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ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Για την πραγματοποίηση της κράτησής σας, πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο
διαφορετικούς τύπους τιμών. Ο πρώτος τύπος τιμών είναι η non-refundable ή
αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, όπου με την κράτηση σε αυτή την τιμή εξασφαλίζετε
μια super έκπτωση, πληρώνετε το συνολικό κόστος της κράτησης τη στιγμή που
την πραγματοποιείτε, αλλά σε περίπτωση ακύρωσης δεν έχετε δικαίωμα
επιστροφής χρημάτων. Εξαιρείται φυσικά η περίπτωση ακύρωσης λόγω
πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό
ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις έναντι του Covid-19,
η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής. Ο δεύτερος τύπος τιμών είναι η
κανονική τιμή, που σας επιτρέπει μια ευελιξία και τη δυνατότητα ακύρωσης,
σύμφωνα πάντοτε με τους γενικούς όρους συμμετοχής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εταιρία μας σας προσφέρει, πέρα από την ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, η οποία
είναι υποχρεωτική από την Ε.Ε. τη δυνατότητα να λάβετε την ασφάλιση που
καλύπτει εσάς όσο και ένα συνοδό μέλος σε πρίπτωση νόσησης με με αποζημίωση
το 70% του συνολικού ποσού της εκδρομής (μέγιστη αποζημίωση 1050 ευρώ ανά
άτομο).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ PARKING
Μην χάνετε χρόνο και χρήμα ψάχνοντας που θα παρκάρετε το αυτοκίνητο σας για
να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας, έχουμε φροντίσει εμείς για εσάς. Κάνοντας
την κράτηση σας στο γραφείο μας εξασφαλίζετε ειδικές μειωμένες τιμές στους
παρακάτω χώρους:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Central Parking (Νικ. Γερμανού 1 – Τσιμισκή)
Είναι το πιο σύγχρονο parking της Θεσσαλονίκης βασισμένο στο
αυτοματοποιημένο παρκάρισμα και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 120 μέτρων από
το σημείο αναχώρησης των οδικών εκδρομών του γραφείου μας.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Skypark, Αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’
Το parking βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και παρέχει δωρεάν
μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Οι δύο παραπάνω χώροι Parking είναι φυλασσόμενοι όλο το 24ωρο.

10+1 ΛΟΓΟΙ

ΠΑΡΙΣΙ
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ΗΜΕΡΕΣ

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

1η Ημέρα | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και απευθείας
πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και
μετά την παραλαβή των αποσκευών θα συναντήσουμε
τον αρχηγό της εκδρομής, που είναι μόνιμος κάτοικος
του Παρισιού και απόλυτος γνώστης της ιστορίας και
κουλτούρας της πόλης. Στη διαδρομή μας προς το
κέντρο της πόλης για την πρώτη μας γνωριμία με τα
ωραιότερα αξιοθέατα της, θα αρχίσουμε να νοιώθουμε
την γαλλική αύρα. Στην περιήγησή μας, θα
πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας στάση στο
Τροκαντερό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
φωτογραφίσουμε τον απόλυτο Σταρ της πόλης, τον
Πύργο του Άϊφελ, το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο του
κόσμου. Συνεχίζουμε με την μεγαλύτερη Θριαμβική
Αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την
διάσημη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά και
λεωφόρο υπερηφάνειας για την Γαλλική Δημοκρατία,
το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, εκθεσιακοί χώροι τέχνης,
στη συνέχεια των οποίων βρίσκεται η πιο εντυπωσιακή
γέφυρα του Αλέξανδρου του ΙΙΙ, το επιβλητικό Μέγαρο
των Απομάχων, το υπουργείο Εξωτερικών και το Γαλλικό
Κοινοβούλιο (Εθνοσυνέλευση). Συνεχίζουμε με την
Place de la Concorde (πλατεία Ομονοίας), τον παλιό
βασιλικό κήπο σήμερα γνωστό ως κήπο του
Κεραμεικού, το μουσείο Ορσέ, την αριστοκρατική Place
Vendome και το περίφημο ξενοδοχείο Ritz, την
εντυπωσιακή Opera Garnier, το μουσείο του Λούβρου
και την Πον Νεφ, την παλιότερη γέφυρα της πόλης. Θα
διασχίσουμε το νησάκι Σιτέ, το ιστορικό κέντρο δηλαδή,
αφού ουσιαστικά εκεί γεννήθηκε η πόλη, για να
πλησιάσουμε – τον πιο γνωστό καθεδρικό Ναό του
κόσμου, την Παναγία των Παρισίων (Notre Dame de
Paris), την οποία και θα δούμε εξωτερικά λόγω της
μεγάλης ζημιάς που υπέστη η οροφή της.
Προχωρώντας θα δούμε τη γειτονιά του Καρτιέ Λατέν,

το ιστορικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και τους
κήπους του Λουξεμβούργου – μια όαση ψυχικής και
σωματικής ανάτασης με τα φοβερά σιντριβάνια και
αγάλματα, αλλά και το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των
Μεδίκων. Ακολουθεί το Πάνθεον,
νεκρόπολη
σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας όπως του
Βίκτωρος Ουγκώ, η καλλιτεχνική συνοικία του Σαιν
Ζερμαίν με τα διάσημα καφέ les Deux magots και café
de Flor, η πλατεία του Αγίου Σουλπικίου και η Σχολή
Καλών Τεχνών. Γεμάτοι εικόνες θα μεταφερθούμε στο
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που
βρίσκεται στο οικονομικό κέντρο της πόλης, την
Defense. Χρόνος για ξεκούραση και στη συνέχεια ελάτε
να κάνουμε μαζί την πρώτη γνωριμία με την πόλη
ακολουθώντας μας προαιρετικά στην βραδινή
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα περίφημα καραβάκια
για μια γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι την νύχτα,
καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό λόφο της
Μονμάρτης με την μοναδική Σακρ Κερ και τους
υπαίθριους ζωγράφους.
2η Ημέρα | ΛΟΥΒΡΟ, PALAIS ROYAL, PLACE
VENDOME, ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο διάσημο μουσείο
του κόσμου, το Λούβρο. Δεν είναι τυχαίο που το
αποκαλούν «Ο παγκόσμιος Ναός της Τέχνης». Με την
επίσημη Ελληνόφωνη ξεναγό μας θα περιπλανηθούμε
στους μαγικούς χώρους αυτού του παλιού παλατιού και
θα θαυμάσουμε τους θησαυρούς του. Θα την
ακολουθήσουμε σε ένα ταξίδι εξερεύνησης, σε ένα
ταξίδι στον χρόνο και στην ανθρώπινη δημιουργία.
Φυσικά μεγάλος σταθμός αυτής της επίσκεψης θα
είναι η ελληνική πτέρυγα , πυλώνας του μουσείου, με τις
δύο Ελληνίδες Σταρ, τη Νίκη της Σαμοθράκης και την
Αφροδίτη της Μήλου, αλλά και το τμήμα της ζωφόρου
του Παρθενώνα με τις Εργασθίνες και τις μετώπες από
το ιερό της αρχαίας Ολυμπίας. Συνεχίζουμε στην

γειτονική πτέρυγα με τη Μόνα Λίζα, και άλλα έργα
τέχνης που είναι σταθμοί στην εξέλιξη της Ιταλικής
Αναγέννησης.
Θα
σταθούμε
επίσης
στα
αριστουργήματα της Γαλλικής Ζωγραφικής των
ζωγράφων του 18ου και 19ου αιώνα που «φωτίζουν» τις
μεγάλες πινακοθήκες του μουσείου. Μετά το τέλος της
ξενάγησης μας θα κάνουμε ένα μοναδικό περίπατο στην
πλατεία του Palais Royal και θα πάρουμε τον καφέ μας
στο διάσημο καφέ le Nemours, όπου γυρίστηκαν και
σκηνές της ταινίας «Τhe Τourist» με την Αντζελίνα Ζολι
και Τζόνυ Ντεπ, αλλά κυρίως το καφέ, όπου συναντιέται
ο κόσμος του θεάτρου και της μόδας. Θα διασχίσουμε
την περίφημη Faubourg Saint Honore με όλους του
μεγάλους οίκους μόδας, θα περάσουμε από την
διάσημη Place Vendome με τους κορυφαίους οίκους
ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιϊας και αφού
βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες, θα
συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς την κομψή Place
Edouard VII που σίγουρα θα μας εντυπωσιάσει με την
περίτεχνη κατασκευή της. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα
«αρωματικό» ταξίδι, συνοδευόμενο με ιστορική
αναδρομή, στο κορυφαίο μουσείο αρωμάτων του οίκου
Fragonard. Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά σε
κάποιο από τα πανέμορφα μπιστρό της περιοχής και
επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ’ ιδίων. Το βράδυ κάντε μία
βόλτα στη Σανζ Ελυζέ, με τα πανέμορφα καφέ, τα
γραφικά μπιστρό και τα πολυτελή καταστήματα.

εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της
Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της
Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα
ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR
TOUR. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας.
4η Ημέρα | ΠΑΡΙΣΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Νωρίς το πρωί μετάβαση στο αεροδρόμιο για να
πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

3η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ DISNEY

Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον
κόσμο των ονείρων της Disney. Με την καθοδήγηση του
αρχηγού μας μεταβείτε στο θεματικό πάρκο – όνειρο. Το
πάρκο χωρίζεται σε 4 «χώρες», όπου η κάθε μία
φιλοξενεί διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. Αφήστε
να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη
μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές
παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας
προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με
τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με
το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί
των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα
μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από τα 29

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχώρηση

27/10

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Novotel Defense 4*

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

∆ιατροφή

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Πρωϊνό

439€ / 489€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο
Περιλαµβάνεται µία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο
και µία αποσκευή 20 κιλών στα δύο άτοµα
Περιλαµβάνεται πρωϊνό καθηµερινά
Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -90€ ανά άτοµο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

269€ / 299€

Θεσσαλονίκη-Παρίσι
09.10-11.15

Τιµή 2ου Παιδιού
279€ / 309€

Παρίσι-Θεσσαλονίκη
08.50-12.40

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE
Μπορεί να ακούγεται κλισέ, όµως
σίγουρα µια selfie µε φόντο τον
Πύργο του Άϊφελ δεν πρέπει να
λείπει από τη συλλογή σας!
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ΑΛΣΑΤΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

1η Ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ,
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο <
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>, γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος
έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι πολλές
φορές και γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και
τη νοοτροπία των κατοίκων. Έλεγχος και απευθείας
πτήση για την πιο βιομηχανοποιημένη πόλη της χώρας,
τη Βασιλεία. Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό
ως το τριεθνές, ακριβώς στα σύνορα με τη Γαλλία και τη
Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός Ρήνος, ο
οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές Ελβετικές
Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την
Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά
από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz με
τις αλληγορικές φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο
οποίος φτάνει το ύψος των 67 μέτρων σηματοδοτώντας
το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Τέλος ακολουθούμε
το πλακόστρωτο δρομάκι το οποίο μας οδηγεί στο
μπαλκόνι του Ρήνου, όπου θα απολαύσουμε την θέα.
Αποχωρώντας συνεχίζουμε για τη Γαλλία και το
Στρασβούργο. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε
στο κέντρο της πόλης που σφύζει από ζωή.
2η Ημέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ

Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα
και κυριότερη πόλη του νομού του κάτω Ρήνου, το
Στρασβούργο, όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται
από ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων.
Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής
προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει
να είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία του
Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι

παραδοσιακές δραστηριότητές είναι αυτές που
συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της πόλης.
Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία
διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του
πρώτου βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο.
Επισκεπτόμενοι την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό
ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με
ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3
μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο είναι η μόνη πόλη
στον κόσμο, μαζί με τη Γενεύη, που δεν είναι
πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την έδρα
σημαντικών διεθνών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της
Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη της βορειοανατολικής
Γαλλίας. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη
προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια.
Νότια της πόλης του Στρασβούργου, όπου υπάρχουν 67
φημισμένα κρασοχώρια τα οποία βρίσκονται σε
Γαλλικό έδαφος. Λόγω του ότι η περιοχή αυτή
περικλείεται από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και
από την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται ένα μοναδικό
μικροκλίμα ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα
επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ
και το Εγκισχαιμ. Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ θα
δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο από τους
δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό
ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς οι περισσότεροι
κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα
θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού Ντε
Γκολ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα
παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους.
Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.
3η Ημέρα | ΚΟΛΜΑΡ, ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ,
που είναι γνωστή για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε

τον 9ο αιώνα και είναι μια από τις λίγες που δεν
διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά συνδέεται
μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει
την πόλη. Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες
της πόλης, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και
των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή
Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο από
παραδοσιακά κτίρια, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία
στο κέντρο της πόλης με περίτεχνη διακόσμηση και
γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική και τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια από τις
πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι
ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του
ζωγράφου και χαράκτη Martin Schongauer και του
γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του αγάλματος
της Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας
στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα
παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές pa
tiserie. Συνεχίζουμε για τη Γερμανία και την πόλη
Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης
Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην
πόλη όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος
Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε
μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό
ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για
φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής.
Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και
από την ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της
Ευρώπη, χτισμένο το 1998.
4η Ημέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ /
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ

Πρόγευμα και νωρίς το πρωί αναχώρηση για τη γνωστή
λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στην πόλη που
βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού,
στις όχθες του ποταμού Όου, κοντά στην πόλη
Καρλσρουη. Οι θερμές πηγές στο Μπάντεν ήταν ήδη
γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο
έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο
αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα,
νεοκλασική ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά σας

περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Τελειώνοντας,
μετάβαση σε μια από τις ομορφότερες και
γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη Χαιδελβέργη.
Μια πόλη η οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού
ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο
της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης είναι το Παλάτι, κτισμένο στις
πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των
φιλοσόφων, με την πιο ωραία θέα της πόλης. Ο
κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ.
μήκος, εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της
πόλης ‘Zum Ritter’ το οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι
δυο ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές του Αγίου
Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε
να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το
άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα - σύμβολα των
μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερμανίας.
Ελεύθερος χρόνος γαφητό και στη συνέχεια μεταφορά
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ
μην παραλείψετε να δοκιμάσετε παραδοσιακή μπύρα
σε μια από τιςμπυραρίες της πόλης.
5η Ημέρα | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ /
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια από
τις γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη
Χαϊδελβέργη, η οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού
ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο
της χώρας ιδρυμένο το 1386. Ξεκινάμε την περιήγησή
μας όπου θα δούμε το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του
βουνού Konigstuhl και την οδό των φιλοσόφων, από την
οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της
πόλης. Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6
χλμ. μήκος, εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο
της πόλης "Zum Ritter" το οποίο λειτουργεί από το 1592.
Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα,
όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα
- σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας
Γερμανίας. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχώρηση
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Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Alo Etoile 4*
Στρασβούργο

489€ / 529€

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

359€ / 389€

Leonardo Walldorf 4*
Χαϊδελβέργη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο
Περιλαµβάνεται µία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο
και µία αποσκευή 20 κιλών ανά δύο άτοµα
Περιλαµβάνεται πρωϊνό καθηµερινά

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

699€ / 739€

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air
Θεσσαλονίκη-Βασιλεία
10.45-12.10
Φρανκφούρτη-Θεσσαλονίκη
18.15-21.45

STORY PLACE
∆ηµιουργήστε
το
οµορφότερο
σκηνικό στο Κολµάρ ή στο Παλάτι
της Χαϊδελβέργης και απογειώσετε
τα Insta Story σας!

4

ΡΩΜΗ

ΗΜΕΡΕΣ

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ

ΔΩΡΟ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

1η Ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ, ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την
πτήση μας για την αιώνια πόλη. Άφιξη στην
πρωτεύουσα της χώρας και γνωριμία με την αρχηγό
μας. Για το δρόμο προς το κέντρο θα πάρουμε μία
πρώτη γεύση της πόλης και στη συνέχεια θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας.Για το βράδυ σας
προτείνουμε μία βραδινή βόλτα στα φωταγωγημένα
αξιοθέατα της Ρώμης, για να την δείτε, όπως της αξίζει
με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν
αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη ViaVeneto με τα
φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce
vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε
έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρηνάλιο, όπου
δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε στην PiazzaVenezia, το κέντρο της
Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της
Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό
αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα
κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο
γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για
ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.
2η Ημέρα | ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ-ΑΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣΠΕΤΡΟΣ-ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ

Νωρίς το πρωί και μετά από ένα καλό πρωινό ,
μεταφορά σε ένα από τα κορυφαία μουσεία & στο
μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό, όπου θα
ξεναγηθούμε στα Μουσεία του Βατικανού. Θα
θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων
τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη περίφημη
Καπέλα Σίστινα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του
Αποστολικού Παλατιού, όπου η διακόσμηση του
αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς Διαθήκης και
είναι ένα πελώριο έκθεμα με αριστουργήματα, καθώς οι
τοιχογραφίες του, η αρχιτεκτονική του, οι νωπογραφίες,

οι οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από τους
μεγαλύτερους
«μάστορες»
της
Αναγέννησης.
Ακολουθεί ξενάγηση στη μεγαλύτερη πλατεία του
κόσμου, αυτή του Αγ. Πέτρου & επίσκεψη στον
ομώνυμο επιβλητικό ναό, τη Βασιλική του Αγίου
Πέτρου, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται
εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του
Μιχαήλ Άγγελου. Μετά το τέλος της ξενάγησης χρόνος
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ
μην χάσετε την ευκαιρία να πιείτε ένα απερόλ,
δοκιμάζοντας τιραμισού στη πιάτσα Ναβόνα.
3η Ημέρα | ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Μετά από ένα καλό πρωινό η ημέρα μας θα ξεκινήσει
με την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που
δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε
τη Βίλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα
Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό
κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου
θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική
πιάτσα Βενέτσια με το μνημείο του Βίκτωρα
Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο, ένα χώρο σπαρμένο με

