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Β Α Λ Κ Α Ν Ι Α
Ε Υ Ρ Ω Π Η - Ε Λ Λ Α ∆ Α
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Έκδοση οικονοµικών αεροπορικών εισιτηρίων για όλο τον κόσµο, από το
εξειδικευµένο τµήµα µας µε φιλική εξυπηρέτηση.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
Ταξιδέψτε στον προορισµό που επιλέξατε και κινηθείτε ευέλικτα και
αυτόνοµα κάνοντας το δικό σας πρόγραµµα. Εµείς φροντίζουµε για τα
υπόλοιπα, προσφέροντάς σας τις καλύτερες και οικονοµικότερες λύσεις.
ΕΞΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
Ενα ταξίδι που έχετε ονειρευτεί τόσο πολύ, ροµαντικό, ξεκούραστο,
εξωτικό και γεµάτο εκπλήξεις σας περιµένει!!!
ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
Οι άριστα οργανωµένες εκδροµές µας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
προσφέρουν στους ταξιδιώτες µας ένα συνδυασµό από ποιότητα,
οικονοµία και ασφάλεια στο ταξίδι τους.
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Επιλεγµένες κρουαζιέρες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε τις πιο
αξιόλογες εταιρίες και τα υπερπολυτελή κρουαζιερόπλοια.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
Επιλέγουµε µε προσοχή κάθε ξενοδοχείο στην Ελλάδα καιτο εξωτερικό,
φροντίζοντας οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες µας να
συνδυάζονται µε υψηλές παροχές έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να µένετε
απόλυτα ευχαριστηµένοι.
ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Με µεγάλη ευθύνη όσον αφορά την επιλογή του προορισµού σας και µε το
εξειδικευµένο προσωπικό µας φροντίζουµε να περάσετε ένα αξέχαστο
ταξίδι σε πραγµατικά ασυναγώνιστες τιµές.
ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
∆ιαλέξτε τον προορισµό και αφήστε σε µας όλα τα υπόλοιπα. Το πιο
ξεχωριστό ταξίδι θα σας µείνει αξέχαστο.
ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ
Ένας ιδιόκτητος στόλος από 15 πολυτελή λεωφορεία(19-33-48-77
θέσεων) επανδρωµένα µε έµπειρους και ευγενικούς οδηγούς και άριστα
συντηρηµένα, σας εξασφαλίζουν ένα ασφαλές και όµορφο ταξίδι µε τις
πλέον ασυναγώνιστες τιµές της αγοράς.
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Σελ.
Ο∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
03 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1000 & 1 ΝΥΧΤΕΣ 5ηµ.
04 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 4ηµ.
05 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ 4ηµ. βραδινή αναχ.
06 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 5ηµ. βραδινή αναχ.
07 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ - ΠΡΟΥΣΑ 4ηµ.
08 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ 5ηµ.
09 ΑΪΒΑΛΙ & ΣΜΥΡΝΗ 4ηµ.
10 Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 4ηµ.
11 Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ & 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 3ηµ.
11 ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι BY NIGHT 4ηµ./ 2 Νύχτες
12 ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΗ 3,4ηµ.
12 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙ∆Α 3ηµ.
13 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ 4,5ηµ.
14 ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΝΟΒΙΣΑΝΤ 4,5ηµ.
15 ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ 5ηµ.
16 ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ 3ηµ.
16 ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 3ηµ.
17 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ 3ηµ.
17 ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 3ηµ.
18 ΛΑΜΙΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 3ηµ.
18 ΧΑΛΚΙ∆Α 3ηµ.
19 ΛΕΥΚΑ∆Α 3ηµ.
19 ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑ∆Α 3ηµ.

Το γραφείο µας βραβεύεται επί σειρά ετών, ως κορυφαίο
απο τον Οργανισµό Εισερχόµενου Τουρισµού της Τουρκίας
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Ε Κ ∆ Ρ Ο Μ Ε Σ

Πρωτοπόροι με εμπειρία άνω των 15 ετών στα Β Α Λ Κ Α Ν Ι Α

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΝΤΑΣ
Ο
Υ
Ε
Δ
Ι
Ξ
ΤΑ
ΟΥΣ

ΙΚ
Δ
Ι
Ε
Σ
Υ
Ο
ΜΕ Τ

5 ημέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
**Απαραίτητη προϋπόθεση για
αναχωρήσεις από τις παραπάνω πόλεις
η συμμετοχή 6 ατόμων
1η ημέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (620 χλμ)
Αναχώρηση στις 06.00πμ από τα γραφεία μας και
με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα
σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος
ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας
στην Ανατολική Θράκη περνάμε έξω από την
Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας
παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του
Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το
απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορφα
και γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν, θα
σας ενθουσιάσει...
2η μέρα: ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Ι. ΜΟΝΗ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ
Σήμερα η μέρα μας θα ξεκινήσει με την επίσκεψη
στην ιστορική Μονή της Χώρας, με τα υπέροχα
ψηφιδωτά, το καλύτερο δείγμα της βυζαντινής
αγιογραφίας του 14ου αιώνα. Στην συνέχεια θα
επισκεφθούμε το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής
(Μπαλουκλή) με τα ψάρια της παράδοσης της
Άλωσης και τους τάφους των Πατριαρχών.
Συνεχίζοντας παράλληλα με τα Θεοδοσιανά τείχη,
φτάνουμε στο ιστορικό κέντρο και ακολουθεί η
ξενάγηση στην του Θεού Αγ. Σοφία και στην
υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινιανού. Θα
δούμε επίσης το μίλιον, τα λουτρά της Ρωξελάνης
(Χιουρέμ), το Μπλε τζαμι, τον Βυζαντινό
Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την
στήλη του Τρικάρηνου όφεως, την στήλη του
Κων/νου και την Γερμανική Κρήνη του 1898.
Ακολουθεί η επίσκεψή μας στην Σκεπαστή Αγορά
της Πόλης, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να
κάνουμε τις αγορές μας με το απαραίτητο φυσικά
"παζάρι". Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση και για το βράδυ προτείνουμε
προαιρετικό δείπνο στις ψαροταβέρνες του Κουμ
Καπί με βιολιά και λαούτα. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ - ΧΑΛΚΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την
Χαλκηδόνα (σημερινό Kadikoy) διασχίζοντας
την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου.
Φτάνουμε στην Χαλκηδόνα και έχουμε
ελεύθερο χρόνο για βόλτα στα σοκάκια και
επίσκεψη στον Ι.Ν.της
ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ.
Συνεχίζουμε για την Χάλκη σημερινό ( Heybeliada) για να επισκεφθούμε την περίφημη
Θεολογική σχολή της Χάλκης και τον ναό της ΑΓ.
ΤΡΙΑΔΑΣ με την θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας της Παυσολύπης. Στην συνέχεια
αναχωρούμε για την Πρίγκηπο (σημερινό
Buyukada) και εκεί θα έχουμε χρόνο ελεύθερο
να κάνουμε τον γύρο του νησιού με τις
παραδοσιακές άμαξες με τα άλογα, όπου θα
θαυμάσουμε τις υπέροχες ξύλινες επαύλεις με
τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν
προτείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα στον
θαυματουργό Αι Γιώργη τον Κουδουνά, που
βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του νησιού με
υπέροχη
θέα.
Γεύμα
ατομικά
στις
παραθαλάσσιες ταβέρνες του νησιού και
επιστροφή το απόγευμα στην ευρωπαική ακτή
της Πόλης με το πλοίο της γραμμής από όπου
θα θαυμάσουμε και τα υπόλοιπα δύο νησιά την
Αντιγόνη και την Πρώτη. Άφιξη στο λιμάνι και
μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ- ΝΤΟΛΜΑ
ΜΠΑΞΕ - ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ SAPHFIRE - MINIATURK
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη-ξενάγηση
στο ανάκτορο Ντολμά Μπαξέ, την τελευταία
κατοικία των Οθωμανών σουλτάνων, με την
πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του
Βοσπόρου. Ακολουθεί η προαιρετική μας
βαρκάδα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου
Βοσπόρου, όπου από θαλάσσης θα
θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις
σύγχρονες
αριστοκρατικές
συνοικίες,
φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα
θα επιστρέψουμε πλέοντας παράλληλα της
ασιατικής ακτής στο σημείο από όπου
ξεκινήσαμε.

θα συνεχίσουμε οδικώς κατά μήκος της
ευρωπαικής ακτής περνώντας μέσα από τα
χωριά του Βοσπόρου (Μ. Ρεύμα, Μπεμπέκ,
Στενή, Νιχώρι, μέχρι και τα Θεραπειά). Καθ'οδόν
θα θαυμάσουμε το παρελθόν αλλά και το παρόν
του Βοσπόρου, με τα αρχοντικά και τις
σύγχρονες
υπερπολυτελείς
κατοικίες,
καταλήγοντας στο Λεβέντ (το Μανχάταν της
Κων/πολης) με τους ουρανοξύστες και τα
υπερσύγχρονα εμπορικά κέντρα. Επίσκεψη
στον ψηλότερο ουρανοξύστη της Τουρκίας τον
Saphfire όπου πληρώνουμε εισιτήριο για να
μεταφερθούμε σε ένα 1'λεπτό κυριολεκτικά
στην ταράτσα του με την εκπληκτική θέα σε όλη
την Πόλη μέχρι τον Εύξεινο Πόντο.Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετικό γλέντι
σε νυχτερινό κέντρο με οριαντάλ μουσική και
παραδοσιακούς χορούς. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
ISTANBUL FORUM - ΕΝΥΔΡΕΙΟ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο
Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο
Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου
εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το
626 μ. Χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο
ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου
θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου
εκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικά
θαλασσινών ειδών & ψαριών. Άφιξη στα σύνορα,
τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις
καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με πρωϊνό. Συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’
ιδίων.
Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδρομή στα Πριγκιπόνησα, πραγματοποιείται αναλόγως
των καιρικών συνθηκών.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

4 ημέρες
ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
**Απαραίτητη προϋπόθεση για
αναχωρήσεις από τις παραπάνω πόλεις
η συμμετοχή 6 ατόμων
1η ημέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (620 χλμ)
Αναχώρηση στις 06.00 πμ από τα γραφεία μας και
με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα.
Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα
αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική
Θράκη περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και
Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή
της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην
Κωνσταντινούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το
απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την πόλη
περπατώντας στα όμορφα και γραφικά στενά του
πεζόδρομου του Πέραν, θα σας ενθουσιάσει...
2η ημέρα: Ι.ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ - ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ
ΤΕΙΧΗ - ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ- ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΤΗ –
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Αγίασμα
της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου
σύμφωνα με το θρύλο, έγινε το θαύμα με τα ψάρια
την ημέρα της Άλωσης. Συνεχίζουμε παράλληλα με
τα Θεοδοσιανά τείχη στη μεγάλη σκεπαστή αγορά
της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000
καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη,
αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α.,
χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο "παζάρι".
Στη συνέχεια θα περάσουμε με το λεωφορείο
πάνω από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου
και αφού διασχίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της
Ασιατικής Κωνσταντινούπολης θα φτάσουμε στο
λιμάνι Μπόσταντζι από όπου θα πάρουμε το
καράβι ιδιωτικής γραμμής για την μαγευτική και
καταπράσινη Πρίγκηπο. Άφιξη στην Πρίγκηπο και
χρόνος ελεύθερος να κάνουμε τον γύρο του
νησιού με τις παραδοσιακές άμαξες με τα άλογα,
για να θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις
με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν
προτείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα στο
μοναστήρι του Αι Γιώργη του Κουδουνά με τα
χιλιάδες
θαύματα
σε
Χριστιανούς
και
Μουσουλμάνους,
Γεύμα
ατομικά
σε
παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή με το
κρατικό πλοίο της γραμμής στην Ευρωπαική ακτή
και μετάβαση στο ξενοδοχείο

3η ημέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ
ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει
με την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του
χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου, από
θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά
αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές
συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη
κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Αμέσως μετά
θα επισκεφτούμε το ανάκτορο Ντολμα
Μπαξε,την τελευταία κατοικία των Οθωμανών
Σουλτάνων ,με τη πρωτοφανή χλιδή του,
χτισμένο στην ακτή του Βοσπόρου .Στη
συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο,
για να θαυμάσουμε και να ξεναγηθούμε στο
θαύμα της αρχιτεκτονικής μέχρι και σήμερα την
Του Θεού Αγία Σοφία ,την υπόγεια Βασιλική
Δεξαμενή του Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα
ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόμη θα δούμε
το Μπλε τζαμί, το Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον
Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των
Δελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου, την
Γερμανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα
λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ). Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική
έξοδο σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ
μουσική,
παραδοσιακούς
χορούς
και
τραγούδια.

