βόλτα
στη Ρώμη. Θα τη δούμε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που
θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα
καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, θα δούμε τη
Piazza Barberini με την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους
7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο
και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Piazza Venezia, το κέντρο της
Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα
περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το Κολοσσαίο και
τέλος θα κάνουμε στάση στη περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές
και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του
Τίβερη ποταμού.
2η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΑΛΕΡΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο
που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει τον κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα
Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του
Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο
Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε
η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου,
την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα
Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα.
Μεταβαση και τακτοποιηση στο ξενοδοχειο στην περιοχη του Σαλερνο.
3η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΣΟΡΕΝΤΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ
Πρωινό. Αναχώρηση για μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος.
Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο, ένας οικισμός-βεράντα στο
απέραντο γαλάζιο, και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά
καλντερίμια του. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι, χτισμένο στον
μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον
συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση
θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με
βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ (Προαιρετική)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο για
το μαγευτικό νησί Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα,
τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη
θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση,
θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΙ
Προγευμα και αναχωρηση για ξεναγηση σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό
αρχαιολογικό χώρο, αυτόν της Πομπηίας. . Η Πομπηία χτίστηκε τον 5ο
αιώνα από τους Έλληνες στις ακτές της Καμπανίας στους πρόποδες
του Βεζούβιου, κοντά στη Ρώμη. Το 79μ.χ. μετά από μια φοβερή
έκρηξη του Βεζούβιου, ένα τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη και
φωτιά έθαψε για πάντα μέσα σε λίγες ώρες την εύθυμη, σπάταλη και
πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2000
άτομα βρέθηκαν κάτω από τη στάχτη και πέθαναν από ασφυξία. Θα
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μονοπάτια της και θα γνωρίσουμε
και αυτόν τον ρωμαϊκό πολιτισμό.Συνεχιζουμε για την πρωτεύουσα
της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις.
θα επισκεφτούμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης θα
δούμε τα εκθέματα καθημερινής οικιακής χρήσης και τα μαγειρικά
σκεύη από την Πομπηία και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την πόλη:
την γραφική παραλία της, το παλάτι, την Σάντα Λουτσία με το κάστρο
της, την περίφημη Σάντα Κιάρα, την όπερα, τις γραφικές πλατείες της,
την περίφημη σκεπαστή αγορά της Galleria umberto, την πιάτσα ντελ
πλεμπίσιτο, με την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου και το παλάτι, την
Spaccanapoli με τα γραφικά σοκάκια, το Ντουόμο, το παρεκκλήσι
του Sant Severon με τα μυστηριώδη αγάλματα. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΝΑΠΟΛΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την αρχαία Ποσειδωνία που από τα ερείπια
της και τους επιβλητικούς ναούς της αναδύεται η ένδοξη ιστορία της
μεγάλης Ελλάδος. Η Basilica είναι το αρχαιότερο οικοδόμημα του δυτικού
πολιτισμού. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Ήρα και χρονολογείται από
τον 6ο αιώνα και ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους στην Ευρώπη,
ενώ ο διπλανός ναός του Ποσειδώνα θεωρείται από τους μεγαλύτερους
και ομορφότερους.Το απογευμα μεταφορα στο αεροδρομιο της Ναπολι
για την πτηση της επιστρoφης.
Σορέντο
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Φλωρεντία
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Δώρο η είσοδος στα μουσεία Βατικανού

ΗΜΕΡΕΣ

Γνωρίστε την «αιώνια πόλη» με τον ιδανικότερο τρόπο
- Απευθείας πτήση για Ρώμη και επιστροφή απευθείας από Νάπολι
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
- Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Ρώμης
- Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη
εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη
αναμονή
- Δώρο εκδρομή στην Πομπηία και επιστροφή απευθείας από Νάπολι
για την αποφυγή περιττών χλμ

ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΠΟΜΠΗΪΑ-ΝΑΠΟΛΙ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Στο
αεροδρόμιο θα συναντήσουμε την τοπική μας συνοδό Δώρα, μόνιμο κάτοικο
Ρώμης και επίσημη ξεναγό, η οποία θα μας ξεναγήσει και θα φροντίσει να
γνωρίσουμε την υπέροχη αυτή πόλη και την καθημερινότητα των κατοίκων της.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που
δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το
Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το
λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά,
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου
δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη
ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για
την πρώτη σας βραδιά, σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση
στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα
σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ
και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα
ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, 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.
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
BIΛΛΑ ΜΠΟΡΓΚΕΖΕ
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από
των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3
εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του
αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην
ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον
διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα
δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε
στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια
θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta)
του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε
στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της
Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς,
σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να
επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά
τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά
μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di
Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο
γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή γευθείτε το πασίγνωστο
tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΟΛΗΣ
Η σημερινη μερα είναι αφιερωμενη στις φημισμενες πλατειες
της πολης.Θα περπατησουμε ,θα περιηγηθουμε με τη συνοδεια
της ξεναγου μας στην Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna),
όπου εκεί μπορείτε να πιειτε εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco
που χρονολογείται από το 1760 ή να γευθείτε το πασίγνωστο
tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο,στην πανέμορφη
Φοντάνα ντι Τρέβι,στο επιβλητικο Πανθεον και στην Πιάτσα
Ναβόνα με τα επιβλητικά μνημεία. Για τη συνεχεια της ημερας
θα εχετε ελευθερο χρονο στη διαθεση σας στην αγορα της
πολης.
4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
(προαιρετική)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την πόλη των
Μεδίκων και της Αναγέννησης, την Φλωρεντία μια πόλη που
δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Θα δούμε τον πανέμορφο
καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του
Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την
πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι κ.α. Τελειώνοντας, μια βόλτα
στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει.
Το βράδυ σας προτείνουμε περίπατο στην Πιάτσα Ναβόνα με
τα επιβλητικά μνημεία και την πανέμορφη Φοντάνα ντι Τρέβι.
5η ημέρα: TIBΟΛΙ - ΒΙΛΛΑ ΕΣΤΕ - CASTEL ROMANO
Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο πανέμορφο Τίβολι. Εκεί θα
δούμε τους παγκοσμίως γνωστούς κήπους και τη βίλλα του
Καρδιναλίου 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. Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες.
Επιστροφή και επίσκεψη στο φημισμένο εμπορικό κεντρο CASTEL ROMANO και χρόνος για αγορές. Το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Προγευμα και αναχωρηση για ξεναγηση σε έναν ιδιαίτερα
σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, αυτόν της Πομπηίας. Η Πομπηία
χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τους Έλληνες στις ακτές της
Καμπανίας στους πρόποδες του Βεζούβιου, κοντά στη Ρώμη.
Το 79μ.χ. μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου, ένα
τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη και φωτιά έθαψε για πάντα
μέσα σε λίγες ώρες την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη
ρωμαϊκή πόλη. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2000 άτομα
βρέθηκαν κάτω από τη στάχτη και πέθαναν από ασφυξία.
Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μονοπάτια της και θα
γνωρίσουμε και αυτόν τον ρωμαϊκό πολιτισμό. Στη συνεχεια
πανοραμικη ξεναγηση στην πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη
Νάπολι, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις.Θα δούμε
στην παραλία το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη
Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη:
το Θέατρο Σαν Κάρλο.Το βραδυ μεταφορα στο αεροδρομιο για
την πτηση της επιστροφης.

Ρώμη

Λίμνη Ματζόρε

Το πληρέστερο πρόγραμμα
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Iδανικός συνδυασμός απευθείας πτήσεων Αναχώρηση
για Ρώμη & επιστροφή από Μιλάνο

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ - ΣΙΕΝΑ
ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΕΣΤΡΕ - ΒΕΡΟΝΑ
ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΛΙΜΝΗ MAGGIORE

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.
Αφιξη και θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πόλησύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη
Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη
του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο
Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε
η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου,
την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα
Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα.
Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη σας βραδιά,
σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να
την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν
αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και
ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα,
θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, 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.
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
VILLA BORGHESE
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών
από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα
άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και
τεράστιας συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων
διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της
Αναγέννησης και του σήμερα. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε
αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων,
των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει
διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην
Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται
ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη
συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης,
το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο
την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που
φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην
υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε
(Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο
με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια,
ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να
επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον
αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων
του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο
σημαντικά μουσεία της Ιταλίας.
3η ημέρα: ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό και αναχωρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν
στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το
μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της
πόλης θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον
Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που θεωρείται
ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία Επόμενος
σταθμός το “Μανχάταν του Μεσαίωνα”, η γραφική κωμόπολη San Gimignano. Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας
στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη. Η πόλη των όμορφων πύργων,
είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες της Τοσκάνης. Στον ουρανό
της υψώνονται οι εντυπωσιακοί πύργοι του 13ου αιώνα, από τους 76
που υπήρχαν, σήμερα σώζονται οι 14. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη
γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΣΤΡΕ)
Προγευμα και ξεκιναμε την περιήγησή μας στη πόλη της Φλωρεντίας θα
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και
τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα
και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ
βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της
πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών.
Συνεχίζουμε με την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα
Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη
χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Έπειτα αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και των καναλιών την
ρομαντική Βενετία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή
Μέστρε. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων» και
των καναλιών που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα οποία
περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και ενώνονται με μικρές
γέφυρες. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα φτάσουμε
στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα δούμε
το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών,
την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του
Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα,
τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι οι οποίες περιβάλονται
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό
των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Μιλάνο. όπου θα δούμε το Castello d’Angelo, τις
εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα,
το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και το εντυπωσιακό
Ντουόμο.Ελευθερος χρονος στη φημισμενη αγορα της πολης.
Μεταφορα και τακτοποιηση στο ξενοδοχειο.Διανυκτέρευση..
7η ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΛΙΜΝΗ MAGGIORE
Πρόγευμα και διασχίζοντας τους δρόμους της Λομβαρδίας, άφιξη στην
πόλη του μεταξιού, που είναι από τις ομορφότερες της Ιταλίας, χτισμένη
στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Στην περιήγησή μας, θα
δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε,
την παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού κέντρου με τα μεσαιωνικά
κτίρια, θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο. Συνεχίζουμε για την
Ελβετία και για την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική
και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη
λίμνη. Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. Λαυρέντιου,
την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη
Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό Κέντρο. Τελειώνοντας, αναχωρούμε
για τη λίμνη Maggiore, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Άλπεων και
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Οργιώδες πράσινο που
θα σας εντυπωσιάσει, καθώς η περιοχή είναι κατάφυτη με μεσογειακή
βλάστηση και εξωτικά φυτά. Η λίμνη Maggiore είναι ακόμη γνωστή από
το σπουδαίο μυθιστόρημα «Αποχαιρετισμός στα Όπλα» του Έρνεστ
Χέμινγουεϊ (Ernest Heming- way), όταν ο πρωταγωνιστής και η ερωμένη
του πρέπει να διασχίσουν τη λίμνη κωπηλατώντας για να ξεφύγουν από
την ιταλική αστυνομία (Καραμπινιέρι). Ελπίζουμε εσείς να μην έχετε
τέτοιου είδους μπλεξίματα. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
8η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα.Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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Λίμνη Κόμο

Μπαλκόνι Ιουλιέτας - Βερόνα

Απευθείας πτήσεις απο θεσ/νικη για Βενετία

5

ΗΜΕΡΕΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ-ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ-ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΛΙΜΝΗ MAGGIORE - ΓΚΑΡΝΤΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΠΑΝΤΟΒΑ
1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και απευθείας πτήση
για την πόλη των Δόγηδων και των καναλιών τη ρομαντική Βενετία.
Άφιξη και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του
Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα,
τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, οι οποίες περιβάλλονται
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό
των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη
συνέχεια αναχώρηση για το Μιλάνο, όπου θα δούμε το Castello
d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II,
την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο
και το εντυπωσιακό Ντουόμο. Μετάβαση στο ξενοδοχείο μας,
τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ Β.ΙΤΑΛΙΑΣ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΛΙΜΝΗ
MAGGIORE
Πρόγευμα και διασχίζοντας τους δρόμους της Λομβαρδίας, άφιξη
στην πόλη του μεταξιού, που είναι από τις ομορφότερες της Ιταλίας,
χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Στην περιήγησή
μας, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το ναό
Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού κέντρου με
τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο.
Συνεχίζουμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη περιοχή της
χώρας. Η πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ είναι το
Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση. Θα
δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία
της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη και
το Συνεδριακό Κέντρο. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη λίμνη
Maggiore, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Άλπεων και είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Οργιώδες πράσινο που θα
σας εντυπωσιάσει, καθώς η περιοχή είναι κατάφυτη με μεσογειακή
βλάστηση και εξωτικά φυτά. Η λίμνη Maggiore είναι ακόμη γνωστή
από το σπουδαίο μυθιστόρημα «Αποχαιρετισμός στα Όπλα» του
Έρνεστ Χέμινγουεϊ (Ernest Heming- way), όταν ο πρωταγωνιστής
και η ερωμένη του πρέπει να διασχίσουν τη λίμνη κωπηλατώντας για
να ξεφύγουν από την ιταλική αστυνομία (Καραμπινιέρι). Ελπίζουμε
εσείς να μην έχετε τέτοιου είδους μπλεξίματα. Το βράδυ επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας.
Λουγκάνο

3η ημέρα: ΓΚΑΡΝΤΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη Sirmione που είναι μια χερσόνησος
που εκτείνεται μέσα στη λίμνη Γκάρντα και αποκαλείται «Πέρλα της Λίμνης
Gar- da». Είναι μια μικρή παλιά πόλη, ένας μικρός παράδεισος, που έχει τόσα
πολλά στοιχεία για να θαυμάσουμε. Στην αρχή της πόλης, αφού περάσουμε
από θαυμάσιους κήπους αριστερά και δεξιά, θα φθάσουμε στην επιβλητική
Rocca Scal- igera, που χτίστηκε τον 12ο αι για προστασία από τον στόλο των
Scaligeri. Είναι πραγματικά μια θαυμάσια πόλη που το μισό της χερσονήσου,
καταλαμβάνεται από δρομάκια που αποτελούν και το ιστορικό της κέντρο. Θα
δούμε ακόμη το μεσαιωνικό κάστρο Scaliger, το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται
το 1277 σε ένα στρατηγικό σημείο στην είσοδο της χερσονήσου για να
προστατευθεί το λιμάνι και περιτριγυρίζεται με τάφρο νερού. Η βόλτα μας στο
Σιρμιόνε θα είναι σαν ένα ταξίδι από τη ρωμαϊκή εποχή και τον μεσαίωνα έως
σήμερα. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Γκάρντα, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας,
που έχει σχήμα αχλαδιού που το «κοτσάνι» του είναι στενό και μπαίνει μέσα
στις Άλπεις. Στη λίμνη εκβάλλει τα νερά του ο ποταμός Σάρκα και άλλοι 24
μικρότεροι ποταμοί. Το βόρειο τμήμα της λόγω των ανέμων που κατεβαίνουν
από τις Άλπεις είναι ο παράδεισος αυτών που κάνουν θαλάσσια σπορ, όπως
σκι με αλεξίπτωτο, σερφ, παραπέντε και άλλα τολμηρά αθλήματα. Το παλιό
όνομα της λίμνης ήταν Benaco από τους πύργους που υπάρχουν στο χωριό
Torri di Benaco. Το τωρινό της όνομα Garda βγαίνει από την λέξη guardia
(φρουρός), επειδή στο όρος Baldo υπήρχε φρούριο που έλεγχε την περιοχή.
Η νότια πλευρά της χαρακτηρίζεται από χαμηλούς λόφους, ενώ στα βόρεια
δεσπόζουν απότομες, βραχώδεις ακτές. Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε για
τη Βενετία, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε.
4η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη πανέμορφη Βενετία, που είναι χτισμένη
πάνω σε 119 νησιά, τα οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και
ενώνονται με μικρές γέφυρες. Μια πόλη ρομαντική και υπέροχη, μια πόλη
μουσείο. Κανάλια και γεφυράκια, παλάτια, μουσεία και αίθουσες τέχνης,
μια ατμόσφαιρα τόσο υγρή και τόσο ρομαντική ταυτόχρονα, τόσο όμορφη
αλλά και τόσο σκοτεινή. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα
φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα
δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών,
την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Πάντοβα, που είναι μάλλον η αρχαιότερη
πόλη της βόρειας Ιταλίας, αν πιστέψει κανείς τους ισχυρισμούς για την
ίδρυσή της τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους Τρώες. Στη βόλτα μας στην πόλη,
θα θαυμάσουμε το φημισμένο πανεπιστήμιό της (ένα από τα αρχαιότερα
της Ευρώπης, από το 1222), τη βασιλική του Σαντ΄ Αντόνιο του 13ου αιώνα
(τόπος αναπαύσεως του Αγίου Αντωνίου), το παρεκκλήσι Scrovegni, με
τις φημισμένες νωπογραφίες του Τζιότο του 14ου αιώνα και φυσικά τη
μεγαλοπρεπή Prato della Valle, μια πλατεία 88.000 τετραγωνικών μέτρων,
τη μεγαλύτερη της Ιταλίας και τη δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στη Βενετία. Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας αργάτο απόγευμα με τις καλύτερες
εντυπώσεις.

