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4/8, 11/8, 18/8 €799 €975 €599 

 
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways 

Λάρνακα - Θεσσαλονίκη CY 426 09:30 - 11:30 
Θεσσαλονίκη - Λάρνακα CY 427 12:30 - 14:30 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα-Θεσσαλονίκη- 

+ Λάρνακα. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
+ Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 10 κιλά. 
+ Διαμονή για 3 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* 

+ στην Καβάλα.  
+ Διαμονή για 2 βράδια σε παραλιακό ξενοδοχείο 5* 

+ στην Αλεξανδρούπολη.  
+ Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 

στη + Θεσσαλονίκη.  
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή  

+ κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα  με το 

πρόγραμμα. + Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Θάσο. 

+ Βαρκάδα στην Λίμνη Κερκίνη + Έμπειρος αρχηγός-

συνοδός σε όλη τη διάρκεια της + εκδρομής. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.  
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή 

- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 
Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ  

ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ, ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ;  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΧΕΡΙ, 

ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΥΨΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ 

ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1930. 

ΚΕΡΚΙΝΗ-ΔΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για 

την Θεσσαλονίκη. Άφιξη, παραλαβή και αναχωρούμε 

για τον Λιθότοπο που βρίσκεται στις όχθες της Τεχνητής 

Λίμνης Κερκίνης και φιλοξενεί 300 είδη πουλιών και τον 

μεγαλύτερο αριθμό βουβαλιών στην Ελλάδα. Χρόνος για 

προαιρετικό γεύμα και για βαρκάδα. Συνεχίζουμε για τη 

Δράμα, περιήγηση στο κέντρο της πόλης και στις πηγές 

της Αγίας Βαρβάρας. Άφιξη στο Μονακό της Ελλάδας, 

την γραφική Καβάλα νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΚΑΒΑΛΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΙ-ΒΑΦΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΤΗΣ  
ΛΥΔΙΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και για το 

Βαφτιστήριο της Αγίας Λυδίας, πόλο έλξης πολλών 

χριστιανών από όλο τον κόσμο. Εδώ ο Απόστολος 

Παύλος, βάφτισε την πρώτη Ελληνίδα και έγινε το 

πρώτο σκαλοπάτι για τη διάδοση του Χριστιανισμού. 

Επιστροφή στην Καβάλα και χρόνος ελεύθερος για 

ξεκούραση. Το απόγευμα θα κάνουμε την βόλτα μας 

στην πόλη της Καβάλας για να δούμε τα σημαντικότερα 

αξιοθέατα της. 

3η μέρα: ΚΑΒΑΛΑ-ΘΑΣΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ 
Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στο καταπράσινο διαμάντι 

του Βορείου Αιγαίου, την Θάσο. Με καράβι θα 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

7/7, 25/8 €739 €915 €559 

14/7, 21/7, 28/7 €769 €945 €579 
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περάσουμε από την Κεραμωτή στο νησί και θα 

πραγματοποιήσουμε το γύρο απολαμβάνοντας τη 

μοναδική γραφικότητα και θα προσκυνήσουμε στο 

θαυμάσιο μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το 

απόγευμα επιστροφή στην Καβάλα και χρόνος 

ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Το βράδυ μπορείτε να 

απολαύσετε τη βόλτα σας στο παραλιακό μέτωπο με τα 

ουζερί, ταβερνάκια και καφετέριες. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΚΑΒΑΛΑ-ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ- 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Αλεξανδρούπολη. 

Καθοδόν θα σταματήσουμε στον Ιερό Ναό Αγίου 

Γρηγορίου του Θεολόγου στη Νέα Καρβάλη και στη 

λίμνη Βιστωνίδα στο γραφικό Πόρτο Λάγος με την 

Παναγία Παντάνασσα και την εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου, που βρίσκονται μέσα στη λιμνοθάλασσα 

πάνω σε δύο νησίδες και που μας οδηγεί σε αυτές ξύλινη 

γέφυρα.  Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 

ελεύθερος στο παραλιακό μέτωπο. 

5η μέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΦΕΡΡΕΣ-ΔΑΔΙΑ- 
ΣΟΥΦΛΙ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 
Πρόγευμα και ακολουθώντας μια μοναδική είναι και το 

φυσικό σύνορο με την Τουρκία θα γνωρίσουμε 

πανέμορφα χωριά. Πρώτη στάση θα κάνουμε στις 

Βυζαντινές Φέρες με την ιστορική εκκλησία της 

Κοσμοσώτηρας, μικρογραφία της Αγίας Σοφίας της 

Κωνσταντινούπολης, συνεχίζουμε για το Δάσος της 

Δαδιάς και στο κέντρο ενημέρωσης όπου θα μάθουμε για 

την ιστορία και τη σημασία του δάσους και των ζώων. 

Το ξακουστό για τα μεταξωτά του Σουφλί είναι ο 

επόμενος μας σταθμός. Επίσκεψη στο Μουσείο 

Μεταξιού. Άφιξη στην Ορεστιάδα νωρίς το μεσημέρι, θα 

επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο και θα έχουμε 

χρόνο ελεύθερο για γεύμα. Κατηφορίζοντας προς την 

Αλεξανδρούπολη θα κάνουμε στάση και Διδυμότειχο. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. 

Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ- 
ΞΑΝΘΗ-ΤΟΞΟΤΕΣ-ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΕΜΠΗ- 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την πανέμορφη 

Αλεξανδρούπολη με προορισμό την Νύμφη του 

Θερμαϊκού. Κατά την διάρκεια της διαδρομής μας θα 

επισκεφτούμε την Κομοτηνή μία πόλη που τα τελευταία 

χρόνια έχει εκσυγχρονιστεί και συνυπάρχει αρμονικά το 

Χριστιανικό και το Μουσουλμανικό στοιχείο. Επόμενη 

στάση θα κάνουμε στην Ξάνθη, με τα υπέροχα αρχοντικά 

της. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και επίσκεψη στο 

Λαογραφικό Μουσείο της. Συνεχίζουμε για τα Θρακικά 

Τέμπη για να θαυμάσουμε τον φυσικό πλούτο και τους 

πανέμορφους σχηματισμούς που προσφέρει ο ποταμός. 

Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και αργά το απόγευμα θα 

βρεθούμε στην Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για περιδιάβαση στην 

πόλη. Το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας 

στην παραλία. Διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθεί περιήγηση 

όπου θα δούμε αρκετά αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης 

μετά θα ανηφορήσουμε για την Άνω Πόλη που 

βρίσκονται τα Κάστρα για μια πανοραμική θέα της 

πόλης και κατηφορίζοντας θα κάνουμε στάση στον Άγιο 

Δημήτριο. Το βράδυ θα περπατήσουμε μέχρι τα 

Λαδάδικα όπου θα έχουμε προαιρετικό δείπνο με 

ζωντανή μουσική.  

8η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ Πρόγευμα και 

μεταφορά στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής 

στην Λάρνακα.  

XRKAV1 

1/8, 8/8, 15/8 €809 €965 €619 

 
Με απευθείας πτήσεις της Blue Air 
Λάρνακα - Θεσσαλονίκη OB 5163 18:30 - 

20:30 Θεσσαλονίκη - Λάρνακα OB 5164 21:15 - 

23:15 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Θεσσαλονίκη+ 

Λάρνακα. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
+ Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. + Μία αποσκευή 

μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή + μέχρι 10 κιλά. 
+ Διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στη + 

Θεσσαλονίκη.   
+ Διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο 3*  superior + 

στα Τρίκαλα. 

+ Διαμονή για 3 βράδια σε ξενοδοχείο 5* στην + 

Καστοριά. 
+ Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές 
+ κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
+ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 
+ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας 
+ Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.  
- Φαγητό στο αεροπλάνο. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 
Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΑΣ; Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ  
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΓΥΡΝΑΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ  

16ο ΑΙΩΝΑ. ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗ 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980, Η ΠΟΛΗ ΠΛΟΥΤΙΖΕ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ.  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 

Θεσσαλονίκη. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Όλη η μέρα στη διάθεση σας για να απολαύσετε τις ομορφιές 

της νύμφης του Θερμαϊκού καθώς και για τις αγορές σας. Το 

βράδυ για όσους επιθυμούν προαιρετική διασκέδαση σε 

ταβέρνα με μουσική στην Άθωνος ή στα Λαδάδικα. 

Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΛΑΙΟΣ  

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ Πρόγευμα 

και αναχώρηση για προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, πολιούχου Αγίου της Θεσσαλονίκης και σύντομη 

περιήγηση της πόλης .Στη συνέχεια ακολουθώντας την 

Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών θα περάσουμε από 

Κατερίνη και θα επισκεφθούμε τον Παλαιό Παντελεήμονα. 

Ένα θαυμάσιο οικισμό αναπαλαιωμένο με μοναδική θέα 

στον Πλαταμώνα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσω 

Λάρισας για τα Τρίκαλα, μια θαυμάσια πόλη που τα 

τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ανάπτυξη, αφού συνδυάζει με 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

11/7, 22/8 €739 €895 €549 

18/7, 25/7 €769 €925 €579 

    

 

  
               

 

 

   

  

                                      
                                   

    



 

μοναδικό τρόπο το παλιό και την παράδοση. Τακτοποίηση 

στο κεντρικό ξενοδοχείο μας. Όλος ο χρόνος στη διάθεση 

σας για εξερεύνηση και για να απολαύσετε τις ομορφιές της 

πόλης. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΥΛΗ-ΕΛΑΤΗ-ΤΡΙΚΑΛΑ 

Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη σε χωριά της Πίνδου 

που φωλιάζουν ανάμεσα στα έλατα, την πυκνή βλάστηση και 

τα τρεχούμενα νερά, που τα περιβάλλουν ερείπια φρουρίων, 

καστρομονάστηρα, βυζαντινά μνημεία και τοξωτά γεφύρια 

κατά μήκος του Πορταικού ποταμού. Επιστροφή στα 

Τρίκαλα. Έχουμε αρκετό χρόνο για ξεκούραση και 

περιδιάβαση του γραφικού κέντρου της πόλης με τις 

περίφημες γέφυρες του Ληθαίου ποταμού που διασχίζει την 

πόλη των Τρικάλων. Το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε 

τα μεζεδάκια σας στις παραδοσιακές ταβέρνες του κέντρου. 

Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ- 

ΓΡΕΒΕΝΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ Πρόγευμα και αναχώρηση για 

Καστοριά. Θα περάσουμε από Καλαμπάκα και θα 

επισκεφθούμε τα Βυζαντινά μοναστήρια που φωλιάζουν 

στους θεόρατους βράχους των Μετεώρων. Συνεχίζουμε για 

τα Γρεβενά και θα  καταλήξουμε στην Καστοριά μια από τις 

γραφικότερες πόλεις της Ελλάδας, με τη λίμνη που την 

περιβάλλει, τα πολλά αρχοντικά και το πλήθος των 

βυζαντινών εκκλησιών. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 

γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

Πρόγευμα και ακολουθεί επίσκεψη στη Μονή 

Μαυριώτισσας απολαμβάνοντας τη θαυμάσια διαδρομή 

στις όχθες της λίμνης καθώς και την περιοχή Ντόλτσο με τα 

αρχοντικά και τα πλακόστρωτα δρομάκια. Συνεχίζουμε για 

τις Πρέσπες, ένα χώρο όπου τοπία μοναδικής ομορφιάς και 

οικολογικής αξίας συνυπάρχουν με αξιόλογα βυζαντινά 

μνημεία και γραφικούς οικισμούς αγροτών και ψαράδων. 

Το χωριό Ψαράδες, το τελευταίο πριν τα Αλβανικά σύνορα, 

ο Άγιος Γερμανός με τη βυζαντινή εκκλησία του και το 

νησάκι Άγιος Αχίλλειος θα είναι οι πιο σημαντικοί χώροι 

επίσκεψης μας. Επιστροφή στην Καστοριά. Διανυκτέρευση 

7η μέρα: ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΝΥΜΦΑΙΟ-ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ- 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στις ομορφιές της 

φύσης, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, του λαϊκού 

πολιτισμού και της προστασίας της άγριας ζωής. Πρόγευμα 

και αναχώρηση για τη νότια πλευρά του όρους Βίτσι. Θα 

περάσουμε από το τοπικό Μακεδονικό χωριό Λέχοβο και 

θα καταλήξουμε στο γραφικό παραδοσιακό χωριό Νυμφαίο 

με τα πλακόστρωτα και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 

Από εδώ θα αρχίσει η εξόρμηση μας για το περιβαλλοντικό 

καταφύγιο του Αρκτούρου όπου φιλοξενούνται αρκούδες. 

Επιστροφή στο χωριό για να απολαύσουμε το γεύμα μας. 

Στη συνέχεια θα γυρίσουμε στην Καστοριά. Χρόνος 

ελεύθερος για να χαλαρώσουμε στο πολυτελές ξενοδοχείο 

μας, στην πισίνα ή απολαμβάνοντας τη θέα της λίμνης. 

Αργά το απόγευμα θα περιπλανηθούμε στα σοκάκια της 

πόλης και στο παραλιακό μέτωπο απολαμβάνοντας τα 

ταβερνάκια και τα ουζερί. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΕΔΕΣΣΑ-ΝΑΟΥΣΑ- 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη και το 

αεροδρόμιο Μακεδονία για το ταξίδι της επιστροφής. 

Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή θα περάσουμε από το 

χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου και από πυκνά δάση με 

πεύκα και έλατα με κατάληξη την ακριτική πόλη της 

Φλώρινας, θα περπατήσουμε για λίγο στο κέντρο και θα 

απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Συνεχίζουμε για την πόλη 

των νερών, την Έδεσσα με τους περίφημους καταρράκτες 

της. Ακολουθεί επίσκεψη στο χώρο θυσίας στη Νάουσα 

καθώς και στο ωραιότερο πάρκο της Ελλάδας στον Άγιο 

Νικόλαο με τα τεράστια πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά. 

Συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο 

Μακεδονία για το ταξίδι της επιστροφής, ένα ταξίδι άνετο 

που σας χάρισε πολλές και ευχάριστες εμπειρίες. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PALLADION – 3* 

Κεντρικό στα Ιωάννινα  

4/8, 11/8, 18/8 €729 €870 €579 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND SERAI – 5* 

Κεντρικό στα Ιωάννινα  

4/8, 11/8, 18/8 €785 €995 €629 

 

Με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines 
Λάρνακα - Θεσσαλονίκη OA 553 18:10 - 20:10  
Θεσσαλονίκη - Λάρνακα OA 552 20:50 - 22:40 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Θεσσαλονίκη+ 

Λάρνακα.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
+ Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. + Μια αποσκευή 

μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 

+ στην Θεσσαλονίκη. 
+ Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* 

+ στην Πρέβεζα. 
+ Διαμονή για 3 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής + 

σας στα Ιωάννινα. 
+ Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
+ Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.  
+ Μεταφορές και εκδρομές  με πολυτελή + 

κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

+ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια + 

της εκδρομής. 
+ Εισιτήρια για την κρουαζιέρα στον ποταμό του + 

Αχέρωντα. 
+ Εισιτήρια για τις βάρκες κατά την επίσκεψη στο + 

νησί των Ιωαννίνων. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.  
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή 

- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το 

αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Άφιξη, παραλαβή και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην Θεσσαλονίκη. 

Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. 

Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε την πόλη του Θερμαϊκού. 

Θα περάσουμε από τον Λευκό Πύργο, θα δούμε την Ροτόντα, 

την Καμάρα και την Αγία Σοφία. Θα ανηφορήσουμε στην 

Άνω Πόλη που βρίσκονται τα Κάστρα για μια πανοραμική 

θέα της πόλης και κατηφορίζοντας θα κάνουμε στάση στον 

Άγιο Δημήτριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το υπόλοιπο 

της μέρας ελεύθερο. Το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση 

στα λαδάδικα. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

7/7 €659 €810 €529 

14/7, 21/7, 28/7 €689 €830 €549 

    

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

7/7 €725 €955 €569 

14/7, 21/7, 28/7 €755 €975 €599 
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3η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΕΡΓΙΝΑ-ΜΟΝΗ 

ΣΟΥΜΕΛΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το μουσείο της Βεργίνας όπου 

θα επισκεφτούμε τους Βασιλικούς Τάφους των Αρχαίων 

Μακεδόνων. Στη συνέχεια επίσκεψη στη Μονή της Παναγίας 

Σουμελά όπου χτίστηκε από Πόντιους πρόσφυγες που 

μετάφεραν και την πολύτιμη εικόνα της Θεοτόκου. Επόμενη 

στάση θα κάνουμε στα Γρεβενά και χρόνος ελεύθερος για 

γεύμα. Συνεχίζουμε με προορισμό την Πρέβεζα. Άφιξη, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στον 

παραλιακό πεζόδρομο με τις καφετέριες και τις 

ψαροταβέρνες. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ  

Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση στα δρομάκια της 

Πρέβεζας για να δούμε το σπίτι όπου έζησε ο ποιητής 

Καρυωτάκης, την Μητρόπολη του Αγίου Χαραλάμπους με 

το ιστορικό ενετικό πύργο του ρολογιού του 1752, το Σαιτάν 

Παζάρ και την Κεντρική αγορά της πόλης. Συνεχίζουμε για 

το καταπράσινο νησί της Λευκάδας, που ενώνεται με μια 

μικρή γέφυρα. Θα επισκεφτούμε την Μονή Φανερωμένης 

και χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή 

στην Πρέβεζα. 

5η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ-ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΩΝΤΑ-

ΠΑΡΓΑΣΥΒΟΤΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την πανέμορφη Πρέβεζα και 

πορευόμαστε παράλληλα με την μεγαλύτερη ακτογραμμή 

της Ελλάδας προς τις εκβολές του γνωστού από τη μυθολογία 

ποταμού Αχέρωντα για μια σύντομη βαρκάδα όπου θα 

ακολουθήσουμε τα υδάτινα μονοπάτια και θα ταξιδέψουμε 

μαζί στο μύθο και θα θαυμάσουμε το ξεχωριστό βιότοπο που 

φιλοξενεί ο ποταμός. Συνεχίζουμε για την ειδυλλιακή Πάργα, 

που συνδυάζει μοναδικά το βουνό με τη θάλασσα και για τα 

πανέμορφα Σύβοτα που αγκαλιάζονται με μοναδικό τρόπο 

από τη θάλασσα. Άφιξη στα Ιωάννινα αργά το απόγευμα 

τακτοποίηση στα δωμάτια και το υπόλοιπο της μέρας 6η 

μέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ-ΝΗΣΙ Μετά 

το πρόγευμα θα επισκεφτούμε το μουσείο του Βρέλη με τα 

κέρινα ομοιώματα. Επιστρέφουμε στα Ιωάννινα όπου θα 

κάνουμε την περιήγηση της πόλης για να δούμε τα 

σημαντικότερα αξιοθέατα της που επικεντρώνονται στο 

Κάστρο. Στη συνέχεια, καταλήγοντας στο μόλο, θα 

επιβιβαστούμε σε βάρκες για να περάσουμε στο θρυλικό νησί 

της κυρά-Φροσύνης στη λίμνη Παμβώτιδα. Θα 

περιηγηθούμε στη μονή του Αγίου Παντελεήμονα (σήμερα 

λαογραφικό μουσείο) όπου ο Αλή Πασάς είχε βρει 

καταφύγιο, στην μονή του Αγίου Νικολάου των 

Φιλανθρωπινών, του 13ου αιώνα και θα κάνουμε την βόλτα 

μας στα πλακόστρωτα δρομάκια που θα μας μαγέψουν. 

Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό γεύμα, σας προτείνουμε 

να δοκιμάσετε τα βατραχοπόδαρα, που θεωρούνται τα 

σπεσιαλιτέ της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

7η  μέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ Πρόγευμα και 

αναχώρηση για το Καλπάκι όπου θα επισκεφτούμε ένα από 

τα σημαντικότερα μνημεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 

Πολεμικό Μουσείο 1940-1941. Συνεχίζουμε για τα 

Ζαγοροχώρια. Θα ξεκινήσουμε από το Μονοδένδρι, με το 

Μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής. Θα πάμε στη Χαράδρα του 

Βίκου που την ρέει ο Βοιδομάτης, με τα κρυστάλλινα νερά 

του. Αναχώρηση για το γεφύρι του Νούτσου που βρίσκεται 

στο κεντρικό Ζαγόρι. Τέλος θα επισκεφθούμε το Τσεπέλοβο 

ένα χωριό «χωμένο» στην αγκαλιά των βουνών και 

«στεφανωμένο» από δάση. Εντυπωσιακή είναι η πλατεία 

του, η εκκλησία του Αγ. Νικολάου, τα αρχοντικά και τα 

σχολεία. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το απόγευμα στα 

Ιωάννινα. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΜΕΤΣΟΒΟ-ΜΕΤΕΩΡΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και αποχαιρετούμε τα Ιωάννινα με προορισμό το 

αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Καθοδόν θα σταματήσουμε 

στο μαγευτικό Μέτσοβο, μια ορεινή πολιτεία που γοητεύει 

με τα εκπληκτικά της χρώματα και τις μοναδικές εικόνες της. 

