Golden Years
50’s

Σας διαβεβαιώνουμε οτι σχεδιαστικά είναι τα καλύτερα και οτι σε όλη την διάρκεια της διαδρομής θα έχετε
την αμέριστη βοήθεια και τις ιδιαίτερες ικανότητες των
καλύτερων συνοδών οι οποίοι φημίζονται για την τέλεια γνώση τους .
Ταξιδέυετε με ομάδες γκρούπ και διάφορες απο τις
υπηρεσίες είναι χορηγίες απο τοπικές διοικητικές και
τουριστικές αρχές του εξωτερικού (εκδρομές,γεύματα,ξενοδοχεία) και ως εκ τούτου οι προσφορές αυτές
δεν αντικαθίστανται.
Τα ξενοδοχεία είναι ημικεντρικά ή περιφερειακά και
τα γεύματα απαρτίζονται απο 3 σετ μενού.Οι πτήσεις
βασίζονται σε κανονικά δρομολόγια γνωστών αεροπορικών εταιρειών.

Περιεχόμενα

Τα “Golden Years“ είναι συνώνυμα της ανακάλυψης
μεσα απο την ασφάλεια την απλότητα και την οικονομία ώστε να σας επιτρέψουν να γνωρίσετε περισσότερα ενδιαφέροντα αξιοθέατα, να ψυχαγωγηθήτε
και να εκτιμήσετε τον πλούτο κάθε προορισμού που
επισκέπτεστε

Ευρώπη Με Αεροπλάνο
• Βουδαπέστη.................................................σελ. 3
• Βιέννη-Πράγα-Βουδαπέστη.....................σελ. 4,5
• Βαρσοβία-Κρακοβία....................................σελ. 6
• Αλπικές Λίμνες-Μαγευτικό Κόμο................σελ. 7
• Αναγενησιακή Τοσκάνη-Ρώμη....................σελ. 8
• Γύρος Ιταλίας...............................................σελ. 9
• Παρίσι........................................................σελ. 10
• Λονδίνο.....................................................σελ. 11
• Κάτω Χώρες Λονδίνο................................σελ. 12
• Χώρα των Βάσκων-Μαδρίτη.....................σελ. 13
• Γύρος Ανδαλουσίας..............................σελ. 14,15
• Αυτοκρατορικό Μαρόκο.......................σελ. 16,17

Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις, ψυχαγωγικά προγράμματα και η φορά του ταξιδιού είναι ενδεικτικές και ανάλογα τις πτήσεις, δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
• Σε ορισμένες αναχωρήσεις σε περίπτωση συνεδρίων ή συνόδου κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης ενδέχεται οι διανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες να
γίνουν στηνευρύτερη περιοχή (Αμβέρσα, Γάνδη, Μπρυζ). Ζητήστε μας πληροφορίες πριν την αναχώρησή σας.
•Από 1/1/11 η Δημοτική αρχή της Ρώμης, της Φλωρεντίας και της Βενετίας έχει καθιερώσει υποχρεωτικό Δημοτικό φόρο 3€ στη Ρώμη και 4€ στη
Φλωρεντία και στη Βενετία ανά άτομο ανά διανυκτέρευση o οποίος πληρώνεται στη Reception των ξενοδοχείων.
•Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων.Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι μικρότερη το ταξίδι δεν ακυρώνεται και εκτελείται με
επιβάρυνση.
•Η τιμή δεν ισχύει σε υψηλή περίοδο ή σε περίοδο εκθέσεων και συνεδρίων.

Βουδαπέστη
Spa & Relax
• Βουδαπέστη (Βιέννη)
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ημέρες

1η ημέρα: Αθήνα-Βουδαπέστη-Περιήγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα των Μαγυάρων, την όμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση της
πόλης, όπου θα γνωρίσουμε την Πλατεία Ηρώων, τη λεωφόρο Αντράσσυ, την Όπερα, το Κοινοβούλιο (εξωτερικά), το Δούναβη με τις όμορφες
γέφυρες, το Νησί της Μαργαρίτας, τον Πύργο των Ψαράδων και το Λόφο
του Γκέλλερτ. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Για το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα στη φωταγωγημένη πόλη να θαυμάσετε τη θέα ή όμορφη
κρουαζιέρα στο Δούναβη, θα ενθουσιαστείτε!
2η ημέρα: Βουδαπέστη
Πρόγευμα.Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να κάνετε τη βόλτα σας
στη Σκεπαστή Αγορά, καθώς αποτελεί μέρος από την καθημερινή ζωή
των Ουγγαρέζων. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να αγοράστε το περίφημο
ουγγαρέζικο σαλάμι, τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και Παλίνκα, καθώς και
ονομαστά τους κρασιά. Επίσης σας προτείνουμε μία βόλτα στο πολυβραβευμένο Ζωολογικό Κήπο ή μία επίσκεψη στην πλούσια Πινακοθήκη, καθώς και στο πολύ ενδιαφέρον «εσωτερικό» του Κοινοβουλίου.
Μην παραλείψετε μία στάση για έναν απολαυστικό καφέ στα φημισμένα
Καφέ GERBAEUD & NEW YORK ή να απολαύσετε τις παροχές και τις
υπηρεσίες SPA του ξενοδοχείου σας .

3η ημέρα: Βουδαπέστη-Βιέννη (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη ή για όποιους επιλέξουν θα έχουμε μία
εκδρομή στη ΒΙΕΝΝΗ, την όμορφη αυστριακή πρωτεύουσα. Κατά την
άφιξη ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης, όπου θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο (RING) με τα επιβλητικά μέγαρα του 19ου αι., την Όπερα,
τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, το Κοινοβούλιο,
το Δημαρχείο, το Πανεπιστημίου και το Μπελβεντέρε. Θα επισκεφτούμε
το παλάτι της «Σίσσυ» το Schönbrunn και θα καταλήξουμε στον καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, καθαρού γοτθικού ρυθμού του 14ος
αι. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη για να απολαύσετε τον καφέ σας στα
περίφημα βιεννέζικα ζαχαροπλαστεία, να γευτείτε το αυθεντικό σνίτσελ,
να περπατήσετε στον εμπορικό πεζόδρομο της Kärtner Strasse, όπου
μπορείτε να αγοράσετε τα περίφημα σοκολατάκια Motsart & τις βιεννέζικες γκοφρέτες Mammer. Το απόγευμα επιστροφή στη Βουδαπέστη.
Βράδυ ελεύθερο για να απολαύσετε σε μία βόλτα την ουγγαρέζικη κουζίνα στα ποικίλα εστιατόρια της πόλης.
4η ημέρα: Βουδαπέστη-Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αργότερα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Αθήνα. Οι αναμνήσεις από την πανέμορφη «Κόρη του
Δούναβη» θα συνοδέψουν το ταξίδι της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* DANUBIUS GRAND HOTEL MARGITZIGET
ή παρόμοιο
• Ημιδιατροφή
• Ξενάγηση Βουδαπέστης με ελληνόφωνο ξεναγό
• Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας
• Φ.Π.Α.
• Αρωματικό μασάζ διάρκειας 20 λεπτών
• Φόροι αεροδρομίων
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Πρωτεύουσες
του Μπαρόκ
Βουδαπέστη • Παραδουνάβια Χωρία
(Ζεντεντρέ-Βίζεγκραντ-Έστεργκομ)
Πράγα • Κάρλοβυ ΒάρυvΤσέσκι Κρουμλόβ • Βιέννη
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ημέρες

1η ημέρα: Αθήνα-Βιέννη-Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη,
επιβίβαση στο πούλμαν και συνεχίζουμε για την Βουδαπέση.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας .Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωρημία με
την πόλη.
2η ημέρα: Βουδαπέστη-Περιήγηση Πόλης
Στη σημερινή μας πρωινή περιήγηση, θα θαυμάσουμε την πόλη. Θα
δούμε το εντυπωσιακό γοτθικό κτίριο της Βουλής, τη γέφυρα των Αλυσίδων, τον Πύργο των Ψαράδων, την πλατεία των Ηρώων, την Όπερα
και την εκκλησία Ματίας, στην οποία γινόταν η ενθρόνιση των Ούγγρων
Βασιλέων. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη στο λόφο Γκέλλερτ, όπου θα
έχουμε μια ευχάριστη θέα στην πόλη. Χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ,
σας προτείνουμε να απολαύσετε ένα δείπνο, με μουσική από τσιγγάνικα
βιολιά.
3η ημέρα: Βουδαπέστη-Παραδουνάβια χωριά (Ζεντεντρέ-ΒίζεγκραντΈστεργκομ)- Πράγα
Πρωινό και αναχώρηση για την Τσεχία .Στην διαδρομή μας θα επισκεφτούμε τα Παραδουνάβια χωριά, τα οποία αποτελούν σημαντικό
πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Περνώντας μέσα από χαρακτηριστικά
ουγγρικά τοπία, θα βρεθούμε στο Ζεντεντρέ με τα μικρά καλντερίμια,
τις πλατειούλες και τα γραφικά σπιτάκια με τις χαριτωμένες προσόψεις σε στυλ μπαρόκ και ροκοκό. Το Βίζεγκραντ στην όχθη του στενού
Donauknie, είναι ένας ακόμη ιστορικός τόπος για το λαό της Ουγγαρίας.
Θα χαρούμε το παλάτι, το οποίο έτυχε μεγάλων επεκτάσεων από το Βασιλιά Κορβίνο και θα αναχωρήσουμε για το Έστεργκομ, όπου στέφθηκε
ο πρώτος Ούγγρος βασιλιάς.
Η πόλη, η οποία αποτελεί τη δυτική πύλη του Donauknie εδώ και 1000
χρόνια συνιστά το πνευματικό κέντρο της Καθολικής Ουγγαρίας. Εντυπωσιακό σύμβολο της εξουσίας του κλήρου και έμβλημα της πόλης, είναι ο ναός της που ανεγέρθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, με σημαντικό
διακοσμητικό αντικείμενο το σκευοφυλάκιο του. Άφιξη στη Πράγα και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
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4η ημέρα: Πράγα-Περιήγηση Πόλης
Σχεδόν 2000 παλιά κτίρια έχει η πόλη το ένα πιο όμορφο από το άλλο.
Αρχιτεκτονική αρμονία και ρομαντική ατμόσφαιρα χαρακτηρίζουν την
Πράγα, την οποία θα σας γνωρίσουμε στη σημερινή μας πρωινή περιήγηση. Θα δούμε μεταξύ άλλων την πέτρινη γέφυρα του Καρόλου πάνω

από τον ποταμό Μολδάβα με τα 40 αγάλματά της, το Δημαρχείο με το
Αστρονομικό Ρολόι, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και την πανέμορφη πλατεία Βεντσεσλάς. Το απόγευμα, χρόνος ελεύθερος.
5η ημέρα: Πράγα-Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινό και αναχώρηση για μία υπέροχη εκδρομή στην καταπληκτική
λουτρόπολη του Κάρλοβυ Βάρυ, η οποία ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον Δ΄, το 14ο αιώνα.
Η επίσκεψη της λουτρόπολης αυτής μοιάζει πραγματικά με ένα παραμύθι. Της ίδιας γνώμης ήταν σίγουρα και όλη η αριστοκρατική Ευρώπη,
οι αμέτρητοι συνθέτες, συγγραφείς, ποιητές και άλλες προσωπικότητες
που επισκέφτηκαν το Κάρλοβυ Βάρυ στο πέρασμα των αιώνων.
Η πόλη, βρίσκεται κυριολεκτικά πνιγμένη μέσα στα δάση της κοιλάδας
του μικρού ποταμού Tepla, και φημίζεται για τις δώδεκα θερμές ιαματικές πηγές της. Στην περιήγησή μας θα δούμε το Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης, τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων
αρχιτεκτονικών ρυθμών, που στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, όπως τον
φυσικό θερμοπίδακα, και τη Ρώσικη εκκλησία που βρίσκεται στην άκρη
της πόλης.
Στον ελεύθερο χρόνος σας, μπορείτε να απολαύσετε μια βόλτα στο γραφικό κέντρο, κατά μήκος του ποταμού, ή να κάνετε ενδιαφέρουσες αγορές. Μην ξεχνάτε πως το Κάρλοβυ Βάρυ, είναι η πηγή των κρυστάλλων
της Βοημίας… Αργότερα θα αφήσουμε τη «Βασιλική Πόλη», όπως ονομάστηκε, το Κάρλοβυ Βάρυ τον 14ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Κάρολο
Δ΄ και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας, στην Πράγα.
6η ημέρα: Πράγα-Τσέσκι Κρουμλόβ-Βιέννη
Πρωινό και αναχώρηση για την Αυστρία, μέσα από μία όμορφη διαδρομή, θα κάνουμε μια στάση στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά την
Πράγα στο «Τσέσκυ Κρούμλοβ». Πολύ κοντά στα σύνορα με την Αυστρία
(κοντά στην πόλη Linz) βρίσκεται το μεσαιωνικό Τσέσκυ Κρούμλοβ το
οποίο έχει ανακηρυχθεί, από την UNESCO, σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα
καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια της, τις
εκκλησίες της και τα στενά δρομάκια της. Ο Μολδάβας κάνει και εδώ
αισθητή την παρουσία του αφού περικυκλώνει την πόλη σχηματίζοντας όμορφους μαιάνδρους. Θα θαυμάσουμε μοναδικά αξιοθέατα όπως
η ‘’κρυφή γέφυρα’’ και το κάστρο της πόλης με την πανοραμική θέα.
Αργότερα αναχωρούμε για την Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα: Βιέννη-Περιήγηση Πόλης
Πρωινή θα είναι η περιήγηση στα αξιοθέατα
της πόλης που διατηρεί τη μεγαλοπρέπεια
και την αρχοντιά του παρελθόντος της.Μεταξύ των άλλων θα δούμε το συγκρότημα των
θερινών ανακτόρων της Μαρίας Θηρεσίας,
το Σεμπρούν και θα περιηγηθούμε τη Μαύρη Πλατεία, την Όπερα, το Κοινοβούλιο, το
Δημαρχείο, το Κρατικό Θέατρο και την Εκκλησία του Τάγματος. Θα συνεχίσουμε με την
Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ όπου βρίσκεται
το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και θα
καταλήξουμε στον Καθεδρικό ναό του Αγίου
Στεφάνου.
Στο ελεύθερο απόγευμά σας, μια καλή ιδέα
είναι να περπατήσετε στους λιθόστρωτους