Κεφαλού

Λέτσε

ΣΙΚΕΛΙΑ - Μ. ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ

Μοναδική εμπειρία
Γνωρίστε το Ελληνικό στοιχείο στη Μεγάλη Ελλάδα
Στην επίσκεψη μας στη Στερνατία, ένα από τα 9 Ελληνόφωνα
χωριά της Μεγάλης Ελλάδας, υπάρχουν ακόμα πολλοί κάτοικοι που
ομιλούν με περηφάνια την ιδιωματική διάλεκτο “γκρίκο” που έχει τις
ρίζες της στην αρχαία Ελληνική γλώσσα. Έχουμε εξασφαλίσει να
ξεναγηθούμε στο πολύ ενδιαφέρον παλιό ελαιοτριβείο και μετά από
μια σύντομη περιήγηση θα καταλήξουμε στο χώρο, όπου στεγάζεται
ο σύλλογος CHORAMA, όπου κάτοικοι θα απαγγείλουν για μας
ποιήματα στη γρεκάνικη γλώσσα και θα παρουσιάσουν το πολύ
σημαντικό έργο που επιτελούν για την διάσωση αυτής της υπέροχης
ποιητικής γλώσσας και της παράδοσης που την συνοδεύει. Πρόκειται
για μια μοναδική εμπειρία που μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνια
για το μεγαλείο της Ελλάδας που άφησε βαθύ και ανεξίτηλο
αποτύπωμα σ’ αυτό το κομμάτι της Ν. Ιταλίας, όπου κυριάρχησε για
πολλά χρόνια.
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις πασίγνωστες αρχαίες
ελληνικές αποικίες, με πτήση για Μπάρι ώστε να δούμε το γραφικό
Αλμπερομπέλο, τα Ελληνόφωνα χωριά και τον Τάραντα και
επιστροφή από Κατάνια χωρίς περιττά χιλιόμετρα.

Πτήση για Μπάρι
........................

Μπάρι
Αλμπερομπέλο
Λέτσε

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΡΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ
ΧΩΡΙΑ – ΛΕΤΣΕ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλεγχος και πτήση για
το Μπάρι. Άφιξη και ξεκούραση σε ξενοδοχείο της περιοχής ώστε να
ανακτήσουμε δυνάμεις για την ημέρα που μας περιμένει. Ξεκινάμε το
πρωί την περιήγησή μας στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε
τα κατάλευκα σπίτια με τις χαρακτηριστικές πυραμιδωτές, θολωτές ή
κωνικές σκεπές από ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους τρούλους)
στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.).Τον
16ο αιώνα ήταν ένα μικρό φέουδο υπό τον έλεγχο της οικογένειας Acquaviva. Τότε άρχισαν να χτίζουν οι πρώτοι trulli παράξενα οικοδομήματα
με κωνικό σχήμα. Το χωριό θυμίζει καταφύγιο των Επτά Νάνων από το
παραμύθι της Χιονάτης. Σύμβολα χριστιανικά, αλλά και παγανιστικά είναι
παντού στις σκεπές και στους δρόμους. Η εκκλησία του Άγιου Αντώνιου
έχει την ίδια αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε για την καρδιά της ελληνόφωνης
παρουσίας. Είναι μια περιοχή νότια από τη πόλη του Λέτσε, βρίσκεται στη
χερσόνησο Σαλέντο και κατοικείται από τους Γκρίκο, οι οποίοι μιλούν την
ελληνική διάλεκτο των Γκραικάνικων η Κατωιταλικών. Αποτελείται από 11
χωριά ανάμεσα στα οποία είναι τα Καλημέρα, Μαρτάνο, Ζολίνο, Στερνατία.
Σύντομη περιήγηση και γνωριμία με τους κατοίκους. Θα καταλήξουμε στο
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ – ΤΑΡΑΝΤΑΣ – ΡΗΓΙΟ - ΚΟΖΕΝΤΣΑ
Πρωινό και αναχωρούμε για μια σύντομη περιήγηση στο Ρήγιο, το οποίο
βρίσκεται στην παλιά Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia) και ιδρύθηκε το
720 π.χ. στην Καλαβρία. Οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από την Εύβοια και το
πρώτο όνομα της πόλης ήταν Ερυθρά. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή
θέση στον πορθμό της Μεσσήνης. Στη συνέχεια και μέσω Σύβαρης και
Μεταπόντιο θα οδηγηθούμε προς τον Τάραντα, αποικία της Σπάρτης στη
Νότιο Ιταλία. Ιδρύθηκε το 706 π.χ. και στη συνέχεια πήρε το όνομά του
γιου του Ποσειδώνα και της τοπικής νύμφης. Η πόλη έχει αναπτυχθεί
πάνω σε μια μικρή νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας.
Σήμερα είναι σημαντικό λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα
δούμε τον Καθεδρικό Ναό, τμήμα του οχυρωματικού συστήματος της
πόλης και όσοι επιθυμείτε επίσκεψη στο αξιόλογο αρχαιολογικό μουσείο.
Καταλήγουμε στην περιοχή της Κοζέντσας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας και διανυκτέρευση.
Ταραντας

Τάραντας

Ρήγιο
Παλέρμο Κεφαλού
Κατάνια
Συρακούσες

........................

Επιστροφή από Κατάνια

29
Αλμπερομπέλο

Παλέρμο

6

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΠΑΡΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ - ΛΕΤΣΕ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΡΗΓΙΟ - ΚΟΖΕΝΤΣΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ
ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ
3η ημέρα: ΚΟΖΕΝΤΣΑ – ΜΕΣΣΗΝΗ – ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ
Πρωινό και αναχώρηση για να επιβιβαστούμε στο φεριμπότ που θα μας
μεταφέρει απέναντι στο μεγαλύτερο νησί της Νότιας Ευρώπης με το
τριγωνικό σχήμα. Η πρώτη πόλη η Μεσσήνη απέναντι από τα στενά «της
Σκύλας και της Χάρυβδης». Αρκετές λεπτομέρειες μας δίνει η Οδύσσεια
του Ομήρου για αυτά τα θρυλικά μέρη. Μεσσήνη είναι η αρχαία Ζάγκλη
που ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.χ. Συνεχίζουμε για την γραφικότατη
Κεφαλού, όπου θα επισκεφθούμε τη γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον
νορμανδικό Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά.
Εδώ η Δύση συναντά την Ανατολή στην τεχνοτροπία και αρχιτεκτονική.
Θα καταλήξουμε στο Παλέρμο, μια πόλη χτισμένη σε μαγευτική
τοποθεσία, στους πρόποδες του Βουνού Πελεγκρίνο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την
περιοχή. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας. Η πόλη υπήρξε αποικία των
Καρχηδονίων, ενώ οι Φοίνικες και οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν
σταθμό στα ταξίδια τους. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Βασιλικό
Παλάτι – έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του
Κοινοβουλίου της και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα
Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της Ντροπής» , το μέγαρο της Γερουσίας
και την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά. Θα δούμε
τα δυο θέατρα της πόλης Politheama και Massimo, χαρακτηριστικά
μνημεία από την αραβική, νορμανδική και ισπανική παρουσία στην πόλη
και την ιστορική διασταύρωση ανάμεσα στη via Makenda - via Roma
με τα εντυπωσιακά αγάλματα. Η πόλη έχει δυο καθεδρικούς ναούς
αριστουργήματα της νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό
κέντρο έναν στο λόφο του βασιλιά Μονρεάλε (6.000τμ) με θαυμάσια
ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Το απόγευμα θα έχουμε και πάλι
ελεύθερο χρόνο για μια τελευταία βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.

Κατάνια

5η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ – ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ
Πρωινό και αναχωρούμε από το Παλέρμο με σταθμό τον Ακράγαντα,
μια από τις επιφανέστερες πόλεις της αρχαίας Μεγάλης Ελλάδας. Θα
θαυμάσουμε τους 10 ιστορικούς ναούς από τον 5ου αιώνα π.χ. Το ιστορικό
κέντρο ανήκει στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η
πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 580 π.χ ως αποικία της Γέλας. Εδώ γεννήθηκε
ο Εμπεδοκλής σημαντικός προσωκρατικός φιλόσοφος. Θα καταλήξουμε
στην Κατάνια. Ξεκινάμε την περιήγησή μας στην περιοχή, όπου θα δούμε
τα υπέροχα μπαρόκ μνημεία, τις εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην
Αγία Αγαθή, την προστάτιδα της πόλης. Εδώ βρίσκεται ένα από τα ενεργά
ηφαίστεια της Ευρώπης, η Αίτνα στα 3330 μέτρα, στους πρόποδες της
οποίας είναι κτισμένη η γραφική και αριστοκρατική Ταορμίνα με την
υπέροχη πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι το
αρχαίο ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3Ο π. χ. αιώνα από τον Ιερών
Β΄. Πάνω από 14 αιώνες μιλούσαν ελληνικά. Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την
ψυχή της Ελλάδας. Στη συνέχεια τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας και
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφτούμε την αγορά της πόλης και
να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ – ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας και σιγουρευτούμε ότι έχουμε μαζέψει όλα
μας τα πράγματα, αναχωρούμε για την σημαντικότερη ελληνική αποικία
στη Σικελία – την πατρίδα του Αρχιμήδη τις περίφημες Συρακούσες.
Ιδρύθηκε από Κορίνθιους και Τενεάτες αποίκους. Η πόλη ήταν στολισμένη
από θαυμάσια ανάκτορα και περίφημους ναούς της Αρτέμιδας, της
Αθηνάς, από την κρήνη Αρέθουσα και το περίφημο θέατρο. Τα νομίσματα
της που σώθηκαν είναι αληθινά καλλιτεχνήματα. Θα δούμε την Ορτυγία,
το αυτί του Διονυσίου και το κάστρο του Μανιάκη. Θα καταλήξουμε στο
αεροδρόμιο από όπου θα πάρουμε και την πτήση επιστροφής μαζί με τις
όμορφες εικόνες και αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Συρακούσες

Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα με πτήση προς Κατάνια
και επιστροφή από Μπάρι, χωρίς καμία παράλειψη.

Κοτόρ

Ντουμπρόβνικ

Αυτοί που αναζητούν τον παράδεισο στη γη,
πρέπει να έρθουν στο Ντουμπρόβνικ.
George Bernard Shaw

Highlights
- Ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ
- Kάστρα του Game of Thrones
- Σπλιτ - Τρογκίρ
- Mountain Buggies..μια δραστηριότητα για νέους
κάθε ηλικίας
- Εκδρομή στο Mostar - Blagaj
- Εκδρομή Kotor
- Korcula - Το νησί του Marco Polo

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

Ντουμπρόβνικ

1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη του Ντουμπρόβνικ που έχει
χαρακτηριστεί το διαμάντι της Αδριατικής.
Φτάνουμε νωρίς το πρωί και ξεκινάμε για εκδρομή σε μια από τις παλαιότερες
πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις
υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό,
Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική
Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής
στις Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ
ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά
διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και
βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους
πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον οποίο ορισμένοι
αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ
της Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του
12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι
του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για την περιοχή Νέουμ, άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα βόλτα στην γραφική παραλία για να πάρουμε
μια πρώτη γεύση από τον τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.
2n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση
στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής».
Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία
είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε
στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον
Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου,
πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία.
Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο κοντινό νησάκι Lokrum. Οι κάτοικοι της
πόλης επισκέπτονται το “νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια
απόδραση από την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς κήπους,
εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι
Βενεδικτίνων. Αν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε μια βουτιά στα πεντακάθαρα
νερά του νησιού. Στην επιστροφή θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των
τειχών της παλιάς πόλης, μέσα από το πλοίο. Στο κέντρο και στην παλιά
πόλη υπάρχει μια εύθυμη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Απολάυστε ένα καλό
εστιατόριο η έναν καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη
στο φεστιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του
μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Φυσικά και η παραλία σας
περιμένει για μια βουτιά! Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη
γιατί αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στις δραστηριότητες και τη γνωριμία
με τη φημισμένη πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε
απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που
επιθυμείτε.

3n ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΚΡΑΒΙΤΣΕ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή σε 3 υπέροχες
τοποθεσίες. Πρώτη μας στάση το μεσαιωνικό Μόσταρ που μας
θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Έμβλημά της πόλης το μεγαλύτερο τοξωτό
γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του
Μεγαλοπρεπή. Μια πόλη, με έντονα τα σημάδια του πολέμου που
στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα. Το Μόσταρ
της Βοσνίας, επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί τις διαφορές
που χώριζαν αυτά τα κράτη, όταν ήταν κομμάτια της ενιαίας
Γιουγκοσλαβίας. Αφήνοντας πίσω, τις επιρροές των Φράγκων και
των Ενετών, έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των Οθωμανών, που τόσο
έντονα διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης, στα παζάρια της, στα
χαμάμ και στις ανατολίτικες οσμές της. Μια αίσθηση διαφορετική,
με την Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού
Νερέτβα. Επόμενη στάση το περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε
ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του ποταμού Buna. Συνεχίζουμε για
ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, τους περίφημους Καταράκτες Κράβιτσε
(Kravice Waterfalls). Tα νερά του ποταμού Trebižat, πέφτουν
από ύψος 25 μέτρων και καταλήγουν στη λίμνη. Είναι από τα πιο
δημοφιλή τουριστικά θέρετρα κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με
νερά ιδανικά για κολύμβηση και υπαίθριες δραστηριότητες. Αργά το
απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.
4n ημέρα: ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - MAΡΚΟ ΠΟΛΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί
Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος
των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο
Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ ,
με τείχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας.
Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το
καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, στο νησί που
διεκδικεί τη γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται
άμεσα με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι
οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα
νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και
πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε
την πλατεία του Αγίου Μάρκου , τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου
Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρόνος
ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να
θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις
επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το
διεκδίκησαν . Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες,
από δάση και βελανιδιές και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της
νησιωτικής Δαλματίας . Επιστροφή στο Νέουμ.
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Σπλίτ

Τρογκίρ

6

ΗΜΕΡΕΣ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Γνωρίστε τα στολίδια της Αδριατικής

Μόσταρ

Blagaj

5n ημέρα: ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - Η ΚΟΡΟΝΑ ΤΩΝ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
Πρωινό και αναχώρηση για μια ακόμη όμορφη προαιρετική εκδρομή σε δυο φημισμένες πόλεις
των δαλματικών ακτών. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών
δαλματικών ακτών θα δούμε την πρώτη από αυτές το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί-μουσείο)
και άλλοτε ελληνική αποικία Τραγούριον, χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς. Η πόλη είναι χτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο που ενώνεται με τη
στεριά με μια γεφυρούλα, περιβάλλεται από οχυρό που βέβαια δεν εμπόδισε τους Σαρακηνούς,
τους Ενετούς, τον στρατό της Αυστρουγγαρίας και τους Γάλλους να επιβάλουν την κυριαρχία
τους αφήνοντας το πολιτιστικό τους στίγμα. Στο λιθόστρωτο της πόλης απλώνονται¬ υπέροχα
παλάτια, αρχοντικά και εκκλησίες με κυρίαρχο τον πανέμορφο καθεδρικό ναό του Αγίου¬
Λαυρεντίου με την απίστευτης ομορφιάς Πύλη Ράντοβαν. Στο Τρογκίρ θα βιώσετε ένα ιστορικό
και εικονικό άλμα στο παρελθόν, από το οποίο δεν θα θέλετε να επανέλθετε. Μόλις 35χλμ
μακρία απέχει το γραφικό Σπλιτ, η μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και ναύσταθμος της
Γιουγκοσλαβίας. Το Σπλιτ μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας τον 4ο αιώνα π.Χ., όταν
ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός έφτιαξε εδώ το πελώριο παλάτι του, για να περάσει
άνετα και ωραία τα γεράματά του. Και μάλλον είχε ένστικτο, διότι αυτός ο σκληρός τύπος, που
γεννήθηκε στη γειτονική Solona, είναι ο μόνος αυτοκράτορας που πέθανε από φυσικά αίτια!
Θα επισκεφθούμε επίσης τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό
πύργο του Ρολογιού. Θα έχουμε χρόνο στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη
Ρίβα για καφέ η φαγητό. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.
6n ημέρα: ΝEOYM - CAVTAT – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η τελευταία ημέρα έφτασε αλλά οι επισκέψεις μας δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Επειδή η πτήση
μας είναι αργά το βράδυ, θα αναχωρήσουμε το μεσημέρι από το ξενοδοχείο. Προορισμός
το μικρό λιμανάκι Cavtat, 15 χλμ. από το Ντουμπρόβνικ, άλλοτε καταφύγιο των κατοίκων του
Ντουμπρόβνικ, γνώρισε τουριστική ανάπτυξη και σήμερα είναι γνωστό θέρετρο. Αφήστε για
λίγο το παραλιακό μέτωπο και περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης
- θα σας κερδίσει. Το απόγευμα τελευταία βόλτα στο Ντουμπρόβνικ. Ότι δεν προλάβατε να
δείτε, τώρα έχετε αρκετό χρόνο. Αν επιθυμείτε ελάτε μαζί μας σε μια όμορφη κρουαζιέρα με
αναχώρηση από το λιμάνι της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής
έχοντας αποτυπώσει εικόνες και βιώματα από τα μέρη αυτά που θαυμάζουν χιλιάδες επισκέπτες
από όλο τον κόσμο..