Συνεχίζουμε για τα Μετέωρα, που δεσπόζουν επιβλητικά και 

συνεχίζουν την μοναστική παράδοση εδώ και έξι περίπου 

αιώνες. Θα επισκεφτούμε την μονή του Αγίου Στεφάνου και 

θα απολαύσουμε το μοναδικό τοπίο από την μονή του 

Μεγάλου Μετέωρου. Επόμενη στάση τα Τρίκαλα που 

διαρρέονται από τον Ληθαίο ποταμό όπου θα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό 

χωριό του Παλαιού Παντελεήμονα που έχει αναπαλαιωθεί το 

παλιό αρχιτεκτονικό του στυλ, με την υπέροχη θέα στον 

Όλυμπο και το Αιγαίο Πέλαγος. Άφιξη στο αεροδρόμιο αργά 

το απόγευμα και πτήση για Λάρνακα.  

XRAKT4 
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1/8, 8/8, 15/8 €809 €1095 €429 

 
Με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines 
Λάρνακα - Ηράκλειο OA 463 18:50 - 20:20 

Ηράκλειο - Λάρνακα OA 462 21:00 - 22:25 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ηράκλειο-Λάρνακα.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
+ Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. + Μια αποσκευή 

μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 4 βράδια στο κεντρικό ξενοδοχείο 

+ ASTORIA 4* στο Ηράκλειο. + Διαμονή για 3 

βράδια στο κεντρικό ξενοδοχείο + KYDON 4* στα 

Χανιά. 
+ Πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία.  
+ Τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο των Χανιών. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Επαγγελματίας ξεναγός στην Κνωσσό, Ηράκλειο + και 

Χανιά. 
+ Εισιτήριο καραβιού για την Σπιναλόγγα. + 

Έμπειρος αρχηγός-συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια + 

του ταξιδιού. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.  
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

- Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με- 

αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραλειφθεί καμία - 

υπηρεσία. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το 

Ηράκλειο. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο 

μας που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Τακτοποίηση 

στα δωμάτια και διανυκτέρευση. 

2η μέρα:  ΚΝΩΣΟΣ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μετά 

το πρόγευμα αναχωρούμε για το μεγαλύτερο και 

λαμπρότερο κέντρο του Μινωικού πολιτισμού, την Κνωσό. 

Θα ξεναγηθούμε στα διάφορα ανάκτορα που οι 

συναρπαστικοί μύθου του Λαβύρινθου με το Μινώταυρο 

και του Δαίδαλου με τον Ίκαρο, το κάνουν πιο εντυπωσιακό. 

Επιστρέφουμε στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου. Θα 

περπατήσουμε με την ξεναγό μας για να δούμε μεταξύ 

άλλων το περίφημο συντριβάνι με τα λιοντάρια, τον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μηνά, την Βασιλική του Αγίου 

Μάρκου, την ενετική Λότζια που είναι το κομψότερο 

ενετικό μνημείο στην Κρήτη και το ναό του Αγίου Τίτου. 

Θα διασχίζουμε την «οδό Πλάνης» τον ομορφότερο δρόμο 

του Ηρακλείου για να καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι, «τον 

Κούλε», το ενετικό φρούριο, σύμβολο της πόλης. Χρόνος 

ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Διανυκτέρευση.  

3η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΛΑΣΙΘΙ-ΜΟΝΗ ΚΕΡΑ-ΑΓΙΟ  
ΝΙΚΟΛΑΟ-ΕΛΟΥΝΤΑ-ΠΛΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε την ανατολική πλευρά 

της Κρήτης, πρώτη επίσκεψη θα κάνουμε στην ιστορική 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Σεληνάρι και 

συνεχίζουμε για ένα από τα αρχαιότερα χωριά της Κρήτης, 

την Κριτσά που διατηρεί σε σημαντικό βαθμό ακόμη 

αναλλοίωτη την παλιά αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της. 

Επόμενη στάση η Πλάκα, κτισμένη σε ένα από τα 

ομορφότερα σημεία της Κρήτης. Σήμα κατατεθέν της 

Πλάκας είναι η υπέροχη θέα στο νησί Καλυδών, που 

βρίσκεται το διάσημο φρούριο της Σπιναλόγκας, που 

λειτούργησε ως λεπροκομείο μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. 

Περιήγηση Σπιναλόγκας και επιστροφή στην Πλάκα. 

Χρόνος ελεύθερος στις γραφικές ψαροταβέρνες και 

συνεχίζουμε για τη κοσμοπολίτικη Ελούντα και για τον 

γραφικό  Άγιο Νικόλαο με την περίφημη «Λίμνη» που 

αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης. Χρόνος 

ελεύθερος και επιστροφή στο Ηράκλειο, διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Σας 

προτείνουμε εκδρομή στα τουριστικά θέρετρα της νότιας 

Κρήτης, στα Μάταλα που έγιναν διάσημα στην δεκαετία του 

1960 με τους χίπις, χρόνος ελεύθερος για να βουτήξετε στα 

πεντακάθαρα νερά του Λυβικού πελάγους.  Επιστροφή στο 

Ηράκλειο. Το βράδυ προτείνουμε Κρητική διασκέδαση με 

ζωντανή μουσική.  

-ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ-ΧΑΝΙΑ 

Πρόγευμα και αποχαιρετούμε το Ηράκλειο. Πρώτη στάση 

θα κάνουμε στην ιστορική Μονή Αρκαδίου, σύμβολο 

ελευθερίας και αγώνα του Κρητικού λαού, συνεχίζουμε για 

την πόλη του Ρεθύμνου, με τα Ενετικά διατηρητέα κτίρια, 

το κάστρο της Φιορέτσας και τις κρήνες του Ριμόντι. 

Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό γεύμα. Καθοδόν προς τα 

Χανιά θα επισκεφτούμε τους Τάφους των Βενιζέλων, για 

μια  πανοραμική θέα της πόλης από το ύψωμα του Προφήτη 

Ηλία. Τακτοποίηση στα δωμάτια και γνωριμία με την πόλη. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΧΑΝΙΑ  

Πρόγευμα και η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην 

πανέμορφη πόλη των Χανιών. Περπατώντας στα γραφικά 

κουκλίστικα σοκάκια της, θα ανακαλύψουμε την αύρα και 

το μυστήριο που κρύβεται πίσω από τα ενετικά κτήρια. Θα 

δούμε την Δημοτική Αγορά, το πάρκο, την πλατεία 

Μητροπόλεως και θα καταλήξουμε στο Ενετικό λιμάνι με 

τον Αιγυπτιακό Φάρο, το Γιαλί Τζαμισί και τα Νεώρια.  Το 

ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε 

κάποιο μουσείο ή ακόμα να περπατήσετε στα πολυσύχναστα 

καλτερίμια, στην Σπλάντζια και στη Χατζημιχάλη 

Νταλιανή. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΧΑΝΙΑ-Ι.Μ.ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ-ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙ- 
ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 

Πρόγευμα και επίσκεψη στην Ι.Μ. Χρυσοπηγής που 

βρίσκεται μόλις 3χλμ από την πόλη των Χανιών. Οι μοναχές 

ασχολούνται με την αγιογραφία και το εκκλησιαστικό 

κέντημα. Ωστόσο, η μονή είναι πασίγνωστη για την 

οικολογική και περιβαλλοντική της δράση. Συνεχίζουμε για 

το Γαβαλοχώρι, ένα παραδοσιακό χωριό με υπέροχα πέτρινα 

σπίτια. Θα επισκεφτούμε το Ιστορικό και Λαογραφικό 

Μουσείο και κατόπι θα κατευθυνθούμε στην Λίμνη Κουρνά, 

τη μοναδική λίμνη γλυκού νερού στην Κρήτη, εδώ θα 

απολαύσουμε το πανέμορφο τοπίο. Τέλος θα καταλήξουμε 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

11/7, 22/8 €759 €1045 €379 

18/7, 25/7 €779 €1065 €399 

    

 

   

          
       

 

 

   

   



 

στην παραλία Αλμυρίδα ή Καλύβες όπου θα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο για κολύμπι και φαγητό. Επιστροφή στα 

Χανιά. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.  

8η μέρα: ΧΑΝΙΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το μεσημέρι 

αποχαιρετούμε τα Χανιά με κατεύθυνση το αεροδρόμιο 

Ηρακλείου. Στάση θα κάνουμε στις πηγές της 

Αργυρούπολης για να προσκυνήσουμε στο λαξευτό 

εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης και να απολαύσουμε τη 

σπάνια φυσική ομορφιά. Τελικός μας προορισμός το 

αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πτήση για Λάρνακα φορτωμένοι με 

εικόνες από την Κρητική λεβεντιά. 

XRCRE1 
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7/8, 14/8, 21/8 €739 €875 €599 

 
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways 
Λάρνακα - Θεσσαλονίκη CY 426 07:00 - 

09:00 Θεσσαλονίκη - Λάρνακα CY 429 10:00 - 

12:00 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Θεσσαλονίκη+ 

Λάρνακα. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
+ Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. + Μία αποσκευή 

μέχρι 23 κιλά και μία χειραποσκευή + μέχρι 10 κιλά. 
+ Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* + 

στη Σόφια.  
+ Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 5* + 

στη Φιλιππούπολη. 
+ Διαμονή για 1 βράδυ σε παραλιακό ξενοδοχείο 5* +  

στην Αλεξανδρούπολη. + Διαμονή για 2 βράδια σε 

ξενοδοχείο 4* στην + Θεσσαλονίκη.  

+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. + 

Δύο (2) γεύματα στο ξενοδοχείο της + 

Φιλιππούπολης. 
+ Ένα (1) δείπνο στο ξενοδοχείο της Σόφιας. + 

Ένα (1) δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα με + 

μουσική και χορούς στη Σόφια. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές 
+ κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
+ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 
+ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας 
+ Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.  
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

XRBUL2 

ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ-ΣΟΦΙΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για 

Θεσσαλονίκη. Άφιξη, παραλαβή και αναχωρούμε για 

τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα και 

εισερχόμαστε στην Βουλγαρία. Πρώτη στάση θα 

κάνουμε στο Σαντάνσκι, που είναι ο πιο γνωστός 

ιαματικός προορισμός της Βουλγαρίας με απέραντα 

πάρκα. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για το 

ιστορικό μοναστήρι της Ρίλας, η μεγαλύτερη και η πιο 

φημισμένη Ορθόδοξη Μονή της Βουλγαρίας. Τελικός 

προορισμός η Σόφια, άφιξη τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη βόλτα 

στην πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΣΟΦΙΑ 
Μετά το πρόγευμα θα κάνουμε την περιήγηση της 

Σόφιας, θα δούμε τη Βουλή, την Βυζαντινή Εκκλησία 

της Αγίας Κυριακής και τον περίφημο ναό του 

Αλεξάντερ Νέφσκι. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της 

πόλης. Το βράδυ θα έχουμε δείπνο με παραδοσιακή 

μουσική και χορούς. 