αρχαίους ναούς, αγάλματα και ερείπια – μάλιστα εδώ ήταν εγκατεστημένες οι ανώτερες τάξεις της πόλης, αλλά και
αρκετοί αυτοκράτορες, αλλάκαι τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να δοκιμάσετε χειροποίητα ζυμαρικά σε μία από τις πολλές
παραδοσιακές τρατορίες του κέντρου.
4η Ημέρα | ΡΩΜΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε τη πόλη της Ρώμης, περπατώντας στους εμπορικούς δρόμους της, οι
οποίοι είναι γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες τη ViaSistina
και τις οδούς ViaCondotti (την Πέμπτη λεωφόρο της Ρώμης) και την ViadelBabuino στην οποία η ανάμειξη
προϊόντων υψηλής μόδας και αντικών την καθιστά από τις πιο κομψές οδούς της Ρώμης. Στη συνέχεια μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχώρηση
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Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Non Ref / Κανονική Τιµή

Non Ref / Κανονική Τιµή

Ripa 4*
Trastevere

479€ / 539€

249€ / 299€

589€ / 639€

Navona Palace
Luxury Inn 5*
Piazza Navona

569€ / 639€

279€ / 309€

709€ / 759€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο
1 προσωπικό αντικείµενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ
(55x40x20cm) ανά άτοµο
Περιλαµβάνεται πρωϊνό καθηµερινά
Κόστος εισόδου µε ξενάγηση στα µουσεία Βατικανού, εξασφαλισµένη
προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναµονή

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air
Θεσσαλονίκη-Ρώµη
14.15-14.55
Ρώµη-Θεσσαλονίκη
16.50-17.30

STORY PLACE
Φωτογραφηθείτε στη Φοντάνα Ντι
Τρέβι ρίχνοντας ένα κέρµα και
κάνοντας µια ευχή και στο
µικρότερο κρατίδιο του κόσµου, το
φηµισµένο Βατικανό!

3

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΜΑΛΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ

TO ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΙ ΗΛΙΟ

1η Ημέρα | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΣ (SENGLEA, VITORIOSSA, COSPICOUA)

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος
έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι
επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές
παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων έλεγχος
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για την καρδιά της
Μεσογείου, τη Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που αποτελεί μια
πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και
ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του
τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η
Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό
ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και
διαθέτει ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη
χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου
Ιωάννη. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η
κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα
της Παλιάς Πόλης. Θα περπατήσουμε στα στενά
γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία
μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους
Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα των
δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών
ιστορικών πόλεων. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι
κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες του
νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. Θα
περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, με
τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα
καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα δούμε τα
κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα
κτίρια και τα φθαρμένα palazzi. Ακόμη θα δούμε το
παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου και τον καθεδρικό Ναό
του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναός της Μάλτας
και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Στην επίσκεψη
μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο από τα πιο

φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό
του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον « Άγιο Ιερώνυμο».
Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για να
γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 πόλεων - την Κοσπίκουα,
την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών
Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three
cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών
κατασκευών κάστρων και σημαντικών κτιρίων, τα οποία
είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι
και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες,
Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και
τους Βρετανούς. Θα απολαύσουμε την μαγική θέα της
Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά
στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των
Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του
δήμιου. Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ σας
προτείνουμε να περπατήσετε στη Sliema και St. Julian’s,
που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία,
εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St.
Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ,
κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata,
δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον
κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα,
διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και
μαρίνες.
2η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ – ΜΕΔΙΝΑ, BLUE
GROTTO –MARSAXLOKK

Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια
εξαιρετική εκδρομή. Θα επισκεφθούμε τον
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μόστα, με τον τρίτο
μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα
μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη
στην, όπως αποκαλείται, την Μεδίνα, υποδηλώνοντας τη
μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που
είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει

στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι
Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη
θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του
1693. Όταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά
μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα,
με
προσεκτική
συντήρηση
και
ελεγχόμενη
αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη βοήθεια και της Unesco
να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική της, η
οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδυασμένη με
χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή
αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές
ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν
σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει εμπορική ζωή, φωτεινές
επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο στο
ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της
ατμόσφαιρα δεν έχει αλλοιωθεί από τα πλήθη
τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα
θαυμάσουμε
εντυπωσιακά
πυργόσπιτα
με
χαρακτηριστικά περίτεχνα φανάρια, πετρόχτιστα
μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το Marsaxlokk-το μεγαλύτερο ψαροχώρι
της Μάλτας. Εδώ περιπλανηθείτε στην υπαίθρια αγορά
φωτογραφίστε
τα
πολύχρωμα
ψαροκάικα.
Ακολουθώντας μια διαδρομή μέσα από μικρά, όμορφα,
παραδοσιακά χωριά θα μεταφερθούμε στο Μπλε
Σπήλαιο, το οποίο αποτελείται από θαλάσσιες σπηλιές
με φανταστικές αντανακλάσεις φωτός και εκπληκτικά