Νέουμ

Νησί Κόρτσουλα

Τα τελευταία χρόνια ο προορισμός
Δαλματικές ακτές «παίζει» πολύ και όχι
άδικα. Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία υπήρξε
η αιτία που είχε φύγει τις προηγούμενες
δεκαετίες από τη σκέψη μας ως ταξιδιωτικός
προορισμός, όμως επιβίωσε και ευτυχώς
φαίνεται πως ξεπέρασε τα τραύματά του
χάρη στην αγάπη των κατοίκων για έναν
τόπο που έπρεπε γρήγορα να αναστηθεί. Το
Ντουμπρόβνικ (το μικρό δάσος) Μνημείο
Παγκόσμιας
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
της UNESCO είναι γεμάτο ιστορία, αλλά
δεν μοιάζει καθόλου με… μουσείο. Θα
δείτε την σύγχρονη και την παλιά πόλη
με τα μεσαιωνικά κάστρα που επέλεξε η
παραγωγή του Game Of Thrones ώς το
“King’s Landing”. Αυτό το σύντομο ταξίδι
όμως δεν μένει μόνο εκεί. Γνωρίζοντας καλά
τις περιοχές αυτές, άλλωστε τα τελευταία
χρόνια μας εμπιστεύεται ο μεγαλύτερος
αριθμός ταξιδιωτών από τη Β.Ελλάδα,
έχουμε επιλέξει τις ωραιότερες επισκέψεις
ώστε να αξιοποιήσετε το 6ήμερο αυτό με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας προσφέρουμε
αποκλειστικές απευθείας πτήσεις από
το
αεροδρόμιο
“Μακεδονία”
ειδικά
σχεδιασμένες για αυτό το ταξίδι, διαμονή
στην περιοχή Νέουμ σε 2 διαφορετικές
κατηγορίες ξενοδοχείων, έμπειρο συνοδό
και μια υπέροχη τοπική ξεναγό που εκτός
από ξεναγήσεις θα σας μιλήσει για τον
τοπικό τρόπο ζωής, τις πρόσφατες μνήμες
του πολέμου και θα σας καθοδηγήσει στα
καλύτερα μέρη της φημισμένης πόλης.
Εσείς απλά χαλαρώστε, ξεχάστε την
καθημερινότητα και απολαύστε το μοναδικό
“μαργαριτάρι της Μεσογείου”..

Παλάτι του Λαού
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ΗΜΕΡΕΣ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ
4&5

ΗΜΕΡΕΣ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος
και πτήση για το Βουκουρέστι. Άφιξη και μετάβαση στο
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας
προτείνουμε μια βόλτα στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.
2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που
αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη
βόλτα μας από το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό
στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο
από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε
μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το
Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας,
τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του
θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου,
το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που
θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την
στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
χρόνος για ξεκούραση.
3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια.
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα
φτάνουμε στην Σινάϊα, το “μαργαριτάρι των Καρπαθίων”,
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη
συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το
1ο κτίριο που κτίστηκε, και από το οποίο πήρε την ονομασία
της η πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν, όπου
θα επισκεφτούμε τον περίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως
“Πύργο του Δράκουλα”, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως
αμυντικό φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις.
Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασόφ, όπου
θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού
ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι.
4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο
του Βουκουρεστίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική
Πινακοθήκη ή να κάνετε μια βόλτα με το καραβάκι στο
πάρκο Χερεστρόου, που βρίσκεται δίπλα στο μουσείο του
χωριού. Θα μας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο και η
καταπράσινη πεδιάδα.
5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην
πλούσια αγορά της πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.
Πύργος Δράκουλα

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

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Στην άφιξή στο αεροδρόμιο,
μας περιμένει ο Γιάννης, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου ο οποίος θα είναι μαζί μας
συνεχώς και θα φροντίσει να πάρουμε μια αξέχαστη εμπειρία από την όμορφη πόλη.
Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο ο Γιάννης θα μας δώσει τις πρώτες απαραίτητες
πληροφορίες και στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
περιηγηθείτε στις μοναδικές αυλές ‘‘Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο του Βερολίνου,
όπου επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε την ωραία
ατμόσφαιρα γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και εστιατόρια.
2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για ξενάγηση της πόλης.
Μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής
θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα του
σύγχρονου Βερολίνου. Από την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ
Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού
ρεαλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ
ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού
πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το
κεντρικό πάρκο της πόλης , το Τιεργκατεν. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο “νησί
των μουσείων “ όπου θα έχουμε επίσκεψη στο περίφημο μουσείο της Πέργαμου.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1930. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά
έτος και αποτελείται από τις συλλογές της Μέσης Ανατολής και το μουσείο Ισλαμικής
τέχνης.Κατοπιν θα επισκεφθουμε τον νεο χωρο, το <Πανόραμα Περγάμου>, οπου
πλέον μία από τις πιο μεγάλες συλλογές Ελληνικών Αρχαιοτήτων είναι στη διάθεση
των επισκεπτών μ’ έναν ειδικό συναρπαστικό τρόπο: η πλέον σύγχρονη Τεχνολογία
στα χέρια και στα πόδια μας με υπερσύγχρονα μέσα 3D! Ο χρόνος μετά είναι στη
διάθεσή σας. Με την καθοδήγηση του συνοδου, δείτε ατομικά τα μέρη που σας
ενδιαφέρουν. Τα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την
πόλη. Βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή
δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstendam, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το
KaDeWe επί της οδού Kurfustendam.Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse,
το γαλλικό πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο
κέντρο του και το πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη.
3η ημέρα: ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ (προαιρετική)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό Πότσνταμ όπου δεσπόζουν
τα βασιλικά ανάκτορα του Κάιζερ Γουλιέλμου και του Φρειδερίκου Β΄. Αφού
περάσουμε από δρόμους με ιδιαίτερα ιστορικά γεγονότα και ψυχροπολεμικά
δράματα (γέφυρα κατασκόπων) αλλά και όμορφα μέρη όπως οι υδροβιότοποι του
Χάβελ φτάνουμε στο Πότσνταμ νοτιοδυτικά του Βερολίνου σε απόσταση 26 χλμ. Το
διασχίζει ο ποταμός Χάβελ και είναι η πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του
Βρανδεμβούργου. Αποτελεί σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας
ενώ κύριο χαρακτηριστικό του είναι το σύμπλεγμα των παλατιών του Σαν Σουσί που
έχει αναδειχθεί σε κέντρο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Ουνέσκο. Ένα ακόμη
ορόσημο του Πότσνταμ, είναι η Ολλανδική συνοικία χτισμένη μεταξύ 1733 - 1742 από
τεχνίτες μετανάστες καθώς και η ρώσικη συνοικία με τα καλλιτεχνικά ξύλινα σπίτια
και τους γραφικούς κήπους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα και εφόσον
οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο υπαίθριο
μουσείο της ‘’τοπογραφίας του τρόμου’’. Στο σημείο στο οποίο έστεκαν κάποτε τα
αρχηγεία των ΣΣ και της Γκεστάπο, και στο σημείο από όπου αργότερα περνούσε
και το τείχος του Βερολίνου. Σήμερα θα βρείτε μια έκθεση, η οποία εξιστορεί την
ιστορία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καθώς και την περίοδο της διχοτόμησης
του Βερολίνου.
4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ (προαιρετική)
Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία του Βορρά στην ανατολική Γερμανία στο
ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας, όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. Θα δούμε
τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης, όπως την όπερα
Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και
τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων
αλλά και το μουσείο της μπλε πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των
γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ
στo Bερολίνο.
5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην ιστορική
πόλη και το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.
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Το νησί που έχει πάντα ήλιο

Το μέρος που πρέπει να επισκεφθείτε τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας!
Χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο για να θαυμάσουν τα μεσαιωνικά κάστρα, τις ωραίες ακτές, τα αναγεννησιακά
αγάλματα, το έντονο τοπικό χρώμα κι ένα από τα ομορφότερα λιμάνια της Μεσογείου. Η γοητεία του νησιού θα σας εντυπωσιάσει!
Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος νησιών στην κεντρική Μεσόγειο, ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία. Η Μάλτα είναι μια από τις
μικρότερες και πιο πυκνοκατοικημένες χώρες. Το κράτος της, περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί καθώς και τα νησιά Γκότζο, Κομίνο, Φίλφα και Γκομινότο
(από αυτά κατοικούνται μόνο τα δύο πρώτα). Πρωτεύουσα της Μάλτας είναι η Βαλέτα.
1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
/ ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ 5D
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ και γνωριμία με τον
συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο
ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις
και τη νοοτροπία των κατοίκων. Έλεγχος και απευθείας πτήση για
την καρδιά της Μεσογείου, τη Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα
της Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια πανδαισία
χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση
στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ.
Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω
σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια
και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη
χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη
Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται
με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται
στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική
καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη
ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και
θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε
τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα
των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών
πόλεων που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565
και 1942. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή
η βόλτα στις καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό
βύθισμα στο παρελθόν. Θα περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό
πεζόδρομό της, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με τα
«κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές,
θα δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα
κτίρια και τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της
θάλασσας. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου
και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό
ναός της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός
ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία
των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο
θα θαυμάσουμε δύο από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο,
τον «Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο
Ιερώνυμο». Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε προαιρετικά το Μάλτα
5D, όπου θα μας παρουσιαστεί σε ένα 5διάστατο βίντεο η ιστορία
της Μάλτας. Ιδιαίτερα ειδικά εφέ, καθίσματα που κουνιούνται,
σπρέυ με αέρα και νερό θα σας εντυπωσιάσουν. Ελεύθερος
χρόνος για αγορές και φαγητό. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
την Πλατεία Δημοκρατίας (Μisrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ
και pastizzi στο Caffe Cordina, γνωστό από τους τουριστικούς
οδηγούς. Τελειώνοντας μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Για το
βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία,
εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το
νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι
κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο,
ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα,
διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

2η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ‘’ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΑΛΤΑ’’ - POPEY VILLAGE - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΟ ΚΟΜΙΝΟ Ή ΜΟΣΤΑ – ΛΟΦΟΣ ΡΑΜΠΑΤ - ΜΕΔΙΝΑ
Πρόγευμα και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, θα ξεκινήσουμε τη
διαδρομή μας για το μοναδικό κινηματογραφικό πάρκο Popay village, ένα από
τα πιο σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα του νησιού, όπου γυρίστηκαν οι σκηνές
της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνιστή τον Robin Williams. Ένα καταπληκτικό
σκηνικό, κατασκευασμένο με ξύλο ως κύριο υλικό, σε μία ειδυλλιακή περιοχή
που θα σας εντυπωσιάσει. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει θαλάσσιος περίπατος
(με ιδιωτικό σκάφος) στις βραχονησίδες του Comino , όπου θα θαυμάσουμε τις
ομώνυμες σπηλιές και τα γαλάζια νερά μιας πανέμορφης βραχώδους παραλίας.
Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Εναλλακτικά, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό της Μοστα,
με τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και το Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου
θα δείτε το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυσικού γυαλιού καθώς και το
εργοστάσιο αργυροχρυσοχοΐας. Ακόμη, αξίζει να δείτε το λόφο του Ραμπάτ
και ττη <σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, την Μεδινα. Για το βράδυ σας
προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα
magic bus που είναι από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται
για το φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO) – MALTA LOCAL
COOKING CLASS
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι
Γκόζο. Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους της
Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η
εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή
των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε η
επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το Rabat, με το περίφημο
κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ (εφόσον
το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ακόμη θα επισκεφθούμε και το γραφικό ψαροχώρι
Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
σας προτείνουμε να γνωρίσετε την μαλτέζικη κουλτούρα και στο φαγητό! Γι’ αυτό
λοιπόν για όσους επιθυμούν, κατευθυνόμαστε προς ένα κεντρικό εστιατόριο,
όπου εκεί θα μάθουμε να φτιάχνουμε βήμα – βήμα αυθεντικές μαλτέζικες
γεύσεις, υπό την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε τις ποδιές μας,
πιάνουμε τα απαραίτητα εργαλείας μας και «ριχνόμαστε» στη δουλειά! Φυσικά
στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου
μας, με δοκιμάζοντας τις γεύσεις με τη συνοδεία ενός ποτηριού κρασιού!
4η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua),
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε νωρίς το πρωί να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3
πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών
Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό
σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών
κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι
(Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους,
Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις
τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε
στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών,
την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. Τελειώνοντας, μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη το μεσημέρι στην πολη μας
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Βίλνιους

Ταλίν

Ανάκτορο Ρούνταλε

-

Πτήσεις με Air Baltic
Με ιδανικές πτήσεις για Ταλίν & επιστροφή από Βίλνιους
Επίσκεψη σε 3 ομορφότερες χώρες στον κόσμο
Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας.

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ

Ταξίδι στο Μεσαιωνικό παραμύθι

Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο… Μεσαιωνικά κτίρια με στέγες από την εποχή των ιπποτών, προσόψεις που καλύπτουν όλη την γκάμα των παστέλ
χρωμάτων, στενά σοκάκια, εντυπωσιακά κάστρα, ήσυχες λίμνες και πανέμορφες διαδρομές. Το πρόγραμμα αυτό έχει τα σωστά «χαρακτηριστικά»
για μια συγκλονιστική εμπειρία σε μια Ευρώπη που δεν φαντάζεστε πως υπάρχει. Το καλοκαίρι είναι μια ιδανική περίοδος για να γίνει αυτό το
ταξίδι γιατί η θερμοκρασία είναι στα καλύτερα της! (20-25βαθμοί). Για εσάς έχουμε εξασφαλίσει αεροπορικές θέσεις με την Air Baltic, με πτήσεις
που βολεύουν το πρόγραμμα αυτό. Πτήση για Βίλνιους και επιστροφή από Ταλίν ή το αντίστροφο για να μην έχουμε περιττά χλμ. Ξενοδοχεία
κεντρικά, ειδικά επιλεγμένα με καλή αναλογία ποιότητας – τιμής (value for money). Οι καθημερινές μας επισκέψεις είναι ειδικά προσεγμένες,
ώστε να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απλά χαλαρώστε και απολαύστε το μοναδικό αυτό ταξίδι…
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αναχώρηση νωρίς τα ξημερώματα και μέσου ενδιάμεσου σταθμού
(Ρίγα), φτάνουμε στο Βίλνιους, την παραμυθένια πρωτεύουσα και την
μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας. Χωρίς να χάσουμε χρόνο ξεκινάμε
την γνωριμία με την πόλη, η οποία είναι χτισμένη στη συμβολή των
ποταμών Βίλνελε και Νέρις. ‘Οπως οι περισσότερες μεσαιωνικές πόλεις,
έτσι και η Βίλνα αναπτύχθηκε γύρω από το δημαρχείο, το οποίο είναι
Αναγεννησιακού ρυθμού. Θα περπατήσουμε στον κύριο πεζόδρομο,
στην οδό Pilies για να φτάσουμε στο πρώτο, ιστορικό πανεπιστήμιο της
Βίλνας με το επίσημο όνομα ¨Πανεπιστήμιο Β. Καπτσούκας¨, το οποίο
χτίστηκε το 1579. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον Καθεδρικό Ναό
της Θεοτόκου, θα περάσουμε από την Πύλη της Dawn με το μοναδικό
ξυλόγλυπτο της Παναγίας και θα καταλήξουμε στη συνοικία Ουζούπης
στην άλλη πλευρά του ποταμού. Θα εντυπωσιαστείτε από το ναό του
Απόστολου Πέτρου και Παύλου όπως και της Αγίας Άννας, ενώ θα
γοητευτείτε από το καταπράσινο περιβάλλον που περιβάλλει την πόλη.
Ήρθε η ώρα να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο γιατί λίγη ξεκούραση
είναι απαραίτητη. Το απόγευμα μπορείτε με την καθοδήγηση του
συνοδού να κάνετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο ή μια επίσκεψη σε
οτιδήποτε επιθυμείτε. Μια καλή πρόταση είναι το Μουσείο των θυμάτων
της γενοκτονίας εκεί όπου βρισκόταν η έδρα του πρώην αρχηγείου της
KGB, απέναντι από την πλατεία Lukiskes. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΤΡΑΚΑΙ
Μετά το πρωινό μας θα κάνουμε μια επίσκεψη στην περιοχή του Τρακάι,
μια πόλη κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο νερό, περιτριγυρισμένη
από 200 λίμνες και 21 μικρά νησάκια. Ως έτος ίδρυσης του θεωρείται
το 1337, όπου για πρώτη φορά αναφέρεται από τους Τεύκτονες
Ιππότες, ενώ ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του Τρακάι είναι
η πολυπολιτισμικότητα του, καθώς εκτός από τους Λιθουανούς, για
αιώνες έχουν ζήσει εδώ Ρώσοι, Τάταροι, Πολωνοί και Εβραίοι. Τα
τρία μεσαιωνικά κάστρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του,
έχουν συνδεθεί με πλήθος θρύλων και παραδόσεων της περιοχής.
Σημαντικότερο θεωρείται αυτό που βρίσκεται στο νησάκι της λίμνης
Γκαλβέ, του 15ου αιώνα. Περπατώντας πάνω σε μια ξύλινη γέφυρα
φτάνεις στην πύλη του κάστρου (είσοδος δωρεάν). Έχει μια μεγάλη
αυλή στην οποία κάποιοι αναπαριστούν εκτελέσεις και μονομαχίες
εκθέτοντας και κάποια όργανα βασανιστηρίων. Υπάρχουν διάφορα
εκθέματα διαφορετικών εποχών σε ειδικά δωμάτια . Eπιστρεφουμε
στην πολη και ο χρονος θα ειναι στη διαθεση σας για να απολαυσετε το
ιστορικο κεντρο. Ο συνοδος μας ειναι εκει για να σας καθοδηγησει. Για
το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη του Βίλνιους
και στη συνέχεια προαιρετική διασκέδαση για να απολαύσουμε ένα
φανταστικό θέαμα με παραδοσιακούς χορούς tango.