3η μέρα: ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ  
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Σόφια με προορισμό 

σε μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης, την 

Φιλιππούπολη. Η πόλη είναι κτισμένη στις όχθες του 

Έβρου και απλώνεται πάνω σε επτά χαμηλούς λόφους. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

10/7, 28/8 €669 €805 €539 

17/7, 24/7, 31/7 €699 €835 €569 

    

 

          
       

 

 

   

  



 

Άφιξη και ακολουθεί ξενάγηση στην παλιά πόλη, το 

Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του 

Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο 

του Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγίου 

Κωνσταντίνου και Ελένης και το Ρωμαϊκό θέατρο. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  
ΜΠΑΤΣΚΟΒΟ-ΠΑΜΠΟΡΟΒΟ 
Σήμερα μετά το πρόγευμα θα κάνουμε μια εκδρομή στην 

οροσειρά της Ροδόπης. Πρώτη στάση θα κάνουμε στο 

μοναστήρι Μπάτσκοβο ή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 

είναι ένα σημαντικό μνημείο Χριστιανικής 

αρχιτεκτονικής και ένα από τα μεγαλύτερα και 

αρχαιότερα Ορθόδοξα μοναστήρια στην Ευρώπη. 

Συνεχίζουμε για το Παμπόροβο, μια περιοχή με 

απέραντα έλατα και αμέτρητα ποτάμια. Ίσως χρειάζεται 

να έχετε μαζί σας ζακέτα γιατί κάνει λίγη ψύχρα. 

Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
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ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ-ΦΕΡΕΣ-ΣΟΥΦΛΙ -  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Βουλγαρία με 

κατεύθυνση το συνοριακό σταθμό του Ορμένιου. 

Αφού διασχίσουμε τα σύνορα, μπαίνουμε στο βόριο-

ανατολικότερο σύνορο της Ελλάδας και 

ακολουθώντας μια νότια πορεία κατά μήκος του 

ποταμού Έβρου θα γνωρίσουμε σημαντικές πόλεις. 

Πρώτη στάση η Ορεστιάδα, χρόνος ελεύθερος και 

επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο, συνεχίζουμε για το 

Διδυμότειχο και το Σουφλί που είναι ξακουστό για τα 

μεταξωτά του και στην ιστορική εκκλησία της 

Κοσμοσώτηρας στις Βυζαντινές Φέρες. Άφιξη στην 

Αλεξανδρούπολη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

ξεκούραση. Το βράδυ θα κάνουμε την βόλτα μας στον 

παραλιακό πεζόδρομο με τον πανύψηλο Φάρο της και 

χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ- 
ΞΑΝΘΗ-ΚΑΒΑΛΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την πανέμορφη 

Αλεξανδρούπολη με προορισμό την Νύμφη του 

Θερμαϊκού. Κατά την διάρκεια της διαδρομής μας θα 

επισκεφτούμε το γραφικό Πόρτο Λάγος με την 

Παναγία Παντάνασσα και την εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου, που βρίσκονται μέσα στη λιμνοθάλασσα 

πάνω σε δύο νησίδες. Συνεχίζουμε για την Ξάνθη με τα 

υπέροχα αρχοντικά της και για την Καβάλα. Χρόνος 

ελεύθερος για γεύμα και ακολουθεί περιήγηση της 

Καβάλας όπου θα δούμε το κάστρο, τις παλαιές 

καπναποθήκες, το τούρκικο κτίριο Ιμαρέτ, το παλαιό 

υδραγωγείο Καμάρες και τη συνοικία Παναγιά στην 

παλιά πόλη. Αργά το απόγευμα θα βρεθούμε στην 

Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

χρόνος ελεύθερος για περιδιάβαση στην πόλη.  

7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος μέχρι αργά το 

απόγευμα, όπου θα έχουμε την περιήγηση της 

Θεσσαλονίκης για να δούμε τα κυριώτερα αξιοθέατα 

της. Θα ανεβούμε στα Κάστρα για μια πανοραμική θέα 

της πόλης και κατηφορίζοντας θα κάνουμε στάση στον 

Άγιο Δημήτριο. Το βράδυ θα περπατήσουμε μέχρι τα 

Λαδάδικα όπου θα έχουμε προαιρετικό δείπνο με 

ζωντανή μουσική.  

8η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Νύμφη του 

Θερμαϊκού με προορισμό το αεροδρόμιο με τις 

βαλίτσες γεμάτες με πανέμορφες εικόνες από τα 

μαγευτικά μέρη που επισκεφτήκαμε αυτές τις 8 μέρες. 

4/8, 11/8, 18/8 €719 €845 €509 

 
Με απευθείας πτήσεις των Βουλγαρικών Αερογραμμών 

Λάρνακα - Σόφια FB 856 10:35 - 12:50 Σόφια - 

Λάρνακα FB 855 07:50 - 09:55 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Σόφια-Λάρνακα. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.  
+ Διαμονή για 7 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 

4*.  
+ Πρόγευμα καθημερινά. + Έξι (6) γεύματα ή 

δείπνα όπως αναφέρονται στο + πρόγραμμα.  
+ Φολκλορική βραδιά με δείπνο και πρόγραμμα. + 

Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις σύμφωνα με 

+ το πρόγραμμα με  κλιματιζόμενο πούλμαν. 
+ Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού 

προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή 

- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ «ΚΟΙΛΑΔΑ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ» (ROSE VALLEY) ΤΗΣ  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΕΛΑΙΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (70-85%); 

ΜΠΑΝΣΚΟ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση  

για τη Σόφια την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Άφιξη, 

παραλαβή και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το ιστορικό 

μοναστήρι της Ρίλας. Συνεχίζουμε για το πασίγνωστο 

τουριστικό θέρετρο  
Μπάνσκο που βρίσκεται  βορειοανατολικά του όρους Πίριν. 

Κατάφυτα δάση από πεύκα και έλατα καθώς και 

κρυστάλλινες λίμνες συνθέτουν το τοπίο  του θέρετρου που 

αναπτύχθηκε τουριστικά τις τελευταίες δεκαετίες ως ένας 

προορισμός για όλες τις εποχές.  Άφιξη και τακτοποίηση 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

2η μέρα: ΜΠΑΝΣΚΟ-ΜΕΛΝΙΚ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ-

ΜΠΑΝΣΚΟ Πρόγευμα και αναχώρηση για το πάλαι ποτέ 

Μελένικο, την πλούσια εμπορική πόλη και το πιο αξιόλογο 

κέντρο του Ελληνισμού στο βόρειο τμήμα της Ανατολικής 

Μακεδονίας. Σήμερα είναι  η μικρότερη πόλη της 

Βουλγαρίας με ξεχωριστή ομορφιά. Τα πανέμορφα 

αρχοντικά, χτισμένα με τη Μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, 

είναι σήμερα ξενώνες και ταβερνεία που το εσωτερικό τους 

θυμίζει Βαυαρέζικες μπυραρίες. Κι όσο για το ξακουστό 

κόκκινο κρασί, που το προτιμούσαν ιδιαίτερα οι 

αυτοκράτορες του Βυζαντίου, εξακολουθεί να παράγεται 

μέχρι και σήμερα. Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια 

και ακολούθως θα δοκιμάσουμε τα τοπικά κρασιά. 

Συνεχίζουμε για τη πόλη Σαντάνσκι, από τις πιο γνωστές 

λουτροπόλεις της Βουλγαρίας με καταπράσινα πάρκα. 

Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε το γεύμα σας 

(προαιρετικό) ή να κάνετε τα ψώνια σας. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΠΑΝΣΚΟ   

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια περιήγηση της πόλης του 

Μπάνσκο. Το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση σας. 

Αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας και χαλαρώστε στο spa 

του ξενοδοχείου ή  επισκεφθείτε μία από τις Ιαματικές 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

25/8 €669 €785 €459 

14/7, 21/7, 28/7 €689 €815 €479 

    

 

 

   

          
       η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΟΦΙΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ-     
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εξωτερικές πισίνες που βρίσκονται στο Μπάνσκο. Μπορείτε 

επίσης να κάνετε τις βόλτες σας ή ακόμη να πάτε για ιππασία 

και ορεινή ποδηλασία και να απολαύσετε την μαγεία του 

καταπράσινου τοπίου. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΠΑΝΣΚΟ-ΜΠΑΤΣΚΟΒΟ- 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 

Πρόγευμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη το 

μοναστήρι Μπάτσκοβο, ή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 

από τα μεγαλύτερα Ορθόδοξα μοναστήρια της Βουλγαρίας. 

Κτίστηκε τον 11ο αιώνα και αποτελούσε φρούριο για την 

τότε εποχή και ένα από τα πρώτα αξιοθέατα σε 

επισκεψιμότητα. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για τη 

Φιλιππούπολη τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της 

Βουλγαρίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 

Μετά το πρόγευμα θα ξεναγηθούμε στην παλιά πόλη της 

Φιλιππούπολης που είναι ιστορικά διατηρητέα περιοχή, 

γνωστή για το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό της ύφος. Η πόλη 

πήρε το όνομα της από τον Βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο 

τον Β’, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ελεύθερος 

χρόνος στο κέντρο της πόλης για να κάνετε τα ψώνια και τις 

βόλτες σας. Το βράδυ θα μεταβούμε σε παραδοσιακό 

εστιατόριο για μια υπέροχη φολκλορική βραδιά με δείπνο, 

ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς. 

Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΠΡΙΒΙΤΣΑ-ΣΟΦΙΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση  για τη Σόφια. Καθοδόν θα 

επισκεφθούμε την πόλη Κοπρίβιτσα, από τις πιο γραφικές 

της Βουλγαρίας.  Περιήγηση και ξενάγηση της πόλης και 

συνεχίζουμε για τη Σόφια. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο.  Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με 

τη Βουλγάρικη πρωτεύουσα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η μέρα:  ΣΟΦΙΑ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

Μετά το πρόγευμα ακολουθεί ξενάγηση στην πόλη της 

Σόφιας. Θα επισκεφθούμε τον Ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι, 

το Προεδρικό Μέγαρο, το ιστορικό Κοινοβούλιο, την 

Ρώσικη εκκλησία και την εκκλησία της Αγίας Nedelya. Το 

απόγευμα ελεύθερος χρόνος στην όμορφη Σόφια για να 

πραγματοποιήσετε τις αγορές ή τις βόλτες σας. Θα σας 

γοητεύσουν τα διάφορα μικρά μαγαζάκια με χειροποίητα 

είδη από νέους καλλιτέχνες που βρίσκονται διάσπαρτα στο 

κέντρο της πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΣΟΦΙΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ Μεταφορά νωρίς το πρωί 

στο αεροδρόμιο της Σόφιας για να πάρουμε την πτήση της 

επιστροφής. 