δρόμους της παλιάς νοσταλγικής Βιέννης,
απολαμβάνοντας μια Βιεννέζικη τάρτα σ΄ ένα
μικρό «κοντιτορά» ή να φωτογραφήσετε την
εκκλησία του Αγίου Πέτρου με το χάλκινο
τρούλο. Αργότερα βρεθείτε γύρω από το νέο
γοτθικό κτίριο του Δημαρχείου (Νοτς Ρατχάους), του οποίου η πλατεία μαζί με το γειτονικό πάρκο, είναι ο μεγαλύτερος υπαίθριος
χώρος της Βιέννης όπου συνήθως δίνονται
θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες.
8η ημέρα: Βιέννη -Πτήση Επιστροφής
Πρωινό και στη συνέχεια θα μεταφορθούμε
στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, για την
πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής.
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού.
• Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*.
• Ημιδιατροφή.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται.
• Έμπειρος Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
• Φόροι αεροδρομίων.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα
και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Βαρσοβία
Κρακοβία
• Βαρσοβία • Τσεστοχόβα • Κρακοβία
• Άουσβιτς • Βιέλτσκα

5

ημέρες

1η ημέρα: Aθήνα-Bαρσοβία-Ιστορικό Κέντρο Βαρσοβίας
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βαρσοβία.Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, .Στην καρδια της Παλιάς Πόλης η οποια προστατευεται
από την UNESCO, κυριαρχεί η Παλιά πλατεία της Αγορας, ο Βασιλικος
Πύργος σε ρυθμό Πρώιμου μπαρόκ, που άρχισε να ανακατασκευάζεται το 1971 και δεσπόζει στην ομώνυμη πλατεία μαζί με τον στύλο του
Σιγισμούνδου. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, θα φωτογραφηθούμε
μπροστά απο το άγαλμα του Σοπέν που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι και θα δούμε πολλά ιστορικά κτίρια, εκκλησίες και
μνημεία, όπως το Μέγαρο της Όπερας, τα παλάτια Μπελβεντέρ, Βιλανούφκα και Παζιένκι.Στο ελεύθερο απόγευμα,μπορείτε να κάνετε τις
αγορές σας στη λεωφόρο Γιεροσολίμσκε ή στη κεντρική πλατεία να φωτογραφίσετε το άγαλμα του πρίγκηπα Josef Ponlatowski μπροστά απο το
Προεδρικό Μέγαρο ή το Μέγαρο του Πολιτισμού, το οποίο στην περίοδο
του Κομμουνισμού ήταν «σύμβολο της ακλόνητης φιλίας μεταξύ Σοβιετικών και Πολωνών».
2η ημέρα: Βαρσοβία-Τσεστοχόβα-Κρακοβία
Το πρωί αφήνουμε την Βαρσοβία και συνεχίζουμε για την πόλη-προσκυνηματικό σταθμό- την Τσεστοχόβα, η οποία βρίσκεται στο λόφο
JasnaGora.Κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου, στην γιορτή της Αναλήψεως,
χιλιάδες πιστοί απο όλη τη χώρα έρχονται εδω για να προσκυνήσουν τη
«Μαύρη Παρθένο».Το αντικείμενο λατρείας είναι μια μεγάλη εικόνα σε
σκούρους τόνους, η οποία φημολογείται οτι μεταφέρθηκε εδω στα τέλη
του 14ου αιώνα. Η Παναγία αναδείχθηκε σε «βασίλισσα του Έθνους»,
μετά την παράδοση που θέλει την Παρθένο Μαρία να σώζει την πόλη το
1655 κατά την πολιορκία του JasneGora απο τους Σουηδούς.Στην Κρακοβία, την παλαιά βασιλική πόλη της Πολωνίας, η οποία απο τον 11ο
μέχρι τον 18ο αιώνα υπήρξε ο τόπος στέψεων των Πολωνών βασιλέων
θα έρθουμε το απόγευμα.Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.
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3η ημέρα: Κρακοβία-Περιήγηση πόλης-Ιστορικο Κεντρο-Αλατορυχεία
της Βιέλτσκα
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για την περιήγησή μας, η οποία περιλαμβάνει τα πλέον ενδιαφέροντα ιστορικά και καλλιτεχνικά αξιοθέατα της
πόλης, η οποία είναι κτισμένη πάνω στον ποταμό Βιστούλα και απο τον
10ο αιώνα, ήταν ήδη σημαντικό κέντρο εμπορίου και αργότερα κατέστη
αρχιεπισκοπική έδρα.Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη στην Εβραϊκή περιφέρεια του Καζίμιεζ, όπου θα δούμε την παλιά Συναγωγή του 15ου
αιώνα, το παλιό Νεκροταφείο και το εργοστάσιο του Σίντλερ.Αργότερα
θα έρθουμε στο λόφο Βαβέλ, για να δούμε το βασιλικό παλάτι με τον
περίστυλο, το γειτονικό Καθεδρικό ναό γοτθικού ρυθμού, όπου είναι
ενταφιασμένοι οι βασιλείς, το παρεκκλήσι του Σιγισμούνδου και βέβαια
στην πλατεία της αγορας, θα επισκεφθούμε ενα μνημείο Παγκόσμιας

Κληρονομιάς της UNESCO, την εκκλησία της Παναγίας με τον περίφημο
κεντρικό βωμό που φιλοτέχνησε ο Γερμανός γλύπτης VeitStob, το επιβλητικό Δημαρχείο, την υφασματαγορά και την κύρια πλατεία της αγοράς - τη μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Πολωνίας-, φτιαγμένη το
1527, η οποία έχει μείνει άθικτη μέχρι σήμερα. Αργότερα θα ζήσουμε
μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς θα διεισδύσουμε νότια της Κρακοβίας,
στη Βιέλτσκα που ανήκει στα μνημεία της UNESCO, όπου σε 300 μέτρα
βάθος υπάρχει ένα απο τα αρχαιότερα ορυχεία άλατος στον κόσμο, όπου
ήδη απο τον 11ο αιώνα γινόταν παραγωγή «λευκού χρυσού», το αλάτι το
οποίο υπήρξε σημαντική πηγή πλούτου για την Πολωνία.
4η ημέρα: Κρακοβία-(Στρατόπεδο Εξόντωσης Άουσβιτς)
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο στρατόπεδο Άουσβιτς, το οποίο ιδρύθηκε το 1940 ως στρατόπεδο εργασίας και εξόντωσης. Δύο εκατομμύρια Εβραίοι αλλά και τσιγγάνοι, πολιτικά αντιφρονούντες και αιχμάλωτοι πολέμου, θανατώθηκαν εδώ.Στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Birkenau, το οποίο κτίσθηκε το 1941 και απέχει
μόλις τρία χιλιόμετρα απο το Άουσβιτς, θα έλθουμε αντιμέτωποι με τη
φρίκη και τη βαρβαρότητα της «μηχανής» των Ναζί. Επιστρογή στην
Κρακοβία. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας, όπου μπορείτε να απολαύσετε ήρεμα αυτή τη γοητευτική πόλη, απο τις ομορφότερες της χώρας, και αναμφισβήτητα κοιτίδα του Πολωνικού πολιτισμού.Περπατήστε
στα πλακόστρωτα δρομάκια, ελάτε στην κεντρική πλατεία, απολαύστε
τον καφέ σας σ’ένα απο τα καφενεδάκια και φωτογραφήστε τα εντυπωσιακά κτίρια της παλιάς πόλης που χτίσθηκαν την περίοδο απο τα τέλη
του 14ου μέχρι τον 16ο αιώνα, την εποχή της δυναστείας των Jogailos.
5η ημέρα: Βαρσοβία-Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
• Πρόγευμα και ένα δείπνο .
• Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές όπως ακριβώς αναφέρονται
• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο και σε όλες τις εσωτερικές
μετακινήσεις του προγράμματος
• Αρχηγός/συνοδός /τοπικός ξεναγός
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
• Φόροι αεροδρομίων
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φιλοδωρήματα / αχθοφορικά
• Είσοδοι στις περιλαμβανόμενες εκδρομές

Αλπικές λίμνες
μαγευτικό Κόμο
• Λίμνη Κόμο • Μιλάνο • Λίμνη Λουγκάνο
• Λίμνη Ματζόρε • Ράπαλο • Πόρτο Φίνο
• Γένοβα • Σαιν Μόριτζ • Βενετία • Βερόνα
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ημέρες

1η ηµέρα: Μιλάνο-Περιήγηση Πόλης-Λίµνη Κόµο
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και θα
ξεκινήσουμε με μια πανοραμική ξενάγηση του Μιλάνου .Μετά θα αναχώρησησουμε για τη Λίµνη Κόµο, την πιο µαγευτική απ’όλες τις ιταλικές
λίµνες. Οι όχθες της είναι κατάσπαρτες µε πολυτελές βίλες, κήπους µε
πλούσια βλάστηση και ειδυλλιακά χωριά, ενώ η ενδοχώρα της είναι ένα
µωσαϊκό από δασώδεις λόφους και βραχώδη βουνά. Θα περπατήσουµε
στο παλιό ιστορικό κέντρο, και θα σας γνωρίσουµε τα στενά πλακόστρωτα δροµάκια, µε τα καταστήµατα και τα καφέ.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (περιοχή).
2η ηµέρα: Λίµνη Κόµο-Λουγκάνο -Λίµνη Ματζόρε
Πρωινό και αναχώρηση για το Ελβετικό Λουγκάνο, την πιο µεγάλη πόλη
του Canton Ticino, η οποία βρίσκεται σε µία πολύ γραφική περιοχή στις
όχθες της λίµνης, µεταξύ του όρους San Salvatore και του όρους Bre.
Στην περιήγηση που αµέσως ακολουθεί στην πόλη, θα δούµε τον καθεδρικό ναό του Σαν Λορέντζο, µε στοιχεία ρωµανικά του 13ου αιώνα, το
Μουσείο της βίλας Τσάνι (νεοκλασικού ρυθµού, στεγάζει το Δηµοτικό
Μουσείο) και την εκκλησία της Σάντα Μαρία Ντέλι Αντζολι (µε νωπογραφίες του Τεσέν). Αργότερα θα συνεχίσουµε για τη λίµνη Ματζόρε,
µια από τις µεγαλύτερες και γνωστότερες λίµνες της Ιταλίας. Η διαδροµή
γύρω από τη δυτική όχθη της λίµνης θα µας αποκαλύψει όλες τις οµορφιές της. Θα επισκεφθούµε τη Στρέζα, κωµόπολη µε ευχάριστο κλίµα
και το πιο τουριστικό θέρετρο της λίµνης γνωστό για τους ευωδιαστούς
κήπους της και για την αλησµόνητη θέα που προσφέρει στα απέναντι
µυροβόλα νησάκια Μποροµµέ. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ηµέρα: Λίµνη Κόµο-Σαιν Μόριτζ
Πρωινό και µία ολοήµερη εκδροµή ακολουθεί στο παγκοσµίου φήµης
χιονοδροµικό κέντρο Σαιν Μόριτζ, το οποίο είναι χτισµένο σε υψόµετρο 1580 µέτρων µε γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία. Μετά από
µια θαυµάσια διαδροµή µέσα από δάση, λίµνες και παγετώνες, θα φθάσουµε στο ονοµαστό χιονοδροµικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Μια διαδροµή
γεµάτη αντιθέσεις, που θα σας µείνει αξέχαστη.
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
4η ηµέρα: Λίµνη Κόµο-Ιταλική Ριβιέρα Λουλουδιών (Ραπάλο-Σάντα
Μαργκερίτα Πόρτο Φίνο-Γένοβα)
Πρωινό και αναχωρούµε για την µοναδική Ριβιέρα της Ιταλίας, γνωστή
και σαν «Ριβιέρα των λουλουδιών» κατάφυτη από λεµονιές, κυπαρίσσια
και πεύκα, προφυλαγµένη από τους Βοριάδες χάρη στα Απέννινα της
Λιγουρίας. Πρώτος µας σταθµός, το γραφικό Ραπάλο και η γοητευτική
Σάντα Μαργκερίτα, όπου πολύχρωµα γεράνια στολίζουν τις κουκλίστικες αυλές των σπιτιών τους. Στη συνέχεια θα έρθουµε, στο πανέµορφο