3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΡΟΥΝΤΑΛΕ - ΛΟΦΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ
ΚΑΟΥΝΑΣ - ΡΙΓΑ
Πρωινό και αφήνουμε την πρωτεύουσα της Λιθουανίας για να
κατευθυνθούμε βόρεια προς τη Ρίγα. Η διαδρομή όμως δεν είναι
αδιάφορη. Πρώτα θα κάνουμε στάση στο ανάκτορο Ρούνταλε, χτισμένο
τον 18ο αιώνα από τον μέγα αρχιτέκτονα Ραστρέλι, έδρα του Ερνστ
Γιόχαν φον Μπούρεν, Δούκα του Κόρλαντ. Επόμενη στάση στο Λόφο των
Σταυρών, στην περιοχή Σιαιουλάι, τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού
καθολικισμού. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το Κάουνας, τη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, στη συμβολή των ποταμών Nemunas και Neris. Περπατώντας στην περιοχή του κάστρου και ατενίζοντας
πανοραμικά την πόλη διαπιστώνουμε ότι πολλά στοιχεία της πολιτισμικής
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα
τους βρίσκονται η εκκλησία της Αγία Γερτρούδης, το Δημαρχείο της
πόλης, το οποίο ονομάζεται επίσης και “Λευκός Κύκνος” αλλά και ο
Καθεδρικός Ναός. Το απόγευμα θα μας βρεί στην περίφημη πρωτεύουσα
της Λετονίας, την γραφική Ρίγα όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ μπορείτε να κάνετε μια πρώτη βόλτα στο ιστορικό κέντρο για να
γνωρίσετε την καλοκαιρινή νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας.
4η ημέρα: ΡΙΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗ ΓΙΟΥΡΜΑΛΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε για μια
όμορφη ξενάγηση στην πόλη. Η παλιά πόλη της Ρίγα είναι από τις καλύτερα
διατηρημένες στην ήπειρό μας. Απλωμένη σε μια πεδιάδα που διασχίζει
ο ποταμός Daugava, η πόλη «απαντά» στη γραφικότητα του Βίλνιους με
τη δική της εντυπωσιακή art nouveau αρχιτεκτονική, την ιστορική παλιά
συνοικία Vecriga και τα μεγάλα, πανέμορφα και καταπράσινα πάρκα, κατά
μήκος της παλιάς μεσαιωνικής τάφρου, στα οποία η Ρίγα οφείλει μεγάλο
μέρος της φήμης της. Στη σημερινή μας ξενάγηση θα περπατήσουμε
στην παλιά πόλη, θα δούμε υπέροχα γοτθικά μνημεία, κτίρια διαφόρων
αρχιτεκτονικών ρυθμών, την πλατεία του δημαρχείου καθώς και την πλατεία
του καθεδρικού ναού. Θα κλείσουμε την ξενάγησή μας με μία βόλτα στο
νεότερο τμήμα της πόλης, όπου θα θαυμάσουμε έργα του σπουδαίου Michail Eisenstein και θα επισκεφτούμε το μουσείο με τα αυτοκίνητα - αντίκες
Riga Motor Museum. Επειδή όμως είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού,
δεν μπορούμε να παραλείψουμε μια επίσκεψη στη θάλασσα! Η Γιούρμαλα
(Jurmala) αποτελεί το μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής. Πρόκειται για
μια περιοχή μήκους 32 και πλάτους 3 χιλιομέτρων, με υπέροχες παραλίες
από λευκή άμμο, που βρίσκεται ανάμεσα στον Κόλπο της Ρίγας στην
Βαλτική Θάλασσα και τον ποταμό Λιέλουπε. Αν θέλετε να κάνετε μπάνιο
στη Βαλτική μην ξεχάσετε το μαγιώ σας, αν πάλι προτιμάτε τις ελληνικές
ακτές κάντε μια βόλτα κατα μήκος της παραλίας και απολαύστε ένα γεύμα
σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο.

35
Τρακάι

Σιγκούλντα
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Λετονία - Εσθονία - Λιθουανία
5η ημέρα: ΡΙΓΑ (ΚΑΣΤΡΟ ΙΠΟΤΩΝ ΤΟΥΡΑΪΝΤΕ - ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ
ΤΑΡΤΟΥ) - ΤΑΛΙΝ
Αναχωρούμε σήμερα για την πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν. Στη
διαδρομή μας, θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα
της Λετονίας, το κάστρο Τουράιντα. Το όνομά του θα πει «Κήπος του
Θεού» και κατασκευάστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου,
στη θέση ενός προγενέστερου ξύλινου κάστρου. Στους αιώνες που
ακολούθησαν, το κάστρο κατακτήθηκε από Πολωνούς, Σουηδούς και
Ρώσους, ενώ μετά την πυρκαγιά του 1776 καταστράφηκε και ερημώθηκε.
Από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάστασή
του. Σήμερα αποτελεί το πιο επισκέψιμο κάστρο της χώρας. Φεύγοντας
από τη Λετονία, μας καλωσορίζει η Εσθονία, η τρίτη χώρα της
Βαλτικής που επισκεπτόμαστε. Καθώς κατευθυνόμαστε προς το Ταλίν,
θα σταματήσουμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της χώρας, την
Σίγκουλντα (Sigulda), πόλη του αθλητισμού, των πάρκων, των θρύλων και
της Ιστορίας. Στη συνέχεια θα μπούμε στην Εσθονία, στο Τάρτου (Tartu), την αρχαιότερη πόλη της χώρας, όπου θα δούμε το πανεπιστήμιό
της, το αρχαιότερο της Βόρειας Ευρώπης. Επίσης, θα περπατήσουμε στο
παλαιότερο τμήμα της πόλης, όπου θα επισκεφθούμε την αναστηλωμένη
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τα μοναδικά αγαλματίδια από τερακότα.
Στη συνέχεια, θα δούμε τον λόφο Ντομ, ένα ρομαντικό πάρκο με τις
μικρές γέφυρες του Αγγέλου και Διαβόλου, τα ερείπια του καθεδρικού
ναού του 13ου αιώνα, του μεγαλύτερου των Βαλτικών χωρών, καθώς και
την πλατεία του Δημαρχείου, που είναι ένα καλοδιατηρημένο δείγμα
αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Το απόγευμα φτάνουμε στο Ταλίν όπου
θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ με την καθοδήγηση του
συνοδού μας, μπορείτε να κάνετε μια πρώτη βόλτα στο ιστορικό κέντρο
για να γνωρίσετε την καλοκαιρινή νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας.
Ταρτού

Κάστρο Ιπποτών Τουράϊντε

6η ημέρα: ΤΑΛΙΝ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΘΕΡΙΝΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ)
Πρωινή ξενάγηση στο Ταλίν (Talin) κατά τη διάρκεια της οποίας θα
περπατήσουμε στον λόφο Τούμπεα (Toompea), όπου θα δούμε το παλιό
κάστρο με τον ψηλότερο πύργο της πόλης, το μπαρόκ παλάτι (σημερινό
κοινοβούλιο) και τις έξοχα διατηρημένες εκκλησίες του 13ου αιώνα,
ενώ θα απολαύσουμε και τη μοναδική θέα στην παλιά και τη σύγχρονη
πόλη, το λιμάνι και τον κόλπο του Ταλίν. Η παλιά πόλη – Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO – αποτελείται από δύο επίπεδα
και έχει εξαιρετικά καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά τείχη και πύργους.
Στην πλατεία της αγοράς δεσπόζει το μοναδικό μεσαιωνικό δημαρχείο,
καθώς και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. Θα περπατήσουμε
στο πάρκο Kadriorg, αφιερωμένο στην τσαρίνα Αικατερίνη, με τα
υπέροχα λουλούδια και τη λίμνη των κύκνων και θα επισκεφθούμε το
παρακείμενο μουσείο ευρωπαϊκής ζωγραφικής, πρώην θερινό ανάκτορο
του Μεγάλου Πέτρου. Θα δούμε επίσης τα ερείπια του μοναστηριού της
Pirita, αφιερωμένο στην Αγία Βιργινία.
7η ημέρα: ΤΑΛΙΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Οι εικόνες σβήνουν
και μεταφέρονται στη μνήμη μας, όπου καταχωρούνται και μένουν ως
μία εμπειρία ζωής!

Νίκαια

Μονακό

Κάννες
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ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Αθήνας για Νίκαια
(Nice), ένα από τα πασίγνωστα θέρετρα παγκοσμίως και πρωτεύουσα
της Κυανής Ακτής. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας
από την παλιά πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών με
τα παζάρια της, ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της Δικαιοσύνης
και η Όπερα. Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά και
ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου
βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Τακτοποίησησε ένα από τα κεντρικά
ξενοδοχεία HOLIDAYINNNICE *(www.holidayinn.com )ή στο DAYSINNNICECENTRE3*(www.wyndhamhotels.com) ή στο επίσης κεντρικό
MONSIGNY3*(www.hotelmonsigny.com).Ελεύθεροςχρόνος
για
φαγητό σε παραδοσιακά μπιστρό και εστιατόρια της πόλης ,όπως
το Chez Memere με προβηγκιανή κουζίνα, το La Voglia και το Mama
Delice με εκλεκτά μεσογειακά εδέσματα
2η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΟ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
Πρωινή αναχώρηση για τις κοσμοπολίτικες Κάννες. Χρόνος
ελεύθερος γιανα περπατήσουμε στη λεωφόρο Κρουαζέτ-τόπο
συνάντησης των πλουσίων όλου του κόσμου-να θαυμάσουμε τα
πανάκριβα ξενοδοχεία και τα εντυπωσιακά” πλωτά παλάτια” στο
λιμάνι των Καννών, αλλά και να φωτογραφηθούμε με φόντο το
περίφημο κόκκινο χαλί που βρίσκεται στο “παλάτι” όπου φιλοξενείται
το διασημότερο φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
(προαιρετικά) το Μόντε Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο
Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε την τύχη σας στις υπέρλαμπρες
αίθουσες ,που ολοκληρώθηκαν υπό την αρχιτεκτονική επίβλεψη
του Καρόλου Γκαρνιέ. Αν πάλι δεν συμπαθείτε τα τυχερά παιχνίδια,
απολαύστε το ποτό ή το δείπνο σας ακούγοντας ζωντανή μουσική
στο μπαρ του Café de Paris. Δοκιμάστε KirRoyal στο “LeBar Americain” στις σάλες του Hotel de Paris, παρέα με τους διάσημους
θαμώνες του πριγκιπάτου και χορέψτε στους ρυθμούς του Buddha
Bar και του Twiga. Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση
3η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΝΑΡ - ΜΟΝΑΚΟ
ΝΙΚΑΙΑ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο
αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard). Μυηθείτε στα μυστικά της
αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για τις αγορές
σας.Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο
του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε στον βράχο,
στον οποίο δεσπόζει το Ωκεανογραφικό μουσείο που εμπλουτίστηκε
από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό, τα
διαμερίσματα των Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς τους κήπους.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον νέο-ρομανικής αρχιτεκτονικής
Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκονται οι τάφοι της
μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας όλων των εποχών στον
κόσμο, της οικογένειας Γκριμάλντι. Σε περίοπτη θέση βρίσκονται
τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέις και του συζύγου της πρίγκιπα
Ρενιέ Γ’. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι-μείγμα διαφόρων
ρυθμών αρχιτεκτονικής. Χρόνος ελεύθερος για αναμνηστικά και
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΑΙΞ-ΑΝ
ΠΡΟΒΑΝΣ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Ελεύθερη μέρα στη Νίκαια για βόλτες, αγορές και για να εξερευνήσετε τις
ομορφιές της πόλης. Αν πάλι επιθυμείτε να εντρυφήσετε στην περιοχή της
Προβηγκίας, ακολουθήστε την προαιρετική ολοήμερη εκδρομή μας στην Αιξαν-Προβάνς και τη Μασσαλία (έξοδα ατομικά)
Περιγραφή Προαιρετικής Εκδρομής: Πρώτος μας σταθμός είναι η”πόλη των
νερών”, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η Αιξ, ίσως η πιο όμορφη πόλη
της Γαλλίας. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο με τα δαιδαλώδη
πλακόστρωτα δρομάκια και τα επιβλητικά κτίρια, όπου θα δούμε έναν από τους
παλαιότερους Καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, την πλατεία του Δημαρχείου
με το πασίγνωστο ρολόι, την Κουρ Μιραμπό,τον πιο ανθοστόλιστο δρόμο της
πόλης, καθώς και πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα ,που κατασκευάστηκαν από
τον13ο έωςτον16ο αιώνα. Ελεύθερος χρόνος στις υπαίθριες αγορές καιτις
εκλεπτυσμένες μπουτίκ της πόλης. Μην παραλείψετε να απολαύσετε τον
καφέ σας στο μπιστρό”Les Deux Garcons”, αγαπημένο στέκι του Πωλ Σεζάν
και άλλων ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για
το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, τη Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα
κάστρα-φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και τουΑγίου Νικολάου, όπως και τη Νοτρ
Νταμ ντε λα Γκαρντ ,που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα
το Σατό Ντ’Ιφ, όπου φυλακίστηκε ο Κόμης Μοντεκρίστο, σύμφωνα με το
μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα
,βόλτες και ψώνια στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή το
απόγευμα στη Νίκαια. Διανυκτέρευση
5η ημέρα: NIΚΑΙΑ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑΣ
ΓΚΟΥΡΝΤΌΝ, ΤΟΥΡΕΤ, ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΝΙΚΑΙΑ
Σήμερα μας περιμένει μια ημερήσια εκδρομή σε χωριά της Προβηγκίας.
Πρώτη μας στάση το σκαρφαλωμένο στον βράχο χωριό Γκουρντόν, με θέα
που κόβει την ανάσα. Ύστερα από μια μαγευτική διαδρομή σε δάση και
φαράγγια, φθάνουμε στο χωριό της βιολέτας, το Τουρέτ, γευματίζοντας σε
κάποιο από τα γραφικά του ταβερνάκια, όπως το Barbacane. Η μέρα μας
ολοκληρώνεται με το αριστοκρατικό Σαν Πωλ ντε Βανς(Saint-Paul-deVence). Περιπλανηθείτε στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια με τα άριστα
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίσματα, πιείτε το ρόφημάσας στο ιστορικό καφέ
Le Tilleul, αποδώστε φόρο τιμής στον Marc Chagall και επισκεφθείτετην
εκκλησία του 12ουαιώνα(Collégiale de la Conversion-de-Saint-Paul),όπου
φυλάσσεται ο πίνακας του Τιντορέτο, “η Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας”.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση .
6η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΣΑΝ ΤΡΟΠΈ - ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΩ - ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στα μαργαριτάρια της Κυανής
Ακτής. Αρχικά θα πάρουμε μια γεύση του ρυθμού της ζωής του jetset στο
Σαν Τροπέ, καταφύγιο του Φρεντερίκο Μιστράλ, της Μπριζίτ Μπαρντώ και
του Λουί Ντε Φινές. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια της πόλης με τα
αριστοκρατικά καφέ και τις πανάκριβες μπουτίκ, όπως του Christian Dior,
βγάλτε φωτογραφίες στον παλιό πύργοτου λιμανιού. Επόμενος μας σταθμός
το Πορτ Γκριμώ (Port Grimaud),που θεωρείται, όχι άδικα,”η μικρή Βενετία”
της Κυανής Ακτής. Είναι ένας πανέμορφος οικισμός με 2.500 κτίσματα πάνω
στα κανάλια, που ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1962. Βαρκάδες, βόλτες και
beach bars μας περιμένουν για τον ελεύθερο χρόνο μας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
7η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τι καλύτερες εντυπώσεις.
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ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ
ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ
ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ

-

Πτήσεις Aegean Airlines με αναχώρηση για Κρακοβία και επιστροφή από Βαρσοβία
Διανυκτερεύσεις Κρακοβία, Βροτσλαβ και Βαρσοβία
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*+5*
Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων
Δώρο είσοδοι σε Άουσβιτς, Αλατωρυχεία, Κάστρο Κσιάζ και υπόγεια πολιτεία, εκκλησία Ειρήνης
Έλληνας συνοδός