5/8, 12/8, 19/8 €555 €695 €439 

 
Με απευθείας πτήσεις των Πολωνικών Αερογραμμών 
Λάρνακα - Βαρσοβία LΟ 172  03:50 - 06:25 
Βαρσοβία - Λάρνακα LΟ 171 22:35 - 03:00 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βαρσοβία+ 

Λάρνακα. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. 
+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Μεταφορές και ξενάγηση σύμφωνα με το + 

πρόγραμμα με Ελληνόφωνο ξεναγό. + Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Φαγητό στο αεροπλάνο- Εισιτήρια εισόδου 

στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού 

προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 

περιλαμβάνονται ή - αναφέρεται ως 

προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 

αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη, παραλαβή και  

πριν την πανοραμική μας ξενάγηση θα σταματήσουμε 

για καφέ και ξεκούραση. Η Βαρσοβία είναι μια πόλη με 

πανύψηλους ουρανοξύστες, αριστοκρατικά παλάτια και 

γραφικές μεσαιωνικές πλατείες. θα περάσουμε από τον 

κεντρικό δρόμο Μαρσαλκόβσκα, με τα πολλά εμπορικά 

καταστήματα όπου βρίσκεται το Παλάτι του Πολιτισμού 

και της Επιστήμης, θα δούμε επίσης και την μποέμικη 

πλευρά της Βαρσοβίας που δεν είναι άλλη από τη 

συνοικία Πράγα. Προλαβαίνουμε την απορία σας και 

όχι, δε μιλάμε για την Πράγα της Τσεχίας. Έχει και η 

Πολωνία τη δική της Πράγα που βρίσκεται στην άλλη 

πλευρά του ποταμού Βιστούλα. Μία περιοχή που 

παραμελήθηκε και περιθωριοποιήθηκε λόγω φτώχειας, 

μέχρι που την τελευταία δεκαετία όλοι οι καλλιτέχνες 

και οι μποέμ τύποι της Πολωνίας άρχισαν να συρρέουν 

εδώ και να μεταμορφώνουν εγκαταλελειμμένους 

βιομηχανικούς χώρους σε καλλιτεχνικά κέντρα, 

πολυχώρους τέχνης, μπιστρό, εστιατόρια και υπαίθρια 

καφέ με κήπους. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο. 

Τακτοποίηση στα δωμάτια και το υπόλοιπο της μέρας 

ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

Η πόλη της Βαρσοβίας είναι γεμάτη αξιοθέατα και 

μνημεία πολιτισμού και τέχνης, τα οποία αν και 

καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά το Β’ και 

λεπτομερειακή αντιγραφή από ιστορικά ντοκουμέντα, 

 

XRBUL1 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

6/7, 26/8 €495 €655 €389 

15/7, 22/7, 29/7 €525 €675 €409 

    

 

 

   

           
        



 

σκίτσα, πίνακες και φωτογραφίες. Μετά το πρόγευμα θα 

ξεκινήσουμε την περιπατητική ξενάγηση μας με τη 

Στήλη του Ζιγκμούνδου, το παλιότερο άγαλμα της 

Βαρσοβίας και το Κάστρο των Βασιλιάδων. Θα 

επισκεφθούμε επίσης τη γραφική κεντρική πλατεία στην 

παλιά πόλη με τα γοτθικού, μπαρόκ και αναγεννησιακού 

ρυθμού κτίρια και ακολούθως Θα συνεχίσουμε για το 

περίφημο συγκρότημα παλατιών και πάρκων «Λαζένκι» 

όπου θα θαυμάσουμε το διάσημο βασιλικό ανάκτορο 

«Παλάτι στο νερό» καθώς και τους καταπράσινους και 

ολόδροσους κήπους. Το απόγευμα ελεύθερο.  

Διανυκτέρευση. 

3η-4η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

Πρόγευμα και μέρες ελεύθερες στη διάθεση σας. 

Προτείνουμε να κάνετε τις βόλτες σας στην κεντρική 

πλατεία της παλιάς πόλης και να απολαύσετε τις 

τοπικές σπεσιαλιτέ όπως τα παραδοσιακά zapiekanka 

(γεμιστά ζυμαρικά) από κρέας, τυρί ή μανιτάρια, όλων 

των ειδών τις σούπες, καθώς και το περίφημο χοιρινό 

κότσι. Το εντυπωσιακό πολυκατάστημα Zloty Tarasy 

σας περιμένει για τα ψώνια σας. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στη διάθεση σας. 

Νωρίς το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για να 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής για Λάρνακα. 

3/8, 10/8, 17/8 €939 €1140 €729 

 
Με απευθείας πτήσεις των Πολωνικών Αερογραμμών 

Λάρνακα - Βαρσοβία LΟ 172  03:50 - 06:25 
Βαρσοβία - Λάρνακα LΟ 171 22:35 - 03:00 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βαρσοβία+ 

Λάρνακα. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 

χειραποσκευή + μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στη Βαρσοβία και 

+ Κρακοβία και 3* στο Ζακοπάνε. 
+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Πέντε (5) γεύματα ή δείπνα. 
+ Δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο με μουσική. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή  
+ κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 
+ Τοπικοί ξεναγοί στους χώρους επισκέψεων. 

+ Εισιτήριο εισόδου και ακουστικά στο Άουσβιτς. + 

Εισιτήριο τελεφερίκ για το βουνό Gubalowka στο + 

Ζακοπάνε. 
+ Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός καθ’ όλη τη 

+ διάρκεια του ταξιδιού. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Φαγητό στο αεροπλάνο. 
- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού 

προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή 

- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Στο Ζακοπάνε επειδή δεν υπάρχουν τρίκλινα 

δωμάτια ή δίκλινα με έξτρα κρεβάτι, θα δίνονται 

ένα δίκλινο και ένα μονόκλινο με συνολική 

επιβάρυνση €80. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 

τη Βαρσοβία. Άφιξη, παραλαβή και πριν την ξενάγηση θα 

σταματήσουμε για καφέ και ξεκούραση. Η πόλη της 

Βαρσοβίας είναι γεμάτη αξιοθέατα και μνημεία πολιτισμού, 

τέχνης, τα οποία αν και καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά το 

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, ανοικοδομήθηκαν με πιστή και 

λεπτομερειακή αντιγραφή από ιστορικά ντοκουμέντα, 

σκίτσα, πίνακες και φωτογραφίες. Θα ξεκινήσουμε από την 

 

 XRWAW - 38 -  

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

6/7, 13/7 €879 €1085 €679 

20/7, 27/7, 24/8 €899 €1105 €699 
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Στήλη του Ζιγκμούνδου, το παλιότερο άγαλμα της 

Βαρσοβίας, το Κάστρο των Βασιλιάδων και θα θαυμάσουμε 

τους εντυπωσιακούς εσωτερικούς του χώρους. Συνεχίζουμε 

για το «Λαζένκι» που είναι ένα συγκρότημα παλατιών και 

πάρκων της Βαρσοβίας και θα ξεναγηθούμε στους 

εσωτερικούς χώρους του διάσημου βασιλικού ανάκτορου 

«Παλάτι στο Νερό». Θα περάσουμε από τον κεντρικό δρόμο 

Μαρσαλκόβσκα, με τα πολλά εμπορικά καταστήματα όπου 

βρίσκεται το Παλάτι του Πολιτισμού και της Επιστήμης. 

Γεύμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 

δωμάτια και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. 

Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΠΑΛΑΤΙ ΒΙΛΑΝΟΒ-

ΖΕΛΑΖΟΒΑ ΒΟΛΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

Πρόγευμα και επίσκεψη στο ιστορικό παλάτι Βιλάνοβ που 

βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή και είναι γνωστό και ως οι 

«Βερσαλλίες της Πολωνίας». Το Παλάτι είναι μια μπαρόκ 

βασιλική κατοικία που περιβάλλεται από κανάλια και 

γραφικές γέφυρες και ένα όμορφο πάρκο. Συνεχίζουμε για 

τη Ζελάζοβα Βόλα, τη γενέτειρα του Φρειδερίκου Σοπέν 

όπου στο πάρκο που βρίσκεται το σπίτι του διάσημου 

Πολωνού μουσικοσυνθέτη μπορείτε να ακούσετε νεαρούς 

πιανίστες να εκτελούν έργα του. Επιστροφή στη Βαρσοβία 

και στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερο χρόνο μπορείτε να 

κάνετε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης, 

όπου βρίσκονται πολλά καφέ και εστιατόρια. Για 

διασκέδαση σας προτείνουμε το σύγχρονο  κέντρο της 

Βαρσοβίας. Εδώ θα βρείτε διάφορα κλαμπ με όλα τα είδη 

μουσικής. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΖΑΚΟΠΑΝΕ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεγαλύτερο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης των Ναζί, το Άουσβιτς για να επισκεφτούμε 

τα κρεματόρια της Ναζιστικής κατοχής όπου βρήκαν τον 

θάνατο περισσότεροι από 4.000.000 άνθρωποι, 28 

διαφορετικών εθνοτήτων. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και 

συνεχίζουμε για τη χειμερινή πρωτεύουσα της Πολωνίας το 

Ζακοπάνε, ένα από τα πιο γοητευτικά και πανέμορφα μέρη 

της χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΖΑΚΟΠΑΝΕ 

Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το παραδοσιακό χωριό 

«Chocholow” όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 

τα γραφικά ξύλινα σπίτια και τους ξύλο. Μπορείτε επίσης να 

αγοράσετε και ντόπια τυριά. Επιστροφή στο καταπράσινο 

Ζακοπάνε. Θα περιηγηθούμε ανάμεσα στα γραφικά 

δρομάκια της πόλης με τα πολλά εστιατόρια, καφέ και 

καταστήματα. Στη συνέχεια σας περιμένει μια 

συναρπαστική εμπειρία, όπου με τελεφερίκ θα ανεβείτε στην 

κορυφή του βουνού “Gubalowka” για να θαυμάσετε τη θέα 

και να κάνετε τη βόλτα σας ανάμεσα στα τοπικά μαγαζάκια 

με αναμνηστικά και περίτεχνα ξυλόγλυπτα αντικείμενα. 