Πόρτο Φίνο. Κοσµοπολίτικο περιβάλλον, υπέροχα καταστήµατα, παλιά
αρχοντικά µαρτυρούν την αίγλη της πόλης και τα στενά γραφικά καντούνια, την Ενετική επιρροή της. Αργότερα θα αναχωρήσουµε για την πολιτιστική πρωτεύουσα του 2004, τη Γένοβα, που είναι από τα µεγαλύτερα
λιµάνια της Μεσογείου. Άφιξη, σύντοµη περιήγηση και επίσκεψη σε ένα
από τα µεγαλύτερα Outlet µε εκπληκτικές προσφορές λίγο έξω από τη
Γένοβα. Στη συνέχεια, επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
5η ηµέρα: Λίµνη Κόµο-Βερόνα-Βενετία (προαιρετικό)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για την πόλη των αιώνιων εραστών
του Σαίξπηρ, τη Βερόνα τόπο προσκυνήµατος για τους ερωτευµένους,
όπου θα θαυµάσουµε την Ρωµαϊκή Αρένα, τις όµορφες πλατείες Ντέλε Έρµπε και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα διατηρηµένα
µεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων µε το θρυλικό µπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αγγίξτε το δεξί στήθος του µπρούτζινου
αγάλµατος µε την ελπίδα να έχετε τύχη στον έρωτα, όπως ισχυρίζονται
οι ντόπιοι. Στην συνέχεια αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και
των Καναλιών τη Βενετία. Άφιξη και περιήγηση της Πόλης . Θα πάρουµε
τα βαπορέττα µας (ατοµικά έξοδα) για να µεταφερθούµε στην καρδιά
της πόλης την πιάτσα Σαν Μάρκο. Θα δούµε µεταξύ άλλων το παλάτι
των Δόγηδων, την υπέρλαµπρη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, το µεγάλο Κανάλι, την γέφυρα των Στεναγµών, την γέφυρα του Ριάλτο και τις
αµέτρητες εκκλησίες της. Στη συνέχεια, επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
6η ηµέρα: Λίµνη Κόµο-Μιλάνο Πτήση Επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόµιο του Μιλάνου, για την πτήση
της επιστροφής µας.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
• Ημιδιατροφή.
• Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές όπως ακριβώς αναφέρονται
• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο και σε όλες τις εσωτερικές
μετακινήσεις του προγράμματος
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός απο την Ελλάδα
• Tοπικός ξεναγός
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
• Φόροι αεροδρομίων
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Είσοδοι σε μουσεία-αξιοθέατα
• Φιλοδωρήματα / αχθοφορικά
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Αναγενησιακή
Τοσκάνη-Ρώμη
• Maranelo Μουσείο Ferrari • Λούκα
• Σαν Τζιμινιάνο • Chianciano • Περούτζια
• Γκούμπιο • Ασίζη • Τόντι • Ρώμη • Βατικανό
• Σιένα • Φλωρεντία • Val di Chiana Outlet Village
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ημέρες

1η ημέρα: Μιλάνο-Maranelo Μουσείο Ferrari-Λούκα-Σαν Τζιμινιάνο
Chianciano
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη, επιβίβαση στο
πούλμαν και αναχώρηση για το Maranelo όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο
Ferrari, το οποίο φιλοξενεί σπάνια τρόπαια καθώς και αντίκες της Ferrari.
Αργότερα θα σταθούμε στη μεσαιωνική πόλη Λούκα, την πόλη «των εκατό
εκκλησιών», με τα μαγευτικά σοκάκια, τα παλαιά αρχοντικά και την φημισμένη πλατεία ντελ Μερκάτο, που διατηρεί το σχήμα του αρχαίου ρωμαϊκού
αμφιθεάτρου , τον Καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου, που αποτελεί το πιο σημαντικό θρησκευτικό κτίριο της πόλης και το άγαλμα που απεικονίζει μαύρο τον
Ιησού Χριστό. Στη συνέχεια θα σταθούμε στο Σαν Τζιμινιάνο, το πλέον φημισμένο μεσαιωνικό χωριό της Τοσκάνης, το οποίο αποκαλείται συχνά και «μεσαιωνικό Μανχάταν», επειδή οι δεκαπέντε πέτρινοι πύργοι του υψώνονται
σαν πρωτόγονοι ουρανοξύστες, πάνω από τα σπίτια. Χρόνος ελεύθερος για να
γοητευθείτε από την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που επικρατεί και αναχώρηση για
την Chianciano. Άφιξη και περιήγηση της ιστορικής παλιάς πόλης. Θα δούμε
το Πύργο του Horologe που χτίστηκε στο Μεσαίωνα, την πλατεία Matteotti, το
Δημαρχείο και το κάστρο Manenti. Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας.
2η ημέρα: Chianciano-Περούτζια-Γκούμπιο-Ασίζη-Τόντι
Πρωινό και αναχώρηση για την «πράσινη καρδιά της Ιταλίας», την Ούμβρια,
που είναι πλημμυρισμένη από κυπαρίσσια, παραδοσιακά αγροτόσπιτα και
αμπέλια. Πρώτος μας σταθμός, η πρωτεύουσα της Ούμβριας, η πανέμορφη
Περούτζια. Θα επισκεφθούμε την Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε,
τον Καθεδρικό του Σαν Λορέντζο, το υπέρλαμπρο μέγαρο των Πριόρι, τις μεσαιωνικές γειτονιές και θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα της γύρω περιοχής. Αργότερα θα αναχωρήσουμε για τη γραφικότερη μεσαιωνική πόλη, το
Γκούμπιο. Εκεί θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη και θα περπατήσουμε στην
Via Piccardi, θα δούμε το Δουκικό παλάτι και το Palazzo dei Consoli.
Στη συνέχεια θα έρθουμε στην Ασίζη, παγκοσμίως γνωστή, ως η γενέτειρα
του Αγίου Φραγκίσκου, του Προστάτη Αγίου της Ιταλίας, ιδρυτή του μοναστικού Τάγματος των Φρανγκισκανών και μια από τις σπουδαιότερες θρησκευτικές μορφές του Μεσαίωνα. Σύντομη περιήγηση και αναχώρηση για το τουριστικό θέρετρο Τόντι, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε
την όμορφη κωμόπολη. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
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3η ημέρα: Chianciano-Ρώμη-Περιήγηση Πόλης-Βατικανό (Βασιλική του
Αγίου Πέτρου)
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στην Αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη και από
το Κολοσσαίο, το οποίο άρχισε να χτίζεται το 72 μ.Χ., θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την πόλη. Ακολουθεί το Στάδιο Circus Maximus, το ακροατήριο
του οποίου έφθανε τους 250.000 θεατές. Η Piazza Venezia φιλοξενεί το πρώτο αναγεννησιακό κτίριο που κτίσθηκε στην πόλη, το Palazzo Venezia, με το
τεράστιο μνημείο του Vittorio Emmanuelle II. Η Piazza de Campidoglio σχεδιάστηκε από το Μικελάντζελο. Στη Φοντάνα ντι Τρέβι που σχεδίασε ο Σάλβι
και βρίσκεται δίπλα στο Palazzo Poli, θα θαυμάσουμε ένα εντυπωσιακό θέαμα από μυθικά θαλάσσια πλάσματα. Λίγο πιο πέρα, στη Piazza Navona θα
απολαύσουμε τη Fontana del Tritone. Στο Βατικανό, το πιο μικρό ανεξάρτητο
κρατίδιο στον κόσμο, βρίσκεται η κατοικία του Πάπα, δίπλα στην περίφημη

Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος και αργότερα επιστροφή στη
Chianciano.
4η ημέρα: Chianciano-Σιένα-Φλωρεντία
Πρωινό και αναχώρηση για την ωραιότερη μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας και
αντίπαλος της Φλωρεντίας, τη Σιένα. Θα δούμε την Piazza del Campo, η οποία
θεωρείται ως η πιο όμορφη πλατεία της Ιταλίας. Έχει σχήμα που μοιάζει με
κοχύλι και περιβάλλεται από γοτθικά μέγαρα. Χρόνος ελεύθερος για να εξερευνήσετε την εκπληκτική πόλη και στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη
που γαλούχησε την Αναγέννηση, τη Φλωρεντία. Άφιξη και περιήγηση της πόλης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την
εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε
Βέκκιο και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την
Παναγία των Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο.
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5η ημέρα: Chianciano-Val di Chiana Outlet Village
Πρωινό και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη για βόλτες και αγορές σε ένα
από τα μεγαλύτερα Outlet της Ιταλίας. Σε μία από τις πιο όμορφες και χαρακτηριστικές περιοχές της Τοσκάνης, βρίσκεται το Val di Chiana Outlet Village.
Η χαρακτηριστική δομή, καθώς και η γραφική περιοχή που το περιβάλλει,
αποδεικνύει μια αρχιτεκτονική άποψη, σπάνιας ομορφιάς. Η Val di Chiana
Outlet Village χαρακτηρίζεται από την παρουσία περισσότερων από 140 επώνυμων καταστημάτων, τα οποία έχουν εκπτώσεις από 30% έως 70% κατά τη
διάρκεια του έτους. Προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον για διαμονή με
πολλές εγκαταστάσεις, όπως παιδική χαρά, βιβλιοθήκη και πολλές επιλογές
για φαγητό, όπου μπορείτε να απολαύσετε το καλύτερο τοπικό φαγητό και
κρασί. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η ημέρα: Chianciano-Μιλάνο-Πτήση Επιστροφής
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος, ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Μιλάνου για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής.
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού.
• Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
• Ημιδιατροφή
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται.
• Έμπειρος Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
• Ταξιδιωτικά έντυπα.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Γύρος Ιταλίας
• Μιλάνο • Βερόνα • Βενετία • Φλωρεντία
• Σιένα • Ρώμη
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ημέρες

1η ημέρα: Μιλάνο-Βερόνα-Βενετία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα,
τον τόπο προσκυνήματος για τους ερωτευμένους, όπου θα θαυμάσουμε
την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι
που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αγγίξτε το δεξί στήθος του μπρούτζινου αγάλματος με την ελπίδα να
έχετε τύχη στον έρωτα.Στην συνέχεια αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και των Καναλιών τη Βενετία. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο (περιοχή Μέστρε), χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη
πόλη. Αργά το απόγευμα θα ακολουθήσει το δείπνο στο ξενοδοχείο μας
ή σε κοντινό εστιατόρειο .
2η ημέρα: Βενετία-Περιήγηση Πόλης
Σήμερα, θα σας γνωρίσουμε την πόλη που δείχνει να « κολυμπά» κυριολεκτικά στην Αδριατική. Αυτή η ιδιομορφία της, σε συνδυασμό με την
αγέρωχη ιστορία της και την περίλαμπρη αρχιτεκτονική της, της χαρίζουν μια γοητευτική μοναδικότητα. Μετά το πρωινό μας θα πάρουμε τα
βαπορέττα μας (ατομικά έξοδα) για να μεταφερθούμε στην καρδιά της
πόλης την πιάτσα Σαν Μάρκο. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, την
υπέρλαμπρη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, το μεγάλο Κανάλι, την γέφυρα των Στεναγμών, την γέφυρα του Ριάλτο και τις αμέτρητες εκκλησίες
της. Στο ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε μια επίσκεψη στα κοντινά νησάκια ή να απολαύσετε ένα ποτό στα διάσημα καφέ της πλατείας.
Αργά το απόγευμα θα ακολουθήσει το δείπνο στο ξενοδοχείο μας ή σε
κοντινό εστιατόρειο .
3η ημέρα: Βενετία-Φλωρεντία-Περιήγηση Πόλης
Πρωινό και συνεχίζουμε για την πόλη που γαλούχησε την Αναγέννηση,
την πανέμορφη Φλωρεντία. Άφιξη και αμέσως θα περιηγηθούμε στην
Πιάτσα ντε λα Σινιορία, στην εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του
Δάντη και του Γαλιλαίου, στο Πόντε Βέκκιο και στην ιστορική πλατεία του
Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, στην Παναγία των Λουλουδιών
και στο ιστορικό Βαπτιστήριο. Στην συνέχεια, θα επισκεφθούμε το σπίτι
του Δάντη, μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα δούμε τον Ναό
του Ορσανμικέλε, όπου δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski
καθώς και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Χρόνος ελεύθερος στην
ανοικτή αγορά του Σαν Λορέντζο. Αργά το απόγευμα θα ακολουθήσει το
δείπνο στο ξενοδοχείο μας ή σε κοντινό εστιατόρειο .
4η ημέρα: Φλωρεντία-Σιένα-Ρώμη
Πρωινό και αναχώρηση για την «Αιώνια Πόλη», την Ρώμη, με ενδιάμεσο σταθμό, στην ωραιότερη μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας, τη Σιένα. Δεν
είναι και λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η Σιένα με τα μέγαρά της με
τους κόκκινους πλίνθους και εκείνη την παράξενη ατμόσφαιρα είναι παλαιότερη από τη Φλωρεντία.Η «πόλη του γοτθικού ρυθμού» εκτείνεται
σε τρία υψώματα πάνω στην καρδιά του λοφώδους τοσκανικού τοπίου.
Στο ιστορικό κέντρο βρίσκεται η Piazza del Campo, η οποία θεωρείται
ως η πιο όμορφη πλατεία της Ιταλίας. Έχει σχήμα που μοιάζει με κοχύλι και περιβάλλεται από γοτθικά μέγαρα. Αργότερα, συνεχίζουμε για τη

Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Αργά το απόγευμα
θα ακολουθήσει το δείπνο στο ξενοδοχείο μας ή σε κοντινό εστιατόρειο .
5η ημέρα: Ρώμη-Περιήγηση Πόλης-Βατικανό (Βασιλική του Αγίου Πέτρου)
Πρωινό. Τα μνημεία που διασώθηκαν από τη Χρυσή Εποχή της αρχαίας
Ρώμης, είναι εντυπωσιακά και θα τα επισκεφθούμε στην πρωινή μας
περιήγηση που είναι πανοραμική. Από το Κολοσσαίο, το οποίο άρχισε
να χτίζεται το 72 μ.Χ., θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την πόλη.
Ακολουθεί το Στάδιο Circus Maximus, το ακροατήριο του οποίου έφθανε τους 250.000 θεατές. Το Ρωμαϊκό Φόρουμ, ήταν η έδρα της πολιτικής
και διοικητικής ζωής της αυτοκρατορίας. Η Piazza Venezia φιλοξενεί
το πρώτο αναγεννησιακό κτίριο που κτίσθηκε στην πόλη, το Palazzo
Venezia, με το τεράστιο μνημείο του Vittorio Emmanuelle II. Η Piazza
de Campidoglio σχεδιάστηκε από το Μικελάντζελο. Στη Φοντάνα ντι Τρέβι που σχεδίασε ο Σάλβι και βρίσκεται δίπλα στο Palazzo Poli, θα θαυμάσουμε ένα εντυπωσιακό θέαμα από μυθικά θαλάσσια πλάσματα. Λίγο
πιο πέρα, στη Piazza Navona θα απολαύσουμε τη Fontana del Tritone.
Απέναντι βρίσκεται η Fontana dei Quattro Fiumi του Μπερνίνι (1651),
με έναν οβελίσκο της εποχής τουΔομιτινιανού. Πηγαίνοντας προς το Βατικανό θα τελειώσουμε την περιήγησή μας στις αρχαιότητες, με μία επίσκεψη στο αριστούργημα της κλασικής αρχιτεκτονικής, το Πάνθεον. Στο
Βατικανό, το πιο μικρό ανεξάρτητο κρατίδιο στον κόσμο, βρίσκεται η κατοικία του Πάπα, δίπλα στην περίφημη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Είναι
ένα κτίριο μνημειακών διαστάσεων, το οποίο αποτελείται από την Πλατεία και τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και τα ανάκτορα του Βατικανού
εκτός του Αγίου Παύλου, η οποία αποτελεί εξκλάβιο. Εδώ θα έλθουμε
στη συνέχεια και είστε ελεύθεροι να θαυμάσετε τη θεσπέσια κατασκευή
του Μιχαήλ Άγγελου και ολόκληρο το έργο που φέρει την υπογραφή του
Μπερνίνι (1656-1667). Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα θα ακολουθήσει το δείπνο στο ξενοδοχείο μας ή σε κοντινό εστιατόρειο .
6η ημέρα: Ρώμη-Πτήση Επιστροφής
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος, ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής.
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού.
• Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*.
• Ημιδιατροφή
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται.
• Έμπειρος Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
• Φόροι αεροδρομίων
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φιλοδωρήματα , αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εισιτήρια για τα βαπορέττα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Παρίσι
• Λούβρο • Βερσαλλίες
• Νορμανδία

5

ημέρες

1η ημέρα: Παρίσι-Περιήγηση Πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πόλη του Φωτός, το
Παρίσι. Άφιξη και ακολουθεί η γνωριμία μας με την εκπληκτική πόλη.
Στην πανοραμική περιήγησή μας θα ξεκινήσουμε από το κέντρο του Παρισιού, τον πύργο του Άιφελ, θα δούμε την αψίδα του Θριάμβου, το Τροκαντερό, την λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, την πλατεία της Ομόνοιας,
την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, την Όπερα, τις πυραμίδες του Λούβρο, το Δικαστικό Μέγαρο, την πλατεία Σατλέ, την γέφυρα του Ποντ Νεφ,
το Δημαρχείο, τη Παναγία των Παρισίων, το Πάνθεον, το Πανεπιστήμιο
της Σορβόννης, τους κήπους του Λουξεμβούργου, τη Σχολή Καλών Τεχνών, τη Σαν Ζερμαίν ντε Πρε, με τα ξακουστά καφέ και το Μέγαρο των
Απομάχων. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας.
2η ημέρα: Παρίσι-Μουσείο του Λούβρου-Ανάκτορα των Βερσαλλιών
Σήμερα θα σας φιλοξενήσουμε στο περίφημο μουσείο του Λούβρου, στο
οποίο εξέχουσα θέση κατέχουν η Τζοκόντα του Nτα Bίντσι, η Αφροδίτη
της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε
τα περίχωρα του Παρισιού καθώς η εκδρομή που ακολουθεί, θα μας
φέρει στις όμορφες Βερσαλλίες. Εδώ θα έχετε χρόνο ελεύθερο για να
φωτογραφήσετε τους κήπους του Λουδοβίκου και να επισκεφθείτε –
προαιρετικά- τους εσωτερικούς χώρους των ανακτόρων ή να κάνετε
μία βόλτα στη μικρή ομώνυμη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: Παρίσι-Νορμανδία
Ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η
παραμυθένια Ντoβίλ, παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαί-
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σια σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε
την σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα. Τέλος σας συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της
πόλης όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνής ταινίες. Στην
συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε την Cote Fleurie, μέσα από
μια καταπράσινη διαδρομή για να φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό
των Βίκινγκς, την Ονφλέρ. Χρόνος ελεύθερος για αγορές, φαγητό και
καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι.
4η ημέρα: Παρίσι
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να κάνετε μία βόλτα στην Πλατεία
της Βαστίλης, που κάποτε βρισκόταν το φρούριο που γκρέμισαν οι Γάλλοι στις 14 Ιουλίου 1789, και σήμερα σε αυτήν δεσπόζει η ομώνυμη
όπερα. Χαρείτε την μποέμ συνοικία Μαρέ με την Πλατεία Βοζγκ, όπου
βρισκόταν το σπίτι του Βίκτωρα Ουγκό, μια περιοχή γεμάτη καφέ και
πρωτοποριακές γκαλερί και περιπλανηθείτε στην άλλοτε φοιτητογειτονιά Καρτιέ Λατέν στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα αναζητώντας το
ιστορικό πρόσωπο της πόλης και τον χαμένο Μάη του ’68.
5η ημέρα: Παρίσι-Πτήση Επιστροφής
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*(περιφερειακά).
• Ημιδιατροφή
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού.
• Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται.
• Έμπειρος Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Ταξιδιωτικά έντυπα.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Ποτά, αναψυκτικά, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς-αρχαιολογικούς χώρους,
θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Μπιγκ Μπεν
Λονδίνο

• Λονδίνο • Περιήγηση πόλης και επίσκεψη Βρετανικού
Μουσείου • Πύργος Γουίνσδορ • Κρουαζιέρα στον
Τάμεση • Οξφόρδη-Στράτφορντ Απόν Έιβον

5

ημέρες

1η ημέρα: Λονδίνο-Περιήγηση πόλης και επίσκεψη Βρετανικού
Μουσείου
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Λονδίνο. Άφιξη και
αναχώρηση για τη περιήγησή μας στη Βρετανική πρωτεύουσα. Περνώντας από το Χάϋντ Παρκ με τους μαίανδρους από μονοπάτια, θα δούμε
τα ανάκτορα του Kένσινκτον που αποτελούν βασιλική κατοικία από το
1689 και περηφανεύεται για το ιδιόμορφο χρώμα του που εκπέμπουν
τα κοκκινότουβλα με τα οποία είναι χτισμένο. H Mαρμπλ Aρτς έχει να
επιδείξει τη μαρμάρινη αψίδα, το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο του Λονδίνου. Από την πλατεία Tραφάλγκαρ-με το ναύαρχο Λόρδο Νέλσονα να
στέκεται πάνω στη στήλη του-, την οποία θα διασχίσουμε ανάμεσα στα
θέατρα, εστιατόρια και εθνικές πινακοθήκες, θα διακρίνουμε τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ-σχετικά λιτή έπαυλη του Δούκα, όπου διαμένει
η βασίλισσα- και θα συνεχίσουμε για το βικτοριανό, γοτθικό παρόχθιο
ανάκτορο, με το χαρακτηριστικό πυργίσκο με το ρολόι του Mπιγκ Mπεν,
που είναι γνωστό ως τα κτίρια των Κοινοβουλίων. Θα κατευθυνθούμε
στο Σίτυ, το οικονομικό κέντρο της πόλης, και θα περάσουμε μεταξύ
άλλων από το Χρηματιστήριο, το Μάνσιον Χάουζ-επίσημη κατοικία του
Λόρδου Δημάρχου-και την Τράπεζα της Αγγλίας για να καταλήξουμε
σ’ έναν από τους δύο «λόφους» που προστάτευαν την περιοχή, το Λάντγκέιτ, όπου βρίσκεται ο Καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου. O ναός
είναι ο πέμπτος που χτίσθηκε σε αυτό το σημείο και μοναδικός καθεδρικός στην Αγγλία με ρυθμό μπαρόκ και με τρούλο. Η περιήγησή μας
θα τελειώσει με επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο, όπου θα δούμε την
Ελληνική πτέρυγα με τα Ελληνικά μάρμαρα του Παρθενώνα. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας. Το βράδυ σας
προτείνουμε –προαιρετικά- ένα νυχτερινό γύρο της πόλης, όπου θα επισκεφθούμε την πλατεία Πικαντίλι, την πλατεία Λέστερ, το Σόχο και την
Κινέζικη συνοικία. Τέλος θα έρθουμε στην πλατεία Κόβεν Γκάρντεν με
τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Λονδίνο
Σύγχρονο ή παλιό, απλό ή μεγαλοπρεπές, παραδοσιακό ή μοντέρνο,
ήσυχο ή πολυάσχολο, το Λονδίνο χρειάζεται πολύχρονη παραμονή για
να το γνωρίσει κανείς. Προσπαθήστε να διακρίνετε τις πολλές όψεις του
στη σημερινή σας ελεύθερη μέρα. Ίσως να σκεφθείτε ότι είναι καιρός
και για αγορές. Tα μεγαλύτερα και πλουσιότερα καταστήματα της Ευρώπης βρίσκονται κοντά σας και γύρω σας. Η περίφημη Όξφορντ Στρητ με
τα αμέτρητα πολυκαταστήματά της, όπως το Σέλφριντζις, η Μποντ Στρητ
με τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής και το πολυκατάστημα –αξιοθέατο- Χάρολντς στο Νάιτμπριτζ, αξίζουν να τα επισκεφθείτε.
Μπορείτε επίσης να διαθέσετε το χρόνο σας με επισκέψεις των περίφημων Λονδρέζικων μνημείων όπως αυτό της Φυσικής Ιστορίας, το μουσείο Επιστημών και το μουσείο της Mαντάμ Τυσσώ. Μια μεγάλη βόλτα
πάνω στον δεύτερο όροφο κάποιου κόκκινου λεωφορείου, είναι κάτι
που θα πρέπει να δοκιμάσετε.Το απόγευμα μπορείτε να επισκεφθείτε
το περίφημο «μάτι» του Λονδίνου, για να απολαύσετε την καλύτερη θέα
της πόλης μέχρι και 40 χλμ απόσταση, από τα 135 μέτρα ύψος της ρόδας.
3η ημέρα: Λονδίνο-Πύργος Γουίνσδορ-(Προαιρετική Κρουαζιέρα στον
Τάμεση)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στο Kάστρο

Γουίνσδορ, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την κατοικία των
βασιλέων της Αγγλίας, από την εποχή του Γουλιέλμου του Κατακτητή.
Στην περιήγηση περιλαμβάνεται η επίσκεψη στα επίσημα διαμερίσματα, στο «κουκλόσπιτο» της βασίλισσας και στο παρεκκλήσι του Σαίντ
Tζώρτζ.Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε μια βόλτα στα δαιδαλώδη δρομάκια της ομώνυμης πόλης Γουίνσδορ. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση. Αργότερα, θα έρθουμε στην πόλη του Γκρίνουιτς, όπου θα επισκεφθούμε το
Αστεροσκοπείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στη
διάθεσή σας.
4η ημέρα: Λονδίνο (Προαιρετική Εκδρομή στην Οξφόρδη-Στράτφορντ
Απόν Έιβον)
Ημέρα ελεύθερη .Το Λονδίνο δεν είναι μόνο αγορές. Με μεγάλα φυσικά πάρκα, στο πιο τυπικό αγγλικό ύφος, με υπέροχες εκκλησίες όπως
το Westminster Abbey –γοτθικού ρυθμού και τόπος στέψης και ταφής
των Άγγλων ηγεμόνων.Με ένα συναρπαστικό ποτάμι, τον Τάμεση, με
τον Πύργο του Ρολογιού –το Big Ben-, με το διάσημο μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ, με την Tower Bridge, ύψους 66 μέτρων, και τόσα άλλα ενδιαφέροντα που μπορείτε να ταξινομήσετε και
να επισκεφθείτε για να τα απολαύσετε, στην σημερινή σας ελεύθερη
ημέρα.Αν όμως θέλετε, μπορείτε να συμμετάσχετε στην –προαιρετική- ολοήμερη εκδρομή στην Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εδώ
θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τα υπέροχα κτίρια των Κολεγίων.
Στη συνέχεια ακολουθώντας μια γραφική διαδρομή θα έλθουμε στην
κωμόπολη του Στράτφορντ Απόν‘Eιβον, τη γενέτειρα του Σαίξπηρ, ενός
από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς. Θα περιηγηθούμε στα
σημαντικότερα αξιοθέατα, όπως το Βασιλικό θέατρο του Σαίξπηρ, το γενέθλιο σπίτι του και το δημοτικό σχολείο που μαθήτευσε. Εδώ θα έχετε
χρόνο ελεύθερο για να γευματίσετε σε μια παραδοσιακή παμπ, με θέα
τον ποταμό Έιβον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: Λονδίνο-Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό θα έχουμε χρόνο ελεύθερο, για μια τελευταία βόλτα για
αγορές στην πόλη. Αργότερα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του
Λονδίνου, όπου και η πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια μετ΄ επιστροφής.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
• Αγγλικό Πρωινό καθημερινά.
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του Λονδίνου.
• Περιήγηση πόλης και επίσκεψη Βρετανικού μουσείου.
• Εκδρομή στην πόλη και στον Πύργο του Γουίνσδορ.
• Έμπειρος Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Φόροι αεροδρομίων.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και συναφείς χώρους και ό,τι άλλο ρητά δεν
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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Κάτω Χώρες
Λονδίνο
• Βρυξέλλες ( Άμστερνταμ)• Γάνδη• Μπρυζ • Λονδίνο
• Βρετανικό Μουσείο • Οξφόρδη• Στράτφορντ Απόν
Έιβον • (Πύργος Γουίνσδορ)
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ημέρες

1η ημέρα: Βρυξέλλες-Περιήγηση Πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τις Βρυξέλλες. Άφιξη, και αμέσως αρχίζει η γνωριμία μας με τη πόλη. Στην διάρκεια της πανοραμικής μας
περιήγησης θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα περνώντας από την Grand
Place, το Atomium, το Heysel Stadium, τα Βασιλικά Παλάτια του Laken με
τον ομώνυμο Βασιλικό Ναό, τον Γιαπωνέζικο Πύργο, την Κινέζικη Παγόδα, το
Χρηματιστήριο, την πλατεία Grand Sablon με τον ομώνυμο Ναό της Παναγίας,
το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, τη Βασιλική πλατεία με τα Βασιλικά Ανάκτορα, το Ευρωκοινοβούλιο και την Αψίδα του
Θριάμβου. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
2η ημέρα: Βρυξέλλες-Προαιρετική εκδρομή στο Άμστερνταμ
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στο πανέμορφο
Άμστερνταμ, την πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Άφιξη και συνεχίζουμε με μία
πανοραμική περιήγηση αρχίζοντας από το ιστορικό κέντρο, το οποίο οριοθετείτε από τρία ημικυκλικά τεχνητά κανάλια, οι όχθες των οποίων ενώνονται με
400 μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες για να περιηγηθούμε μεταξύ άλλων τον
παραδοσιακό μύλο του Ρέμπραντ, το εντυπωσιακό στάδιο «Αρένα» και το Βασιλικό μουσείο Rijksmuseum, το οποίο είναι σ’ ένα γοτθικό παλάτι του 1885
και φιλοξενεί τα πιο γνωστά έργα ζωγραφικής της χώρας. Θα συνεχίσουμε με
τη Δυτική εκκλησία, με το παλάτι του βασιλιά και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα
αξιοθέατα του κέντρου. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η ημέρα: Βρυξέλλες-Εκδρομή στη Γάνδη και στη Μπρυζ
Αναχώρηση για την μεσαιωνική Γάνδη, με το καλοδιατηρημένο ιστορικό της
κέντρο. Θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη –διάσημο για τις
τοιχογραφίες της Ωραίας Πύλης, το κτίριο της Αγοράς, το Δημαρχείο και το
Κάστρο. Στο δρόμο για τη Μπρυζ, πρωτεύουσα της Δυτικής Φλάνδρας, θα
προετοιμαστούμε για να αντικρύσουμε ένα μεσαιωνικό σκηνικό, μοναδικό
στην Ευρώπη. Το ιστορικό κέντρο το οποίο διασχίζουν κανάλια, έχει σχήμα
ημικυκλικό και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα μεσαιωνικής αστικής αρχιτεκτονικής. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: Βρυξέλλες-Λονδίνο-Νυχτερινός γύρος πόλης
Πρωινό και αναχώρηση για το Καλαί. Άφιξη και επιβίβαση σε Ferry Boat
με προορισμό, το Ντόβερ . Άφιξη, αποβίβαση και αναχώρηση οδικώς για το
Λονδίνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα περιηγηθούμε
12 στο νυχτερινό Λονδίνο. Θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης που είναι η πλατεία Λέιτσεστερ, το Κόβεν Γκάρντεν με τη βασιλική
Όπερα και τους υπαίθριους μουσικούς, την πλατεία Τραφάλγκαρ και τέλος την
κινέζικη συνοικία στο Σόχο.
5η ημέρα: Λονδίνο-Περιήγηση Πόλης-Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο
Το πρωί συνεχίζουμε με την περιήγησή μας στη Βρετανική πρωτεύουσα.
Ο ξεναγός μας θα μας οδηγήσει στα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου

περνώντας από το φημισμένο Χάϋντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινκτον,
από την Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα), την πλατεία Τραφάλγκαρ, τον ομφαλό του Λονδίνου, από όπου θα διακρίνουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου και διαμένει η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Αργότερα θα περάσουμε από
το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει τη Βουλή των Κοινοτήτων
και τη Βουλή των Λόρδων η οποία φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης, το Μπιγκ
Μπεν. Η περιήγησή μας θα κλείσει με την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο ,
όπου η Ελληνική πτέρυγα με τα περίφημα Μάρμαρα του Παρθενώνα θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας.Χρόνος Ελεύθερος.
6η ημέρα: Λονδίνο-(Εκδρομή στην Οξφόρδη-Στράτφορντ Απόν Έιβον )
Πρωινό και το υπόλοιπο της ημέρας στην διάθεση σας. Για σήμερα έχουμε
προγραματήσει μια προαιρετική εκδρομή (ατομικά έξοδα) ολοήμερη εκδρομή στην Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
θαυμάσουμε τα υπέροχα κτίρια των Κολεγίων.
Στη συνέχεια ακολουθώντας μια γραφική διαδρομή θα έλθουμε στην κωμόπολη του Στράτφορντ Απόν‘Eιβον, τη γενέτειρα του Σαίξπηρ. Θα περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα, όπως το Βασιλικό θέατρο του Σαίξπηρ, το
γενέθλιο σπίτι του και το δημοτικό σχολείο που μαθήτευσε. Θα έχετε χρόνο
ελεύθερο για να γευματίσετε αν θέλετε σε μια παραδοσιακή παμπ, με θέα τον
ποταμό Έιβον και αργότερα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.
7η ημέρα: Λονδίνο-Πτήση Επιστροφής
Μετά το πρωινό χρόνος στην διάθση σας .Αργότερα θα αναχωρήσουμε για το
αεροδρόμιο του Λονδίνου, όπου και η πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* στο Λονδίνο (περιφερειακά).
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού.
• Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν.
• Πρωινό κάθε μέρα.
• Περιήγηση στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο.
• Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο.
• Ολοήμερη εκδρομή στη Γάνδη & Μπρυζ
• Εισιτήριο ferry boat
• Έμπειρος Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Ποτά, αναψυκτικά, γεύματα, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς-αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα, θεάματα.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Μαδρίτη
Χώρα Βάσκων
• Μαδρίτη • Μπιλμπάο • Σαν Σεμπαστιάν • Μπιαρίτζ
• Μπουργός • Εσκοριάλ • Σεγκόβια • Τολέδο
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ημέρες

1η ημέρα: Αθήνα-Μαδρίτη-Μπιλμπάο (395 χλμ.)
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο και πτήση για τη Μαδρίτη. Άφιξη και
αναχώρηση οδικώς, όπου μετά από ενδιάμεσες στάσεις θα φτάσουμε
στο Μπιλμπάο. Μετά τη σύντομη πανοραμική περιήγησή μας στην πόλη,
μεταφορά στο ξενοδοχείο.

η Πουέρτα ντελ Σολ και η Πλάθα Εσπάνια με το άγαλμα του Θερβάντες,
θα δώσουν στη μέρα μας διαφορετικό χρώμα. Απόγευμα χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας και σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Πλάθα
Μαγιόρ, τη μεγαλοπρεπέστερη πλατεία της πόλης για να δοκιμάσετε τάπας και να χαθείτε στα γραφικά σοκάκια της.

2η ημέρα: Μπιλμπαο-Biscayan Coast-Guernika-Μπιλμπαο (150 Χλμ.)
Φεύγουμε από το Μπιλμπάο προς την ακτή Biscayan. Θα απολαύσετε την
πανοραμική θέα των παραλιακών πόλεων, όπως το Bermeo, μια πόλη
με έντονα στοιχεία ναυτικής παράδοσης, τη Mundaka, που βρίσκεται
στην εκβολή του ποταμού Mundaka και διάσημη λόγω των πρωταθλημάτων του Surf και στη συνέχεια φτάνουμε στη Guernika. Θα επισκεφθούμε το οινοποιείο Txakoli όπου θα δούμε τις τεχνικές επεξεργασίας
κρασιού και θα δοκιμάσουμε κρασιά παραγωγής. Θα επισκεφθούμε το
Casa de Juntas del Senorio de Vizcaya (η αίθουσα συνάντησης των
κυρίων της Vizcaya). Η καρδιά του μνημείου είναι το «Guernika Tree»,
που συμβολίζει την ελευθερία των Βάσκων. Θα επισκεφθούμε επίσης
το Guernika Peace Museum Foundation. Σκοπός του μουσείου είναι η
διάδοση των βασικών αρχών της ειρήνης, καθώς και η ενημέρωση των
επισκεπτών σε αυτές τις ιδέες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Μαδρίτη-Εσκοριάλ-Σεγκόβια-Μαδρίτη
(Προαιρετικη) ( 190 Χλμ.)
To όνομά της Σεκγόβια προέρχεται από δύο όρους της Κελτιβεριανής
γλώσσας του Κέλτικου παρακλαδιού της Ινδοευρωπαϊκής γλώσσας
όρος sego σημαίνει «νίκη» ενώ η κατάληξη -briga θα μπορούσε να
σημαίνει «πόλη» ή «δύναμη»Το Ελ Εσκοριάλ είναι πόλη που βρίσκεται
εντός της Αυτόνομης Κοινότητας της Μαδρίτης, σε απόσταση 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την ισπανική πρωτεύουσα της Μαδρίτης.

3η ημέρα: Μπιλμπάο-Μπιαρίτζ-Σαν Σεμπαστιάν-Μπιλμπάο
(Προαιρετικη) (300 Χλμ.)
Αναχώρηση για μια προαιρετική εκδρομή στην πόλη του Σαν Σεμπαστιάν. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό της κέντρο για να θαυμάσουμε το
ενεχυροδανειστήριο και την πλατεία Plaza de la Constitucion, η οποία
είναι περιτριγυρισμένη από όμορφες κατοικίες. Επίσης αξίζει την επίσκεψή σας το ενυδρείο, το Museo de San Telmo και το Palacio del Mar.
Στη συνέχεια θα βρεθούμε στο διαμάντι του Ατλαντικού την πόλη Μπιαρίτζ-Biarritz. Πήρε το όνομα τις από τους Βάσκους και αποτέλεσε το ορμητήριο των φαλαινοκυνηγων τον 12ο αιώνα. Έγινε περισσότερο γνωστή
το 1854, όταν η αυτοκράτειρα Eugenie (η σύζυγος του Ναπολέοντα ΙΙΙ)
έχτισε ένα παλάτι στην παραλία. Μετά την περιήγησή μας χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο Μπιλμπάο.
4η ημέρα: Μπιλμπάο-Μπουργός-Μαδρίτη (400 Χλμ.)
Αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Μπούργος. Η πόλη περιβάλλεται
από τα πάρκα Φουέντες Μπάνκας και Παθέο ντε λα Ίσλα.Στη συνέχεια
θα αναχωρήσουμε για τη Μαδρίτη
5η ημέρα: Μαδρίτη-περιήγηση πόλης (40 χλμ.)
Παραδοσιακά κτίρια και υπερσύγχρονοι ουρανοξύστες, είναι οι γνώριμες αντιθέσεις της Μαδρίτης. Θα το διαπιστώσετε στην πρωινή μας
περιήγηση στα περίφημα αξιοθέατα όπου θα εκτιμήσετε την τέχνη, τη
φαντασία και τον πλούτο των δημιουργών τους. Το Παλάθιο Ρεάλ με τα
2800 δωμάτια στολισμένα με απίστευτη πολυτέλεια, το μουσείο Πράδο από τα μεγαλύτερα στον κόσμο- με ανεκτίμητους πίνακες ζωγραφικής,

7η ημέρα: Μαδρίτη-Τολέδο-Μαδρίτη (146 Χλμ.)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για μια αξέχαστη εκδρομή στο μεσαιωνικό Τολέδο, που αγκαλιάζει προστατευτικά ο Τάγος και θυμίζει
παλιά πολύτιμη γκραβούρα. Η εκτεταμένη περιήγηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σπίτι-μουσείο του Γκρέκο, το Γοτθικό Καθεδρικό ναό και
την εκκλησία του Αγίου Θωμά, ένα τζαμί του 12ου αιώνα, όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο «Η ταφή του κόμητος
Οργάθ». Επιστροφή στη Μαδρίτη. Χρόνος ελεύθερος για να κάνετε μια
βόλτα στη πλατεία Οριέντε, η οποία φημίζεται για τα αγάλματα, τα σιντριβάνια και τους βοτανικούς λαβυρίνθους της.
8η ημέρα: Μαδρίτη-Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου και η επιστροφή
μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα.
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού. Μετακινήσεις με
πολυτελή πούλμαν.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό καθημερινά
και 4 γεύματα.
• 3 διανυκτερεύσεις στο Μπιλμπάο ή Σαν Σεμπαστιάν.
• 4 διανυκτερεύσεις στη Μαδρίτη.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα.
• Έμπειρος Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια Αστικής και
επαγγελματικής Ευθύνης. Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς-αρχαιολογικούς χώρους, θεματικά
πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
• Επιπλέον γεύματα, ποτά στα γεύματα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.
• Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.
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Γύρος
Ανδαλουσίας
• Σεβίλλη• Φάρο • Ολιχάο • Χέρες Ντε Λα
• Φροντέρα • Κάντιζ • Μάλαγα • Γρανάδα
• Κόρδοβα • Μαδρίτη • Τολέδο