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρωινή αναχώρηση για τη Κρακοβία. . Στην ξενάγηση
που ακολουθεί θα επισκεφθούμε την Εβραϊκή γειτονιά,
Κάζιμιερτς, με τις επτά συναγωγές, θα δούμε το
εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο του Βάβελ,
τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και
την Καμπάνα, το Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν και την
μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης με την
Εκκλησία Μαριάτσκι. . Από το καμπαναριό της επιβλητικής
εκκλησίας, κάθε μία ώρα, ειδικά επιφορτισμένος για
το σκοπό αυτό τρομπετίστας παίζει μια μελωδία που
απλώνεται σε όλη την πλατεία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο
και τακτοποίηση στα δωμάτια για λίγη ξεκούραση. Το
απόγευμα προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα στενά
δρομάκια της πόλης, και να απολαύσετε ποτό η φαγητό
στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν τη
κεντρική πλατεία της
2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ)
Πρωινό αφιερωμένο στην επίσκεψή μας στα περίφημα
αλατωρυχεία της Wieliczka, μόλις 15 χλμ. από το κέντρο
της Κρακοβίας, που έχουν μια ιστορία 700 ετών και
περισσότερα από 300 χιλιόμετρα υπόγειων στοών. Μία στοά
μάλιστα έχει διαμορφωθεί σε παρεκκλήσι προς τιμήν του
Ευλογημένου Κίνγκα, προστάτη Αγίου των εργαζομένων
σε ορυχεία. Η «αλατόγλυπτη» εκκλησία έχει σκαλιστεί, εξ
ολοκλήρου, από τους ίδιους τους αλατωρύχους οι οποίοι
έφτιαξαν ακόμη και τους πολυελαίους από κρυστάλλους
αλατιού. Επιστροφή το μεσημέρι στην Κρακοβία και
απόγευμα ελεύθερο στη διάθεσή σας. Η παλιά πόλη της,
έχει πλούσια αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, με πολλά
δείγματα μπαρόκ και γοτθικά.
3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΑΟΥΣΒΙΤΣ) - ΒΡΟΤΣΛΑΒ
Παρά το γεγονός, ότι έχουν περάσει εβδομήντα και
πλέον χρόνια από την απελευθέρωση των εγκλείστων
του κολαστηρίου από τους Ρώσους, το όνομα αυτό
εξακολουθεί να προκαλεί ακόμα και σήμερα φρίκη.
«Auschwitz» είναι η γερμανική ονομασία της Πολωνικής
πόλης Oswiecim, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρειοδυτικά
της Κρακοβίας, εκεί όπου οι Ναζί μετέτρεψαν τις παλιές
στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο φρικτότερο στρατόπεδο
συγκέντρωσης. . Η σημερινή μας επίσκεψη απαιτεί γερό
στομάχι, ειδικά όταν θα βρεθούμε μπροστά στα εκθέματα
με προσωπικά αντικείμενα, μικρά παπούτσια και ρούχα
παιδιών, πολλά από τα οποία ήταν νηπιακής ηλικίας, όταν
δολοφονήθηκαν. ς. Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας προς
τη δυτική πλευρά της χώρας,
το Βρότσλαβ. Αφιξη το
μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας στο Βρότσλαβ. . Ξεκινώντας
την περιήγηση από το νησί Πιάσεκ στον ποταμό Όντρα,
θα συνεχίσουμε στη μεγάλη κεντρική πλατεία Ρίνεκ με
τα κτίσματα των συντεχνιών και το παλιό Δημαρχείο, από
τα ωραιότερα της Πολωνίας. . Απόγευμα ελεύθερο στην
όμορφη πόλη για να την περπατήσετε.

4η ημέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ (ΝΟΤΙΑ ΣΙΛΕΣΙΑ: ΚΑΣΤΡΟ ΚΣΙΑΖ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΒΙΝΤΝΙΤΣΑ)
Αναχώρηση το πρωί . Ξεκινάμε την επίσκεψη μας από το κάστρο Κσιάζ, ένα υπέροχο
κάστρο-παλάτι με δυτικού τύπου μεγάλους κήπους και βασιλικά έπιπλα! Μια επίσκεψη
που θα μας μεταφέρει σε άλλες εποχές! Συνεχίζουμε με την περίφημη εκκλησία της
Ειρήνης στη Σβιτνίτσα που χτίστηκε αμέσως μετά το τέλος του Τριαντακονταετούς
Πολέμου και την Συνθήκη Ειρήνης της Βεστφαλίας το 1648 και αποτελεί την πρώτη
Λουθηρανική εκκλησία που χτίστηκε στην μέχρι τότε καθολική Σιλεσία και ανήκει
πλέον στη Λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Επιστροφή στο
Βρότσλαβ το μεσημέρι και όλο το απόγευμα στην διάθεσή σας για να περιηγηθείτε και
να απολαύσετε την γραφικότερη για πολλούς πόλη της Πολωνία.
Σημείωση: Θεωρώντας ότι η επίσκεψη που προηγήθηκε στο Άουσβιτς, μας έχει ήδη
σοκάρει από την ναζιστική θηριωδία του 2ου παγκοσμίου πολέμου, προτιμήσαμε να σας
προσφέρουμε περισσότερο χρόνο να γνωρίσετε καλύτερα το πανέμορφο Βρότσλαβ,
παρά να συμπεριλάβουμε στην σημερινή μας εκδρομή την υγρή και καταθλιπτική
πολιτεία της Οσόβκα.
5η ημέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Πολωνίας, την Βαρσοβία. Η γνωριμία μας
με την πόλη ξεκινά με το Πάρκο Lazienski. Σχεδιασμένος τον 17ο αιώνα, ο μεγαλύτερος
πνεύμονας πρασίνου της πόλης, έχει συνολική έκταση 760 στρέμματα και περιέχει
ανθισμένους κήπους, μνημεία αφιερωμένα σε θεούς και καλλιτέχνες Συνεχίζουμε με
την παλιά πόλη της Βαρσοβίας που περιβάλλεται από οχυρώσεις και βρίσκεται στον
κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της. Θα δούμε την πλατεία της
Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα
σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και
Επιστημών, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, καθώς επίσης και το Θέατρο Βιέλκι, που
στεγάζει την Όπερα και το Μπαλέτο. Επόμενη στάση μας στο Εβραϊκό Γκέτο, με το
μνημείο των Μαρτύρων της Ναζιστικής θηριωδίας και το νέο υπερσύγχρονο μουσείο
Εβραϊκής Ιστορίας. Διατρέχοντας μια σειρά από μεγάλες λεωφόρους και περνώντας
από το μετασταλινικό σύγχρονο κέντρο της πόλης, φτάνουμε στην πλατεία του Κάστρου.
Πρόκειται για μια απολαυστική διαδρομή γνωστή ως «μίλι», που θα μας φέρει μπροστά
στα πιο σπουδαία μνημεία και τα πλέον όμορφα κτίρια της Βαρσοβίας. Στο ελεύθερο
απόγευμα που ακολουθεί, προτείνουμε έναν περίπατο στα πεζοδρομημένα τμήματα της
παλιάς πόλης, μια επίσκεψη στο υπερσύγχρονο εμπορικό κέντρο Centrum, στην περιοχή
Srodmiescie ή έναν καφέ στα ατμοσφαιρικά καφενεία της πόλης.
6η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ & ΒΙΛΑΝΟΦ
ΑΝΑΚΤΟΡΑ, ΚΟΣΤΟΣ 30€ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟΥΣ, MIN. 10 ΑΤΟΜΑ) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη και αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να
γνωρίσετε σε βάθος την αρχοντική Πολωνική πρωτεύουσα, ξεκινώντας απο την Νέα
Πόλη. Μη σας ξεγελά το όνομα. Η Νέα Πόλη (Nowe Miasto) της Βαρσοβίας είναι εξίσου
γραφική και εξίσου…παλιά με την Παλιά Πόλη. Χτισμένη τον 15ο αιώνα, σαν ανεξάρτητη
πολιτεία, αυτή η συνοικία διαθέτει καταπράσινες ήσυχες πλατείες, εστιατόρια με
κούνιες αντί τραπεζιών και τον πάλλευκο ναό του Αγίου Kazimierz με τον επιβλητικό
τιρκουάζ τρούλο. Όπ Μια άλλη πρόταση αποτελεί η εκδρομή μισής μέρας στην κοντινή
Ζελάσοβα Βόλα, τη γενέτειρα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν. Επίσκεψη στο σπίτιμουσείο (είσοδος) που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός, χρόνος στην διάθεση σας
για γνωριμία με την πόλη και επιστροφή στη συνέχεια στην Βαρσοβία. Ακολουθεί
επίσκεψη στους υπαίθριους χώρους του ανακτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυρίως
για την εξωτερική του όψη. Οι όμορφοι κήποι του που επισκεπτόμαστε (είσοδος),
πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και γι’ αυτό ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλούς
ως «μικρές Βερσαλλίες». Μεταφορά το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας για
την επιστροφή μας στην Ελλάδα.

Geirangerfjord

Κοπεγχάγη

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ
Ένα ταξίδι γεμάτο υπέροχα τοπία και μοναδικές εμπειρίες..
στην ιδανικότερη περίοδο του χρόνου
- Πτήσεις με προκρατημένες θέσεις Aegean Airlines
- Εξασφαλισμένες καμπίνες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο
Costa Favolosa
- Έλληνας συνοδός
- Πλήρης διατροφή
- Εκδηλώσεις και καθημερινή ψυχαγωγία εν πλω
- Ελληνόφωνη ξενάγηση στην Κοπεγχάγη πριν την
αναχώρηση της Κρουαζιέρας
1η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΔΑΝΙΑ (Αναχώρηση: 17.30)
Συνάντηση στις 06:30 στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, με τον
αρχηγό/συνοδό της εκδρομής και αναχώρηση στις 08:20
για Κοπεγχάγη με τη πτήση της Aegean Airlines. Άφιξη στο
αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στις 10:45. Μετά την παραλαβή
των αποσκευών μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη
Δανέζικη πρωτεύουσα. Μεταξύ των άλλων θα δούμε: τον
επιβλητικό πύργο Κρίστιανμποργκ, έδρα του Δανέζικου
Κοινοβουλίου, το μεσαιωνικό κτίριο του Χρηματιστηρίου, το
μεγαλοπρεπές Δημαρχείο, το θρυλικό κανάλι Νίχαβν, στέκι των
ναυτικών και των μποέμ, το τεράστιο παλάτι Αμάλιενμποργκ,
επίσημη κατοικία των βασιλιάδων και τη μικρή παραμυθένια
Γοργόνα – σύμβολο της πρωτεύουσας. Μετά το τέλος της
ξενάγησης μεταφορά στο λιμάνι της και επιβίβαση στο
πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Favolosa. Τακτοποίηση στις
καμπίνες. Αναχώρηση στις 17.30
2η ημέρα: ΕΝ ΠΛΩ
Σήμερα ξυπνήστε ότι ώρα θέλετε. Το πρόγευμα σας περιμένει
και ολόκληρη η μέρα είναι για ανάπαυλα με φόντο το γαλάζιο.
Γνωριστείτε με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιό σας, κάντε
γυμναστική, κολυμπήστε στην πισίνα ή απλά ξεκουραστείτε
διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο. Απολαύστε το γεύμα σας στο
μπουφέ ή στην τραπεζαρία. Το βράδυ χορέψτε διασκεδάστε
και δοκιμάστε την τύχη σας στο καζίνο!

3η ημέρα: ΧΕΛΕΣΙΛΤ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Άφιξη: 08.00 - Αναχώρηση: 09.00)
Έχετε δει ποτέ έναν παγετώνα; Αυτό είναι ακριβώς ό, τι θα κάνουμε σε αυτή την
περιοδεία (προαιρετική εκδρομή) - και όχι ακριβώς για οποιοδήποτε παγετώνα
αλλά τον Briksdal, μια θεαματική έκταση του πάγου κρυμμένη στα μαγευτικά
νορβηγικά φιόρδ. Η εκδρομή μας ξεκινάει στο χωριό Hellesylt, όπου μπορούμε να
θαυμάσουμε τον ομόνυμο καταρράκτη του οποίου τα νερά καταλήγουν στο πράσινο
σμαραγδί και μπλε βαθύ γαλάζιο φιόρδ. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς Hornindalsvanet το οποίο με βάθος 514 μέτρων, είναι η βαθύτερη λίμνη της Ευρώπης.
Μπροστά μας απλώνεται η μαγευτική Nordfjord, παράλληλα με το δρόμο μέσα
από τα χωριά του Stryn, Loen και Olden. Αυτό το συναρπαστικό χωριό βρίσκεται
στο κάτω μέρος των φιόρδ και εκτείνεται κατά μήκος της κοιλάδας Olden μέχρι
το ορειβατικό καταφύγιο Briksdal Glacier. Στην αρχή το μονοπάτι ανεβαίνει και
διασχίζει τον καταρράκτη με μία ξύλινη γεφυρα. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε
πρόσωπο με πρόσωπο με τον τεράστιο παγετώνα. Το ταξίδι της επιστροφής μας
στο Γκέιρανγκερ περνά μέσα από πολλές σήραγγες και θα κάνουμε μια τελική
στάση στο Flydal για να φωτογραφίσουμε το πλοίο μας που μας περιμένει στο
φιόρδ.
3η ημέρα: ΓΚΕΙΡΑΝΓΚΕΡ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Άφιξη: 11.00 - Αναχώρηση: 18.00)
Η μικρή πόλη του Γκέιρανγκερ, είναι ένας γραφικός οικισμός, το πολύτιμο πετράδι
στο στέμμα των φιόρδ της Νορβηγίας, περιβεβλημένο από ένα μαγευτικό φυσικό
τοπίο. Από εδώ προσφέρεται εκδρομή στην κορυφή του όρους Νταλσνίμπα, απ’
όπου θα απολαύσετε μια μοναδική θέα στο μαγευτικό Γκεϊράνγκερφιορδ, που
έχει αναγνωριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Στον γραφικό οικισμό μπορείτε να κάνετε αγορές παραδοσιακών προϊόντων ή να
απολαύσετε τοπικές γεύσεις στα μικρά εστιατόρια.
Χελεσιντ
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Πλήρης διατροφή
Έλληνας συνοδός

Πλοίο Costa Favolosa

Μπέργκεν

8

ΗΜΕΡΕΣ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΧΕΛΕΣΙΝΤ - ΓΚΕΙΡΑΝΓΚΕΡ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ
ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ - ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
4η ημέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Άφιξη: 08.00 - Αναχώρηση: 18.00)
Μια εξαιρετική εκδρομή για εξερεύνηση και ανακαλυψη του Μπέργκεν για να γνωρίσετε
τα κύρια αξιοθέατα και την ιστορία του Μπέργκεν από όταν ήταν πρωτεύουσα της
Νορβηγίας εως το σημερινό μοντέρνο και επιχειρηματικό κέντρο. Το μαγευτικό Μπέργκεν, η
«Πρωτεύουσα των Φιόρδ», είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, σε μια μοναδική
τοποθεσία, με θέα το Μπίφιορντεν, περιβεβλημένο από δάση και εντυπωσιακά βουνά. Όλη η
πόλη είναι αναγνωρισμένο μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με
επίκεντρο και σημαντικότερο αξιοθέατο τη Μεσαιωνική Παλιά Πόλης Μπρίγκεν - έδρα των
Γερμανών εμπόρων της Χανσεατικής Ένωσης- με τα μεσαιωνικά ξύλινα, πολύχρωμα σπίτια,
τα εργαστήρια των ντόπιων ζωγράφων, υφαντουργών και τεχνητών, το παλάτι του βασιλιά
Χάκον, τον πύργο Ρόζενκρατζ και την εκκλησία της Αγίας Μαρίας (12ος αιώνας). Αυτό το
πετρόκτιστο εκκλησάκι είναι το παλαιότερο κτίριο στο Μπέργκεν και διαθέτει μια ρωμαική
είσοδο και δίδυμους πύργους, στο εσωτερικό του υπάρχουν τοιχογραφίες του 15ου αιώνα
και ένας υπέροχος μπαρόκ άμβωνας δωρεά από τους εμπόρους της Χανσεατικής Ένωσης
το 1676. Αν έχετε χρόνο, ανεβείτε με το τελεφερίκ στο λόφο Φλόιεν, απ’ όπου προσφέρεται
πανοραμική άποψη της πόλης όταν ο καιρός είναι ξάστερος.
5η ημέρα: ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Άφιξη: 08.00 Αναχώρηση: 17.00)
Βρισκόμαστε στη νοτιοδυτική ακτή της Νορβηγίας, στην επαρχία Ρόγκαλαντ και τη μεγαλύτερη
πόλη της, πάνω στο φιόρδ Μπίφιορντ ή Μπόκναφιορντ, τμήμα του Στάβανγκερφιορδ. Το
λιμάνι προστατεύεται από τα παρακείμενα νησιά και αποτελεί εμπορικό κέντρο της περιοχής.
Το Στάβανγκερ είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της χώρας, με ένα σημαντικό Καθεδρικό
ναό στο κέντρο της – το σημαντικότερο μετά το ναό του Τρόντχαϊμ, κτισμένο τον 11ο αι. Στα
αξιοθέατα συγκαταλέγονται το Δημοτικό και Αρχαιολογικό Μουσείο, η Πλατεία της Αγοράς
(Torget), κέντρο δράσης και σημείο συνάντησης ντόπιων και τουριστών, το μπρούτζινο
άγαλμα του ντόπιου νομπελίστα και συγγραφέα, Alexander Kielland (1849-1906), το Ναυτικό
Μουσείο, που στεγάζεται σε ένα παλιό σπίτι εμπόρου στην περιοχή Nedre Strandgate και
φυσικά, η ιστορική συνοικία Gamle με πολλά παλιά σπίτια. Από το λόφο Βόλαντσχαουγκ στα
85 μ., προσφέρεται υπέροχη θέα του Στάβανγκερ, του φιόρδ και των παρακείμενων λόφων.
6η ημέρα: ΓΚΈΤΕΜΠΟΡΓΚ, ΣΟΥΗΔΙΑ (Άφιξη: 10.00
Αναχώρηση: 17.00)
Το Γκέτεμποργκ είναι πόλη και δήμος στην δυτική ακτή της Σουηδίας και δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της χώρας, μετά την Στοκχόλμη. Διαθέτει πλήθος θεάτρων και μουσείων (Τέχνης,
Σχεδίου και Εργοχείρων, Θαλάσσιας Ιστορίας, Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Ανατολικής
Ινδίας, Μουσείο του Παγκόσμιου Πολιτιμού), ενώ το 1994 εγκαινιάστηκε ένα νέο κτίριο
όπερας. Η πόλη φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους βοτανικούς κήπους στην Ευρώπη,
αλλά και το πάρκο διασκέδασης Λίσεμπεργκ, το μεγαλύτερο της Σκανδιναβίας και έναν από
τους πιο δημοφιλείς πόλους έλξης στη Σουηδία.