Η Πόλη των
αισθήσεων

&

των αρωµάτων...

4η ημέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
ΕΝΥΔΡΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (630χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο
Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο
Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου
εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 'Υμνος το
626 μ.χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο
ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου
θα επισκεφθούμε το Aquarium (ενυδρείο), στο
οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά
είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες
στάσεις καθ'οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Πολίτικο Κιουνεφέ (künefe peyniri)

It’s time to RELAX

Περιλαμβάνονται: : Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό. Συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.
Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδρομή στα Πριγκιπόνησα, πραγματοποιείται αναλόγως των
καιρικών συνθηκών.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ & ΒΟΣΠΟΡΟΣ

4 ημέρες
ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (630 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση
στις 22:00μμ. Με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος διαβατηρίων
και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα είδη.
Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάμε έξω
από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του
Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη νωρίς
το πρωί.

2η ημέρα: Ι.ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ- ΚΑΠΑΛΙ
ΤΣΑΡΣΙ -ΑΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Θα επισκεφτούμε την Ι.Μονή της Ζωοδόχου
Πηγής, όπου σύμφωνα με τον θρύλο έγινε το
θαύμα με τα ψάρια, την ημέρα της Αλωσης.
Συνεχίζουμε στην σκεπαστή αγορά της πόλης, το
Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα, όπου θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές, χωρίς να
παραλείψουμε το απαραίτητο παραδοσιακό
"παζάρι". Στον χρόνο αυτό έχουμε την ευκαιρία να
κάνουμε την βόλτα μας και στην Αιγυπτιακή αγορά
( Μισίρ τσαρσί). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα προτείνουμε μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη, περπατώντας στα
γραφικά και πολύβουα σοκάκια της λεωφόρου
Ιστικλάλ, θα ενθουσιαστείτε...

3η ημέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ
ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει
με την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του
χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου, από
θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά
αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή
γέφυρα του Βοσπόρου. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το ανάκτορο Ντολμα Μπαξε,την
τελευταία κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων,
με τη πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην ακτή
του Βοσπόρου .Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο
ιστορικό κέντρο, για να θαυμάσουμε και να
ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής
μέχρι και σήμερα την Του Θεού Αγία Σοφία, την
υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινιανού με
το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της περιβάλλον.
Ακόμη θα δούμε το Μπλε τζαμί, το Βυζαντινό
Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την
Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλη του
Κωνσταντίνου, την Γερμανική κρήνη του 1898,
το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης
(Χιουρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το
βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο
με Οριεντάλ μουσική, παραδοσιακούς χορούς
και τραγούδια.

4η ημέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
ΕΝΥΔΡΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (630χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο
Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο
Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου
εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 'Υμνος το
626 μ.χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο
ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου
θα επισκεφθούμε το Aquarium (ενυδρείο), στο
οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά
είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες
στάσεις καθ'οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.
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Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.
Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 14:00μμ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ

5 ημέρες

ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (630 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση
στις 22:00μμ. Με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα των Κήπων για έλεγχο διαβατηρίων
και ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη.
Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάμε έξω
από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του
Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη νωρίς
το πρωί.
2η ημέρα: Ι.ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ -ΑΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Φτάνουμε νωρίς το πρωί στην Κων/πολη και θα
επισκεφτούμε την Ι.Μονή της Ζωοδόχου Πηγής,
όπου σύμφωνα με τον θρύλο έγινε το θαύμα με τα
ψάρια, την ημέρα της Αλωσης. Συνεχίζουμε στην
σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με
τα 4.000 καταστήματα, όπου θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για αγορές, χωρίς να παραλείψουμε το
απαραίτητο παραδοσιακό "παζάρι". Στον χρόνο
αυτό έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την βόλτα
μας και στην Αιγυπτιακή αγορά(Μισίρ τσαρσί).
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος. Το απόγευμα προτείνουμε μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη, περπατώντας στα γραφικά
και πολύβουα σοκάκια της λεωφόρου Ιστικλάλ, θα
ενθουσιαστείτε...

3η ημέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ
ΜΠΑΞΕ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει
με την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του
χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου, από
θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά
αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή
γέφυρα του Βοσπόρου. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το ανάκτορο Ντολμα Μπαξε,την
τελευταία κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων
,με τη πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην
ακτή του Βοσπόρου .Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο, για να θαυμάσουμε και
να ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής
μέχρι και σήμερα την Του Θεού Αγία Σοφία ,την
υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινιανού με
το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της περιβάλλον.
Ακόμη θα δούμε το Μπλε τζαμί, το Βυζαντινό
Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την
Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλη του
Κωνσταντίνου, την Γερμανική κρήνη του 1898,
το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης
(Χιουρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το
βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο
με Οριεντάλ μουσική, παραδοσιακούς χορούς
και τραγούδια.

4η ημέρα: ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ - ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
Μετά το πρωινό περνάμε την πρώτη κρεμαστή
γέφυρα του Βοσπόρου, αλλάζοντας ήπειρο
φτάνουμε στην Χαλκηδόνα, την πόλη των
"τυφλών"... Ελεύθερος χρόνος στην μεγάλη
αγορά της, και επίσκεψη-προσκύνημα στον
Ι.Ναό της Αγ.Ευφημίας, γνωστής από το θαύμα
της στην 4η Οικουμενική Σύνοδο της
Χαλκηδόνας. Συνεχίζουμε για το λιμάνι του
Μποσταντζί από όπου θα πάρουμε το καράβι
της ιδιωτικής γραμμής για τα μαγευτικά
καταπράσινα Πριγκηπόνησα. Αφιξη στην
Πρίγκηπο και χρόνος ελεύθερος για βόλτα με τις
άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε τις αρχοντικές
ξύλινες επαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους.
Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την
ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι του
θαυματουργού
σε
Χριστιανούς
και
Μουσουλμάνους, Αι-Γιώργη του Κουδουνά, που
βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του νησιού,
από όπου θα θαυμάσουμε την υπέροχη θέα
όλων των νησιών. Γεύμα σε παραθαλάσσια
ψαροταβέρνα. Επιστροφή στην Ευρωπαική
Κων/πολη, όπου από θαλάσσης θα θαυμάσουμε
την ολόφωτη νυχτερινή πόλη με τα μνημεία της.
5η ημέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
ΕΝΥΔΡΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (630χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο
Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο
Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου
εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 'Υμνος το
626 μ.χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο
ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου
θα επισκεφθούμε το Aquarium (ενυδρείο), στο
οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά
είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες
στάσεις καθ'οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό. Συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας.
Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.
Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 14:00μμ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ –ΠΡΟΥΣΑ

5 ημέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
**Απαραίτητη προϋπόθεση για
αναχωρήσεις από τις παραπάνω πόλεις
η συμμετοχή 6 ατόμων
1η ημέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (620 χλμ)
Αναχώρηση στις 06.00 πμ από τα γραφεία μας και
με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα.
Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα
αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική
Θράκη περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και
Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή
της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην
Κωνσταντινούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το
απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την πόλη
περπατώντας στα όμορφα και γραφικά στενά του
πεζόδρομου του Πέραν, θα σας ενθουσιάσει...
2η ημέρα: ΑΓΙΑΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
Ι. ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ- ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΤΗ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
Πρωινό και επίσκεψη στο Αγίασμα της Παναγίας
των Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο
Ακάθιστος 'Υμνος το 626 μ.χ. έπειτα θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής
(Μπαλουκλή), όπου σύμφωνα με το θρύλο, έγινε το
θαύμα με τα ψάρια την ημέρα της Άλωσης. Συνεχίζουμε παράλληλα με τα Θεοδοσιανά τείχη στη
μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί
Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε
δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο "παζάρι". Στη συνέχεια θα περάσουμε με το
λεωφορείο πάνω από την κρεμαστή γέφυρα του
Βοσπόρου και αφού διασχίσουμε ένα μεγάλο
κομμάτι της Ασιατικής Κωνσταντινούπολης θα
φτάσουμε στο λιμάνι Μπόσταντζι από όπου θα
πάρουμε το καράβι ιδιωτικής γραμμής για την
μαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο. Άφιξη στην
Πρίγκηπο και χρόνος ελεύθερος να κάνουμε τον
γύρο του νησιού με τις παραδοσιακές άμαξες με τα
άλογα, για να θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες
επαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους
επιθυμούν προτείνουμε την ανάβαση - προσκύνημα στο μοναστήρι του Αι Γιώργη του Κουδουνά με
τα χιλιάδες θαύματα σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Γεύμα ατομικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή με το κρατικό πλοίο της
γραμμής στην Ευρωπαική ακτή και μετάβαση στο
ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ
ΜΠΑΞΕ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με
την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του
χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου, από
θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά
αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες,
φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα
του Βοσπόρου. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε
το ανάκτορο Ντολμά Μπαξέ, την τελευταία
κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων, με τη
πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του
Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο
ιστορικό κέντρο, για να θαυμάσουμε και να
ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής
μέχρι και σήμερα την Του Θεού Αγία Σοφία, και
την υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινιανού
με το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της περιβάλλον.
Ακόμη θα δούμε το Μπλε τζαμί, τον Βυζαντινό
Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την
Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου, την Γερμανική κρήνη του 1898, το Μίλιον
και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική
έξοδος σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ μουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

5η ημέρα: ΠΡΟΥΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση μέσω
Πανόρμου και Μπίγας με προορισμό τη Λάμψακο
για θα περάσουμε τα στενά του Ελλησπόντου,
απέναντι στην Καλλίπολη. Χρόνος ελεύθερος στο
λιμάνι. Συνεχίζουμε για τα σύνορα, όπου θα γίνει
τελωνειακός έλεγχος, και με ενδιάμεσες στάσεις
καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΥΣΑ (190χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Οικουμενικό μας
Πατριαρχείο στο Φανάρι. Αμέσως μετά αναχωρούμε και διασχίζοντας την τέταρτη μεγαλύτερη
κρεμαστή γέφυρα του κόσμου με 2682 μ. η
οποία ενώνει τις δυο ακτές του κόλπου της
Νικομήδειας θα κατευθυνθούμε προς την πρώτη
πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
την Προύσα, η οποία είναι χτισμένη στις
καταπράσινες πλαγιές του όρους Ολύμπου της
Βιθυνίας. Άφιξη στην Προύσα και περιήγηση της
πόλης. Θα δούμε το μνημείο του Καραγκιόζη, τα
λουτρά του Ιουστινιανού και το περίφημο
Ουλούς Τζαμί του 1399, για να καταλήξουμε στην
πλούσια αγορά με τα γνωστά μπουρνούζια και
πετσέτες καθώς και τα ωραία μεταξωτά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος,
διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Επιλεγμένη διατροφή. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου
μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’
ιδίων.
Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδρομή στα Πριγκιπόνησα, πραγματοποιείται αναλόγως
των καιρικών συνθηκών.
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ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ – ΣΜΥΡΝΗ