χρώματα. Για το δεύτερο βράδυ σας προτείνουμε να
απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να
φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από το 1950, να
δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το
φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών.
Εναλλακτικά, να επισκεφθείτε τη φωταγωγημένη
Βαλέτα που θα σας μαγέψει.
3η Ημέρα | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ
(GOZO) - ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Για την τελευταία ημέρα, σας προτείνουμε μια
ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. Για να
φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του
Αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο
πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η
εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και
αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε
θα σας πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψη
σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το Rabat, με
το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, την περιοχή, όπου
κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ, αλλά και παραλία Rambla,
όπου γυρίστηκε η ταινία Τροία. Ακόμη θα επισκεφθούμε
και το γραφικό ψαροχωρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο
για γεύμα. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις
καλύτερες εντυπώσεις

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχώρηση
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Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

3 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Non Ref / Κανονική Τιµή

Non Ref / Κανονική Τιµή

Golden Tullip Vivaldi 4*
St.Julians

229€ / 289€

149€ / 169€

309€ / 359€

Diplomat 4*
Σλιέµα

239€ / 309€

149€ / 169€

325€ / 389€

Preluna 4* plus
Σλιέµα

259€ / 329€

149€ / 169€

339€ / 409€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο
Περιλαµβάνεται µία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο
και µία χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20
Περιλαµβάνεται πρωϊνό καθηµερινά
Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -45€ ανά άτοµο

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Θεσσαλονίκη-Μάλτα
09.10-11.35
Μάλτα-Θεσσαλονίκη
20.55-23.30

STORY PLACE
Φωτογραφηθείτε στο υπέροχο
Γκότζο, το πιο µεγάλο νησί του
αρχιπέλαγους της Μάλτας και θα
έχετε τις πιο όµορφες εικόνες για τα
Insta Story σας!

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

4

ΗΜΕΡΕΣ

SHOPPING THERAPY

1η Ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΩΤΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ
ΔΟΥΝΑΒΗ.

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Μακεδονία όπου θα
συναντήσετε τον εκπρόσωπο του γραφείου μας. Έπειτα
από την απαραίτητη διαδικασία του ελέγχου
αναχωρούμε για τη Βουδαπέστη. Με την άφιξη μας, θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε
και χρόνο ελεύθερο για ξεκούραση. Για όποιον επιθυμεί
μπορεί να λάβει μία πρώτη γνωριμία με την πόλη υπό
την καθοδήγηση του ξεναγού μας. Το βράδυ σας
προτείνουμε μία κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη,
παρέα με τη συνοδεία του ξεναγού μας και ένα ποτήρι
σαμπάνια. Θαυμάζοντας εν πλω τα φωταγωγημένα
κτίρια της πόλης, καλείστε να αφήσετε την μαγική αυτή
πόλη να σας σαγηνεύσει με την απαράμιλλή ομορφιά
της.
2η Ημέρα | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Έπειτα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας,
είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ξενάγηση της
πόλης. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε την
Αλυσιδωτή Γέφυρα, ένα απ’ τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα
τη Βουδαπέστης, που ενώνει την Πέστη και τη Βούδα
πάνω από το Δούναβη, τον Πύργο των Ψαράδων που
κτίστηκε το 1905 για διακοσμητικούς σκοπούς και
βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγ. Ματθαίου στην
περιοχή του κάστρου. Αυτή η εκκλησία είναι επίσης
γνωστή ως η εκκλησία της Κυράς. Βρίσκεται στην
καρδιά της περιοχής του κάστρου και κτίστηκε το 13ο
αιώνα. Επίσης θα δούμε το Κάστρο του Λόφου που
υψώνεται 48 μέτρα πάνω από το Δούναβη, χτίσθηκε
από τους Βούρκους της Αυστρίας του 1850-1854 με
σκοπό να ελέγχουν την πόλη μετά την αναστολή της
Ουγγρικής επανάστασης για την ανεξαρτησία. Σε αυτό
το λόφο ιδρύθηκε η πόλη της Βουδαπέστης.
Συνεχίζουμε στα αξιοθέατα της Πέστης, όπου θα δούμε

την Πλατεία των Ηρώων, το μνημείο της χιλιετίας, το
κτίριο του Κοινοβουλίου του 19ου αιώνα, και τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που είναι η
μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με
Τσιγγάνικα Βιολιά.

3η Ημέρα | SHOPPING THERAPY – GREAT MARKET HALL – PREMIUM OUTLET

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε την ημέρα η οποία είναι αφιερωμένη στα αγαπημένα μας ψώνια. Όλοι
θέλουμε να έχουμε κάποιο σουβενίρ για εμάς ή για τα αγαπημένα μας πρόσωπα από κάθε προορισμό που έχουμε
ταξιδέψει. Το Great Market Hall στη Βουδαπέστη (στα ουγγρικά Nagycsarnok ή Vasarcsarnok) χτίστηκε το 1897 και
είναι η πιο όμορφη και μεγαλύτερη από όλες τις αίθουσες αγοράς της Βουδαπέστης. Στους 3 ορόφους του Great
Market Hall μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα είδη των προϊόντων: φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα,
φανταστικά σαλάμια, τουρσιά, φρέσκο ψάρι, ουγγρική πάπρικα, κρασιά Tokaj, διάφορα παραδοσιακά αναμνηστικά,
τσάντες, τηγάνια και γλάστρες , ακόμη και σπιτικά γεύματα ή ουγγρικά σνακ όπως το Langos στους πάγκους και τα
εστιατόρια του επάνω ορόφου. Συνεχίζουμε την ημέρα μας βγαίνοντας λίγο έξω από την πόλη της Βουδαπέστης.
Εκεί θα επισκεφθούμε το ιδανικότερο σημείο για ψώνια στην Ουγγαρία, το Premium Outlet. Ο χώρος διαθέτει πάνω
από 120 καταστήματα επώνυμων brands και συνεχώς ισχύουν εκπτωτικές τιμές, επίσης υπάρχουν αρκετές επιλογής
για φαγητό και χαλάρωση. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην πόλη της Βουδαπέστης.
4η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αφού παραδώσουμε τα δωμάτια μας, τοποθετούμε τις αποσκευές στο λεωφορείο
μας και ξεκινάμε για έναν τελευταίο περίπατο στο Κέντρο της πόλης υπό την καθοδήγηση του Ξεναγού μας. Νωρίς
το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας. Άφιξη το
απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχώρηση
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Ξενοδοχείο
Τοποθεσία
City Ring 3*
Κεντρικό
Marmara 4*
Κεντρικό

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

∆ιατροφή

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

229€ / 279€

179€ / 229€

Θεσσαλονίκη-Βουδαπέστη
18.40-19.10

279€ / 319€

229€ / 279€

Βουδαπέστη-Θεσσαλονίκη
14.40-17.15

Πρωϊνό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο
1 προσωπικό αντικείµενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ
(55x40x20cm) ανά άτοµο
Περιλαµβάνεται πρωϊνό καθηµερινά
Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -50€ ανά άτοµο

STORY PLACE
Η ιδανικότερη στιγµή για την τέλεια
φωτογραφία, είναι κατά τη διάρκεια
της κρουαζιέρας στον ∆ούναβη µε
φόντο τη φωταγωγηµένη πόλη!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4

ΗΜΕΡΕΣ

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

1η Ημέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΧΜΙ ΚΟΤΣ

Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και
μετά τον απαραίτητο έλεγχο αναχωρούμε για τη
Κωνσταντινούπολη. Φθάνοντας στη βασιλίδα των
πόλεων, τη μοναδική πόλη χτισμένη πάνω σε δύο
ηπείρους, σε Ευρώπη και σε Ασία. Φρενήρεις ρυθμοί,
μακρά ιστορία, νυχτερινή ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά
της. Γνωριμία με το συνοδό μας και ξεκινάμε για την
επίσκεψή μας στο μουσείο του Ραχμί Κοτς, όπου θα
γίνετε πάλι παιδιά... τεράστιες συλλογές από
αυτοκίνητα, γεωργικά μηχανήματα, πολεμικές μηχανές,
εργαστήρια επαγγελματιών. Τελειώνοντας, χρόνος
ελεύθερος στην πλατεία Ταξίμ και στη συνέχεια
μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην
Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και φημισμένο
πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν.
Διανυκτερεύουμε.
2η Ημέρα | ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,
ΒΟΣΠΟΡΟΣ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά μας
στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό
Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου,
τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του Αγίου Μύρου,
επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου
Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο
κόλπο κι επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας
των Βλαχερνών, όπου εψάλλει το < Τη Υπερμάχω >, ο
ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Συνεχίζουμε τη
διαδρομή μας παράλληλα των Θεοδοσιανών τειχών,
περνάμε από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο
Μπαλουκλί. Η αυλή, στρωμένη με πλάκες όπου
βλέπουμε χαραγμένη την καραμανλίδικη γραφή, η
εκκλησία συντηρημένη, στο υπόγειο, Αγίασμα και
οδεύουμε τελικά
προς τον πρώτο λόφο της
Κωνσταντινούπολης. Εκεί, υπήρχε ο βυζαντινός
Ιππόδρομος. Σήμερα βλέπουμε την γερμανική κρήνη

του Κάιζερ, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω
του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονατου τρίποδα των
Πλαταιών από το ιερό των Δελφών, καθώς και το Μπλε
τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα
των αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το
μεγαλούργημα των αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και
Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο μεγαλείο του
μνημείου. Από εκεί, κατηφορίζουμε κι έχουμε τη
δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε μια
κρουαζιέρα στο μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που
ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή από την ασιατική
Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές του, πνιγμένα
μέσα στο πράσινο τα όμορφα σπίτια χτισμένα πάνω
στην παραλία, ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές
γέφυρες, κάτω από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας
στη βαπορόσκαλα, ελεύθερος χρόνος στο Ταξίμ
.Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.
3η Ημέρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ,
ΧΑΛΚΗ, ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

Μετά το πρόγευμά μας, είναι ώρα όμως για ψώνια, στη
σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί,
με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε ότι
παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος νόμος της αγοράς
αυτής, το παζάρι. Και μετά, ξεκινάμε προαιρετικά για
πλεύση στη Θάλασσα του Μαρμαρά, για τα γραφικά
Πριγκηπόνησα. Περνώντας από την πρώτη κρεμαστή
γέφυρα του Βοσπόρου, κατευθυνόμαστε στο λιμανάκι
του Μπόσταντζι. Η ασιατική πλευρά, μια πραγματική
αποκάλυψη! Με ναυλωμένο καραβάκι, πλέουμε προς το
τρίτο νησί, τη Χάλκη, την αρχαία Χαλκίτι, από τη λέξη
χαλκός, όπου με τα παϊτόνια που υπάρχουν εκεί,
ανηφορίζουμε στο λόφο της Ελπίδας, όπου
επισκεπτόμαστε την περιώνυμη Θεολογική σχολή.
Κατηφορίζουμε και συνεχίζουμε για την Πρίγκηπο, το
τέταρτο, μεγαλύτερο και πιο όμορφο νησί. Είναι η κατ’
εξοχήν Πριγκηπόννησος, η πλούσια σε περγαμηνές και
κάλλη, νήσος του Πρίγκηπος, όπως αναφέρουν οι
χρονικογράφοι, από τις αρχές του 9 ου μετά Χριστού

αιώνα. Χρόνος ελεύθερος εκεί για βόλτα ανάμεσα στα εναπομείναντα σπίτια των Ρωμιών. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε σε βραδινή κρουαζιέρα στο
Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό, απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.
4η Ημέρα | ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ, ΙΣΤΙΝΙΕ ΠΑΡΚ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Μετά το πρωινό κατεβαίνουμε στο παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση
με την παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά,
πολυέλαιοι αφήνονται στη θέασή μας. Μετά την επίσκεψη του ανακτόρου θα γνωρίσουμε στο Μέγα Ρέμα το Ναό
των ταξιαρχών και μέσω Μπεμπεκίου και Θεραπειών, επίσκεψη στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Τουρκίας, το
Ιστίνιε Παρκ. Κάθε είδους μαγαζιά, στη διάθεσή μας. Χρόνος ελεύθερος για αγορές και στη συνέχεια μετάβαση στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχώρηση
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Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Non Ref / Κανονική Τιµή

Non Ref / Κανονική Τιµή

Seminal 4*
Ταξίµ

359€ / 399€

235€ / 259€

489€ / 519€

Nova Plaza Crystal 4* +
Ταξίµ

375€ / 409€

249€ / 269€

499€ / 535€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο
Περιλαµβάνεται µία χειραποσκευή έως 8Kg και µία αποσκευή
έως 20kg ανά άτοµο
Περιλαµβάνεται πρωϊνό καθηµερινά
Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -45€ ανά άτοµο

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air
Θεσσαλονίκη-Κων/πολη
09.30-1050
Κων/πολη-Θεσσαλονίκη
20.30-20.50

STORY PLACE
Από όλα τα υπέροχα µέρη στα οποία
µπορείτε να βγάλετε καταπληκτικές
φωτογραφίες, σας προτείνουµε την
Αγία Σοφία και την Κρεµαστή
Γέφυρα στον Βόσπορο!