7η ημέρα: ΒΑΡΝΑΜΟΥΝΤΕ, (ΒΕΡΟΛΙΝΟ),
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Άφιξη: 08:00 - Αναχώρηση: 19:00)
H
μικρή
παραλιακή
πόλη
λιμάνι
της
βορειοανατολικής Γερμανίας στην περιφέρεια
Μεκλεμβούργου- Δυτ. Πομερανίας, απέχει λίγο
περισσότερο από 2 ώρες από το Βερολίνο,
προσφέροντας
μια
μοναδική
ευκαιρία
να
επισκεφθείτε την όμορφη πρωτεύουσα της
Γερμανίας. Το Βαρνεμούντε θεωρείται περίχωρο
της γειτονικής Πανεπιστημιούπολης Ροστόκ. Τα
κύρια αξιοθέατά του είναι ο ιστορικός φάρος του
1897 και το χαρακτηριστικό κτίριο Teepott κατά
μήκος της παραλιακής promenade. Η επίσκεψη
στο Βερολίνο θα σας χαρίσει την ευκαιρία να
δείτε σημαντικά αξιοθέατα, όπως την κεντρική και
πάντα πολυσύχναστη πλατεία Κουρφίρστενταμ,
τη
μνημειώδη
πύλη
του
Βρανδεμβούργου
(18ος αι.) και σύμβολο της πόλης, το γερμανικό
Κοινοβούλιο Ράιχσταγκ), το Σημείο Ελέγχου
Τσάρλι, το εναπομείναν τμήμα του τείχους, την
όπερα, το Αρχαιολογικό Μουσείο με τις ελληνικές
αρχαιότητες, το μνημείο-κοιμητήριο των Ρώσων
πεσόντων, αλλά και τα πέντε μουσεία στο Νησί των
Μουσείων, με πιο γνωστό το περίφημο Μουσείο
Περγάμου.
8η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΔΑΝΙΑ Άφιξη: 08.30
Μετά το πρωινό, αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο
και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφή μας στην Ελλάδα.
Costa Favolosa deck

Στοκχόλμη

Μπέργκεν

7&10

Όσλο

ΗΜΕΡΕΣ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ
Το ταξίδι με μια ματιά…
ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ταξίδι με άρτια κατανομή χρόνου, αεροπορικές
μετακινήσεις και οδικές αποστάσεις εξαιρετικού ενδιαφέροντος
χωρίς περιττά χιλιόμετρα
- Πτήσεις Aegean Airlines και ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πτήση Μπέργκεν –
Στοκχόλμη με SCANDINAVIAN
- Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόγραμμα με διαμονή & δείπνο στο χειμερινό
θέρετρο του ΓΚΕΪΛΟ
- ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ επικεντρωμένο στην ανεπανάληπτη
φύση της Νορβηγίας
- Πρωινό μπουφε καθημερινά σε ξενοδοχεία και πλοία
- Διαμονή σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4* και σε 2κλ./1κλ.
εσωτερικές καμπίνες, στα πλοία της DFDS & SILJA LINES
- Πλουσιοπάροχο ΔΕΙΠΝΟ με ΠΟΤΟ στο κρουαζιερόπλοιο της
DFDS
- Μαγική διαδρομή με τραίνο Φλαμ Μύρνταλ
- 2ωρη κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό Νορβηγικό Σογκνενφιορδ, Φλαμ – Γκουντβάνγκεν
- Ξεναγήσεις/περιηγήσεις πόλεων σε Κοπεγχάγη, Όσλο,
Στοκχόλμη, Μπέργκεν, Ελσίνκι
- Εκδρομή στο Πόρβο της Φινλανδίας, με τα πολύχρωμα ξύλινα
σπιτάκια
- Δυνατότητα περιήγησης στο μεσαιωνικό Ταλλίν της Εσθονίας
- ΔΩΡΟ κρουαζιέρα μιας ώρας στα κανάλια της Κοπεγχάγης
- ΔΩΡΟ εισιτήρια πλοίου για το νησί φρούριο της Σουομενλίνα
- Ξεναγήσεις στα μουσεία Βάσα στη Στοκχόλμη & Βίκινγκς στο
Όσλο, με προπληρωμένες εισόδους σε προκαθορισμένους
χρόνους για να αποφεύγονται οι χρονοβόρες αναμονές
- ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ αρχηγός συνοδός σε όλη την διάρκεια

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πιο
πρωτοποριακή χώρα του Ευρωπαϊκού Βορά, την Δανία.
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και ξεκινάμε την
γνωριμία μας με την συναρπαστική πόλη. Δεν είναι καθόλου
τυχαίο, ότι οι Δανοί βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των πιο
ευτυχισμένων ανθρώπων, παρόλο, που συγκαταλέγονται
ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες που πληρώνουν τους
ψηλότερους φόρους και απέχουν πολύ από τα στερεότυπα που
τους θέλουν απόμακρους και ψυχρούς. Χτισμένη πάνω σε δύο
νησιά, που συνδέονται με πέντε γέφυρες, η Κοπεγχάγη, αγαπά
κάθε τι πρωτοποριακό και αποδέχεται όλες τις σύγχρονες
τάσεις. Και αυτό φαίνεται. Η όψη πόλης του διάσημου
παραμυθά, Hans Christian Andersen, χαρακτηρίζεται από
γραφικά αρχοντικά, προσεγμένους λιθόστρωτους δρόμους,
εξαιρετικού ενδιαφέροντος μουσεία, σε συνδυασμό με
μεταμοντέρνα συγκροτήματα, πάρκα και χιλιάδες ποδήλατα.
Η Κοπεγχάγη είναι παραθαλάσσια, με την διαφορά ότι η
παραλία δεν βρίσκεται στην άκρη της πόλης, αλλά στην...μέση
της. Ξεκινώντας από την πλατεία Δημαρχείου, περνάμε από το
“Tivoli”, από τα παλαιότερα θεματικά πάρκα της Ευρώπης, με
κήπους, λίμνες και μουσικές μπάντες και κατευθυνόμαστε προς
το παλάτι “Amalienborg”, για να δούμε από κοντά την έδρα της
βασιλικής οικογένειας, τον Καθεδρικό Ναό και το σύγχρονο
κτίριο της Όπερας. Το διάσημο γλυπτό της Μικρής Γοργόνας, το
περίφημο “DR Concert Hall” του αρχιτέκτονα Jean Nouvel, τα
βραβευμένα κτίρια “VM Mountain” και “8Tallet”, σχεδιασμένα
από τον Bjarke Ingels, το Νομισματοκοπείο, το ανάκτορο
Ρόζενμπουργκ, και το Εθνικό Μουσείο είναι μερικά μόνο από
τα σημεία ενδιαφέροντος. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με
μια ωριαία κρουαζιέρα ΔΩΡΟ στα γραφικά κανάλια, η οποία,
ξεκινώντας από το παλιό λιμάνι, Nyhavn, θα μας προσφέρει μια
διαφορετική άποψη της γοητευτικής πόλης.

2η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (διανυκτέρευση εν πλω, δείπνο)
Για το σημερινό ελεύθερο πρωινό οι προτάσεις αξιοποίησης του είναι πολλές. Η
“Carlsberg Glyptotek” είναι μια εκπληκτική γκαλερί, που κατασκευάστηκε με τα
κέρδη από την ομώνυμη εταιρεία παρασκευής της διάσημης δανέζικης μπύρας,
με ενδιαφέροντα εκθέματα πολλών ιστορικών εποχών, που θα πλουτίσουν τις
γνώσεις σας ενώ τα κοντινά, στην πρωτεύουσα, μεγαλόπρεπα κάστρα, θα σας
φέρουν σε επαφή με το ένδοξο πολεμικό παρελθόν της χώρας. Αν πάλι θέλετε
να νοιώσετε τον ζωηρό παλμό της πόλης, περπατήστε στον διάσημο πεζόδρομο
“Stroget”, που καταλήγει στη μεγάλη πλατεία, “Kongens Nytorv’, με πολλά
καταστήματα γνωστών οίκων μόδας αλλά και εναλλακτικών νέων σχεδιαστών,
ενώ ο παράλληλος δρόμος “Straedet” είναι γεμάτος με καφέ, αντίκες και γκαλερί
με αντικείμενα μοντέρνας τεχνοτροπίας. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως
ό,τι καλύτερο έχουν εξάγει οι Βόρειες Χώρες, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι το
αποκαλούμενο “Σκανδιναβικό ντιζάιν”. Στην δε πολυπολιτισμική περιοχή “Norrebro”, μια πρώην εργατική συνοικία, που έχει μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο
ζωντανά σημεία της πόλης, μπορείτε να απολαύσετε τον γευστικότερο καφέ. Το
απόγευμα επιβιβαζόμαστε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο με κατεύθυνση την
Νορβηγική πρωτεύουσα, το Όσλο. Ένα πλούσιο buffet δείπνο συνοδευόμενο από
ποτό, με gourmet σκανδιναβικές γεύσεις όπως σολομός, χαβιάρι, μπρικ ανάμεσα
στα άλλα και βέβαια η ζωντανή σε lounge αποχρώσεις μουσική συνθέτουν μία
partying ατμόσφαιρα που σπάνια βρίσκει κάποιος σε ανάλογες περιστάσεις.
3η ημέρα: ΟΣΛΟ - ΓΚΕΙΛΟ
Η πρωινή άφιξη στο Όσλο και η πλεύση κατά μήκος του ομώνυμου φιόρδ κρίνεται
ως μία από τις πιο εντυπωσιακές θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο. Χτισμένη
στον μυχό του ομώνυμου φιόρδ και απλωμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές των
γύρω λόφων, είναι η παλαιότερη από τις βόρειες πρωτεύουσες και η περιήγηση
μας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα μνημεία, ιστορικά κτίρια και φυσικές ομορφιές.
Πρόκειται για μια πολυεθνική πόλη, που φιλοξενεί μισό εκατομμύριο κατοίκους,
ιδρύθηκε το 1048, από τον βασιλιά Χάραλντ και το όνομα της σημαίνει “Τα λιβάδια
των Θεών”. Στην οδό Καρλ Γιόχαν χτυπάει ο σφυγμός της πόλης. Κατά μήκος
της κεντρικής αρτηρίας βρίσκονται τα σημαντικότερα κτίρια, από τον καθεδρικό
ναό, το πανεπιστήμιο και το Κοινοβούλιο μέχρι το Εθνικό Θέατρο και την βασιλική
κατοικία. Ανεβαίνοντας από το κάστρο “Άκερσους” προς το κέντρο περνάμε από
το επιβλητικό κτίριο του Δημαρχείου, όπου απονέμεται κάθε χρόνο το Νόμπελ
Ειρήνης και εντυπωσιαζόμαστε από τις ανακαινισμένες προβλήτες, που αποτελούν
το σημείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης των κατοίκων. Στην ίδια περιοχή
θα επισκεφθούμε το “Μουσείο των Βίκινγκς”, με τα τρία πλοία, για το οποίο οι
Νορβηγοί είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Κατασκευάστηκαν τον 9ο αιώνα, αλλά επειδή
είχαν θαφτεί σε αργιλώδες έδαφος έχουν διατηρηθεί άριστα. Χρόνος ελεύθερος
και αναχώρηση στη συνέχεια οδικώς για την διανυκτέρευσή μας στο θέρετρο
του Γκέιλο. Στα 1.178 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, με 2 χιονοδρομικά
κέντρα, 20 τελεφερίκ, 39 αλπικές πλαγιές, διαφορετικού μήκους και επιπέδου
δυσκολίας, 5 πίστες για σκι αντοχής, συνολικής έκτασης 217 χιλιομέτρων και σε
ίση απόσταση από το Όσλο και το Μπέργκεν, το Γκέιλο αποτελεί τον ιδανικό τόπο
διακοπών, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Δείπνο.
4η ημέρα: ΓΚΕΙΛΟ (κρουαζιέρα στο Σόγκνενφιορδ - τραίνο Φλαμ/Μύρνταλ) –
ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Μια μέρα πλημμυρισμένη από τις φυσικές ομορφιές της νοτιοδυτικής Νορβηγίας
μάς περιμένει σήμερα, κατά την οδική μας μετάβαση στο Μπέργκεν. Η διαδρομή
μας, όχι μόνο διασχίζει τις ομορφότερες πολυσχιδείς ακτές, αλλά μας χαρίζει
ταυτόχρονα ειδυλλιακές εικόνες από καταπράσινα λιβάδια, γαλήνιες λίμνες,
ορμητικούς χειμάρρους και πολύχρωμα χωριά, που μοιάζουν περισσότερο με
πίνακες ζωγραφικής παρά με ρεαλιστικά τοπία. Άφιξη στο γραφικό Γκουντβάνγκεν,
επιβίβαση στο πλοίο και ξεκινάμε για την συναρπαστική 2ωρη κρουαζιέρα στο
εντυπωσιακό Σόγκνενφιορδ, με το θέαμα των καταρρακτών να μας συντροφεύει σε
όλη την διαδρομή. Αποβιβαζόμαστε στο γραφικό χωριό Φλαμ για να ακολουθήσει
μία σιδηροδρομική διαδρομή, που επίσημα κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο
όμορφες της κεντρικής Νορβηγίας. Βαθιά φαράγγια, πανύψηλοι καταρράκτες,
αιώνιοι παγετώνες, ορεινές φάρμες και περιστροφικές σήραγγες, κυριολεκτικά θα
μας κόψουν την ανάσα και θα μας χαρίσουν εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Άφιξη
αργά το απόγευμα στο πανέμορφο Μπέργκεν, στις δυτικές ακτές της Νορβηγίας.
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ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΟΣΛΟ - ΓΚΕΙΛΟ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
ΣΟΓΚΝΕΝΦΙΟΡΔ - ΤΡΑΙΝΟ ΦΛΑΜ
5η ημέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Η πόλη του Μπέργκεν ιδρύθηκε από τον βασιλιά Όλαφ το 1070, το 1.217
αντικατέστησε το Τρόντχαϊμ, ως πρωτεύουσα της Νορβηγίας και στα τέλη
του 13ου αιώνα έγινε μία από τις σημαντικότερες έδρες της Χανσεατικής
Ένωσης, όπου οι Σάξονες έμποροι διέμεναν σε ξεχωριστή συνοικία και
απολάμβαναν ειδικά προνόμια στον τομέα του συναλλαγών με τους ψαράδες
του Βορρά. Είναι μια προνομιούχος πόλη που συνδυάζει ωκεανό, φιόρδ,
λίμνες, πράσινο, χρωματιστά σπίτια στους λόφους, παραδοσιακό λιμάνι,
ήπιο κλίμα, ζωντάνια και ποιότητα ζωής. Σήμερα η Χανσεατική προκυμαία
του Μπέργκεν, με τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια, από όπου θα ξεκινήσουμε
την περιπατητική μας ξενάγηση, είναι το πιο αναγνωρίσιμο σημείο και
αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η
υπαίθρια ψαραγορά Fisketorget, τα κτίρια του ονομαστού πανεπιστημίου, ο
πύργος Μπέργκενχους, το καταπράσινο Byparken με τα μουσεία τέχνης, το
ανακαινισμένο κάστρο και η εκκλησία της Παρθένου θα είναι τα κύρια σημεία
της περιήγησής μας. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας και μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την απευθείας πτήση που θα μας μεταφέρει στην Στοκχόλμη
της Σουηδίας.
6η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Το πρώτο κτίριο της Στοκχόλμης ήταν ένα μικρό οχυρό, που ήλεγχε την
κίνηση των πλοίων μεταξύ της Βαλτικής Θάλασσας και της λίμνης Μέλαρεν.
Το όνομά της σημαίνει “Ανάμεσα σε γέφυρες” και πρόκειται για μία από τις
ομορφότερες πόλεις της ευρωπαϊκής ηπείρου, με εντυπωσιακά παλάτια,
ολάνθιστους κήπους, οικοδομικά κομψοτεχνήματα, επιβλητικού μεγέθους
Λουθηρανικές εκκλησίες και μία πληθώρα από μουσεία και γέφυρες που
της προσέδωσαν τον χαρακτηρισμό της “Βενετίας του Βορρά”. Το ιστορικό
κέντρο, “Gamla Stan”, όπου θα περπατήσουμε, εκτείνεται σε τρία νησιά, η
ύπαρξη δε τόσων μεσαιωνικών κτιρίων, οφείλεται στο γεγονός ότι η πόλη
δεν βομβαρδίστηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Δημαρχείο, όπου
κάθε χρόνο στη διάσημη “Χρυσή Αίθουσα” γίνεται η δεξίωση προς τιμή των
βραβευθέντων με το βραβείο Νόμπελ επιστημόνων και καλλιτεχνών, τα
νεοκλασικά βασιλικά ανάκτορα, η μεγαλοπρεπής μπαρόκ Όπερα, η πλατεία
Ομονοίας και τα αριστοκρατικά κτίρια του κέντρου είναι μερικά από τα
σημεία που θα τραβήξουν την προσοχή μας. Σε όλα αυτά προσθέστε και το
μοναδικό στο είδος του μουσείο “Βάσα», όπου εκτίθεται το θρυλικό πολεμικό
πλοίο το οποίο βυθίστηκε στην λίμνη το 1623 και ανελκύστηκε σχεδόν
άθικτο, μετά από 333 χρόνια. Για το ελεύθερο απόγευμα, μια επίσκεψη
στο υπαίθριο λαογραφικό μουσείο του “Skansen”, ένας περίπατος στον
εμπορικό πεζόδρομο τής “Drottningsgatan”, μία περιήγηση στο νότιο νησί
με τον “μποέμ” χαρακτήρα ή μία ωριαία κρουαζιέρα κάτω από τις γέφυρες,
θα σας φέρουν πιο κοντά στον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της όμορφης
Σκανδιναβικής πρωτεύουσας.
7η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – (εν πλω για Ελσίνκι)
Το σημερινό πρωινό είναι στην διάθεσή σας για να ανακαλύψετε τις
ομορφιές της πολύπλευρης σουηδικής πρωτεύουσας, επισκεπτόμενοι κάποιο
από τα ενδιαφέροντα θεματικά μουσεία, παρακολουθώντας την αλλαγή της
φρουράς μπροστά στο μεγαλειώδες βασιλικό ανάκτορο ή απολαμβάνοντας
έναν ζεστό καφέ σε κάποιον από τους στενούς δρόμους της παλιάς πόλης. Αν
όλα αυτά δεν είναι αρκετά, μία εκδρομή στην φημισμένη πόλη της Ουψάλα,
με το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Βόρειας Ευρώπης ή μία περιήγηση στην
μικρή αλλά κουκλίστικη πόλη της Ζιγκτούνα, που πήρε το όνομά της από
τον Βασιλιά Ολάφ τον Αγαπητό και λειτούργησε ως βασιλικό και εμπορικό
κέντρο για περίπου 250 χρόνια, θα καλύψουν τις ταξιδιωτικές σας ανησυχίες.
Επιβίβαση το απόγευμα στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο για την ολονύχτια
πλεύση μας προς την Φινλανδική πρωτεύουσα, το Ελσίνκι. Μερικές από τις
εντυπωσιακότερες εικόνες του ταξιδιού ξετυλίγονται μπροστά μας, καθώς
το πλοίο διασχίζοντας τα ήρεμα νερά της Βαλτικής Θάλασσας προσπερνά
τον απίστευτο αριθμό των τριάντα χιλιάδων καταπράσινων νησιών, που
αποτελούν το ονομαστό Σουηδικό Αρχιπέλαγος.