8

ημέρες

1η ημέρα: Αθήνα-Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη.
Πανοραμική ξενάγηση και στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Μετά το δείπνο θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην διάθεσή μας, για μια
πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα τις Ισπανίας. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Μαδρίτη-Κόρδοβα-Σεβίλλη (540 χλμ.)
Αναχώρηση από τη Μαδρίτη νωρίς το πρωί. 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. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης, το θαυμαστό Τζαμί Μεσκίτα,
σιωπηλό τέμενος σήμερα με 850 ασπροκόκκινες κολόνες, μεγαλόπρεπο
απομεινάρι του ισχυρού χαλιφάτου της Κόρδοβας και στην καρδιά του
οποίου δεσπόζει ένας χριστιανικός ναός. Στη συνέχεια επόμενος προορισμός μας για σήμερα, είναι η Σεβίλλη. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Σεβίλλη ξενάγηση πόλης (40 χλμ.)
Με τη σημερινή πρωινή μας ξενάγηση θα αφεθούμε στη γοητεία της
πόλης της Κάρμεν και του Δον Κιχώτη. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό
κέντρο της πόλης. Θα περιπλανηθούμε σε μία από τις πιο διάσημες
εβραϊκές συνοικίες, τη Σάντα Κρουζ και θα απολαύσουμε τον 3ο μεγαλύτερο σε μέγεθος Καθεδρικό ναό. Πολύ κοντά βρίσκεται ένα από τα πιο
εντυπωσιακά μνημεία, το βασιλικό παλάτι Αλκαζάρ. Αμέτρητα δωμάτια,
πάτιος και μοναδικής ομορφιάς κήποι, συνθέτουν την εικόνα του παλα-
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τιού. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με την επίσκεψή μας σε δύο από
τους πιο εντυπωσιακούς δημόσιους χώρους της Ισπανίας, την Πλατεία
Ισπανίας και την Πλατεία Αμερικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα Φλαμένκο στην
πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.
Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Σεβίλλη-Χέρες Ντε Λα Φροντέρα-Κάντιζ-Σεβίλλη (προαιρετική εκδρομή) (250 χλμ.)
Σήμερα θα επισκεφθούμε την παραθαλάσσια πόλη της Cadiz. Η περιήγησή μας θα ξεκινήσει από τη Νέα πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να γνωρίσουμε την Πλατεία της Ισπανίας. Θα σας εντυπωσιάσουν τα επιβλητικά αγάλματα, τα μεγάλα κτίρια, τα καταπράσινα πάρκα με τα σιντριβάνια και τα στενά γραφικά σοκάκια με τα μαγαζιά. Θα μεταφερθούμε
στην παλιά πόλη και θα δούμε από κοντά τα όμορφα κάστρα, καθώς
και τη θέα με το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας να περικυκλώνει την
πόλη. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείο του Συντάγματος,
το Μουσείο της Cadiz με την εντυπωσιακή συλλογή από αρχαιολογικά
αντικείμενα και έργα τέχνης, το Μουσείο με εκκλησιαστικά εκθέματα,
τον Καθεδρικό ναό, το Αρχαίο Ρωμαϊκό εργοστάσιο αλατιού, το παρεκκλήσι του Αγίου Σπηλαίου, το Ρωμαϊκό θέατρο και τον Ναό του Αγίου
Δομίνικου. Στη συνέχεια σειρά έχει μια πόλη διάσημη για τα άλογά της
και το περίφημο cherry, Jerez de la frontera. Θα έχουμε την ευκαιρία
να επισκεφθούμε κελάρια κρασιών και φάρμες με άλογα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διαν/ση.
5η ημέρα: Σεβίλλη-Πούντα Ούμπρια-Φάρο-Ολιχάο-Σεβίλλη (430 χλμ.)
(προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο ΦΑΡΟ–Πορτογαλία)
Έχει χαρακτηριστεί ως η πύλη της Algarve και είναι σήμερα μια πόλη με
ανεπτυγμένους τους τομείς της βιομηχανίας και της αλιείας. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το ιστορικό κέντρο γύρω από τον Καθεδρικό ναό του Largo
da Se και τα μεσαιωνικά τείχη. Αξίζει να ξεκινήσει κανείς από το Faro
για μια εκδρομή στο ψαρολίμανο του Olhao με τη σκεπαστή αγορά του.
Ανάμεσα στο Olhao και το Faro απλώνεται το φυσικό πάρκο του Ria
Formosa, στο νότιο άκρο του οποίου βρίσκεται το Cabo de Santa Maria,
το νότιο μέρος της Πορτογαλίας.
6η ημέρα: Σεβίλλη-Μάλαγα-Γρανάδα (330 χλμ.)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μάλαγα. Η περιήγησή μας θα ξεκινήσει από τον Καθεδρικό ναό του 16ου αιώνα, τις κεντρικές πλατείες Πλάζα

ντε Ομπίσπο και Πλάζα ντε Μερσεντ, το μουσείο του Πικάσο και την Αλκαζάμπα, παλάτι-φρούριο των μουσουλμάνων κυβερνητών
της Μάλαγα που χρονολογείται το 1057. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη της Γρανάδας. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση της
πόλης που κυριαρχείται από την πληθωρική
ομορφιά της Αλάμπρας-ένα αριστούργημα
τέχνης και αφάνταστης λεπτομέρειας στη διακόσμηση, φτιαγμένο από γύψο, μάρμαρο και
τούβλο. Στα μαγικά της patio ανάμεσα από το
κελάηδημα των πουλιών και τους ήχους των
νερών που πηγάζουν από τα απίθανα σιντριβάνια της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο, διαν/ση.
7η μέρα: Γρανάδα-Τολέδο-Μαδρίτη
(440 χλμ.)
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 Κόμητος Οργάθ.” Τελευταία μας στάση το σπίτι, στο οποίο έζησε
και μεγαλούργησε ο μεγάλος ζωγράφος Ελ
Γκρέκο. Στην συνέχεια αναχώρηση για τη
Μαδρίτη. Πανοραμική περιήγηση στην πόλη
και στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Δείπνο και διαν/ση. Το βράδυ σας προτείνουμε βραδινή διασκέδαση με Flamenco.
8η μέρα: Μαδρίτη-Πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος
ελεύθερος στη διάθεση σας. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια.
• Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων.
• Ημιδιατροφή μπουφέ καθημερινά.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις όπως
αναφέρει το πρόγραμμα.
• Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ενημερωτικά έντυπα – χάρτες. Φ.Π.Α. Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής
ευθύνης).

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων & αρχαιολογικών χώρων. Ότι ρητώς δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Αυτοκρατορικό
Μαρόκο
• Καζαμπλάνκα • Ραμπάτ
• Φεζ • Μαρακές

7

ημέρες

1η ημέρα: Αθήνα-Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Καζαμπλάνκα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη, συνάντηση με τον αρχηγό σας και ξεκινάμε για την ξενάγηση της Καζαμπλάνκα. Θα επισκεφθούμε την
Κεντρική αγορά, την Πλατεία Μωχάμεντ του 5ου, την πλατείατων
Ηνωμένων Εθνών, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ, το τζαμί του Χασάν του Β΄ (εξωτερικά) και την
πλούσια συνοικία Άνφα, με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Καζαμπλάνκα–Ραμπάτ-Μεκνές-Φεζ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ραμπάτ, που απέχει 95 χιλιόμετρα. Θα επισκεφθούμε το παλάτι του Βασιλιά Χασάν του Β’, το Μαυσωλείο του Μωχάμεντ του 5ου , τον Πύργο του Χασάν και την κάσμπα Ουιντάια. Περνάμε από την περιοχή Σουίσυ με τις πρεσβείες
και συνεχίζουμε για την Μεκνές. Μετά από 140 χλμ, φτάνουμε στην
πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, όπου θα περιηγηθούμε στην ιστορική πλατεία Λα Χεντίμ, γνωστή και ως«πλατεία της
καταστροφής». Θα γνωρίσουμε εξωτερικά, το παλάτι του Μουλάι
Ισμαήλ, με την μεγαλόπρεπη πύλη Μπάμπ Ελ Μανσούρ και τα τείχη
της πόλης. Λίγος ελεύθερος χρόνος. Μετά από 65 χλμ άφιξη στη
Φεζ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο & διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Φεζ
Πρόγευμα. Η σημερινή ξενάγηση στην ιερή αυτή πόλη, περιλαμβάνει την 1η μουσουλμανική Μεντίνα του αραβικού κόσμου με τα
9.202 σοκάκια, μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου και τα σούκς.
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Εκεί θα γνωρίσουμε την κορανική σχολή Μπου Ανανία και την
εβραϊκή συνοικία Μελλάχ. Συνεχίζουμε να δούμε εξωτερικά το παλάτι των Μερενιδών που είναι το πιο παλιό του Μαρόκου, εξωτερικά το τζαμί Καραουίν, που ήταναπό τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια
του αραβικού κόσμου, το Μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς (εξωτερικά). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το λαογραφικό μουσείο Μπαταα. Επιπλέον αν υπάρχει χρόνος, θα δούμε τα Βυρσοδεψία. Η υπόλοιπη μέρα είναι ελεύθερη. Δείπνο & Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Φεζ-Μαρακές (485χλμ)
Το πρωί αναχωρούμε από την ιερή πόλη της Φεζ και με ενδιάμεσες
στάσεις στο Ιφράν, που είναι η Ελβετία του Μαρόκου και στο Μπενί
Μελλάλ, που είναι μια όμορφη αγροτική πόλη, θα φτάσουμε στο
εξωτικό Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο & διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Μαρακές
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές.Μεταξύ των άλλων
θα δούμε εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές,
το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαϊντ, πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή Μαροκινών Λαικών
Τεχνών. Συνεχίζουμε με την φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή
αλλιώς «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμαά Ελ Φνα είναι σύμβολο
του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεταιένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι
– εστιατόρια, οι γητευτές φιδιών,οι παραμυθάδες, οι μάγισσες, σε
συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν

στις πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Θα
επισκεφθούμε επίσης τους πανέμορφους
κήπους του Μαζορέλ, ιδιοκτησία του Υves
Saint Laurent και τέλος την μεδέρσα και
την κούμπα του Μπεν Γιούσεφ, που είναι
το αρχαιότερο μνημείο των Αλμοραβιδών.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο..
Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Μαρακές
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να
την διαθέσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε την Εσσαουίρα, πόλη στις ακτές του Ατλαντικού, η
οποία απέχει 170 χλμ,ντυμένη στα λευκά
και τα μπλε, που σήμερα αποτελεί σημαντικό κέντρο της μαροκινής καλλιτεχνι-

κής δημιουργίας. Ανεβείτε στο κάστρο και
απολάυστε την μαγευτική θέα, περπατήστε
κατά μήκος του ωκεανού και ακούστε το
τιτίβισμα των γλάρων... Η Εσσαουίρα σίγουρα θα σας αφήσει όμορφες εικόνες. Το
βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο μας & διανυκτέρευση. Το βράδυ θα απολαύσουμε το
ποτό μας παρακολουθώντας φολκλορικό
show στο παγκοσμίως γνωστό ChezAli.
7η ημέρα: Μαρακές-Καζαμπλάνκα-Αθήνα
Πρωινό και νωρίς το πρωί μεταφορά στο
αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα για την
πτήση της επιστροφής μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με Alitalia
• Ξενοδοχεία 4*& 5*
• Ημιδιατροφή
• Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
• Ξεναγήσεις/εκδρομές όπως αναφέρονται στα προγράμματα
• Δώρο φολκλορική βραδυά με ποτό
• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός
• Τοπικοί ξεναγοί
• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
• Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
• Φόροι αεροδρομίων

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φιλοδωρήματα 20 €
• Ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην εκδρομή
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
Ελάχιστη συμμετοχή 25 άτομα, σε περίπτωση που ο αριθμός
συμμετοχών είναι μικρότερος θα υπάρχει επιβάρυνση στην τιμή.
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ΣΥΜΒΑΤΙΚEΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όταν κλείνετε ένα πρόγραμμα ομαδικό ή ατομικό με την εταιρεία μας, θέλουμε να είναι πολύ πετυχημένο. Yπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει
αυτό αν διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες στο έντυπο που έχετε στα χέρια σας έτσι ώστε να έχετε πλήρη γνώση τι ακριβώς προσφέρουμε
και να κλείσετε το κατάλληλο πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Όταν κλείνετε ένα ταξίδι με εμάς και εφ’ όσον έχει καταβληθεί η σχετική προκαταβολή και
εκτυπωθεί η απόδειξη εισπράξεως συνάπτουμε μια σύμβαση. Σύμβαση μεταξύ μας που διέπεται από τους Eλληνικούς νόμους, τα Eλληνικά δικαστήρια της
Aθήνας και μόνο. Aυτό σημαίνει ότι έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντί σας όπως και εσείς σε εμάς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ
Είμαστε ταξιδιωτική εταιρεία, μέλος της HATTA.
Έχουμε άδεια οργάνωσης εκδρομών και όλες τις υποχρεωτικές ασφάλειες για την
εταιρεία μας, που μας επιτρέπουν νόμιμα να διοργανώνουμε και να διαθέτουμε
ταξιδιωτικά προγράμματα-αεροπορικά και οδικά-για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΟΙΟI ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ

Είσαστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα
είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα /
σύλλογο / εταιρεία κλπ. Που πρέπει να ακολουθήσει και να αποδεχθεί όλες αυτές
τις διαδικασίες που δημοσιεύουμε, ώστε να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σ
ένα από τα ταξίδια μας.
Παρακαλούμε να προσέξετε ότι αυτές οι υποχρεώσεις που έχετε δεν μπορούν να
διαφοροποιηθούν εκτός αν συμφωνήσουμε γραπτώς να το κάνουμε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
MΠOPOYME NA AΛΛAΞOYME THN KPATHΣH ΣAΣ

Δεν επιδιώκουμε ποτέ να κάνουμε καμμία αλλαγή στο ταξίδι σας αφού ήδη έχουμε επιβεβαιώσει όλες τις υπηρεσίες που μας έχετε ζητήσει ή περιγράφουμε στο πρόγραμμά σας. Αλλά
επειδή κλείνουμε τις διάφορες υπηρεσίες πολύ πρίν την ημερομηνία αναχώρησης και έχουμε
να κάνουμε με αστάθμητους παράγοντες, μπορεί κάποια αλλαγή να είναι απαραίτητη.
H εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές αλλά αυτό το δικαίωμα είναι περιορισμένο
και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχουν χρηματικές συνέπειες για εμάς.
Οι τροποποιήσεις χαρακτηρίζονται ως ‘‘Σημαντικές ’’ και‘‘ Ασήμαντες’’. Μιά σημαντική αλλαγή
είναι η αλλαγή ξενοδοχείων με άλλο χαμηλότερης κατηγορίας ή της ώρας αναχωρήσεως για
περισσότερο από 15 ώρες.
Αν η εταιρεία μας αποφασίσει κάποια ‘‘Σημαντική Αλλαγή’’ θα είναι υπεύθυνη για την καλή
εξέλιξη του ταξιδιού εκτός και αν αυτό συμβεί όταν το ταξίδι σας βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στην περίπτωση αυτή διατηρούμε το δικαίωμα να την πραγματοποιήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο αλλά θα πρέπει να πληρώσετε επι τόπου τις τυχόν αλλαγές του
προγράμματός σας. Αν υπάρχει λόγος να κάνουμε ‘‘Σημαντική Αλλαγή’’ θα ενημερώσουμε εσάς
ή τον πράκτορά σας όσο πιό σύντομα μπορούμε πριν την αναχώρησή σας.
Τότε θα μπορείτε να επιλέξετε....
α) Να δεχθείτε την αλλαγή.
β) Να πάρετε ένα άλλο παρόμοιο ταξίδι από εμάς που αν είναι ακριβότερο ή φθηνότερο θα
πληρώσετε επι πλέον χρήματα ή θα σας επιστρέψουμε την διαφορά.
γ) Να ακυρώσετε το ταξίδι σας και να σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα.
Δεν έχετε όμως καμμία δικαιολογία να ακυρώσετε το ταξίδι αν η εταιρεία μας υποχρεωθεί να
κάνει αλλαγές λόγω ανωτέρας βίας.
Αυτός ο νομικός όρος σημαίνει λόγω πολέμου ή απειλής πολέμου, αναταραχές, πολιτικές
συγκεντρώσεις, τρομοκρατικές δραστηριότητες, βιομηχανικές, φυσικές ή πυρηνικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες που συνεπάγονται ακυρώσεις
πτήσεων, τεχνικές βλάβες ή παρόμοια γεγονότα εκτός ελέγχου.
Ασήμαντη αλλαγή είναι οποιαδήποτε άλλη. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να κάνει ‘‘Ασήμαντες’’ αλλαγές και δεν είναι υποχρεωμένη να σας αποζημιώσει.

AΛΛAΓEΣ ΣTA ΞENOΔOXEIA

Πολλές φορές για διάφορους λόγους (π.χ. Overbooking), επειδή δεν έχουμε τον έλεγχο των
δωματίων, να ιδιοποιηθούμε έγκαιρα ή να μας γνωστοποιηθεί στην εξέλιξη του ταξιδιού ότι
το δωμάτιο που κλείσαμε για εσάς δεν είναι διαθέσιμο... την ημέρα αφίξεώς σας. Aν αυτό
συμβεί θα σας το αντικαταστήσουμε με ένα άλλο της ίδιας κατηγορίας. Aν αυτό δεν είναι

δυνατόν και αναγκαστούμε να βρούμε άλλο ξενοδοχείο χαμηλότερης κατηγορίας και θα σας
επιστρέψουμε την προκύπτουσα διαφορά χωρίς άλλη υποχρέωση.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο :
α) σε περίπτωση απολύτου ανάγκης.
β) αν δεν συγκεντρωθεί ο αριθμός των 25/30 ατόμων που είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί ένα αεροπορικό ταξίδι και το οποίο θα σας το γνωστοποιήσουμε 7-10 μέρες πριν
την αναχώρηση. (Ο ακριβής αριθμός συμμετοχών αναφέρεται στις παρατηρήσεις του ένθετου
τιμοκαταλόγου). Αν για τους ανωτέρω λόγους ακυρώσουμε το ταξίδι σας, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε είτε ένα εναλλακτικό ταξίδι με συγκεκριμένο κόστος είτε να ζητήσετε να
σας επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσόν που έχετε καταβάλλει.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑ/
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εάν αρρωστήσετε ή τραυματισθείτε ή υπάρξει εγκληματική ενέργεια ή απώλεια ζωής από
κάποιο ατύχημα ή από δραστηριότητα πέρα από αυτήν που έχουμε αναλάβει, θα σας συμπαρασταθούμε για οποιαδήποτε απαίτηση θα έχετε έναντι οποιουδήποτε αλλά καμμία ευθύνη
δεν φέρουμε για τέτοια συμβάντα.
Η ατομική ασφάλιση η οποία είναι απαραίτητη για να σας προστατέψει από κάποια δυσάρεστα συμβάντα δεν περιλαμβάνεται στα ταξίδια μας βάσει του Προεδρικού διατάγματος ‘‘Περί
οργανωμένων ταξιδιών’’. Είναι προαιρετική και μπορεί να πληρωθεί με την προκαταβολή. Για
τους ανωτέρω και όχι μόνο λόγους σας συνιστούμε να την συμπεριλάβετε στο ταξίδι σας αλλά
η απόφαση είναι δική σας ευθύνη.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Oι τιμές που αναγράφονται στους ειδικούς ένθετους τιμοκαταλόγους έχουν υπολογισθεί με
βάση τα στοιχεία κόστους της εκδρομής (αεροπορικούς και άλλους ναύλους, προσφορές ξενοδοχείων κλπ) και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν την ημέρα εκδόσεως του
τιμοκαταλόγου. Oι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν σε περίπτωση εκτάκτων αυξήσεων
ή ανατιμήσεων των συναλλαγμάτων και δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία ακύρωσης εφ’
όσον σας το γνωστοποιήσουμε 20 μέρες πριν την αναχώρηση. Στα κοστολόγια αυτά συνήθως
δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων / λιμενικά τέλη, γι αυτό πριν την εγγραφή σας
μελετήστε προσεκτικά τον τιμοκατάλογο και ρωτήστε τους πωλητές των εκδρομών μας.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ
H EΓΓPAΦH ΣTO TAΞIΔI

Eγγραφές μπορείτε να κάνετε αμέσως με την έκδοση του παρόντος προγράμματος και εντός
των προθεσμιών εγγραφής.

από τα περιλαμβανόμενα κάθε ταξιδιού και δεν μπορείτε να περιμένετε τίποτα περισσότερο
εκτός και αν σημειώνουμε κάτι άλλο στο ένθετο αυτό ή μεσολαβήσουν κάποια νέα δεδομένα
αφού το πρόγραμμα ήδη τυπώνεται μήνες πριν τις δημοσιευμένες αναχωρήσεις.

O POΛOΣ TOY TAΞIΔIΩTIKOY ΣAΣ ΠPAKTOPA

TPOΠOΠOIHΣH ΣTHN APXIKH KPATHΣH

Για να συμμετάσχετε σ’ ένα από τα ταξίδια μας μπορείτε να απευθυνθείτε και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
Ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας στον οποίο θα δώσετε εντολή να κάνει μία κράτηση για λογαριασμό σας θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες πληρωμής των διακοπών σας που
αν δεν εξελιχθούν σύμφωνα με τους όρους που ορίζουμε θα ακυρώσουμε την κράτηση χωρίς
καμμία προειδοποίηση.
Kάθε “συμβουλή” που δίδεται σ’ εσάς από τον πράκτορα και δεν σχετίζεται με “συμβουλή”
δική μας, είναι ευθύνη του πράκτορα και η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας.
Aν συμβαίνει να έχετε μια ειδική επιθυμία, ζητείστε να πάρετε μια δική μας απόδειξη που να
αναφέρεται σε αυτήν.

Οταν ταξιδεύετε ομαδικά δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το ταξίδι σας ούτε να κάνετε αλλαγή του ξενοδοχείου σας, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη. Γι αυτό πρέπει να διαλέξετε το κατάλληλο ταξίδι για εσάς και να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα που αντιστοιχεί στα χρήματα
που μπορείτε να διαθέσετε για τις διακοπές σας. Υπάρχει λόγος που κάποια προγράμματα
είναι ακριβότερα από τα άλλα. Ο κύριος λόγος είναι ότι όσο υψηλό είναι το κόστος τόσο πιό
υψηλή είναι η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. H διαμονή σας είναι σε δωμάτια στάνταρ τα οποία είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 12:00 της ημέρας εισόδου μέχρι τις 12:00
της ημέρας εξόδου, άσχετα από την ώρα άφιξης και αναχώρησης του αεροπλάνου. Αποφύγετε
τα τρίκλινα που είναι ως επι το πλείστον δίκλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού και δεν συνιστάται για τρείς ενήλικες.

H EΞOΦΛHΣH TOY TAΞIΔIOY ΣAΣ

Ένα ταξίδι μπορείτε να το ακυρώσετε αλλά ανάλογα ΠOTE θα το κάνετε θα έχετε οικονομικές
συνέπειες. Aυτό συμβαίνει γιατί η εταιρεία μας έχει έξοδα και απώλειες όταν ακυρώνετε το
ταξίδι σας και επιβάλλουμε ακυρωτικά για να καλύψουμε τον λογαριασμό από τις απώλειες.
Aκυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι σας επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι σε μελλοντική αναχώρηση. H εταιρεία μας προπληρώνει μεγάλα
χρηματικά ποσά και μάλιστα πολλούς μήνες νωρίτερα στους ταξιδιωτικούς οργανισμούς του
εξωτερικού και στις αεροπορικές εταιρείες για να οργανώσει τα ταξίδια της και δεσμεύεται με
καταβολές αποζημιώσεων.
H ακύρωση πρέπει να γίνεται γραπτώς και να υπογράφεται από αυτόν που έκανε την αρχική

H εξόφληση της κράτησης γίνεται 30 μέρες πριν την αναχώρηση. Aν δεν πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας μέχρι 30 μέρες πριν την αναχώρηση, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτηση... Aν κάνετε την εγγραφή σας σε λιγότερο από 30 μέρες πριν την αναχώρηση, θα πρέπει να καταβάλλετε όλη την αξία του ταξιδιού σας. Το ταξιδιωτικό πρόγραμμα
που έχετε στα χέρια σας περιγράφει όλα τα ταξίδια που οργανώνει η εταιρεία μας και είναι η
συμφωνία που συνδέει τον ταξιδιώτη με την εταιρεία μας. Συνοδεύεται δε λεπτομερώς από
ένα ένθετο έντυπο τιμών και αναχωρήσεων, το οποίο αναφέρει το κόστος των διακοπών σας.
Το κόστος αυτό σημαίνει ότι πληρώνετε ακριβώς για τις υπηρεσίες που δημοσιεύονται κάτω

AKYPΩΣH TAΞIΔIOY

κράτηση. Όταν λάβουμε την γραπτή αίτηση της ακύρωσης τότε υπολογίζουμε τα ακυρωτικά
αναλόγως. Στη συνέχεια παραθέτουμε λίστα χρεώσεων που θα επιβληθούν ανάλογα το διάστημα μεταξύ ακυρώσεως και της επιθυμητής αναχώρησης.
- 60 μέρες και άνω πριν την έναρξη της εκδρομής επιστροφή της προκαταβολής στο ακέραιο.
Πλην ποσού 30 ευρώ κατ’ άτομο για έξοδα εξυπηρετήσεως.
- Mέχρι 59 μέρες πριν την έναρξη της εκδρομής η ακύρωση θεωρείται άκυρη και ο ταξιδιώτης
είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το 75% της αξίας της εκδρομής.
- Mέχρι 30 μέρες πριν την έναρξη της εκδρομής η ακύρωση θεωρείται άκυρη και ο ταξιδιώτης
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εκδρομής.
Από τη λίστα εξαιρούνται τα ταξίδια ‘‘ειδικών αποστολών’’ π.χ Διάστημα, Βόρειος Πόλος,
Ανταρκτική κ.α. για τα οποία ισχύουν ειδικές προθεσμίες άνω των 6 μηνών.
Προσοχή: Έχετε τη δυνατότητα να αποφύγετε να πληρώσετε ακυρωτικά αν ακολουθήσετε την
πρότασή μας και μέσω της εταιρείας μας ασφαλισθείτε για την περίπτωση που κάποιοι λόγοι
σας υποχρεώσουν να ακυρώσετε το ταξίδι σας.

EΓXΩPHΣH THΣ KPATHΣHΣ

Mπορείτε να εγχωρήσετε την κράτησή σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέχρι πέντε εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση σε άλλο πρόσωπο που πληρεί όλους τους απαιτούμενους
όρους αλλά μόνο για ορισμένα ταξίδια (χωρίς διαδικασίες βίζας κλπ) και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν στην εταιρεία μας πρόσθετα έξοδα-αν υπάρχουν-από την εγχώρηση
αυτή. H εγχώρηση θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από την εταιρεία μας με την προϋπόθεση
ότι οι συμβαλλόμενοι και κυρίως οι αεροπορικές εταιρείες θα αποδεχτούν την αλλαγή του
ονόματος και δεν δημιουργηθεί πρόβλημα στην ορθή εξέλιξη του ταξιδιού.
H εγχώρηση της κράτησης πρέπει να γίνεται γραπτώς, να υπογράφεται και αφού λάβουμε την
γραπτή αίτηση της εγχώρησης τότε θα ξεκινήσουμε τις αναγκαίες διαδικασίες.

KPATHΣH ΣE MIΣO ΔIKΛINO

Aν είσθε μόνος/η και θέλετε να συμμετάσχετε στο ταξίδι χωρίς να επιβαρυνθείτε με διαμονή σε μονόκλινο, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας βοηθήσουμε να “μοιρασθείτε“ ένα
δίκλινο δωμάτιο μ’ έναν άλλον/ην συνταξιδιώτη/τισά σας. Δεν σας υποσχόμεθα ότι αυτό θα
το επιτύχουμε οπωσδήποτε. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που ακυρώσετε το
ταξίδι σας ενώ σας έχουμε ήδη επιβεβαιώσει την κράτηση, θα σας χρεώσουμε όχι μόνο με τα
ακυρωτικά που προβλέπονται αλλά και με το κόστος διαφοράς του μονόκλινου που θα πρέπει
να πληρώσει ο/η συνταξιδιώτης/τισά σας.