5 ημέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
**Απαραίτητη προϋπόθεση για
αναχωρήσεις από τις παραπάνω πόλεις
η συμμετοχή 6 ατόμων
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ (480 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση
στις 06.00πμ. Με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν,
φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και
σύντομη στάση στο κατάστημα αφορολογήτων
ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και
περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα περάσουμε τα
στενά του Ελλησπόντου από την Μάδυτο στο
Τσανάκκαλε, με το ferryboat..Στην περιήγηση μας
θα δούμε τον Πύργο του Ρολογιού από το 1890 για
να καταλήξουμε στο κάστρο Τσιμενλικ μπροστά
στην πολύβουη προκυμαία. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και διαν/ση.
2η ημέρα: ΑΙΒΑΛΙ - ΜΟΧΟΝΗΣΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ (290 χλμ.)
Δια μέσου μιας πανέμορφης διαδρομής στις
κατάφυτες πλαγιές του όρου Ίδη ,συνεχίζουμε για
Αδραμύττιο για να φτάσουμε στο πανέμορφο και
γραφικό Αιβαλι ,τις αλλοτινές Κυδωνιές ,μέσα σε
ένα απέραντο κάμπο από ελαιόδεντρα .Θα
περιηγηθούμε στο Αϊβαλί, στα γραφικά σοκάκια με
τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά
ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζονται ακόμη και
κοσμούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο γραφικό λιμανάκι με
τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα
πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22
μικρά νησάκια διασκορπισμένα στο κόλπο του
Αιβαλιού. Εκεί ακόμη σώζονται ερείπια από το Ναό
των Ταξιαρχών του 1890. Δια μέσου Μενεμένης
φθάνουμε στην πολύπαθη Σμύρνη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Διαν/ση.

3η ημέρα: ΕΦΕΣΟΣ ΚΙΡΚΙΝΤΖΕ ΣΜΥΡΝΗ
(95+95 χλμ.)
Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε νότια, στην
καρδιά της Αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούμε την
Αρχαία Έφεσο. Η αρχαία Έφεσος αποτέλεσε για
πάνω από 1000 χρόνια μια μεγαλούπολη του
ελληνισμού. Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή σε όλο τον αρχαίο κόσμο για
την λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. Τα πρώτα
χριστιανικά χρόνια ήταν ήδη μεγάλη πόλη και
αναφέρεται στις γνωστές προς Εφεσίους επιστολές του αποστόλου Παύλου και ως μία από τις
Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, την Δημόσια Αγορά, το Νύμφαιο, την
Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο
και το Στάδιο. Τριγύρω από την Έφεσο θα επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το ελληνικό χωριό που
αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα
Χώματα» και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά
του και γεύμα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ταβέρνα. Επιστροφή στην Σμύρνη, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΑΙΒΑΛΙ
(135 χλμ.)
Πρωινό και περιήγηση της πόλης ,όπου θα
δούμε το Διοικητήριο με το γραφικό Ρολόι του,
τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική
προκυμαία της Σμύρνης, την Κορντον και τον
παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό. Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια αγορά της πόλης ,το Κεμέραλτι.
Στη συνέχεια του ταξιδίου μας θα επισκεφθούμε
την Αρχαία Πέργαμο, μία από τις λαμπρότερες
πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο Ασκληπιείο, την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου, την
Κόκκινη Αυλή. Στάση για γεύμα εξ ιδίων και
συνεχίζουμε για το Αιβαλι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΑΙΒΑΛΙ -ΤΡΟΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(630 χλμ.)
Μετά το πρωινό μας, επίσκεψη στις αρχαιότητες
της μυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάμου, όπου
θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και το
αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο με τα αλλεπάλληλα
στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορες
φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα
στενά των Δαρδανελίων για να φθάσουμε στην
Καλλίπολη, γενέτειρα της γνωστής σε όλους μας
Σοφίας Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός
έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν,
άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Ημιδιατροφή (πρωινό και
δείπνο καθημερινά στα ξενοδοχεία). Τις ξεναγήσεις περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια, Μάδυτος Τσανάκκαλε και αντίστροφα.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα . Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.
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ΑΙΒΑΛΙ & ΣΜΥΡΝΗ

4 ημέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
**Απαραίτητη προϋπόθεση για
αναχωρήσεις από τις παραπάνω πόλεις
η συμμετοχή 6 ατόμων
1η ημέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΙΒΑΛΙ (690χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση
στις 06.00πμ. Με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν,
φθάνουμε στα σύνορα. Τελωνειακός και
αστυνομικός έλεγχος και σύντομη στάση στο
κατάστημα αφορολογήτων ειδών. Μπαίνοντας
στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την
Κεσάνη, θα διασχίσουμε τα στενά του
Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, με
το ferry-boat. Δια μέσου μιας πανέμορφης
διαδρομής στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη,
συνεχίζουμε για Αδραμύττιο όπου Θα φτάσουμε
στο πανέμορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές,
μέσα σε ένα απέραντο κάμπο από ελαιόδεντρα.
Τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο,
ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση .

3η ημέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
(130+130χλμ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Φώκαια.
Στάση στο γραφικό λιμάνι της με τη μοναδική
ομορφιά που δεν θα μας αφήσει ασυγκίνητους
και στη συνέχεια διαμέσου Μενεμένης &
Κορδελιού, φθάνουμε στην πολύπαθη Σμύρνη.
Περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε το
Διοικητήριο με το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά
ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική προκυμαία
της, το γραφικό Κορντόν και τον παλαιό
Σιδηροδρομικό Σταθμό. Χρόνος ελεύθερος στη
πλούσια αγορά της πόλης, το Κεμέραλτι.
Επιστροφή στο στο Αϊβαλί, διανυκτέρευση.

4η ημέρα : ΑΪΒΑΛΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (690χλμ)
Πρωινό και συνεχίζουμε μέσω Αδραμυτίου για
Τσανάκκαλε. Επίσκεψη στις αρχαιότητες της
μυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάμου, όπου θα
δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και
αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο με τα αλλεπάλληλα
στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορες
φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα
στενά των Δαρδανελίων, για να φθάσουμε στην
Καλλίπολη, γενέτειρα της γνωστής Σοφίας
Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος
και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη αργά
το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

2η ημέρα : ΑΪΒΑΛΙ-ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ
(60+60χλμ)
Πρωινό και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την
Αρχαία Πέργαμο, από τις λαμπρότερες πόλεις της
αρχαιότητας. Θα δούμε το Ασκληπιείο, την
Βασιλική του Αγίου Ιωάννου, χρόνος ελεύθερος
για γεύμα εξ ιδίων και το απόγευμα, θα
περιηγηθούμε στο Αϊβαλί, στα γραφικά σοκάκια με
τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά
ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζονται ακόμη και
κοσμούν το Αϊβαλί ,επίσκεψη στην παλαι ποτέ
εκκλησία του Αγ Γεωργίου και στη συνέχεια θα
καταλήξουμε στον λόφο ΣΕΙΤΑΝ ΣΟΦΡΑΣΙ για μια
πανοραμική θέα της πόλης . . Βόλτα στο γραφικό
λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και
επίσκεψη στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα
σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια διασκορπισμένα
στο κόλπο του Αιβαλιού. Επίσκεψη στον
Ανακαινισμένο Ναό των Ταξιαρχών του 1890.
Επιστροφή στο Αϊβαλί και διανυκτέρευση

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Ημιδιατροφή. Τις ξεναγήσεις
– περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρο συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Μάδυτος - Τσανάκκαλε και
αντίστροφα.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.
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ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

4 ημέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
**Απαραίτητη προϋπόθεση για
αναχωρήσεις από τις παραπάνω πόλεις
η συμμετοχή 6 ατόμων
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (390 χλμ)
Αναχώρηση στις 06.00 πμ από τα γραφεία μας και
με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα.
Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα
αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική
Θράκη στρίβουμε έξω από την Κεσάνη, για να
συνεχίσουμε την διαδρομή μας. Άφιξη στην
Αδριανούπολη νωρίς το μεσημέρι. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στην
κλειστή αγορά (Καπαλί τσαρσί), στον παρακείμενο
πολυσύχναστο πεζόδρόμο με τα ωραία
καταστήματα, και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της
πόλης. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε
επίσκεψη στο μεγαλύτερο τζαμί της πόλης, το
Σελιμιγιέ. Το
απόγευμα
θα
περάσουμε
περπατώντας τις δύο ιστορικές γέφυρες του
Τούντζα και του Εβρου, για να βρεθούμε στο
προάστιο του Κάραγατς, με τον
παλιό
σιδηροδρομικό σταθμό, τα γραφικά και όμορφα
διακοσμημένα καφέ και εστιατόρια στις όχθες των
δύο ποταμών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - Ι. ΜΟΝΗ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για την
Πόλη των πόλεων και η πρώτη μας επίσκεψη θα
είναι το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής
(Μπαλουκλή), όπου σύμφωνα με το θρύλο, έγινε το
θαύμα με τα ψάρια την ημέρα της Άλωσης.
Συνεχίζουμε παράλληλα με τα Θεοδοσιανά τείχη
στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί
Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για αγορές σε
δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων,
χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουμε το
απαραίτητο παζάρι.Στον χρόνο που διαθέτουμε,
προτείνουμε επίσκεψη και στην αγορά των
μπαχαρικών, την Αιγυπτιακή Αγορά με τα χρώματα
και αρώματα της Ανατολής. Νωρίς το απόγευμα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το βραδάκι
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα
όμορφα γραφικά στενά τουπεζόδρομου του
Πέραν, θα σας ενθουσιάσει...

3η ημέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ
ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει
με την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του
χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου, από
θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά
αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές
συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη
κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Αμέσως μετα
ακολουθεί
επισκεψη
και
ξενάγηση
στοανάκτορο Ντολμά Μπαξέ, την τελευταία
κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων, με την
πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του
Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο
ιστορικό κέντρο για να θαυμάσουμε, και να
ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής
μέχρι και σήμερα, την Του Θεού Αγία Σοφία.
Ακολουθεί η υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή του
Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της
περιβάλλον. Ακόμη θα δούμε το Μπλε τζαμί, το
Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό
Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη
στήλη του Κωνσταντίνου, την Γερμανική κρήνη
του 1898, το Μίλιον και τα λουτρά της
Ρωξελάνης
(Χιουρέμ).
Επιστροφή
στο
ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε
νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ μουσική,
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

4η ημέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
ΕΝΥΔΡΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (630χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο
Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο
Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου
εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 'Υμνος το
626 μ.χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο
ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου
θα επισκεφθούμε το Aquarium (ενυδρείο), στο
οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά
είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες
στάσεις καθ'οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Ημιδιατροφή. Τις ξεναγήσεις
– περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρο συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Μάδυτος - Τσανάκκαλε και
αντίστροφα.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

10

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ “BY NIGHT”

4 ημέρες / 2 νύχτες,
βραδινή αναχώρηση

3 ημέρες
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (450 χλμ)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας και μέσω Εγνατίας οδού, άφιξη
στα σύνορα Καστανιών, έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και ελεύθερος
χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζοντας φτάνουμε στο Καραγάτσι
(την παλιά Ορεστιάδα , το μικρό Παρίσι όπως ονομαζότανε κάποτε).
Μετάβαση στην πόλη της Αδριανούπολης με το πάρκο Σιουτλουκ, τα
ποτάμια (Έβρος ,Τούνσας ,Άρδας ),τις γέφυρες ,τα τεμένη, το Καραβάν
Σεράι του Ρουστέμ πασά , το Μπεδεστέν , οι κλειστές αγορές όλα τόσο
δεμένα μεταξύ τους, που μας εντυπωσιάζουν στην πρώτη μας γνωριμία
με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (120 χλμ )
Πρωινό και αναχώρηση προς τις 40 Εκκλησιές(Κιρκλαρελι), μια παλιά
Ελληνική πόλη όπου, εδώ στις αρχές του 20ου αιώνα, η τοπική κοινότητα
αριθμούσε 15.000 Έλληνες! Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ.
Επιστρέφοντας στην Αδριανούπολη θα περιηγηθούμε στην νέα πόλη και
θα σταματήσουμε στο καινούργιο εμπορικό κέντρο της πόλης για
αγορές. Επιστρέφοντας στην παλιά πόλη θα ξεναγηθούμε στο Σελιμιγιέ
Τζαμί το πιο επιβλητικό και μεγαλύτερο της Τουρκίας. Χρόνος ελεύθερος
στην πόλη για γεύμα με τις ανατολίτικες σπεσιαλιτέ της πόλης.
Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ– ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ – ΣΟΥΦΛΙ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (450 χλμ)
Πρωινό και η γνωριμία μας με την Αδριανούπολη συνεχίζεται. Το
Μπεγιαζιτ Β και το Κουλλιε (συγκρότημα κτηρίων του 1488), το όποιο
στεγάζει και το μουσείο υγείας , τα ερείπια του παλατιού του Σαραγι
Τζεντιν, τον πύργο της Δικαιοσύνης, το μνημείο των Βαλκανικών αγώνων,
το αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο καθώς και το χώρο Κίρκ πινάρ
όπου κάθε χρόνο διεξάγονται οι πιο γνωστοί αγώνες παραδοσιακής
πάλης με λάδι. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα περνώντας μέσα από το
Διδυμότειχο και το Σουφλί και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις
φθάνουμε στην πόλη μας.

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (610 χλμ)
Συγκέντρωση και στις 22.00μμ., άμεση αναχώρηση για το Βελιγράδι.
Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, στάση στα αφορολόγητα για τις πιθανές
σας αγορές. Διέλευση των Σκοπιανών και Σέρβικων συνόρων και σε μια
διαδρομή μέσω της Κλεισούρας, περνώντας περιφερειακά των Σκοπιών
και Σερβίας φθάνουμε στο Βελιγράδι, το πρωί.
2η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Ξεκινάμε με επίσκεψη στο μεγαλύτερο χριστιανικό ναό των Βαλκανίων,
τον Άγιο Σάββα, αφιερωμένο στον πρώτο Αρχιεπίσκοπο & Πρίγκιπα, της
μεσαιωνικής Σερβίας. Στην πανοραμική ξενάγηση του Βελιγραδίου. το
Κοινοβούλιο, που μέχρι τη διάλυση της χώρας ήταν το Κοινοβούλιο της
Γιουγκοσλαβίας, το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τον
ιστορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό αλλά και κατεστραμμένα, ακόμα, κτίρια
από τους ΝΑΤΟικους βομβαρδισμούς. Άφιξη στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική
έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, μια περιοχή που
θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και την Μονμάρτη στο Παρίσι, για μια
γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους ήχους τσιγγάνικων βιολιών
και σέρβικων τραγουδιών. Σας προτείνουμε να απολαύσετε το τοπικό
κρασί ή την Σέρβικη μπύρα με συνοδεία τοπικών γεύσεων, στην πιο παλιά
ταβέρνα της πόλης σήμα κατατεθέν της Σέρβικης πρωτεύουσας.
3η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε με ξενάγηση στο Μουσείο Τίτο,
αφιερωμένο στον ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία της χώρας.
Συνεχίζουμε για το Kalemegdan, το φρούριο – κάστρο της πόλης, που
ξεκίνησε από τους Ρωμαίους και επεκτάθηκε από τους Οθωμανούς,
χτισμένο σε υψόμετρο 125 μέτρων από όπου, πανοραμικά θα
θαυμάσουμε το δέλτα των ποταμών Δούναβη και Σάβα, τη φυλακή
Νεμπόισα, εκεί όπου φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων
Βαλκανίων Ρήγας Φερραίος. Θα περπατήσουμε στο κάστρο για να
θαυμάσουμε το μνημείο ευγνωμοσύνης προς τη Γαλλία και το μνημείο
του Νικητή. Στη συνέχεια έχουμε την προαιρετική μας κρουαζιέρα στον
Δούναβη όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το ατμοσφαιρικό και
κινηματογραφικό τοπίο που αγκαλιάζει το Βελιγράδι. Ελεύθερος χρόνος
στον μεγάλο κοσμοπολίτικο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με
πάμπολλα καταστήματα για φθηνές αλλά ποιοτικές αγορές. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορείτε να διασκεδάσετε σε ένα από τα
παραποτάμια νυχτερινά κέντρα ή τα night clubs. Εναλλακτικά, μια
κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό και μουσική στον Δούναβη θα ήταν
ιδανική για μια όμορφη βραδιά.
4η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (610 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση και μέσω Νίς και Σκοπίων, άφιξη
αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο
λεωφορείο του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα ξενοδοχεία.
Επιλεγμένη διατροφή. Τις ξεναγήσεις – περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα. Έμπειρο συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον
γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.
Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά,
αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Η εκδρομή στα Πριγκιπόνησα,
πραγματοποιείται αναλόγως των καιρικών συνθηκών.
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Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο
λεωφορείο. Τη διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Επιλεγμένη διατροφή.
Συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δημοτικοί
φόροι, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.

ΣΟΦΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

3,4 ημέρες
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΟΦΙΑ (310 χλμ)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας για τα σύνορα του Προμαχώνα.
Διέλευση συνόρων και σύντομη στάση για καφέ στην γραφική Κρέσνα,
μέσα στα στενά του Στρυμώνα. Συνεχίζουμε με προορισμό το Μοναστήρι
της Ρίλλας που βρίσκεται σε υψόμετρο 1147 μέτρων. Ξενάγηση στο
μοναστήρι όπου θα δούμε την εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, το
παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, τον μεσαιωνικό πύργο του
Χρέλιο και κυρίως το κομψοτέχνημα του Σταυρού του Ραφαήλ. Το
μοναστήρι στεγάζει επίσης μια πλούσια συλλογή από ανεκτίμητα έγγραφα,
χειρόγραφα και εικόνες, μια εθνογραφική συλλογή κοσμημάτων και χαλιών
καθώς και βιβλιοθήκη με 16.000 βιβλία. Προαιρετικό γεύμα σε
παραδοσιακή ταβέρνα. Συνεχίζοντας, φθάνουμε το απόγευμα στην
Πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας και ελεύθερος χρόνος.
2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ ξενάγηση πόλης
Πρωινό και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στη περιήγηση και
γνωριμία της πόλης. Θα δούμε τη Βουλή ,το Προεδρικό Μέγαρο ,την
Όπερα ,την Εκκλησία σύμβολο της πόλης του Αλεξάνδρου Νέφσκι με τους
χρυσούς θόλους της . Συνεχίζοντας θα δούμε την Πανεπιστημιούπολη , το
μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με την ασβέστη φλόγα , το άγαλμα του
Τσάρου ελευθερωτή, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Κυριακής, τις εκκλησίες
της Αγίας Σοφίας , του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα),και το Θέατρο Ιβάν Βάζωφ.
Χρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης ,η μια επίσκεψη σε ένα
από τα πολλά πολυκαταστήματα η απολάυστε ένα καφέ στη υπέροχη
λεωφόρο Βιτοσα . Επιστροφή στο ξενοδοχείο ,προαιρετική διασκέδαση,
διανυκτέρευση .
3η ημέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (130 + 130 χλμ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Κτισμένη στις όχθες του
ποταμού Έβρου και ανάμεσα σε επτά λόφους είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Βουλγαρίας με σημαντική θέση στην οικονομία, στο εμπόριο και
στις επιστήμες. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, το λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου και το σπίτι του
Λαμαρτίνου. Συνεχίζοντας προς τη νότια πλευρά της παλαιάς πόλης θα
δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο με την πανοραμική θεά προς την πόλη, τον
λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού και το Ιμαρέτ τζαμί.
Ελεύθερος χρόνος για μια γνωριμία με την όμορφη πόλη και επιστροφή
στη Σόφια. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση με φολκλορικό και λαϊκό
πρόγραμμα.
4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (310 χλμ)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην αγορά της
πόλης. Εναλλακτικά μπορείτε εξ ιδίων να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό
Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή το ΜουσείοΚρύπτη του Αλ.
Νέφσκι. Το μεσημέρι αναχώρηση για το Σαντάνσκι, ελεύθερος χρόνος στην
αγορά της πόλης και το απόγευμα αναχωρούμε για Θεσσαλονίκη και άφιξη
νωρίς το βράδυ.

3,4 ημέρες
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – ΟΧΡΙΔΑ (230χλμ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07.00πμ. Μέσω
Έδεσσας και Φλώρινας, άφιξη στο συνοριακό φυλάκιο της Νίκης. Διέλευση
συνόρων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζοντας την
διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το γνωστό αλλοτινό Μοναστήρι, σήμερα
Μπίτολα. Σύντομη στάση στην αγορά της πόλης και μέσω Ρέσνας,
συνεχίζουμε για την γραφική πόλη της Οχρίδας. Άφιξη το απόγευμα και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΟΧΡΙΔΑ - ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΝΑΟΥΜ
Πρωινό και ακολουθώντας μια πανέμορφη παραλίμνια διαδρομή θα
επισκεφθούμε το Βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ, κτίσμα του 10ου
μ.Χ αιώνα με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες του και την μοναδική,
πανοραμική θέα του στη λίμνη. Περιήγηση και ελεύθερος χρόνος για
αγορές σε είδη λαϊκής τέχνης και κοσμήματα που κατασκευάζονται από
λέπια ψαριών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και γεύμα. Το απόγευμα βόλτα
στην προκυμαία της πανέμορφης λίμνης και στο πεζοδρομημένο κέντρο
της πόλης. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΟΧΡΙΔΑ ξενάγηση πόλης
Πρωινό και αναχώρηση για την περιήγηση της γραφικής πόλης. Θα δούμε
το μεγαλοπρεπές άγαλμα των αδερφών Κυρίλλου και Μεθοδίου των
Θεσσαλονικέων, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η οποία
σήμερα, λειτουργεί ως μουσείο, το Αρχαίο Ρωμαϊκό Θέατρο, τα παλιά
αρχοντικά και τα κάστρα της πόλης. Φτάνοντας στη πάνω πλευρά της πόλης
θα έχουμε μια πανοραμική θέα της περιοχής. Ελεύθερος χρόνος για να
περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης. Γεύμα το μεσημέρι
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση των
εκδρομέων, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΟΧΡΙΔΑ - ΣΤΡΟΥΓΚΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (230χλμ.)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το τουριστικό θέρετρο της Στρούγκας,
κτισμένη πάνω στη δυτική όχθη της λίμνης της Οχρίδας. Ένας όμορφος
περίπατος στη λίμνη και μια βόλτα στο γραφικό πεζόδρομο ή στο Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας, θα σας ενθουσιάσουν. Νωρίς το μεσημέρι επιστροφή στο
ξενοδοχείο και γεύμα, αναχώρηση και με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν,
άφιξη στην Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με επιλεγμένη διατροφή όπως αναφέρεται στον
τιμοκατάλογο. Συνοδός του γραφείου μας. Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων δημοτικοί φόροι και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.
Σημείωση: Κατά το τριήμερο πρόγραμμα γίνεται σύμπτυξη της δεύτερης και της τρίτης ημέρας, χωρίς να παραληφθεί τίποτα από το ανωτέρω πρόγραμμα.
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ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ

4,5 ημέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
**Απαραίτητη προϋπόθεση για
αναχωρήσεις από τις παραπάνω πόλεις
η συμμετοχή 6 ατόμων

1η ημέρα:ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (680 χλμ.)
Αναχώρηση στις 06:00π.μ. από το γραφείο μας.
Διασχίζοντας την πανέμορφη κοιλάδα του
Στρυμόνα, και με σύντομη στάση έξω από τη
Σόφια, για φαγητό, συνεχίζουμε για τα
Βουλγαρορουμανικά σύνορα. Μόλις περάσουμε
τη «ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» που ενώνει τη Βουλγαρία
με τη Ρουμανία πάνω από τον Δούναβη,
μπαίνουμε στη Ρουμανία και αφού αφήσουμε
πίσω μας το Τζιούρτζιου, φθάνουμε στο
Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
διανυκτερευση .
2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (Περιήγηση πόλης )
Μετά το πρωινό θα αφιερωσουμε την ημερα μας
για την γνωριμία μας με το Βουκουρεστι, την
πανέμορφη
πρωτεύουσα
της
Ρουμανίας,
αποκαλούμενη και ως <<Παρίσι των Βαλκανίων
>>. Μια πολη βγαλμενη σαν από λαικο παραμύθι
που
βριθεί
από
ιστορικά
αξιοθέατα,
μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και ειδυλλιακά φυσικά
σκηνικά. Θα επισκεφθούμε το παλάτι της Βουλής,
το δεύτερο σε επιφάνεια κτίριο στον κόσμο μετά
το Πεντάγωνο των ΗΠΑ και το Ορθόδοξο
Πατριαρχείο. Στην πανοραμική περιηγηση της
πολης διασχιζοντας τις διαδοχικες πλατειες Uniri,
Univercity, Romana, Victoria και Charles de Gaullel
θα
θαυμασουμε
το
νοσοκομειο
του
Κατακουζηνου, την Ακαδημία των Οικονομικων, το
Προεδρικό Μεγαρο, το μνημειο των Αεροπορων,
την Αψίδα του Θριάμβου και το Κτιριο του Τυπου,
απομιμηση του πανεπιστημίου Λομονοσοφ της
Μοσχας. Επισκεψη στο μοναδικο στο ειδος του
Μουσειο του χωριου, ένα θεματικο παρκο γυρω
από την λιμνη Χερεστραου με αναπαρασταση
οικιστικου περιβαλλοντος από ολη την Ρουμανική
επικρατεια. Διασχιζοντας την λεωφορο Κισελεφ (η
οποια παρομοιαζεται με το Sans Elysee των
Παρισιων),και την calea Victoria καταλήγουμε στην
πλατεια της Επαναστασης του 1989, γυρω από την
οποια βρισκονται το Μεγαρο Μουσικής του
Βουκουρεστιου το Ρουμανικο Ατενεουμ, τα
Ανακτορα της Βασιλικης Οικογενειας που σημερα
φιλοξενει την εθνικη Πινακοθηκη ,

την Βιβλιοθηκη τουΕθνικου Πανεπιστημιου με
το αγαλμα του εφιππου Βασιλια Καρολου Α, και
το κτιριο που στεγαζε τα γραφεια του
καθεστωτος Τσαουσεσκου.
Σταση
για
φωτογραφιες και στην συνεχεια της περιήγησης
μας θα δουμε την Λεσχη Αξιωματικων το
Εθνικο θεατρο ,την Οπερα ,τη Στρατιωτική
Ακαδημία
και
τo
Παλάτι
του
Κατακουζηνού.Καταλήγουμε στην παλια πολη
οπου θα δουμε το ιστορκο χανι Μανουκ , το
εναπομειναν τμήμα της κατοικίας του
περιβοητου κομη Δρακουλα Βλαντ Τσεπες με
την προτομή του στην εισοδο του κτιριου και
στην συνεχεια
την εκκλησία της
Σταυρουπόλεως που χτίστηκε από Έλληνα
μοναχό και σήμερα είναι προστατευόμενο
μνημείο της UNESCO. Χρονος ελευθερος στη
διαθεση των εκδρομεων .Σας προτεινουμε να
δοκιμασετε μια τοπικη μπυρα και γευστικα
εδεσματα στο caru cu bere την παλαιοτερη
μπυραρια της πολης από το 1879. Eπιστροφή
στο ξενοδοχείο ,διανυκτέρευση .
3η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ
(140+140χλμ.)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά
Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την Κοιλάδα
Πράχωβα, φθάνουμε στη Σιναια, όπου θα
επισκεφθούμε το Ανάκτορο του Κάρολου Α, ο
πρώτος Βασιλιάς της Ρουμανίας, Ανάκτορο
γνωστό ως Πελες. Οι συλλογές σπανίων
αριστουργημάτων που κοσμούν τα δωμάτια
του Παλατιού, το καθιστούν ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα Ανάκτορα της Ευρώπης. Στη
συνέχεια θα δούμε το ομώνυμο μοναστήρι, που
χτίστηκε από τον Κατακουζηνό, πάνω σε μία
πέτρα που έφερε από το Όρος Σινά, εξ’ ου και η
ονομασία της περιοχής. Συνεχίζουμε για το
Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε τον Πύργο με το
ίδιο όνομα, γνωστό και σαν Πύργος του
Δράκουλα. Από εκεί θα μεταβούμε στο
Μπρασώβ, όπου θα θαυμάσουμε τα κτίσματα
του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Μπισέρικα
Νεάγρα (Μαύρη Εκκλησιά) τη μεγαλύτερη
εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού από τη Βιέννη έως
την Κωνσταντινούπολη, το Δημαρχείο, τον
Πύργο με το Ρολόι, την Κεντρική Πλατεία.
Επιστροφή στο Βουκουρέστι ,διανυκτέρευση

4η ημέρα : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρωινό, θα επισκεφτούμε το Παλάτι της
Άνοιξης, την φαραωνικων διαστασεων κατοικία
της οικογενειας Τσαουσεσκου,
το οποιο
καταλαμβανει μια εκταση 1400 στρεμματων .
Στην συνεχεια θα απολαυσουμε τον καφε μας ή
καποια από τα γευστικα ροφήματα και
εδεσματα του Hard rock café που βρισκεται στο
παρκο Χερεστραου και είναι ένα από τα πιο
ομορφα της Ευρωπης. Για την συνεχεια τι
καλύτερο από μια επίσκεψη στο Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας . Από ελέφαντες μέχρι
πεταλούδες και από καμηλοπαρδάλεις μέχρι
ψάρια θα διευρύνουν τους ορίζοντες σας
σχετικά με τους συγκατοίκους μας στον πλανήτη
Γη. Τα παιδιά και οι λάτρες της φύσης θα
καταγοητευτούν. Χρονος ελευθερος στην παλιά
πόλη ή βολτα στο μεγαλυτερο εμπορικο κεντρο
του Βουκουρεστιου Afi . Επιστροφη στο
ξενοδοχειο ,διανυκτερευση .
5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(680 χλμ.)
Η τελευταία ημέρα της εκδρομής. Μετά το
πρωινό ξεκινάμε για Τζιουρτζιού, Ρούσε, Πλέβεν,
Σόφια, Κουλάτα, Προμαχώνα και το βράδυ, μετά
τις καθορισμένες στάσεις για φαγητό και καφέ
εξ’ ιδίων στα ίδια με τα κατά την μετάβαση μας
σημεία, φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Επιλεγμένη διατροφή. Συνοδό-αρχηγό του
γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων ,Δημοτικούς φόρους, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό,
προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.
Σημείωση : Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του προγράμματος

13

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ

4,5 ημέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
**Απαραίτητη προϋπόθεση για
αναχωρήσεις από τις παραπάνω πόλεις
η συμμετοχή 6 ατόμων
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (610 χλμ.)
Αναχώρηση στις 06:00 π.μ. από τα γραφεία μας.
Περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια,
φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των
συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία.
Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για
ξεκούραση. Πριν την βραδινή έξοδο, θα έχουμε το
Belgrade by night, όπου μέσα από το λεωφορείο
θα θαυμάσουμε τα ολόφωτα κτίρια και τις γέφυρες
της πόλης, μιας πόλης πληγωμένης στο πέρασμα
της ιστορίας που στέκει όμως μέχρι σήμερα
περήφανη κι αγέρωχη.
2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό & ξεκινάμε την πανοραμική ξενάγηση του
Βελιγραδίου. Θα δούμε το Μουσείο Τίτο,
αφιερωμένο στον ηγέτη που σημάδεψε την
ιστορία της χώρας, τον Άγ.Σάββα (μεγαλύτερος
χριστιανικός ναός των Βαλκανίων), αφιερωμένος
στον πρώτο Άγιο και αρχιεπίσκοπο της Σερβίας, το
Κοινοβούλιο, που μέχρι τη διάλυση της χώρας
ήταν το Κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το
Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο,
τη νέα πόλη και θα καταλήξουμε στο Kalemegdan,
το φρούριο– κάστρο της πόλης, που ξεκίνησε από
τους Ρωμαίους και επεκτάθηκε από τους
Οθωμανούς, χτισμένο σε υψόμετρο 125 μέτρων
και πανοραμικά θα θαυμάσουμε το δέλτα των
ποταμών Δούναβη και Σάβα, τη φυλακή Νεμπόισα,
εκεί όπου φυλακίστηκε ο οραματιστής των
ενωμένων Βαλκανίων Ρήγας Φερραίος.

Θα περπατήσουμε στο κάστρο για να
θαυμάσουμε το μνημείο ευγνωμοσύνης προς
τη Γαλλία και το μνημείο του Νικητή. Μην
παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με
πάμπολλα καταστήματα για φθηνές αλλά
ποιοτικές αγορές. Στη συνέχεια έχουμε την
προαιρετική μας κρουαζιέρα στον Δούναβη
όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το
ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό τοπίο που
αγκαλιάζει το Βελιγράδι. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική έξοδος σε
παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, μια
περιοχή που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και
την Μονμάρτη στο Παρίσι. Μια γνωριμία με το
νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους ήχους
τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών.
Εναλλακτικά, μια κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό
και μουσική στον Δούναβη θα ήταν ιδανική για
μια όμορφη βραδιά.

Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
Κρούσεντολ (16οςαι) στη Φρούσκα Γκόρα και το
Σρέμσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci). Νωρίς το
απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι και το
βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε το
τοπικό κρασί ή την Σέρβικη μπύρα με συνοδεία
τοπικών γεύσεων, στην πιο παλιά ταβέρνα της
πόλης σήμα κατατεθέν της Σέρβικης
3η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ (90+90χλμ) πρωτεύουσας.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την
πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της 4η ημέρα : ΑΒΑΛΑ & ΖΕΜΟΥΝ
Βοϊβοντίνα. Μέσα από μια υπέροχη διαδρομή, Μετά το πρωινό συνεχίζουμε τη ξενάγηση, στο
φτάνουμε στην πόλη, η οποία μοιάζει σα να μουσείο ΤΙΤΟ, στο αρχοντικό της Ljubica, στο
ξέφυγε από παραμύθι και αποπνέει αέρα μουσείο Nikola Tesla, στο λόφο ΑVALA, με το
Αυστροουγγαρίας. Θα δούμε το κάστρο πύργο και το μνημείο, ακολουθεί ένας
Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό περίπατος στη πάλαι ποτέ εμπορική και
Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό αριστοκρατική συνοικία ΖΕΜUN, όπου οι
ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο Έλληνες έχτισαν τα αρχοντικά τους όσο
χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο όπου μέχρι ανθούσε το εμπόριο με παραδοσιακά σπίτια,
σήμερα δεσπόζει το κτίριο, όπου στέγαζε το γραφικά σοκάκια και υπαίθριες αγορές, που
δίνει μια διαφορετική πινελιά στη μεγαλούπολη.
αλλοτινό Ελληνικό σχολείο.
Η υπόλοιπη ημέρα, ελεύθερη στην πόλη του
Βελιγραδίου. Το
βράδυ
μπορείτε
να
διασκεδάσετε σε ένα από τα παραποτάμια
νυχτερινά κέντρα η τα night clubs.
5η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(610 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση και μέσω
Νίς και Σκοπίων, άφιξη αργά το βράδυ στην
Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές - μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. Επιλεγμένη διατροφή. Συνοδό - αρχηγό του γραφείου
μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δημοτικοί φόροι, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό,
προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.
Σημείωση : Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών. Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα.
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ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ

5 ημέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
**Απαραίτητη προϋπόθεση για
αναχωρήσεις από τις παραπάνω πόλεις
η συμμετοχή 6 ατόμων
1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και
μέσω Εγνατίας οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη,
Καστοριά
και
κατευθυνόμαστε
προς
Κρυσταλλοπηγή.
Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις άφιξη αργά το απόγευμα στο μοναδικό
Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη 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 Ντουμπρόβνικ, άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα
πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο και
στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από όπου θα
θαυμάσουμε
την
εξαιρετική
θέα
της
παλιάς.Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες
πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα
μνημεία και τα υπέροχα τείχη, ένας από τους
σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της
Μεσογείου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας
θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη
έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο
Μόσταρ (137 χλμ.), την πόλη που έμβλημά της
έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του
Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και
Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά
στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη,
παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με τη
δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Και όλα αυτά στις όχθες του Νέρετβα με τα
επτά εντυπωσιακά γεφύρια που ενώνουν το
Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ
η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10
ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο
της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό
λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια
ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος
χρόνος για να περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά
στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο.

5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την
πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα. Θα
περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με
τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως
έναν από τους μεγαλύτερους και πιο
εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα
Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, το
αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή
κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα του
Γεώργιου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας,
το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του
πανεπιστημίου. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τις
όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα
νερά και την πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω
Πόγραδετς προς τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής
για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ
ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική
μας εκδρομή στην 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 τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη
συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτςαπ΄όπου θα
πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην
Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως 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, δάση και
αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της νησιωτικής
Δαλματίας. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.

Περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορία. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

3 ημέρες
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ (500 χλμ.)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00, και με ενδιάμεσες στάσεις για
καφέ και φαγητό φθάνουμε στην Αθήνα και ξεκινάμε μια οδική περιήγηση
σε κάποια από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του ιστορικού κέντρου. Την
πλατεία Συντάγματος με την Βουλή, τον εθνικό κήπο, το Ζάπειο Μέγαρο, το
Παναθηναικό στάδιο, τις Στήλες του Ολυμπίου Διός. Άφιξη στο ξενοδοχείο
τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ βόλτα στην Πλάκα και το
Μοναστηράκι. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: καρναβάλι στην ΠΑΤΡΑ ( 430 χλμ.)
Αμέσως μετά το πρωινό αναχωρούμε για να περάσουμε μια μέρα γεμάτη
διασκέδαση χαρά γέλιο. Στην Πάτρα την πόλη όπου γίνεται το μεγαλύτερο
καρναβάλι της χώρας μας θα ζήσουμε αξέχαστες ώρες. Η παρέλαση του
καρναβαλιού, η κατάλληλα στολισμένη πόλη θα μας φιλοξενήσει μέχρι το
απόγευμα που θα πάρουμε τον δρόμο για την Αθήνα. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - ΙΔΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ - ΘΕΣ/ΚΗ ( 500 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση με επίσημο ξεναγό στο νέο
υπερσύχρονο μουσείο της Ακρόπολης και στη συνέχεια στον αρχαιολογικό
χώρο της Ακρόπολης. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χρόνος ελεύθερος για να
περιηγηθούμε στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που το
περιβάλλουν. Αναχώρηση για το ταξίδι της επιστροφής. Άφιξη το βράδυ
στη Θεσσαλονίκη

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις
σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Πρωινό. Περιηγήσεις και μεταφορές που αναφέρονται
στο πρόγραμμα και την ξενάγηση στο μουσείο και στην Ακρόπολη. Αρχηγό-συνοδό.
Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και οτιδήποτε
προαιρετικό. Φόρος διαμονής.

3 ημέρες
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΠΑΤΡΑ (467χλμ.)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00 και διαμέσου της Εγνατίας Οδού
κάνουμε την πρώτη μας στάση για καφέ έξω από τα Γιάννενα. Συνεχίζουμε
τη διαδρομή μας, και φτάνουμε στην Αμφιλοχία όπου θα έχουμε χρόνο για
γεύμα εξ ιδίων. Ταξιδεύοντας πλέον στην Ιόνια οδό και αφού περάσουμε
από την Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, θα φθάσουμε στα Καμίνια της Πάτρας ( 14
χλμ. από την Πάτρα ), όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. Ξεκούραση και αναχωρούμε για την πόλη της Πάτρας για να
περπατήσουμε στην στολισμένη πόλη και να πάρουμε μια πρώτη γεύση της
αποκριάτικης ατμόσφαιρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ ( 40 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Κατόπιν θα έχουμε χρόνο στην Πάτρα που σήμερα
έχει την τιμητική της. Η μεγάλη παρέλαση με τα εντυπωσιακά άρματα, οι
χιλιάδες χορευτές, οι ακόμα περισσότεροι θεατές, οι σοκολατορίχτες, το
κυνήγι του χαμένου θησαυρού, τα “μπουρμπούλια”, τα δεκάδες πάρτυ, ο
χαρτοπόλεμος και όλο το κρυμμένο μυστήριο πίσω από κάθε μάσκα,
συγκεντρώνονται σε μια πόλη που ξέρει να το απολαμβάνει μοναδικά!
Αφού παρακολουθήσουμε και την τελετή λήξης με το κάψιμο του βασιλιά
καρνάβαλου, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ (άλευρομουτζουρώματα) –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (480χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αφού περάσουμε από τη Ναύπακτο, θα
σταματήσουμε στο Γαλαξίδι. Την Καθαρά Δευτέρα στο Γαλαξίδι οι κάτοικοι
και οι επισκέπτες κατεβαίνουν στην αγορά, όπου γίνεται το
"μουντζούρωμα" και το "αλεύρωμα". Δηλαδή από σακούλες, που άλλες είναι
γεμάτες με φούμο και άλλες με αλεύρι ρίχνουν οι εορταστές στους
ανυποψίαστους και μεταξύ τους. Μ΄αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο οι
Γαλαξιδιώτες εορτάζουν το τέλος της Αποκριάς μα και την έναρξη της
Ελληνικής Ορθόδοξης Σαρακοστής . Συνεχίζουμε την διαδρομή μας με
στάση έξω από την Λαμία, για γεύμα εξ ιδίων. Κατόπιν άφιξη στην πόλη μας,
έχοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από το τριήμερο μας στο πατρινό
καρναβάλι.

Περιλαμβάνονται: Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Περιηγήσεις όπως
το πρόγραμμα. Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Πρωινό. Αρχηγό –
συνοδό του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Φόρος διαμονής.
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ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ελάτη – Περτούλι - Τύρναβος

3 ημέρες
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (300 χλμ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08.00 αναχώρηση. Άφιξη στο
γραφικό Περτούλι, μια πανέμορφη περιοχή της Ανατολικής Πίνδου,
χτισμένη σε υψόμετρο 1200 μέτρων, εδώ θα χαρούμε τις φυσικές ομορφιές
και συνεχίζουμε για την Ελάτη, γραφικό χωριό και γνωστό κοσμοπολίτικο
θέρετρο σε υψόμετρο 950 μέτρων. Το όνομά της το οφείλει στα πολλά
έλατα της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό γεύμα.
Κατεβαίνοντας θα πιούμε τον καφέ μας στην όμορφη πόλη των Τρικάλων,
και συνεχίζουμε για Καλαμπάκα, πόλη, χτισμένη στις ρίζες του βράχου των
Μετεώρων και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για
γνωριμία με την πόλη. Διαν/ση.
2η ημέρα : ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ( 140 χλμ.)
Πρωινό και επίσκεψη στον Ιερό βράχο των Μετεώρων. Θα δούμε τη Μονή
Βαρλαάμ και το Μοναστήρι
του Αγίου Στεφάνου. Αναχώρηση για τη
Λίμνη του Νικόλαου Πλαστήρα που βρίσκεται 25 χλμ. δυτικά της
Καρδίτσας. Μια πανέμορφη λίμνη αγκαλιασμένη από τα καταπράσινα
βουνά που καθρεπτίζονται στα νερά της και τους αρκετούς χείμαρρους με
τα κρυστάλλινα νερά που καταλήγουν σ’ αυτήν. Συνεχίζουμε, πίνοντας τον
καφέ μας στο Αγνάντι και το μεσημέρι γεύμα εξ’ ιδίων με ψάρι στα
κάρβουνα στην πλαζ Λαμπερού, που βρίσκεται δίπλα στη Λίμνη. Το
απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στην πλατεία της Καρδίτσας.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.
3η ημέρα : ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤYΡΝΑΒΟΣ (ΜΠΟΥΡΑΝΙ) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(330 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τον Τύρναβο, να παρακολουθήσουμε το έθιμο
του «Μπουρανίου» που λαμβάνει χώρα την Καθαρά Δευτέρα. Συνεχίζοντας
την επιστροφή μας με στάση για καφέ καθοδόν , επιστρέφουμε στη
Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Διαμονή σε
επιλεγμένο ξενοδοχείο. πρωινά. Περιηγήσεις του προγράμματος. Αρχηγό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Τα επιπλέον γεύματα, εισόδους μουσείων, προαιρετικές
εκδηλώσεις. Φόρος διαμονής.

3 ημέρες
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΚΑΝΟΝΙ
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ (380χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 7.00 και αναχώρηση για την
Ηγουμενίτσα. Μετά από τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή φτάνουμε
στο λιμάνι απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το όμορφο νησί της Κέρκυρας.
Άφιξη στο Νησί των Φαιάκων και θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με τις
ομορφιές του ιστορικού κέντρου της πόλης και συνεχίζουμε την περιήγηση
μας στο φημισμένο Κανόνι. Εδώ θα θαυμάσουμε το εκκλησάκι της
Παναγίας των Βλαχερνών και το ξακουστό Ποντικονήσι. Το απόγευμα θα
καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι όπου θα επισκεφτούμε σε μια από
τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, το ξακουστό Αχίλλειο.
Μεταφορά στη πόλη της Κέρκυρας όπου θα επισκεφθούμε την Εκκλησία
του Αγίου Σπυρίδωνα – Πολιούχου της Κέρκυρας - , το Παλιό και στην
μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων , την πλατεία Σπιανάδα, με το Μουσείο
Ασιατικής Τέχνης και τον περίφημο πεζόδρομο ‘Λιστόν’. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, όπου και θα δειπνήσουμε. Απόψε το βράδυ
θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις Καρναβαλικές
Εκδηλώσεις του Δήμου Κέρκυρας στην όμορφη πλατεία, όπου θα δούμε
την παρέλαση με τις Βενετσιάνικες Στολές που καταλήγει στο Δημαρχείο της
πόλης και θα ζήσουμε την ατμόσφαιρα του Βενετσιάνικου Καρναβαλιού
στην Κέρκυρα. Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
3η ημέρα : ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (400χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη Παλαιοκαστρίτσα. Το
παραλιακό χωριό βρίσκεται Βορειοδυτικά της πόλης και νότια του
Βυζαντινού Κάστρου του Αγγελοκάστρου. Μελετητές ισχυρίζονται πως εδώ
ήταν η πρωτεύουσα των Φαιάκων, όπου η Ναυσικά βρήκε τον Οδυσσέα.
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας.
Αναχώρηση για το λιμάνι απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για την
Ηγουμενίτσα. Με διάφορες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση
επιστρέφουμε στην πόλη μας γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις.

Περιλαμβάνονται: Τη μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Τις περιηγήσεις
που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Τις
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. – Ημιδιατροφή - Τα εισιτήρια του F/B για
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.
Δεν περιλαμβάνονται: Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι
μουσείων, νυχτερινών κέντρων. Φόρος διαμονής.
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ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Παναγία Προυσιώτισσα – Λουτρά Υπάτης
Μ. Αγάθωνος – Τύρναβος

3 ημέρες

ΧΑΛΚΙΔΑ

Ένα αξέχαστο καρναβάλι.
Ένα υπερθέαμα μέσα στη θάλασσα.

3 ημέρες

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ – ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
ΛΑΜΙΑ (350 χλμ)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας. Μέσω Λάρισας (στάση για
καφέ), Λαμίας, φθάνουμε στα Λουτρά Υπάτης, για ένα παραδοσιακό
καφεδάκι, στην γραφική πλατεία του χωριού. Επόμενος σταθμός το
ανδρικό μοναστήρι του Όσιου Αγάθωνα, με πολλά κειμήλια και το μουσείο
Φυσικής Ιστορίας. Συνεχίζουμε για Λαμία όπου και το ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Ξεκούραση. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη.
Διανυκτέρευση.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΚΟΠΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ (420 χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00 και µε ενδιάμεση στάση
φθάνουμε στη Γλυφα απ’ όπου θα πάρουμε το καραβάκι για να
περάσουμε στον Αγιόκαμπο στην Εύβοια. Κατευθυνόμαστε νότια για να
επισκεφθούμε στο Προκόπι το μοναστήρι του Αϊ Γιάννη του Ρώσου, όπου
βρίσκεται και το θαυματουργό λείψανο του Αγίου. Θα γευματίσουμε εξ’
ιδίων καθ’ οδών. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας προς Χαλκίδα, όπου και το
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος για µια πρώτη
γνωριμία µε την όµορφη πόλη. ∆ιαν/ση.

2η ημέρα : ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (200 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το όμορφο Καρπενήσι. Στάση για καφέ και
γνωριμία με την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ευρυτανίας. Στην συνέχεια
μετάβαση στην Μονή Προυσιώτισσα, χτισμένη σε απότομο βράχο που
έχτισαν το 829 μχ . οι μοναχοί Διονύσιος και Τιμόθεος και οι οποίοι έφεραν
την εικόνα της Παναγίας από την Προύσα της Μικράς Ασίας, που σώθηκε
από θαύμα στην περίοδο των εικονομαχιών. Γεύμα καθ’ οδών εξ ιδίων και
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Δείπνο εξ ιδίων με προαιρετική
διασκέδαση. Διανυκτέρευση.

2η ηµέρα : ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ (160χλμ.)
Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για ξενάγηση μέσα από το
λεωφορείο στην πόλη της Αθήνας, όπου και θα γνωρίσουμε τα
βασικότερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας, όπως το Παναθηναϊκό Στάδιο,
τον Βασιλικό Κήπο, την Βουλή των Ελλήνων, την πλατεία Συντάγματος, το
μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, τα Πανεπιστήμια, το Προεδρικό Μέγαρο,
το Ζάππειο, τις Στήλες Ολυμπίου Διός, την Ακρόπολη, την αρχαία Αγορά.
Τέλος, επίσκεψη στο πάρκο του Νότου, το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, μια από τις ποιο όμορφες εκπλήξεις της πρωτεύουσας
με 210.000 μ2 πρασίνου. Καταλήγουμε στην γραφική Πλάκα. Χρόνος
ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων και βόλτα στα στενά της. Επιστέφουμε στην
Εύβοια. Στην Χαλκίδα θα δούμε ένα υπερθέαμα μέσα στη θάλασσα που
μετατρέπεται μια θεατρική σκηνή, όπου κυριαρχούν η φωτιά, το νερό, τα
ηχητικά και φωνητικά εφέ. Είναι η « τιτανομαχία στον Ευβοϊκό» η μοναδική
τελετή λήξης του θαλασσινού καρναβαλιού στη Χαλκίδα. Διαν/ση.

3η ημέρα : ΛΑΜΙΑ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (350χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για Τύρναβο. Άφιξη και παρακολούθηση των
ξέφρενων καρναβαλικών εκδηλώσεων του παραδοσιακού «Μπουρανίου».
Γεύμα εξ ιδίων και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ φτάνουμε στη
Θεσσαλονίκη.

3η ηµέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (430 χλµ.)
Πρωινό και καλή σαρακοστή. Σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα μέχρι το
όμορφο τουριστικό θέρετρο της Εύβοιας την Ερέτρια. Θα έχουμε χρόνο
ελεύθερο για να πιούμε τον καφέ μας και να επισκεφθούμε το γραφικό
νησάκι των ονείρων, που στολίζει τη θάλασσα της μικρής πόλης. Και η
επιστροφή μας αρχίζει. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε το
βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε
επιλεγμένο ξενοδοχείο. Πρωινό. Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Εισόδους μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρος
διαμονής.

Περιλαμβάνονται: Τις μεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις
σε επιλεγµένο ξενοδοχείο. Πρωινό . Τα εισιτήρια του πλοίου Γλυφα - Αγιοκαμπος. Τις
περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. Αρχηγό – συνοδό του
γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρος διαμονής .
18

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ

Παρέλαση κομιτάτου στην
Πρέβεζα /Καρναβάλι Λευκάδας

Πάργα – Σύβοτα

3 ημέρες
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ (460 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 08:00. Δια μέσω Γρεβενών (στάση για
καφέ) -Ιωαννίνων φτάνουμε στο περίφημο γεφύρι της Άρτας, γνωστό για τη
σπάνια αρχιτεκτονική του και το θρύλο του πρωτομάστορα. Συνεχίζοντας
φτάνουμε στην Βασιλική, Λευκάδος όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και
βόλτα. Επόμενη στάση για γεύμα στα Σύβοτα Λευκάδας .Άφιξη στο
ξενοδοχείο μας .Τακτοποίηση στα δωμάτια. Ξεκούραση. Το απόγευμα θα
γνωρίσουμε την πόλη της Λευκάδας . Χρόνος ελεύθερος για μια περιήγηση
στην πόλη. Δείπνο. Διαν/ση.
2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ – ΝΥΔΡΙ / κρουαζιέρα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Νυδρί, απ’ όπου θα πάρουμε
το καράβι για την προαιρετική κρουαζιέρα μας στο Σκορπιό, το νησί του
Ωνάση, στη σπηλιά του Παπανικολή και στη Μαδουρή το νησί του
Βαλαωρίτη ( Πριγκηπονήσια)(αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες).
Επιστροφή στη Λευκάδα όπου θα παρακολουθήσουμε το Λευκαδίτικο
καρναβάλι που είναι αντάξιο πολλών καταξιωμένων
μεγάλων
διοργανώσεων, στεφανωμένο με τον υπέρμετρο ζήλο των καρναβαλιστών.
Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο. Διαν/ση.
3η ημέρα : ΛΕΥΚΑΔΑ – ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(440 χλμ)
Πρωινό και η μέρα της επιστροφής μας δίνει την δυνατότητα να
γνωρίσουμε κομμάτια της Θεσπρωτικής γης. Πρώτος σταθμός η Πάργα
καταπράσινη με το βενετσιάνικο κάστρο της, το νησάκι της Παναγίας μας
περιμένει. Χρόνος ελεύθερος. Επόμενος σταθμός μας τα Σύβοτα που
αποτελούν πόλο έλξης για επισκέπτες απ όλο τον κόσμο για την φυσική
τους προίκα, τις όμορφες ακρογιαλιές με τα καταγάλανα νερά. Χρόνος για
να γνωρίσουμε τον χώρο και να ευχαριστηθούμε τον καφέ μας.
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας καταλήγουμε στη θρυλική πόλη των
Ιωαννίνων. Στα σκιερά πλατάνια του Μώλου μπορούμε να γευματίσουμε (εξ
ίδιων) η να επισκεφτούμε προαιρετικά το νησάκι της Κυρά Φροσύνης.
Επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στη πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Τις 2
διανυκτερεύσεις. Ημιδιατροφή. Περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον
γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.
Φόρος διαμονής.

3 ημέρες
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (430 χλμ)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08:00. Στάση καθοδόν για καφέ, και
ακολούθως μέσω Ιωαννίνων επισκεπτόμαστε το Μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων Π. Βρέλη. Επόμενος σταθμός μας το θρυλικό γεφύρι της
Άρτας για αναμνηστικές φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας,
που βρίσκεται στην Πρέβεζα. Τακτοποίηση. Ξεκούραση. Νωρίς το
απόγευμα θα βρεθούμε στο κέντρο της πόλης όπου γίνετε ένα υπαίθριο
καρναβαλίστικο πάρτι. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη με
άρματα παρέλαση του κομιτάτου. Σημείο αναφοράς, το κέφι, ο ρυθμός, οι
απίστευτες μεταμφιέσεις, το πάθος και η αγάπη των καρναβαλιστών
μετέτρεψαν την πόλη στον απόλυτο Ηπειρώτικο καρναβαλίστικό
προορισμό. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα : ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ (100 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για να μεταφερθούμε στο κοσμοπολίτικο Νυδρί,
όπου μπορείτε να πάρετε μέρος σε μίνι προαιρετική κρουαζιέρα στα
Πριγκηπονήσα. Θα γνωρίσουμε το Μεγανήσι, την Μαδουρή, το νησί του
Βαλαωρίτη, τον Σκορπιό νησί του Ωνάση. Συνεχίζουμε για την πόλη της
Λευκάδας όπου θα περιηγηθούμε στα γραφικά στενά και θα
παρακολουθήσουμε την Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση αρμάτων και
πεζοπόρων, κατά μήκος της κεντρικής αγοράς της πόλης. Χρόνος
ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων σε κάποια παραδοσιακή ταβέρνα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα : ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(440 χλμ)
Πρωινό. Η μέρα της επιστροφής μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουμε
κομμάτια της Θεσπρωτικής γης. Πρώτος σταθμός η Πάργα καταπράσινη
με το βενετσιάνικο κάστρο της, το νησάκι της Παναγίας μας περιμένει.
Χρόνος ελεύθερος. Επόμενος σταθμός μας τα Σύβοτα που αποτελούν
πόλο έλξης για επισκέπτες απ όλο τον κόσμο για την φυσική τους προίκα,
τις όμορφες ακρογιαλιές με τα καταγάλανα νερά. Χρόνος αρκετός για να
γνωρίσουμε τον χώρο και να ευχαριστηθούμε τον καφέ μας. Συνεχίζοντας
τη διαδρομή μας καταλήγουμε στη θρυλική πόλη των Ιωαννίνων. Στα
σκιερά πλατάνια του Μώλου μπορούμε να γευματίσουμε (εξ ίδιων) η να
επισκεφτούμε προαιρετικά το νησάκι της Κυρά Φροσύνης. Επιστροφή.
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στη πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε
επιλεγμένο ξενοδοχείο. Διατροφή. Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν
αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος. Φόρος διαμονής.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 0933Ε60000081900 DIESEL TRAVEL

Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα καθώς
και τις διαδικασίες άσκησής τους, µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων µερών, δηλαδή
του Γραφείου και των Πελατών. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να τους
µελετήσετε προσεκτικά.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Το Γραφείο σχεδιάζει, ρυθµίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο
πρόγραµµα που έχει δηµοσιευθεί ή στο πρόγραµµα που έχει συµφωνηθεί µε τους
πελάτες, έναντι ενός τιµήµατος( τιµής). Η τιµή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που
περιγράφονται, στην ισοτιµία ξένων νοµισµάτων µε το ευρώ και τις τιµές ναύλων,
κοµίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά τη σχεδίαση και την κοστολογική
υπηρεσία. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των τιµών
που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σε περίπτωση µεταβολών του κόστους µεταφοράς,
των καυσίµων και αλλαγών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
Τροποποιήσεις στοιχείων του ταξιδιού
Α) Αν και το Γραφείο προσπαθεί απαρέγκλιτα να τηρήσει το πρόγραµµα του
οργανωµένου ταξιδιού σχεδιάζοντας νωρίτερα κάθε λεπτοµέρεια, υπάρχει το
ενδεχόµενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιµοποίησης
τρίτων ως προµηθευτών επί των οποίων δεν έχει άµεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και
ναυτιλιακές
εταιρείες,
ξενοδοχεία,
µεταφορικές
και
άλλες
τουριστικές
επιχειρήσεις, οι οποίοι είναι δυνατόν να µην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Λόγω του καθαρά διαµεσολαβητικού του ρόλου οι ευθύνες του Γραφείου
εντοπίζονται µόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναµιών. Παρά το
σαφή διαµεσολαβητικό του ρόλο το Γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του, δε µπορεί όµως να θεωρηθεί
υπεύθυνο για ανωµαλίες που δε µπορεί να ελέγξει ή να προβλέψει όπως:α) Για
τυχόν µεταβολές ή τροποποιήσεις που συµβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια
του ταξιδιού προερχόµενες από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και µεταφορικών
εταιρειών και πρακτορείων( καθυστερήσεις, ακυρώσεις δροµολογίων, αλλαγές τύπου
αεροσκαφών, υπεράριθµες κρατήσεις, απώλειες συσκευών κτλ.)
β) Ατυχήµατα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιµατολογικές
συνθήκες αδυναµία προσαρµογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόµετρο,
επιδηµίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.
γ) µεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράµµατος ολόκληρου,
οφειλόµενες σε ανωτέρα βία (πόλεµος ή απειλή πολέµου, θεοµηνίες, τροµοκρατικές
ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κτλ.)δ)φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών,
προσωπικών αντικειµένων, χρηµάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε
συνέπειας από εγκληµατική ή άλλη αξιόποινη πράξη.
Β) Πριν την εκτέλεση του ταξιδιού το Γραφείο διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το
πρόγραµµα της εκδροµής και να αναπροσαρµόσει την τιµή της. Στην περίπτωση
αυτή ο ταξιδιώτης µπορεί να ακυρώσει τη συµµετοχή του και να του επιστραφούν
τα χρήµατα που έχει προκαταβάλει χωρίς καµία περαιτέρω απαίτηση. Κατά την
εκτέλεση της εκδροµής ο αρχηγός αυτός διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µέρος ή το
σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συµφέρον των εκδροµέων και εξυπηρετεί
την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράµµατος. Όλα τα έκτακτα έξοδα
(επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, µεταφορές κτλ.)που προκύπτουν από την
τροποποίηση µέρους ή όλου του προγράµµατος λόγω εκτάκτων γεγονότων ή
γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τους εκδροµείς. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του
ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραµµα µε άλλο της ίδιας κατηγορίας.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
Το Γραφείο έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την εκδροµή λόγω µικρής συµµετοχής το
αργότερο τρεις µέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδροµής µπορεί να γίνει και
για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιµους. Σε
αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδροµή της ίδιας τιµής και ποιότητας. Αν ο
πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεµία άλλη απαίτηση
αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΩΝ
Κάθε εκδροµέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και τη φύλαξη όλων των
ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συµµετοχή στην εκδροµή(
διαβατήριο, βίζα, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες κτλ.)σε περίπτωση που ανατίθεται στο
Γραφείο η εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων, το Γραφείο δεν ευθύνεται σε
περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναµίας εκδόσεως των. Οι εκδροµείς υποχρεούνται
στην υποβολή ειλικρινών και γνησίων δηλώσεων προς τις αρµόδιες πριν και κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή
είσοδο σε κάποιον εκδροµέα είτε λόγω µη υποβολής ειλικρινούς δήλωσης είτε λόγω
απαγορεύσεων ή περιορισµών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδροµέας
δεν δικαιούται επιστροφής οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού που κατέβαλε στο
Γραφείο. Βασική υποχρέωση των εκδροµέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή των
στους ορισµένους κατά το κατά το πρόγραµµα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση
καθυστέρησης του εκδροµέα και µη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισµένο
τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του προγράµµατος (όπως ξεναγήσεις, µεταφορές,
πτήσεις, γεύµατα) ο αρχηγός έχει το δικαίωµα ν’ αναχωρήσει, µε συνέπεια
ο εκδροµέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται κάποια αποζηµίωση ή
επιστροφή χρηµάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδροµέας πρέπει να επανασυνδεθεί µε το
γκρουπ µε δικά του έξοδα.
Πληρωµή - Κρατήσεις θέσεων συµµετοχής
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται από
την καταβολή προκαταβολής ίσης µε το 40% της αξίας της εκδροµής. Η δήλωση
συµµετοχής γίνεται από το συµµετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συµµετεχόντων(
οµαδικές εκδροµές φορέων, συλλόγων, ατόµων κτλ.) Τηλεφωνικές ή άλλου είδους
κρατήσεις που δεν επικυρώνονται µε την πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής δεν
ισχύουν και δεν δεσµεύουν το Γραφείο. ∆ήλωση συµµετοχής επίσης µπορεί να
γίνει και σε συνεργαζόµενα µε το γραφείο τρίτα γραφεία (τα οποία λειτουργούν ως
«πωλητές») και τα οποία έχουν υποχρέωση να εκδώσουν τα σχετικά παραστατικά
δεσµευόµενα έτσι συµβατικά έναντι του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση και πάλι της
πληρωµής της ανάλογης προκαταβολής. Η εξόφληση του υπολοίπου τιµήµατος της

αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί από την µέρα της κατάθεσης της προκαταβολής ως επτά (7) ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν
δεσµεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συµµετοχή του πελάτη στην εκδροµή, ενώ
η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζηµίωση του. Μετά την
εξόφληση του τµήµατος της αξίας της εκδροµής και την έκδοση και παραλαβή των
σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συµβατική δέσµευση των αντισυµβαλλοµένων,
Γραφείου και Πελάτη. Με την υποβολή της δήλωσης συµµετοχής, είτε απευθείας στο
Γραφείο από τον ενδιαφερόµενο ή τον εκπρόσωπό του ή µε τραπεζικό έµβασµα,
είτε µέσω άλλου ταξιδιωτικού γραφείου, οι συµµετέχοντες αποδέχονται αυτοµάτως
και όλους τους όρους συµµετοχής που παρατίθενται στο παρόν.
Ακύρωση συµµετοχής
Εάν ο συµµετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της οµάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε
συµµετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συµµετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό
εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την µέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως.
Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την συµµετοχή του επιβαρύνεται
µε τα ακόλουθα ποσά ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
λήψη του εγγράφου της ακύρωσης µέχρι την ηµεροµηνία αναχώρησης, καθώς το
Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση
του έργου προπληρώνει σηµαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες
κτλ.) Οπότε σε περίπτωση ακύρωσης: 1. Έως 20 ηµέρες πριν την αναχώρηση δε
γίνεται καµία παρακράτηση. 2. Έως 15 ηµέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείται
ποσό 30 ευρώ κατά άτοµο από τη δοθείσα προκαταβολή για τα πραγµατοποιηθέντα
έξοδα της εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (φαξ, αλληλογραφία κτλ.) 3. Από 14 ως
10 ηµέρες πριν την αναχώρηση ο συµµετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 35% της
αξίας της εκδροµής. 4. Από 9 ως 7 ηµέρες πριν την αναχώρηση ο συµµετέχων
υποχρεούται να καταβάλει το 50% της αξίας της εκδροµής. 5. Από 6 ως 5 ηµέρες πριν
την αναχώρηση ο συµµετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 75% της αξίας της εκδροµής.
6. Από 4 ηµέρες µέχρι την ηµεροµηνία αναχώρησης το 100% της αξίας της
εκδροµής οπωσδήποτε και αν είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελµατικών
υποχρεώσεων κα.) 7.Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως ναυλωµένων δροµολογίων
(charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος ακύρωσης πριν την αναχώρηση,
παρακρατείται όλη η αξία της εκδροµής (100%).
Μεταβίβαση της συµµετοχής
Οποιοσδήποτε συµµετέχων µπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συµµετοχή του σε άλλον
αφού ενηµερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση. Ο
εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηµατικές οφειλές καθώς
και για τα πρόσθετα έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόµατος
και αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κτλ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α) Αεροπορικές
Οι αεροπορικές µετακινήσεις πραγµατοποιούνται και βασίζονται
σε οµαδικούς
ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριµένα ελάχιστο αριθµό συµµετασχόντων κατά
περίπτωση και υπόκεινται σε περιορισµούς παραµονής και ενδιάµεσων στάσεων. Οι
αεροπορικές εταιρίες µπορούν να τροποποιήσουν τα δροµολόγια επί των οποίων
καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδροµών χωρίς καµία προηγούµενη ειδοποίηση.
Σε καµία περίπτωση το Γραφείο δεν µπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική
εταιρία, ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάµεσους σταθµούς και χρόνο αναµονής
για τις ανταποκρίσεις.
Β) Ξενοδοχεία
Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραµµα είναι σύµφωνη µε
τον τουριστικό οργανισµό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όµως δεν υπάρχει
ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν µεταξύ τους τα
διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σύµφωνα µε τους
διεθνείς όρους τα δωµάτια των ξενοδοχείων παραλαµβάνονται και παραδίδονται στις 14
το µεσηµέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοίκων.
Γ) ∆ιατροφή
Στις περιπτώσεις ηµιδιατροφής (πρόγευµα και κυρίως γεύµα) η επιλογή µεσηµβρινού ή
βραδινού γεύµατος γίνεται ανάλογα µε το πρόγραµµα της κάθε µέρας. Η διατροφή των
εκδροµέων γίνεται οµαδικά και αρχίζει µε γεύµα ή δείπνο και τελειώνει µε πρόγευµα
κατά την αναχώρηση.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρµογή του Π∆ 339/ 5.9.96 έχει ασφαλισθεί για τους
κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύµβασης και τον
επαναπατρισµό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρία και
τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής
σύµβασης. Συνιστούµε στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς
συµβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχηµα κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Το Γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυµεί την πλήρη, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, παροχή
των υπηρεσιών που έχουν συµφωνηθεί µε τους πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως
προβληµάτων κατά τη διάρκεια της εκδροµής ο πελάτης έχει δικαίωµα να διατυπώσει
εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά ηµερών από την ηµεροµηνία επιστροφής.
Απαιτήσεις για σωµατικές βλάβες που προκύπτουν από την µη εκτέλεση ή την
πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, περιορίζονται σύµφωνα µε
τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συµβάσεων, οι οποίες δεσµεύουν την
Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.
1.Αεροπορική
µεταφορά: Σύµβαση Βαρσοβίας 1929 2. Θαλάσσια Μεταφορά:
Σύµβαση Βέρνης 1974 3.Οδική µεταφορά :Νοµοθεσία Ε.Ε. 4. Ξενοδοχειακή ∆ιαµονή:
Σύµβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζηµιές (εκτός σωµατικών βλαβών)
που προκύπτουν από την µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση των παροχών του
οργανωµένου ταξιδιού, η αποζηµίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της
παροχής που δεν παρεσχέθη. Αρµόδια δικαστήρια για την τυχόν νοµική διεκδίκηση των
απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και ειδικότερα τα ∆ικαστήρια της
έδρας του Γραφείου στη Θεσσαλονίκη.
Οργάνωση εκδροµών Diesel Travel