8η ημέρα: Ελσίνκι (Πόρβοο)
Άφιξη το πρωί στο Ελσίνκι και αμέσως ξεκινάμε την γνωριμία μαζί
του. Παρόλο που από μία πρώτη θεώρηση το Ελσίνκι φαίνεται να
υστερεί σε πολλά, συγκρινόμενο με τις υπόλοιπες πρωτεύουσες του
Βορά, η κτιριακή αρχιτεκτονική αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιομορφία
του, όντας ένα μείγμα από μοντέρνο, νεοκλασικό, Αrt Νouveau,
Βυζαντινό, Ρώσικο και παραδοσιακό ύφος, που σίγουρα καλλιεργεί
την αίσθηση του θαυμασμού. Όπως σε κάθε παραθαλάσσια πόλη,
που σέβεται την ύπαρξη της, σημείο εκκίνησης είναι η “Kauppatori”, η γραφική πλατεία της ψαραγοράς. Βρίσκεται στην απόληξη
δύο παράλληλων αριστοκρατικών δρόμων, που είναι γνωστοί ως
“Esplanadi”. Από αυτό το σημείο ξεχωρίζουν οι τρούλοι δύο ναών,
που είναι και τα κύρια αξιοθέατα της πόλης. Ο Λουθηρανικός
Καθεδρικός ναός “Suurkirkko”, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή
ενός λόφου με το χαρακτηριστικό λευκό χρώμα, ακριβώς πάνω
στην “Senaatintori”, την πλατεία της Γερουσίας και ο Ορθόδοξος
Ρώσικος Καθεδρικός ναός “Uspenski”, χτισμένος με κόκκινα τούβλα,
του οποίου οι κρεμμυδόσχημοι τρούλοι φαίνεται να χρυσίζουν.
Το Ρωσικής τεχνοτροπίας κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, η
παρακείμενη πλατεία “Rautatientori”, το Κοινοβούλιο, το Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης “Kiasma”, το Εθνικό Φινλανδικό Μουσείο, η
μοντέρνα Όπερα και η “Temppeliaukio”, η περίφημη Εκκλησία των
βράχων, θα μας αποδείξουν περίτρανα, πως το Ελσίνκι είναι μια
γουστόζικη πρωτεύουσα, που ξέρει να εκτιμά και να αφομοιώνει
όλες τις πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές τάσεις. Στη συνέχεια μια
οδική εκδρομή 50χλμ. βορειοανατολικά του Ελσίνκι, στο γειτονικό
Πόρβοο με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια, θα
μας αποκαλύψει την ήρεμη ομορφιά της Φινλανδικής υπαίθρου.
Επιστροφή στο Ελσίνκι και εγκατάσταση στα δωμάτια.
9η ημέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ (προαιρετική εκδρομή στο Ταλλίν)
Ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας να την αξιοποιήσετε όπως
επιθυμείτε. Η δική μας πρόταση είναι ολοήμερη εκδρομή με πλοίο
στο Ταλλίν της Εσθονίας (έξοδα ατομικά), μία από τις καλύτερα
διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις του κόσμου που φυσικά
προστατεύεται από την UNESCO. Το παλάτι της Αικατερίνης
«Καντριογκ», ο Ρώσικος Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του
Αλέξανδρου Νέφσκι, στον λόφο Toompea, το μπαρόκ ροζ κτίριο του
Κοινοβουλίου, η ιστορική πλατεία του Δημαρχείου με τα περίτεχνα
σπίτια των εμπορικών συντεχνιών του Τάλλιν, ο καθεδρικός ναός
της Παναγίας, που είναι γεμάτος από τα οικόσημα και τους θυρεούς
των Δανέζικων αριστοκρατικών οικογενειών, είναι μόνο μερικά από
τα αξιοθέατα της πόλης. Επιστροφή στο λιμάνι και πλεύση για το
Ελσίνκι. Κόστος προαιρετικής εκδρομής στο Ταλλίν για μίνιμουμ
συμμετοχή 15 ατόμων 1) Κόστος 45€ για απλή μετάβαση μεθ’
επιστροφής (μόνο εισιτήρια πλοίων) 2) Κόστος 75€ για πακέτο με
εισιτήρια πλοίων και ξενάγηση στο Ταλλίν (δεν περιλαμβάνεται η
μετακίνηση προς/από το λιμάνι του Ελσίνκι)
10η ημέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ(ΔΩΡΟ μετάβαση στο φρούριο Σουομενλίνα)
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Καθώς το ταξίδι μας πλησιάζει προς το τέλος του, μια πρωινή
εξόρμηση στο φρούριο της “Suomenlinna”, με ΔΩΡΟ από εμάς
τα εισιτήρια του πλοιαρίου, θα ολοκληρώσει την γνωριμία σας με
την Σκανδιναβική χερσόνησο. Το νησί φρούριο εκτείνεται σε έξι
μικρότερα νησάκια που συνδέονται με γέφυρες μεταξύ τους και
αποτέλεσε κομμάτι της οχυρωματικής γραμμής της πόλης του
Ελσίνκι απέναντι στην Ρωσική επεκτατική πολιτική. Μεταφορά το
μεσημέρι στο αεροδρόμιο και επιστροφή στην Ελλάδα.

Στην 7ήμερη εκδρομή, μετά το πρωινό προαιρετικά θα επισκευθούμε την Ούψαλα και στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο.
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ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Τι πιο ξεκούραστο από το να πετάξει κανείς απευθείας από
την Αθήνα με την ασφάλεια της AEGEAN AIRLINES για την
παραμυθένια Αγία Πετρούπολη, χωρίς να σπαταλήσει πολύτιμο
χρόνο σε ενδιάμεσα αεροδρόμια. Η μεταμεσονύκτια άφιξη μας
στο ξενοδοχείο και ένας καλός ύπνος, θα μας επιτρέψουν να
ξεκινήσουμε κεφάτοι και ξεκούραστοι την επόμενη μέρα την
εξερεύνηση της πόλης. Μιας πόλης που ιδρύθηκε το 1703 από
τον Μέγα Πέτρο σαν προπύργιο της Ρωσίας στην Δύση, υπήρξε
πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας για 215 χρόνια και
φιλοτεχνήθηκε με κορυφαία μνημεία και εκπληκτικά κτίρια έτσι
ώστε να αποτελεί ένα υπαίθριο αρχιτεκτονικό μουσείο που παρά
το νεαρό της ηλικίας της, μόλις 300 ετών, είναι τόσο εντυπωσιακή
που αφήνει άφωνο τον επισκέπτη με την εξαίρετη ομορφιά της.
2η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΦΡΟΥΡΙΟ
ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ)
Η Αγία Πετρούπολη είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες
ιστορικές πόλεις της Ευρώπης. Στη σημερινή μας ξενάγηση θα
αντικρίσουμε το Ναυαρχείο με τον υπέροχο χρυσό τρούλο, τον
επιβλητικό Ναό του Αγίου Ισαάκ, ο οποίος χτιζόταν επί 40 χρόνια
και για την αποπεράτωσή του χρησιμοποιήθηκαν 40.000 εργάτες,
την εκκλησία του «Σωτήρος πάνω στο αίμα» που μοιάζει πολύ με
τον Άγιο Βασίλειο στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, την πλατεία
των Δεκεμβριστών, το θέατρο Μαρίνσκι, έδρα των μπαλέτων του
Κίροφ, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Θα συνεχίσουμε
την ξενάγηση της υπέροχης πόλης γνωρίζοντας μια από τις πιο
διάσημες ιστορικές φυλακές της Ρωσίας, το Φρούριο Πέτρου και
Παύλου. Χτίστηκε από το Μεγάλο Πέτρο σ’ ένα νησάκι στις εκβολές
του Νέβα για να προστατεύει τη νέα πρωτεύουσα. Το φρούριο
αυτό, που λειτούργησε μέχρι το 1919 ως φυλακή, «φιλοξένησε»
πολλούς διάσημους κρατούμενους, όπως το γιο του Μεγάλου
Πέτρου πρίγκιπα Αλέξιο, τον Ντοστογιέφκσι, τον Τρότσκι, τον
Γκόρκι κ.ά. και φιλοξενεί τους τάφους των τσάρων της εποχής. Στο
ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε να περπατήσετε στην λεωφόρο
Νιέφσκι. Πρόκειται για ένα εμπορικό δρόμο 4,2 χιλιομέτρων στον
οποίο θα βρείτε καταστήματα σχεδιαστών μόδας, γκαλερί και
πολύ καλά εστιατόρια. Δείπνο.
3ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΕΡΜΙΤΑΖ)
Η σημερινή ξενάγησή μας στο εκπληκτικό χειμερινό ανάκτορο
των τσάρων, το καταπληκτικό Ερμιτάζ, θα μας συναρπάσει.
Το σύμπλεγμα των πέντε ανακτόρων, στεγάζεται σε ένα
υπέροχο κτιριακό συγκρότημα βαμμένο σε πράσινους παστέλ
και λευκούς τόνους. Το Ερμιτάζ είναι εξωπραγματικά μεγάλο,
στεγάζει περισσότερα από 3 εκατ. έργα τέχνης. Θα θαυμάσουμε
την “Παναγία με το Βρέφος”, του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, την
“Επιστροφή του Ασώτου”, του Ρέμπραντ, αλλά και εκατοντάδες
διάσημα έργα των κορυφαίων ζωγράφων της παγκόσμιας ιστορίας
τέχνης. Η δε αίθουσες του με τα Αιγυπτιακά εκθέματα καθώς
και ο τομέας με τα Αρχαία Ελληνικά ευρήματα συναγωνίζονται
με άνεση τα σπουδαιότερα μουσεία του είδους στο πλανήτη.
Στο λεύθερο απόγευμα προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια
παράσταση μπαλέτου στο Θέατρο Μαρίνσκι όπου για πάνω από
200 χρόνια διάσημοι χορευτές όπως ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ και ο
Μιχάηλ Μπαρίσνικοφ χόρεψαν σε αυτή τη σκηνή ή στο πρόσφατα
ανακαινισμένο θέατρο Μικχαϊλόφσκι που, αν και δεν είναι τόσο
μεγάλο και τόσο πολυτελές, κερδίζει συνεχώς καινούργιο κοινό
καθώς λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Δείπνο.

4ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΤΣΕΡΣΚΟΕ ΣΕΛΟ ΠΑΛΑΤΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,
ΠΕΤΕΡΧΟΦ ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ)
Εκπληκτική η σημερινή μας μέρα. Θα αφουγκραστούμε τη ζωή των τσάρων
ξεκινώντας από το Τσερσκόε Σέλο, «το χωριό του Τσάρου». Πρόκειται για
ένα σύμπλεγμα εξοχικών παλατιών και άρκων 24 χιλιόμετρα νότια της Αγίας
Πετρούπολης το οποίο αποτέλεσε τη βάση της πόλης Πούσκιν (περιφέρεια
Λένινγκραντ), στην οποία υπάγεται σήμερα. Βεβαίως περιλαμβάνεται στον
κατάλογο της UNESCO με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η ιστορία του
Τσερσκόε Σέλο ξεκίνησε το 1710, όταν η αυτοκράτειρα Αικατερίνη (σύζυγος του
Μεγάλου Πέτρου) ίδρυσε την πόλη σε εδάφη που της είχε δωρίσει ο σύζυγός
της. Το 1724 η Αικατερίνη ανήγειρε τα πρώτα εξοχικά καταλύματα, καθώς και
το ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Μπλαγκοβέστσενσκαγια). Αργότερα
η κόρη της Ελισάβετ ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Βαρθολομαίο Ραστρέλι, την
ανέγερση του μπαρόκ Παλατιού στη μνήμη της μητέρας της, Αικατερίνης.
Η κεχριμπαρένια αίθουσα δεσπόζει στο υπέροχο αυτό ανάκτορο που, λόγω
της μοναδικής και σπάνιας ομορφιάς της, είχε φτάσει να θεωρείται το όγδοο
θαύμα του κόσμου. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Πέτερχοφ (Peterhof),
ένα από τα πιο διάσημα ανακτορικά συμπλέγματα της Ευρώπης, 30χλμ δυτικά
της Αγίας Πετρούπολης που οικοδομήθηκε ως θερινή κατοικία από τον τσάρο
της Ρωσίας Πέτρο Α΄ τον Μεγάλο. Επονομάστηκε «Ρωσικές Βερσαλλίες» και
αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού οράματος του Μεγάλου Πέτρου. Το ίδιο το
ανάκτορο υπέστη τεράστιες καταστροφές κατά την υποχώρηση των γερμανικών
στρατευμάτων μετά το πέρας της αποτυχημένης πολιορκίας του Λένινγκραντ όπως ονομαζόταν τότε η Αγία Πετρούπολη. Ξαναχτίστηκε σχεδόν από την αρχή
εστιάζοντας κυρίως στην εξωτερική του όψη, με τους εσωτερικούς του χώρους
να μην θυμίζουν σε τίποτα την αίγλη και την λάμψη των προπολεμικών χρόνων.
Ευτυχώς ανέλπιστα σώθηκαν οι διάσημοι κήποι στους οποίους επικεντρώνεται
η επίσκεψη μας, όπου θα περιηγηθούμε θαυμάζοντας τις εξαιρετικές μπαρόκ
ρυθμού διακοσμήσεις στις πάνω από 100 κρίνες, και θα περπατήσουμε έως
τον Κόλπο της Φινλανδίας, σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και
μοναδικής κηποτεχνικής. Επιστροφή στην Αγία Πετρούπολη. Δείπνο.
5η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΟΣΧΑ) - ΣΟΥΖΝΤΑΛ ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Πρωινή πτήση για την Μόσχα και το οδοιπορικό μας στο Χρυσό Δακτύλιο
ξεκινάει από το Σεργκιέβ Ποσάντ, γνωστό και ως Ζαγκόρσκ, σε απόσταση 70
χλμ. βορειοανατολικά της Μόσχας, όπου βρίσκεται το θρησκευτικό κέντρο
της Ρωσίας, η έδρα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Ρώσων
Πατριαρχών. Στην ευρύτερη περιοχή δεσπόζει το μοναστήρι του Αγίου Σεργίου
- Αγίας Τριάδας (η μια από τις 4 Λαύρες της Ρωσίας). Η Μονή ιδρύθηκε το
1345 από τον Άγιο Σέργιο (1322-1392), του οποίου και το λείψανο φυλάσσεται
εκεί. Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα περιλαμβάνει 50 κτίρια κατασκευασμένα
από τεχνίτες της γύρω περιοχής και από το 1993 συμπεριλαμβάνεται στον
κατάλογο της Παγκόσμιας Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Συνεχίζουμε για το Σουζντάλ που μπορεί σήμερα να είναι μία μικρή επαρχιακή
πόλη με 10.000 μόλις κατοίκους, είναι όμως από ιστορικής απόψεως πολύ
σημαντικό καθώς χρονολογείται από το 1024. Αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο
πριγκιπάτο του Ιστορικού Χρυσού Δακτυλίου της Ρωσίας, που ίδρυσε το 1125 ο
«μυθικός» πρίγκηπας Γιούρι Ντολγκορούκυ. Εδώ βρίσκεται το πρώτο Κρεμλίνο
(Περιτειχισμένο Κάστρο) της χώρας, το οποίο και θα επισκεφθούμε. Θα μας
εντυπωσιάσουν τα ψηλά και ανθεκτικά τείχη του και θα μας μαγέψει η διάσημη
εκκλησία του, της Γεννήσεως της Θεοτόκου με τους πανύψηλους λευκούς
τοίχους και τους υπέροχους γαλάζιους κρεμμυδοειδείς τρούλους της. Στη
συνέχεια μας περιμένει το Παλάτι του Αρχιεπισκόπου που στεγάζει ένα πολύ
ενδιαφέρον μουσείο με εκθέματα Ρωσικής ζωγραφικής καθώς και κειμήλια της
πλούσιας ιστορίας της πόλης. Τέλος θα περπατήσουμε τα γραφικά δρομάκια
της ιστορικής πόλης με τις χαρακτηριστικές μεσαιωνικές της στοές και θα
ολοκληρώσουμε την επίσκεψη μας με το ενδιαφέρον υπαίθριο μουσείο της
Ξύλινης Ρωσικής Αρχιτεκτονικής με μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο ξύλινα
κτίρια από τις διάφορες ιστορικές φάσεις του Χρυσού Δακτυλίου. Δείπνο.