TAΞIΔIΩTIKA EΓΓPAΦA

Bεβαιωθείτε ότι έχετε διαβατήριο το οποίο ισχύει και ζητείστε να εξακριβώσετε αν είναι
απαραίτητη η βίζα εισόδου στις χώρες που επισκέπτεσθε.
Σημειώσατε ότι έχετε την ευθύνη :
α) Να φυλάσσετε σε ασφαλές μέρος τα χρήματά σας, τα τιμαλφή σας, τα αεροπορικά σας εισιτήρια και όλα εν γένει τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα στη διάρκεια του ταξιδιού. Αν τα χάσετε
θα σας βοηθήσουμε αλλά όποια έξοδα δημιουργηθούν θα σας ζητήσουμε να αποζημιώσετε
την εταιρεία μας επι τόπου.
β) Να παραλάβετε πριν από την αναχώρηση τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα τα οποία τυχόν έχετε
φέρει στην εταιρεία μας για επεξεργασία. Δεν αναλαμβάνουμε να τα παραδώσουμε στο αεροδρόμιο και αν ζητήσετε να το πράξουμε αρνούμεθα οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει.
Aν είσθε κάτοχος ξένου διαβατηρίου πρέπει και εσείς να εξακριβώσετε όλες τις αξιώσεις που
σας επηρεάζουν αφού μερικές χώρες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις που εξαρτώνται από την
εθνικότητα του κατόχου του διαβατηρίου.
Aν δεν καταφέρετε να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία ώστε να έχετε τα σωστά έγγραφα
και δεν σας επιτραπεί η είσοδος στην χώρα που επισκέπτεσθε, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία
ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε αλλά κάθε προσπάθειά μας θα είναι δείγμα
καλής θελήσεως. Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος να ζητήσουμε από
εσάς το κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι.

ΥΓΕΙΑ

Ασθένειες και ατυχήματα καραδοκούν και τα προληπτικά φάρμακα πρέπει να είναι η πρώτη
σας φροντίδα.
Αν έχετε προβλήματα υγείας πρέπει να πάρετε άδεια από τον γιατρό σας.
Αν έχετε μια αναπηρία δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εκτός και αν μας το πείτε. Αν δεν
μας το γνωστοποιήσετε γραπτώς πριν την εγγραφή σας η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για
οτιδήποτε δεν πάει καλά ή για οποιαδήποτε παράπονα μπορεί να έχετε λόγω της καταστάσεως
της υγείας σας.
Αν η αναπηρία σας δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις των οργανωμένων ταξιδιών, έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε το ταξίδι σας και μάλιστα χωρίς να σας αποζημιώσουμε.
Μην αρκείσθε μόνο στις δικές μας συμβουλές, ιδιαίτερα για τις υγειονομικές προφυλάξεις.
Ζητάτε να πληροφορηθείτε από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία αν χρειάζεσθε εμβόλια
για τις χώρες που πρόκειται να επισκεφθείτε και έχετε την αποκλειστική ευθύνη να φέρεται
πάντα μαζί σας όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

BAPOΣ AΠOΣKEYΩN / ΦΘOPA / AΠΩΛEIA

Tαξιδεύοντας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της εταιρείας μας, αναλαμβάνουμε την μεταφορά και πληρώνουμε αχθοφορικά-αν υπάρχουν αχθοφόροι-μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους,
βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε ενήλικα ταξιδιώτη. Mπορείτε επίσης να μεταφέρετε και μια
χειραποσκευή διαστάσεων 53 X 26 X 23.
Σε περίπτωση που μεταφέρετε περισσότερο βάρος, υποχρεούσθε να πληρώσετε την διαφορά
επι τόπου και σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μερικής ή ολικής φθοράς, απώλειας ή καθυστέρησης των αποσκευών σας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν φέρουμε καμμία ευθύνη. Aυτό είναι
θέμα που αφορά εσάς και τον εκάστοτε αερομεταφορέα. Συνηθίζεται ανάλογα την αεροπορική
εταιρεία που ταξιδεύεται η αποζημίωση για την ολική απώλεια των αποσκευών να γίνεται
σύμφωνα με το βάρος τους περίπου 24€ ανά κιλό και όχι σύμφωνα με το περιεχόμενό τους.
Σε περίπτωση φθοράς ή καθυστέρησης οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν το γεγονός
με διαφορετική κουλτούρα η κάθε μία και δυστυχώς δεν μπορούμε όσο κι αν προσπαθούμε
να σας βοηθήσουμε.
Φροντίσετε να ασφαλίσετε τις βαλίτσες σας οι οποίες δεν είναι ασφαλισμένες από την εταιρεία μας γιατί δεν υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε.

AEPOΠOPIKA ΔPOMOΛOΓIA, AΛΛAΓEΣ, KAΘYΣTEPHΣEIΣ, AKYPΩΣEIΣ

Όλες οι αεροπορικές πτήσεις υπόκεινται σε εναέριο έλεγχο, καιρικές συνθήκες, ανάγκη για
συνεχή συντήρηση και την ικανότητα για έγκαιρο έλεγχο των επιβατών. Γι’ αυτό δεν μπορεί
να υπάρξει εγγύηση ότι οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν στον χρόνο που σας δίνουμε ή που
αναφέρεται πάνω στο εισιτήριό σας.
Yπάρχει πιθανότητα να έχετε επιβεβαιωμένη θέση και μάλιστα κωδικοποιημένη από την εταιρεία μας αλλά η αεροπορική εταιρεία για άγνωστους λόγους σ’ εμάς να αρνηθεί την επιβίβασή
σας στο αεροσκάφος.
Oι έμμεσες επιπτώσεις από αυτά τα συμβάντα που περιγράφουμε πιο πάνω κατά περίπτωση,
βαρύνουν τον ταξιδιώτη ή την αεροπορική εταιρεία της οποίας οι υποχρεώσεις καταγράφονται
πάνω στο εισιτήριο που έχετε στα χέρια σας και ισχύουν είτε ταξιδεύετε ομαδικά είτε μόνος σας.
Oι όροι που αναφέρονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου που έχει εκδοθεί στο
όνομά σας, είναι το συμβόλαιο που έχετε εσείς κατ’ ευθείαν με την αεροπορική εταιρεία στην
οποία η εταιρεία μας έχει μεσολαβήσει για να σας εξασφαλίσει μια θέση στο αεροσκάφος και
όχι εναέρια μεταφορά.
Οι όροι αυτοί βασίζονται στις διεθνείς συμβάσεις των εναέριων μεταφορών αλλά μερικές αεροπορικές εταιρείες περιορίζουν ή εξαιρούν την υποχρέωση να υπόκεινται σε διεθνείς συμφωνίες.
Πριν να συνειδητοποιήσετε ότι είτε συμφωνείτε είτε όχι με τις συνθήκες μεταφοράς, δεσμεύεστε από αυτές και ότι ανάλογα το συμβάν θα υποχρεωθείτε να πληρώσετε επί τόπου κάθε
πρόσθετη δαπάνη την οποία δεν μπορείτε να απαιτήσετε από την εταιρεία μας.
Αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων και στους τύπους των αεροσκαφών μπορεί να γίνουν
από μια αεροπορική εταιρεία ανά πάσα στιγμή για λειτουργικούς λόγους και που εμείς δεν
μπορούμε να ελέγξουμε.
Μια προγραμματισμένη με ‘‘ενδιάμεσο ’’ σταθμό πτήση γίνεται από την Α στην Β πόλη / χώρα
ένα συνεχές ταξίδι χωρίς στάση και μια προγραμματισμένη ‘‘απευθείας’’ πτήση μπορεί να γίνει
με έναν ή περισσότερους σταθμούς.
Αν η πτήση σας ακυρωθεί λόγω καιρού ή υποστείτε την ταλαιπωρία της καθυστερήσεις για
καιρικές συνθήκες ή τεχνικούς λόγους ή και λόγω απεργιών, δεν διακαιούσθε αποζημίωση.

AN EXETE KAΠOIO ΠPOBΛHMA H ΠAPAΠONO

Θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον τοπικό πράκτορα με τον οποίο έχουμε κάνει τις διαδικασίες και ο οποίος είναι εκεί για να βοηθήσει και συχνά μπορεί να επιλύσει προβλήματα
ή παράπονα επιτόπου.
H άμεση επαφή μαζί του όχι μόνο μπορεί να σας εξασφαλίσει ευχάριστες διακοπές αλλά έχετε
καθήκον να το κάνετε γιατί διαφορετικά αυτό θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας.
Aν συμβεί ο πράκτορας να μην μπορεί να σας βοηθήσει και το πρόβλημά σας είναι σοβαρό
τότε θα πρέπει να συντάξετε μια αναφορά-φωτοτυπία την οποία θα κρατήσετε- και θα την
υπογράφετε και οι δυο σας.
Αν στην περιοχή των διακοπών σας δεν υπάρχει τοπικός πράκτορας ή αντιπρόσωπος μας,
παρακαλούμε πριν αναχωρήσετε να ζητήσετε από τον πωλητή της εταιρείας μας , που σας
εξυπηρέτησε, να σας δώσει το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης της εταιρείας μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Όταν επιστρέψετε από τις διακοπές σας πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς και όχι βέβαια
αργότερα από επτά μέρες, εκτιμώντας πάντα ότι θα χρειασθεί να ερευνήσουμε το παράπονό
σας για να σας απαντήσουμε.
Aν αργήσετε να μας ενημερώσετε τότε μπορούμε να μην λάβουμε υπ’ όψιν το παράπονό σας.

ΠPOΣΘETEΣ ΔAΠANEΣ

Aναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι: Φόροι αεροδρομίων εσωτερικού και
εξωτερικού. Λιμενικά τέλη, φιλοδωρήματα ή προσαυξήσεις λόγω υψηλής περιόδου. Ως επι το
πλείστον τα έξοδα αυτά πληρώνονται στο εξωτερικό και είσθε υποχρεωμένοι να τα καταβάλλετε στο συνοδό του ταξιδιού.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΠPOΣEΛEYΣΗ ΓIA ANAXΩPHΣH

H ώρα που πρέπει να έλθετε στο αεροδρόμιο όταν συμμετάσχετε σε οργανωμένο ταξίδι προσδιορίζεται σε δύο ώρες πριν την αναχώρηση. Aν δεν έλθετε έγκαιρα και χάσετε την πτήση, η
εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη γι’ αυτό. Θα κανονίσουμε αν είναι δυνατόν κάποιο άλλο δρομολόγιο αλλά επιφυλασσόμεθα να ζητήσουμε από εσάς κάθε επιπλέον κόστος που δημιουργείται είτε κανονίζοντας μια εναλλακτική πτήση ή κάνοντας οποιονδήποτε άλλον συνδυασμό.
Έχετε την βασική υποχρέωση να έρχεσθε έγκαιρα στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του
προγράμματος, πράγμα που αν δεν ακολουθήσετε, υποχρεώνετε τον συνοδό της εκδρομής
σας να αναχωρήσει με την υπόλοιπη ομάδα και την εταιρεία μας να σας αρνηθεί οποιαδήποτε
αποζημίωση γι’ αυτό.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

Όσοι ταξιδεύετε με το αεροπλάνο ή με το πούλμαν δεν μπορείτε να ενοχλείτε τους άλλους ή
να προκαλείτε ζημιά σε ξένη ιδιοκτησία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα σας απαγορευτεί να ταξιδέψετε και κινδυνεύετε να συλληφθείτε.
Όσο βρίσκεσθε στο εξωτερικό δεν μπορείτε να συμπεριφέρεσθε με τρόπο που προσβάλλει
τους συνταξιδιώτες σας ή να προκαλείτε ατυχήματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο κινδυνεύετε να
υποστείτε τις συνέπειες που επιβάλλουν οι τοπικές αρχές.

Η εταιρία μας δεν έχει καμμία ευθύνη για τον τρόπο που συμπεριφέρεσθε και δεν θα σας
επιστρέψει χρήματα ή μέρος του κόστους του ταξιδιού σας. Αντιθέτως αν υπάρχουν έξοδα
από την συμπεριφορά σας θα ζητήσει να την αποζημιώσετε γι΄αυτά.

ATOMIKH AΣΦAΛIΣH TAΞIΔIOY

Σύμφωνα με τον Προεδρικό διάταγμα για τα οργανωμένα ταξίδια δεν προβλέπεται ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση. Σας συνιστούμε έντονα την προσωπική ασφάλεια στο ταξίδι και σας
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε την κατάλληλη, με μικρό σχετικά πρόσθετο κόστος, το οποίο πληρώνετε με την προκαταβολή. Η
ασφάλεια ισχύει για ταξιδιώτες που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας τους.

AΠOΔOXH TΩN OPΩN ΣYMMETOXHΣ

Oφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά το πρόγραμμα της εκδρομής που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, τι περιλαμβάνει αυτό, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τους Όρους Συμμετοχής διότι
με την εγγραφή σας είτε κατ ευθείαν στα γραφεία μας είτε με αποστολή εμβάσματος είτε
μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα ή με φιλικό σας πρόσωπο, αποδέχεσθε αυτομάτως τους
Γενικούς Όρους Συμμετοχής της εταιρείας μας που βασίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα περί
οργανωμένων ταξιδιωτικών διακοπών και περιηγήσεων.

Είσαι 50; Γλέντησέ το!
AΘΗΝΑ
> Φωκίωνος 8 & Ερμού 34, Τ.Κ. 105 63,
Τηλ.: 210 37.47.000, Fax: 210 32.51.831

...και στον Ταξιδιωτικό σας Πράκτορα

e-mail: heronia@heronia.com
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ HERONIA

www.heronia.com
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