43
Αγία Πετρούπολη

Το ταξίδι περιλαμβάνει
- πτήσεις με AEGEAN
- Η διαδρομή Αγία Πετρούπολη – Μόσχα γίνεται
αεροπορικώς και όχι με τραίνο
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*sup
- Πλήρες οδοιπορικό στο Χρυσό Δακτύλιο με
επισκέψεις στις σημαντικές πόλεις
- Ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) καθημερινά
στα ξενοδοχεία
- Επίσκεψη στο Κρεμλίνο της Μόσχας με τους
Καθεδρικούς Ναούς και το Παλάτι των Συνεδρίων
- Επίσκεψη στο μετρό της Μόσχας και στο
μουσείο Μνήμης των Κοσμοναυτών
- Επίσκεψη ΔΩΡΟ στο Μουσείο Καλών Τεχνών
Πούσκιν, το μεγαλύτερο μουσείο Ευρωπαϊκής
τέχνης στην Μόσχα.
- Επίσκεψη στο μουσείο Ερμιτάζ (χειμερινά
ανάκτορα Τσάρων) στην Αγία Πετρούπολη
- Επίσκεψη στο Φρούριο Πέτρου & Παύλου με
τους τάφους των Τσάρων
- Εκδρομή με επισκέψεις στο πολυτελές
ανάκτορο της Αικατερίνης στο Τσερσκόε Σέλο,
το χωριό των Τσάρων, και στα θερινά ανάκτορα
στο Πέτερχοφ
- Είσοδοι κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων

Παλάτι Αικατερίνης
Αγία Πετρούπολη

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ - ΕΡΜΙΤΑΖ - ΠΑΛΑΤΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΕΤΕΡΧΟΦ - ΣΟΥΖΝΤΑΛ
ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ - ΜΟΣΧΑ - ΚΡΕΜΛΙΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΥΣΚΙΝ
5η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΟΣΧΑ) - ΣΟΥΖΝΤΑΛ ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Πρωινή πτήση για την Μόσχα και το οδοιπορικό μας στο Χρυσό Δακτύλιο ξεκινάει από το
Σεργκιέβ Ποσάντ, γνωστό και ως Ζαγκόρσκ, σε απόσταση 70 χλμ. βορειοανατολικά της
Μόσχας, όπου βρίσκεται το θρησκευτικό κέντρο της Ρωσίας, η έδρα της Ρωσικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας και των Ρώσων Πατριαρχών. Στην ευρύτερη περιοχή δεσπόζει το μοναστήρι του
Αγίου Σεργίου - Αγίας Τριάδας (η μια από τις 4 Λαύρες της Ρωσίας). Η Μονή ιδρύθηκε το 1345
από τον Άγιο Σέργιο (1322-1392), του οποίου και το λείψανο φυλάσσεται εκεί. Το αρχιτεκτονικό
συγκρότημα περιλαμβάνει 50 κτίρια κατασκευασμένα από τεχνίτες της γύρω περιοχής και
από το 1993 συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς
της ΟΥΝΕΣΚΟ. Συνεχίζουμε για το Σουζντάλ που μπορεί σήμερα να είναι μία μικρή επαρχιακή
πόλη με 10.000 μόλις κατοίκους, είναι όμως από ιστορικής απόψεως πολύ σημαντικό καθώς
χρονολογείται από το 1024. Αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο πριγκιπάτο του Ιστορικού Χρυσού
Δακτυλίου της Ρωσίας, που ίδρυσε το 1125 ο «μυθικός» πρίγκηπας Γιούρι Ντολγκορούκυ.
Εδώ βρίσκεται το πρώτο Κρεμλίνο (Περιτειχισμένο Κάστρο) της χώρας, το οποίο και θα
επισκεφθούμε. Θα μας εντυπωσιάσουν τα ψηλά και ανθεκτικά τείχη του και θα μας μαγέψει
η διάσημη εκκλησία του, της Γεννήσεως της Θεοτόκου με τους πανύψηλους λευκούς τοίχους
και τους υπέροχους γαλάζιους κρεμμυδοειδείς τρούλους της. Στη συνέχεια μας περιμένει το
Παλάτι του Αρχιεπισκόπου που στεγάζει ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο με εκθέματα Ρωσικής
ζωγραφικής καθώς και κειμήλια της πλούσιας ιστορίας της πόλης. Τέλος θα περπατήσουμε τα
γραφικά δρομάκια της ιστορικής πόλης με τις χαρακτηριστικές μεσαιωνικές της στοές και θα
ολοκληρώσουμε την επίσκεψη μας με το ενδιαφέρον υπαίθριο μουσείο της Ξύλινης Ρωσικής
Αρχιτεκτονικής με μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο ξύλινα κτίρια από τις διάφορες ιστορικές
φάσεις του Χρυσού Δακτυλίου. Δείπνο.
6η ημέρα: ΣΟΥΖΝΤΑΛ (ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ) - ΜΟΣΧΑ
Οδική αναχώρηση για το Βλαντιμίρ. Είναι μια από τις παλαιότερες πόλης της Ρωσίας και
ανήκει στο παγκοσμίως διάσημο Χρυσό Δακτύλιο, το σύμπλεγμα δηλαδή των ιστορικών
εκείνων πόλεων που αποτέλεσαν το εφαλτήριο του Ρωσικού πολιτισμού. Το Βλαντίμιρ είναι
ίσως το σπουδαιότερο όλων. Διάσημα αρχιτεκτονικά μνημεία-ορόσημα της Ρωσικής ιστορίας
τo κατέστησαν σαν έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας,
που δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε. Στην σημερινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε
την περίφημη Χρυσή πύλη η οποία και αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της πόλης. Πριν από
πολύ καιρό η πύλη ήταν είσοδος στην πόλη, αλλά σήμερα είναι το κέντρο του Βλαντιμίρ. Θα
συνεχίσουμε την επίσκεψή μας στους καθεδρικούς ναούς Ντιμιτριέφσκι, του Αγίου Δημητρίου
και Ουσπένσκι, της Κοίμησης της Θεοτόκου οι οποίοι ανήκουν στη περιώνυμη λίστα Παγκόσμιας
Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Unesco. Ιδρύθηκαν τον 12ο αιώνα και είχαν τη τύχη να σωθούν
από τη καταστροφική λαίλαπα της εισβολής των Τατάρων - Μογγόλων. Η εξαιρετική, σημείο
αναφοράς της Ρωσικής τεχνοτροπίας, εξωτερική τους αρχιτεκτονική συνδυάζεται ιδανικά με
τις θαυμάσιες τοιχογραφίες των μεγαλύτερων Ρώσων εικονογράφων μέσα στους οποίος
δεσπόζει, η απόλυτη καλλιτεχνική ιδιοφυία του μέγιστου Αντρέι Ρουμπλιώφ. Το Βλαντίμιρ,
όπως θα διαπιστώσετε, είναι ο ορισμός της πόλης «κόσμημα». Συνεχίζουμε για τη Μόσχα,
την απόλυτη μητρόπολη της αχανούς χώρας, και ξεκινάμε την γνωριμία μαζί της με το
μουσείο των Κοσμοναυτών. Το εντυπωσιακό κτίριο στο οποίο στεγάζεται, χτίστηκε το 1964 με
σκοπό να εκθέσει τα επιτεύγματα των Ρώσων στην αστροναυτική. Εκτός από διαστημόπλοια
και δορυφόρους, το Μουσείο στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγκάριν, του
πρώτου ανθρώπου που ταξίδεψε στο διάστημα. Η απογευματινή πανοραμική ξενάγηση που
ακολουθεί θα μας αποκαλύψει τον εκρηκτικό της χαρακτήρα. Κτίρια ορόσημα που ανήκουν
στο διάσημο σύμπλεγμα των Επτά Αδελφών, την επιτομή της Σταλινικής αρχιτεκτονικής, όπως
το Υπουργείο Εξωτερικών, το ξενοδοχείο Ουκράινα και το Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου
Λομονόσωφ, φαρδιές, επιβλητικές λεωφόροι, περίφημα πάρκα και φυσικά εντυπωσιακά
μνημεία από όλες τις φάσεις της Ρωσικής ιστορίας ολοκληρώνουν το «αφήγημα» μίας πόλης
που δικαιολογεί όσο ελάχιστες το τίτλο της παγκόσμιας Μητρόπολης. Σημείο ενδιαφέροντος
επίσης αποτελεί και το μετρό της πόλης που θα γνωρίσουμε, όπου οι σταθμοί μοιάζουν
περισσότερο με υπόγεια παλάτια, στολισμένα με εντυπωσιακούς πολυελαίους, σπάνιους
πίνακες ζωγραφικής, περίτεχνα βιτρό και σπουδαία γλυπτά. Η μέρα μας θα κλείσει με μια
βόλτα στη μποέμ οδό Αρμπάτ, μία από τις παλαιότερες συνοικίες της πρωτεύουσας, εδώ που
ο επισκέπτης μεταφέρεται στη Μόσχα του 18ου και 19ου αιώνα, των ρομαντικών ποιητών και
της Νεοκλασικής Αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

7η ημέρα: ΜΟΣΧΑ (ΚΡΕΜΛΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΥΣΚΙΝ)
Σήμερα θα κατευθυνθούμε στη φημισμένη Κόκκινη
Πλατεία, σήμα κατατεθέν της πόλης αλλά και του
κράτους. Ο Άγιος Βασίλειος με τους πολύχρωμους,
σε σχήμα κρεμμυδιού τρούλους του, το πολυτελές
κατάστημα Gum, επιτομή της «νέας» περιόδου
μετά την αλλαγή του καθεστώτος, το μαυσωλείο
του Βλαδιμίρ Λένιν, σύμβολο της σοβιετικής
εποχής και της Οκτωβριανής Επανάστασης θα μας
εντυπωσιάσουν. Ο κόσμος όμως των Τσάρων μας
προκαλεί να τον αφουγκραστούμε. Εισερχόμενοι
στο μοναδικό μεσαιωνικό κάστρο του Κρεμλίνου
θα αντικρύσουμε τον ναό του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, όπου τελούνταν οι βαπτίσεις, τον ναό
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέψη
τους καθώς και τον ναό του Αρχαγγέλου όπου
γινόταν η ταφή των ηγετών μιας άλλης εποχής. Θα
περάσουμε από το παλάτι των Συνεδρίων και θα
αντικρύσουμε την τεραστίων διαστάσεων καμπάνα
και τα κανόνια που δεσπόζουν στην μεγαλοπρεπή
πλατεία. Η γνωριμία μας με την Ρώσικη
πρωτεύουσα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη ΔΩΡΟ
στο Κρατικό μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο μουσείο Ευρωπαϊκής
τέχνης στην Μόσχα με ενδιαφέρουσες συλλογές
από έργα του Ρέμπραντ, πίνακες Φλαμανδών
ζωγράφων και αρχαιοελληνικούς θησαυρούς.
Κορυφαίας σημασίας έκθεμα χαρακτηρίζεται «ο
θησαυρός του Πριάμου», που διεκδικείται από
το Μουσείο του Βερολίνου, ωστόσο οι Ρωσικές
αρχές αρνούνται την επιστροφή του, θεωρώντας
πως τους ανήκει ως αποζημίωση για τα δεινά του
Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Ένα ακόμη ενδιαφέρον
μουσείο είναι και το Πανόραμα Μποροντίνο με την
ζωγραφική αναπαράσταση της μάχης εναντίον
του Ναπολέοντα, το οποίο όμως είναι κλειστό τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λόγω ανακαίνισης.
Το βράδυ ένας περίπατος στην αριστοκρατική
λεωφόρο Τβερσκάγια, με τα κομψά καφέ και τις
υπέροχα διακοσμημένες βιτρίνες των διάσημων
οίκων μόδας καθώς και το φωτισμένο υπερθέαμα
της Πλατείας της Επανάστασης και φυσικά της
ίδιας της Κόκκινης Πλατείας, θα κλείσουν με το πιο
ιδανικό τρόπο μια ακόμη υπέροχη μέρα. Δείπνο
8η ημέρα: ΜΟΣΧΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας και έχοντας περάσει
μία εβδομάδα σε ένα μοναδικό προορισμό,
μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο από όπου θα
πάρουμε την πτήση επιστροφής προς την πόλη
μας.

Βιέννη

Πράγα

Βουδαπέστη
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Ιδανικός συνδυασμός απευθείας πτήσεων. Αναχώρηση για
Βουδαπέστη και επιστροφή από Βελιγράδι

5 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Ουγγαρίας την πανέμορφη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την φημισμένη
πόλη.
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων,
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ.
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το
ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε
στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των
Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας,
στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του
Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της
Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την
Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο
νησί της Μαργαρίτας. Θα έχουμε στη συνέχεια ελεύθερο
χρόνο στην πόλη για βόλτα, καφέ και ψώνια και επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να κάνετε μια ρομαντική
κρουαζιέρα στον Δούναβη. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΠΡΑΓΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την γραφική
Μπρατισλάβα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της
γοητευτικής παραδουνάβιας γνωστής πανεπιστημιούπολης
θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό ναό, τα
κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την
παλιά πύλη του Αγ. Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση
για την Πράγα. Θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη
μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και
διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των
100 πύργων το σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της
Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα καταστήματα επώνυμων οίκων
μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε
στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα θαυμάσουμε
το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα
περάσουμε από το Κλεμεντίνουμ (Klementinum), θα δούμε τη
βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε
τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την
πλατεία του Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της
Πράγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου
Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ
ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
5 ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ – ΒΑΡΥ – ΒΙΕΝΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πασίγνωστη λουτρόπολη του βασιλιά Καρόλου
του IV, το θέρετρο της Ευρωπαϊκής αριστοκρατίας του 18ου και 19ου αιώνα,
το πασίγνωστο Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην
πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη” τόπο συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων,
των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α΄, η Μαρία Θηρεσία,
ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπαχ κ.α. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος
του ποταμού Tepla θαυμάζουμε το γραφικό αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που
κατά καιρούς φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες του Τσέχικου κινηματογράφου.
Χρόνος ελεύθερος. Δοκιμάστε τις τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής και κάντε
βόλτα στα καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα από τα ιαματικά
νερά της περιοχής. Συνεχίζουμε για την όμορφη και γραφική πόλη της Βιέννης.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του
Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του
ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα
Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο,
την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα
θα δούμε το παλάτι του Σέμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα
της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά
με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το
απόγευμα επίσκεψη στον Πύργο του Δούναβη.
7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ – ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ουγγαρία και τα περίφημα παραδουνάβια
χώρια. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην
πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων —το Έστεργκομ όπου θα θα επισκεφθούμε τον
καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση,
πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.).
Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό
περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της
αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα
θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και
το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την Ενάτη Συμφωνία, Ωδή στη Χαρά. Άφιξη
στο Βελιγράδι, τον τελευταίο μας προορισμό σε αυτό το ταξίδι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας, και αφού βεβαιωθούμε ότι δεν αφήσαμε τίποτα στα δωμάτια,
αναχωρούμε για μια τελευταία περιήγηση στην όμορφη πόλη του Βελιγραδίου.
Αφού θαυμάσουμε τα υπέροχα τοπία της πόλης, παίρνουμε τον δρόμο για το
αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.

Στις 08/08 το πρόγραμμα εκτελείται αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη