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τις τοπικές λιχουδιές καθώς 

και τα μοσχομυρισμένα κρέατα που ψήνονται στα ξύλα. Το 

βράδυ σας προσκαλούμε σε  δείπνο με παραδοσιακή 

μουσική. Διανυκτέρευση.    

5η μέρα: ΖΑΚΟΠΑΝΕ-ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφθούμε τα μοναδικά 

αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, που έχουν μετατραπεί σε ένα 

υπέροχο έργο τέχνης και έχουν ενταχθεί στη λίστα των 

Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Θα 

θαυμάσουμε τα γλυπτά από αλάτι αλλά και την υπέροχη 

εκκλησία στους υπόγειους χώρους του ορυχείου που είναι 

μοναδικό στον κόσμο. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και 

συνεχίζουμε για την ωραιότερη ίσως πόλη της Πολωνίας, 

την Κρακοβία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας 

προτείνουμε να κάνετε μια ρομαντική βόλτα με άμαξα στα 

δρομάκια της παλιάς πόλης.  Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ 

Η ξενάγηση της πανέμορφης αυτής πόλης που αποτελεί πόλο 

έλξης για εκατομμύρια τουρίστες αρχίζει μετά το πρόγευμα. 

Θα ξεκινήσουμε από την κεντρική πλατεία, Ρύνεκ Γκλόβνυ 

που είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, για να θα 

δούμε την παλιά αγορά υφασμάτων και τη διάσημη 

εκκλησία της Παναγίας, τον πύργο της εκκλησίας και να 

ακούσουμε το ξακουστό σήμα της σάλπιγγας, το 

Μπαρμπάκαν, την οδό Φλοριάνσκα και το παλιότερο κτίριο 

Collegium Maius του Πανεπιστημίου της Κρακοβίας που 

ιδρύθηκε το 1364. Θα περάσουμε την Βασιλική οδό της 

Πολωνίας προς τη Βαβέλ για να δούμε το Κάστρο, όπου θα  

θαυμάσουμε τα ιδιωτικά διαμερίσματα των Βασιλιάδων και 

τον Καθεδρικό Ναό με τις σαρκοφάγους. Γεύμα και το 

υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Το μεγαλύτερο εμπορικό 

κατάστημα της πόλης «Galeria Krakowska» σας περιμένει 

για τα ψώνια σας. Διανυκτέρευση. 

7η-8η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ- 
ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Τσεστόχοβα, τη 

θρησκευτική  πρωτεύουσα της Πολωνίας. Εδώ θα 

επισκεφθούμε το μοναστήρι Γιάσνα Γκόρα με τη μοναδική 

και διάσημη εικόνα της Μαύρης Παναγίας. Γεύμα και 

συνεχίζουμε για το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας όπου θα 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής για Λάρνακα. Άφιξη τα 

χαράματα της 8ης  μέρας. 

XRPOL 

 

 

   

           
      

        
      

                            
               

  



 

 

At the meeting point of Sava and Danube river, East and West, and in the very heart of Europe, 

the capital of Serbia is rising. 

One of the oldest cities in Europe with turbulent past offers historical heritage for everyone’s 

taste! Visit Kalemegdan fortress, museums and galleries or just take a walk on the river banks 

and enjoy the wonderful sights! 

  
The “White City” is also known as the city that never sleeps! 

Whether you are in Savamala visiting festivals, theater and music performances or in 

Skadarlija, the heart of bohemian life, enjoying traditional specialties, local wines and 

tamburitza music you will feel the vibrant energy Belgrade offers. 

Welcome to Belgrade! 

  

For more information on flight schedules and prices visit airserbia.com 
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9/8, 16/8 €799 €1025 €519 

 
Με απευθείας πτήσεις των Σέρβικων Αερογραμμών 
Λάρνακα - Βελιγράδι JU 507  04:15 - 

05:50 Βελιγράδι - Λάρνακα JU 506 00:05 - 

03:30 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βελιγράδι-

Λάρνακα. + Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 

καυσίμων. + Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 

χειραποσκευή + μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 2 βράδια στη Σουμπότιτσα σε + 

ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα καθημερινά. + Διαμονή 

για 2 βράδια στο Βελιγράδι σε ξενοδοχείο + 4* με 

πρόγευμα καθημερινά. + Διαμονή για 2 βράδια στο 

Ζλάτιμπορ σε ξενοδοχείο + 4* με πρόγευμα 

καθημερινά. 
+ Επιπλέον πρόγευμα την ημέρα της άφιξης. 
+ Πέντε (5) γεύματα ή δείπνα σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. + Δείπνο με Σέρβικη παραδοσιακή 

μουσική. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Είσοδος στη Φάρμα Αλόγων και βόλτα με 

άμαξες. + Δοκιμή κρασιών με τοπικά εδέσματα στο 

+ Οινοποιείο Ζβόνκο Μπόγκνταν. 
+ Είσοδος στο Δημαρχείο της Σουμπότιτσα. 
+ Είσοδος στο μουσείο και μαυσωλείο στην Τόπολα. 
+ Εισιτήριο για το τρένο Τσίρα. 
+ Εισιτήριο εισόδου για την ξύλινη πόλη. 
+ Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός-ξεναγός. 

+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού 

προαιρετική. 

- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή 

- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 

Βελιγράδι. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση για τη πόλη 

Σουμπότιτσα, το στολίδι της βόρειας Σερβίας με ενδιάμεση 

στάση για πρωινό και ξεκούραση.  Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα κάνουμε τον περίπατο μας 

για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, όπου θα θαυμάσουμε 

τα Αρτ Νουβό κτίρια, το παλάτι Ράιχλ, τη Συναγωγή, το 

Δημοτικό Μουσείο και το Δημαρχείο.  Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ-ΚΤΗΜΑ 

ΚΕΛΕΜΠΙΓΙΑΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΖΒΟΝΚΟ 

ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ-ΛΙΜΝΗ ΠΑΛΙΤΣ Μετά το πρόγευμα θα 

αναχωρήσουμε για επίσκεψη σε ένα από τους πιο γνωστούς 

και βραβευμένους σταύλους των Βαλκανίων. Στο κτήμα 

Κελέμπιγια, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη θα 

γνωρίσουμε την ιστορία των αλόγων της φυλής 

«Λιπιτσάνερ», όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

απολαύσουμε μια βόλτα με κάρο στο πανέμορφο πάρκο. Στο 

μουσείο που υπάρχει μέσα στο κτήμα θα θαυμάσουμε επίσης 

και τις διάφορες άμαξες. Σε περίπτωση που πεινάσετε σας 

συστήνουμε το μοσχαρίσιο γκούλαςτοπική σπεσιαλιτέ 

(προαιρετικό).  Ακολούθως θα συνεχίσουμε στα βόρεια της 

πόλης στο Οινοποιείο του γνωστού Σέρβου τραγουδιστή 

Ζβόνκο Μπόγκνταν, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να 

ξεναγηθούμε στις πολυτελής εγκαταστάσεις του και να 

γευτούμε τα υπέροχα κρασιά με την συνοδεία Οινολόγου. Το 

φημισμένο αυτό Οινοποιείο βρίσκεται στις όχθες τις λίμνης 

Πάλιτς, όπου μπορείτε επίσης να απολαύσετε τη βόλτα και 

τον καφέ σας. Επιστροφή στη Σουμπότιτσα. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ-ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ– 

ΠΕΤΡΟΒΑΡΑΝΤΙΝ-ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ-

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την όμορφη και γραφική 

Σουμπότιτσα με τελικό προορισμό το Βελιγράδι. 
Καθοδόν θα επισκεφθούμε την πόλη Νόβι Σαντ, όπου η 

Αυστροουγγρική επιρροή άφησε τη σφραγίδα της στην 

αρχιτεκτονική της πόλης, καθώς και στην κουζίνα της 

περιοχής. Μια βόλτα στον κεντρικό πεζόδρομο, ανάμεσα 

στα αρχοντικά του 19ου αιώνα, το Δημαρχείο και την 

Καθολική εκκλησία θα το επιβεβαιώσει. Ανεβαίνοντας το 

Κάστρο Πετροβαράντιν με θέα το Δούναβη, θα δείτε την 

πόλη απλωμένη σε μια απέραντη πεδιάδα.  Χρόνος 

ελεύθερος για καφέ και ψώνια.  Μόλις λίγα χιλιόμετρα 

μακριά από το Νόβι Σαντ βρίσκεται και η κομψή κωμόπολης 

Σρέμσκι Κάρλοβτσι, όπου στο κέντρο της πόλης θα δούμε 

κτίρια πλούσιας αρχιτεκτονικής όπως το παλιό Πατριαρχείο, 

την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το πρώτο Σέρβικο 

Γυμνάσιο κ.α. Συνεχίζουμε για το Βελιγράδι. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε για τη ξενάγηση 

Δημαρχείο, το Προεδρικό Μέγαρο, την πλατεία της 

Δημοκρατίας, το Εθνικό Μουσείο, το Σέρβικο Πατριαρχείο 

και τη Μητρόπολη. Ακολούθως θα περάσουμε στο Νέο 

Βελιγράδι όπου θα δούμε τη μοντέρνα πλευρά της πόλης. 

Συνεχίζουμε για την Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Σάββα, 

το πάρκο Τόπσιντερ και την αριστοκρατική περιοχή 

Ντέντινιε. Η ξενάγηση μας συνεχίζεται με το 

Βελιγραδιώτικο φρούριο και το πάρκο Καλεμεγκντάν, το 

οποίο γειτονεύει με τον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο «Κνεζ 

Μιχαήλοβα». Ελεύθερος χρόνος για φαγητό ή καφέ 

(προαιρετικά). Δείπνο και διανυκτέρευση.  Το βράδυ σας 

προτείνουμε να απολαύσετε το ποτό σας στη μποέμικη 

συνοικία της πόλης, την ξακουστή Σκαντάρλια. 

5η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ -ΤΟΠΟΛΑ-ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ 

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την νοτιοδυτική Σερβία. 

Πρώτη μας στάση είναι η Τόπολα, κέντρο της 

επαναστατημένης Σερβίας του 19ου αιώνα. Επίσκεψη στο 

μουσείο του Βασιλιά Πέτρου Α’ Καραγιώργεβιτς και στην 

εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου με το μαυσωλείο της 

Βασιλικής οικογένειας. Τελικός προορισμός μας είναι το 

φημισμένο τουριστικό θέρετρο της Σερβίας, το βουνό 

Ζλάτιμπορ που πολλοί το παρομοιάζουν με το Σαιν Μόριτζ 

της Ελβετίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 

δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ-ΜΟΚΡΑ ΓΚΟΡΑ-ΤΡΕΝΑΚΙ  
ΤΣΙΡΑ - ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΛΗ-ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη περιοχή Μόκρα Γκόρα στα 

σύνορα Σερβίας-Βοσνίας όπου θα απολαύσουμε μια 

διαδρομή εξαιρετικής ομορφιάς με το παραδοσιακό τρένο 

«Τσίρα». Συνεχίζουμε για το μικρό παραμυθένιο ξύλινο 

χωριό που δημιουργήθηκε από την φαντασία του διάσημου 

σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα. Μέσα στο χωριό θα βρείτε 

πλατεία, εκκλησία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία με 

παραδοσιακές σπεσιαλιτέ φτιαγμένες με βιολογικά υλικά. 

Νωρίς το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Ζλάτιμπορ όπου 

σας προτείνουμε μια επίσκεψη στη λαϊκή αγορά με 

αλλαντικά της περιοχής, τυριά, φρούτα αλλά και τα τοπικά 

σουβενίρ. Δείπνο στο ξενοδοχείο με Σέρβικη παραδοσιακή 

μουσική.  

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

5/7, 12/7 €749 €975 €469 

19/7, 26/7, 2/8, 23/8 €769 €995 €489 
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Διανυκτέρευση.  
  
7η-8η μέρα: ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Σέρβικο Άγιο Όρος. 

Περνώντας μέσα από το φαράγγι του ποταμού Ζάπαντνα 

Μόραβα όπου βρίσκονται πολλά μεσαιωνικά μοναστήρια, 

θα επισκεφθούμε την Μονή Μπλαγοβεστένιε. Συνεχίζουμε 

για το Βελιγράδι με ενδιάμεσο σταθμό για καφέ. Άφιξη και 

μεταφορά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο για ψώνια και δείπνο 

(προαιρετικό). Αργά το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για 

την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα 

χαράματα της 8ης μέρας. 

XRSER1 

7/8, 14/8, 21/8 €799 €1025 €519 

 
Με απευθείας πτήσεις των Σέρβικων Αερογραμμών 
Λάρνακα - Βελιγράδι JU 507  04:15 - 05:50 

Βελιγράδι - Λάρνακα JU 506 00:05 - 03:30 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βελιγράδι-Λάρνακα. 

+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + μέχρι 

8 κιλά. 
+ Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
+ Άμεση παραλαβή δωματίων στο Βελιγράδι. 
+ Επιπλέον πρόγευμα κατά την άφιξη. + Έξι (6) 

γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο + 

πρόγραμμα. + Μεταφορές και εκδρομές με 

πολυτελή + κλιματιζόμενα πούλμαν. 
+ Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με- 

αντίθετη ροή, χωρίς να παραληφθεί καμία - 

υπηρεσία. 

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

Η ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ «ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΛΗ», ΙΔΕΑ  
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ  

ΣΕΡΒΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΕΜΙΡ ΚΟΣΤΟΥΡΙΤΣΑ  
ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ PHILIPPE ROTTHIER; 

XRSER2 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 

το Βελιγράδι. Άφιξη, παραλαβή και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο με άμεση παραλαβή δωματίων και πρωινό. 

Χρόνος για ξεκούραση και γύρω στο μεσημέρι θα 

ξεκινήσουμε  τη ξενάγηση της πόλης.  Θα περάσουμε από το 

Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Προεδρικό Μέγαρο, την 

πλατεία της Δημοκρατίας, το Εθνικό Μουσείο, το Σέρβικο 

Πατριαρχείο και τη Μητρόπολη. Ακολούθως θα περάσουμε 

στο Νέο Βελιγράδι όπου θα δούμε τη μοντέρνα πλευρά της 

πόλης. Συνεχίζουμε για την Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 

Σάββα, το πάρκο Τόπσιντερ και την αριστοκρατική περιοχή 

Ντέντινιε.  Η ξενάγηση μας συνεχίζεται με το 

Βελιγραδιώτικο φρούριο και το πάρκο Καλεμεγκντάν, το 

οποίο γειτονεύει με τον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο «Κνεζ 

Μιχαήλοβα». Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

ΧΟΠΟΒΟΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ-ΝΟΒΙΣΑΝΤ-

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Πρόγευμα και αναχώρηση για τις βόρειες 

περιοχές της Σερβίας. Πρώτος σταθμός το Μοναστήρι 

Χόποβο, ένα από τα πολλά Μοναστήρια της περιοχής 

Φρούσκα Γκόρα. Θα συνεχίσουμε με την κωμόπολη 

Σρέμσκι Κάρλοβτσι όπου στο κέντρο της πόλης θα δούμε 

κτίρια πλούσιας αρχιτεκτονικής όπως το παλιό Πατριαρχείο, 

την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το πρώτο Σέρβικο 

Γυμνάσιο κ.α. Σειρά έχει η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Σερβίας το Νόβι Σαντ. Επίσκεψη του φρουρίου 

Πετροβαραντίν, της Καθολικής Εκκλησίας της Παναγίας και 

του κεντρικού πεζόδρομου.  Χρόνος ελεύθερος για να κάνετε 

τις βόλτες σας στην όμορφη αυτή πόλη. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

ΜΑΝΑΣΙΑΚΡΑΛΙΕΒΟ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την κεντρική 

Σερβία και την πόλη Κράλιεβο. Καθοδόν θα επισκεφθούμε 

το Μοναστήρι Μανάσια που βρίσκεται στην περιοχή των 

Δυτικών Καρπαθίων και στη συνέχεια μια μικρή έκθεση από 

Μινιατούρες εκκλησιών και μοναστηριών της Σερβίας.  

Άφιξη στο Κράλιεβο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΚΡΑΛΙΕΒΟ-ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ-ΞΥΛΙΝΗ 

ΠΟΛΗΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ-ΣΑΡΑΓΕΒΟ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη θρυλική πόλη του 

Σαράγεβο. Θα περάσουμε από την πανέμορφη περιοχή του 

Ζλάτιμπορ, και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ξύλινη 

πόλη που δημιουργήθηκε στη πόλη θα βρείτε πλατεία, 

εκκλησία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία με παραδοσιακές 

σπεσιαλιτέ φτιαγμένες με βιολογικά υλικά. Περνώντας τα 

σύνορα Σερβίας-Βοσνίας θα επισκεφθούμε την πόλη 

Βίσεγκραντ με την περίφημη γέφυρα του ποταμού Ντρίνα 

που κτίστηκε τον 16ο αιώνα. Συνεχίζουμε για το Σαράγεβο 

την πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΣΑΡΑΓΕΒΟ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

Μετά το πρόγευμα ξενάγηση της πόλης. θα επισκεφθούμε 

μεταξύ άλλων το Τέμενος του Γκάζι Χούσρεβ Μπέη, και 

το ιστορικό κέντρο. Θα δούμε τη Σέρβικη Μητρόπολη, τον 

Καθολικό Καθεδρικό Ναό, τα αμέτρητα μαγαζιά τεχνιτών 

με τα παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα τους, το 

Δημαρχείο και τη γέφυρα όπου δολοφονήθηκε ο 

Αρχιδούκας της Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκος 

Φερδινάνδος, που ήταν και η αφορμή για την έναρξη του 

A’ Παγκόσμιου πολέμου. Ελεύθερος χρόνος για να 

εξερευνήσετε την παλιά πόλη με τα γραφικά μαγαζάκια και 

τις πολλές ταβέρνες όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τα 

ξακουστά Τσεβαπτίτσι (κεφτεδάκια). Δείπνο και 

διανυκτέρευση.   

6η μέρα: ΣΑΡΑΓΕΒΟ-ΜΟΣΤΑΡ-ΣΑΡΑΓΕΒΟ 

Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στο διαμάντι της 

Βοσνίας Ερζεγοβίνης την πόλη Μόσταρ. Μέσα από μια 

πανέμορφη διαδρομή, θα φτάσουμε στην γραφική πόλη με 

την Οθωμανική γέφυρα (Στάρι Μόστ). Το όνομα της πόλης 

οφείλεται στην Παλιά Γέφυρα (Στάρι Μοστ) και τους 

πύργους στις άκρες της, που ονομάζονται “φύλακες της 

γέφυρας” (Μοστάρι). Η γέφυρα, είχε χτιστεί επί 

Οθωμανικής κυριαρχίας, καταστράφηκε κατά τον πόλεμο 

της Βοσνίας και ξαναχτίστηκε με βάση το αρχικό σχέδιο το 

2004. Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Χρόνος 

ελεύθερος για βόλτες και αγορές. Αργά το απόγευμα 

επιστρέφουμε στο Σαράγεβο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

10/7 €749 €975 €469 

17/7, 24/7, 31/7 €769 €995 €489 
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7η-8η μέρα: ΣΑΡΑΓΕΒΟ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Βελιγράδι.  Θα 

απολαύσουμε μια διαδρομή εξαιρετικής ομορφιάς με 

πολλές εναλλαγές στο τοπίο. Από πυκνά δάση με έλατα σε 

καταπράσινα οροπέδια.  Άφιξη στο Βελιγράδι όπου θα 

επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα mall της πόλης για 

τα τελευταία ψώνια, καφέ, ή και για ένα ελαφρύ δείπνο 

(προαιρετικό). Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για να 

πάρουμε τη πτήση της επιστροφής για τη Λάρνακα. Άφιξη 

τα χαράματα της 8ης μέρας. 

3/8, 10/8, 17/8 €749 €905 €579 

 
Με απευθείας πτήσεις των Ρουμανικών 

Αερογραμμών 
Λάρνακα - Βουκουρέστι RO 256 02:40 - 05:00  
Βουκουρέστι - Λάρνακα RO 255 22:00 - 00:15 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βουκουρέστι+ 

Λάρνακα. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
+ Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή  
+ μέχρι 8 κιλά 
+ Διαμονή για 3 βράδια στη Ποϊάνα Μπρασόβ σε + 

επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων. + Διαμονή για 3 

βράδια στο Βουκουρέστι σε επιλεγμένο + ξενοδοχείο 

4 αστέρων. 
+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Επιπλέον πρόγευμα την ημέρα της άφιξης. 
+ Πέντε (5) δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα σε παραδοσιακό + 

εστιατόριο. 
+ Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο + 

πρόγραμμα με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν. 

+ Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός καθ’ 

όλη + την διάρκεια της εκδρομής. + Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού 

προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή 

- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
ΠΟΙΑΝΑ ΜΠΡΑΣΟΒ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 

Λάρνακας και αναχώρηση για το Βουκουρέστι. Άφιξη, 

παραλαβή και μεταφορά στο ορεινό θέρετρο Σινάια. 

Εκεί θα ξεκουραστούμε και θα προγευματίσουμε σε 

τοπικό ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 

εντυπωσιακό Παλάτι Πέλες και το μοναστήρι του  
Κατακουζηνού. Συνεχίζουμε με προορισμό, το 

δημοφιλέστερο ορεινό θέρετρο της Ρουμανίας Ποιάνα 

Μπρασόβ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΠΟΙΑΝΑ ΜΠΡΑΣΟΒ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΟΡΗ  
(ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΑΝ) 

Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στα περίφημα 

Καρπάθια Όρη για να επισκεφθούμε το εντυπωσιακό 

κάστρο του Δράκουλα στην περιοχή Μπράν. Το κάστρο 

χτίστηκε το 1377 με σκοπό να προστατεύσει την γύρω 

περιοχή από εισβολείς. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας 

στην μεσαιωνική πόλη Μπρασόβ του 18ου αιώνα. Στη 

μαγευτική αυτή πόλη που περιβάλλεται από 

καταπράσινους λόφους, θα δούμε τη Μαύρη Εκκλησία 

που χρονολογείται από το 1477 (τη μεγαλύτερη γοτθική 

εκκλησία στη Ρουμανία), και την κεντρική πλατεία με το 

Δημαρχείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΠΟΙΑΝΑ ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΓΚΙΣΟΑΡΑ 

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια ολοήμερη εκδρομή 

στην γενέτειρα του Βλαντ Τσέπες, μια εξαιρετικά 

διατηρημένη μεσαιωνική πόλη που φωλιάζει σε ένα 

πανέμορφο λοφώδες εξοχικό τοπίο, την Σιγκισόαρα. 

Είναι η μοναδική κατοικημένη μεσαιωνική πόλη της 

Ευρώπης. Έντεκα πύργοι ορθώνονται περήφανα κατά 

μήκος των τειχών της πόλης. Στο εσωτερικό των τειχών, 

οι λιθόστρωτοι δρόμοι προσφέρονται για περιπάτους 

ανάμεσα στις όμορφες κατοικίες και τις άθικτες 

εκκλησίες του 16ου αιώνα. Η διακίνηση αυτοκινήτων 

απαγορεύεται μέσα στην πόλη γιατί έχει κηρυχθεί 

ιστορικά διατηρητέα από την UNESCO. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Βουκουρέστι. 

Καθοδόν θα επισκεφθούμε το Μουσείο Κυνηγίου στην 

Ποσάδα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από 

κοντά βαλσαμωμένα είδη κυνηγίου. Άφιξη στο 

Βουκουρέστι, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος 

ελεύθερος. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  

Μετά το πρόγευμα θα ανακαλύψουμε τα πιο σημαντικά 

αξιοθέατα της πόλης. Αρχίζουμε την πανοραμική 

ξενάγηση από την Ρωμαϊκή Πλατεία, την Αψίδα του 

Θριάμβου, το Μουσείο του Χωριού, την Πλατεία του 

Ελεύθερου Τύπου, το Δημαρχείο και το πάρκο Cismigiu, 

τη Νομική Σχολή, την Όπερα, την Ιατρική Σχολή «Carol 

Davilla» και συνεχίζουμε για το Προεδρικό Παλάτι 

Cotroceni, τον Βοτανικό Κήπο και τη Στρατιωτική 

Ακαδημία. Οδηγώντας κατά μήκος του ποταμού 

Dambovita θα φτάσουμε στο επιβλητικό Σπίτι του 

Λαού. Μετά συνεχίζουμε για το Πατριαρχείο, την 

Πλατεία Πανεπιστημίου, την Ελληνική Εκκλησία και 

τον Πύργο της Πυροσβεστικής. Απόγευμα ελεύθερο στη 

διάθεση σας. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  

Πρόγευμα και η μέρα είναι ελεύθερη στη διάθεση σας.  

Προτείνουμε να κάνετε έξυπνες αγορές πριν έρθει το 

ευρώ ή να κάνετε τις βόλτες σας στα μεγάλα πάρκα όπως 

το Herastrau που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης. 

Αξίζει να πάτε μια βόλτα στο καταπράσινο αυτό πάρκο 

και να απολαύσετε μια βαρκάδα στην ομώνυμη λίμνη 

που το περιβάλλει. Το βράδυ θα έχουμε δείπνο σε 

παραδοσιακό εστιατόριο με φολκλορικό πρόγραμμα. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία 

σας ψώνια. Το βράδυ θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 

για την πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

6/7, 24/8 €699 €855 €529 

13/7, 20/7, 27/7 €719 €875 €549 
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XRROM 

Αναχωρήσεις: 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8 
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways 
Λάρνακα - Πράγα CY 260  11:00 - 13:35 Πράγα - Λάρνακα CY 261 14:35 - 18:50 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πράγα-Λάρνακα. + Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + μέχρι 10 κιλά. 
+ Διαμονή για 4 ή 7 βράδια σε ξενοδοχείο της + επιλογής σας. 
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά και ένα γεύμα + σύμφωνα με το πρόγραμμα στο 8ήμερο πακέτο. + Μισή 

μέρα ξενάγηση της Πράγας με Ελληνόφωνο + ξεναγό.  
+ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Φαγητό στο αεροπλάνο. 
- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον  
- αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο εάν υπάρξει - ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών και με πληρωμή - 

επιτόπου. 
- Για το αναλυτικό πρόγραμμα του 8ήμερου πακέτου - επικοινωνήστε με γραφείο μας ή επισκεφθείτε την - 

ιστοσελίδα μας. 

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ  
ΤΟ 1357 ΣΤΙΣ 9/7 Η ΩΡΑ 5:31 ΤΟ ΠΡΩΙ; 

Ο  
ΛΟΓΟΣ ΗΤΑΝ ΟΤΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ  
ΗΤΑΝ ΜΑΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ. ΠΙΣΤΕΥΕ ΟΤΙ 

ΘΑ  
ΗΤΑΝ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΑΝ ΚΑΝΟΝΙΖΕ 

ΤΟΥΣ  
ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ: 1-3-5-7-9-7-

5-3-1 
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XRPRG1 

Πράγα - 5 μέρες 

Πράγα - 8 μέρες 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 

αναχώρηση με απευθείας πτήση για τη “Χρυσή Πόλη 

των 100 Πύργων”, την Πράγα. Άφιξη, παραλαβή και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπη  μέρα ελεύθερη 

στη διάθεση σας για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

Διανυκτέρευση.  

2η μέρα: ΠΡΑΓΑ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Μετά το πρόγευμα ξενάγηση της Πράγας. Θα 

ξεκινήσουμε από την περιοχή του κάστρου, με 

επισκέψεις στην οδό των Αλχημιστών και στον 

εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. Θα 

περπατήσουμε την πέτρινη Γέφυρα του Καρόλου με τα 

30 αγάλματα και θα μπούμε στην παλιά πόλη, για να 

δούμε τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της. Στην 

πλατεία της παλιάς πόλης, θα δούμε το Δημαρχείο και το 

Αστρονομικό ρολόι, που σταματάει στις κακές ώρες των 

Τσέχων και μέσω της Πύλης της πυρίτιδας θα μπούμε 

στην νέα πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα 

ελεύθερο στη διάθεση σας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΠΡΑΓΑ-ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ  
(Προαιρετικό) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική 

εκδρομή στα νότια της Πράγας, στην υπέροχη, 

μεσαιωνική πόλη του Τσέσκυ Κρούμλοβ, ένα από τα πιο 

σημαντικά μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ,  

κομψό Δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού, την 

εκκλησία του Αγίου Βίτου και τους Μπαρόκ κήπους του, 

που είναι πραγματικά στολίδια υψηλής αρχιτεκτονικής. 

Χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε στα σοκάκια της 

μεσαιωνικής πόλης και να ψάξετε για αναμνηστικά, 

καφέ ή φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας στην Πράγα για διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΡΑΓΑ-ΚΟΝΟΠΙΣΤΕ (Προαιρετικό) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική 

εκδρομή σε ένα από τα δημοφιλέστερα κάστρα της 

Τσεχίας το Κονοπίστε, που είναι χτισμένο πάνω από μία 

λίμνη και περιτριγυρισμένο από υπέροχα δάση. Θα 

ξεναγηθούμε στους εσωτερικούς χώρους του με την 

εντυπωσιακή επίπλωση και θα θαυμάσουμε τα πολλά 

κυνηγετικά τρόπαια, τα όπλα και τις πανοπλίες. Μετά 

την ξενάγηση του κάστρου θα κατέβουμε μέσω του 

δάσους προς τη μικρή αγορά με τα εντυπωσιακά 

αναμνηστικά. Επιστροφή στην Πράγα. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΠΡΑΓΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας. 

Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο της 

Πράγας για την πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα.  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ 1o ΠΑΙΔΙ 2o ΠΑΙΔΙ 

MY HOTEL APOLLON 3* 

ή παρόμοιο 

8/7, 26/8 €559 €680 €499 N/A 

15/7, 22/7, 29/7 €589 €710 €529 N/A 

5/8, 12/8, 19/8 €629 €750 €569 N/A 
NH PRAGUE CITY 

HOTEL 4* ή 

παρόμοιο 

8/7, 26/8 €629 €805 €529 N/A 
15/7, 22/7, 29/7 €659 €835 €559 N/A 

5/8, 12/8, 19/8 €699 €875 €599 N/A 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ 1o ΠΑΙΔΙ 2o ΠΑΙΔΙ 

NH PRAGUE CITY 

HOTEL 4* ή 

παρόμοιο 

8/7, 26/8 €749 €1.055 €579 N/A 
15/7, 22/7, 29/7 €769 €1.075 €599 N/A 

5/8, 12/8, 19/8 €809 €1.115 €639 N/A 
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5/8, 12/8, 19/8 €935 €1205 €729 

 
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways 
Λάρνακα - Πράγα CY 260  11:00 - 13:35 Πράγα 

- Λάρνακα CY 261 14:35 - 18:50 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πράγα–Λάρνακα. + 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 10 κιλά. 
+ 5 βράδια διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* + 

στην Πράγα. 
+ 2 βράδια διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* + 

στο Κάρλοβυ Βάρυ. 
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
+ Τέσσερα (4) γεύματα ή δείπνα σε τοπικά + 

εστιατόρια, σύμφωνα  με το πρόγραμμα. + 

Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 

κλιματιζόμενα πούλμαν. 
+ Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Φαγητό στο αεροπλάνο. 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να  
- πραγματοποιηθεί με αντίθετη ροή χωρίς να - 

παραλειφθεί οποιαδήποτε υπηρεσία. 

 
ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

Η ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟ  
ΤΡΙΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ  

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 

αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη, παραλαβή και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της μέρας 

ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΠΡΑΓΑ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

Μετά το πρόγευμα ξενάγηση της Πράγας. Θα 

ξεκινήσουμε από την περιοχή του κάστρου, με 

επίσκεψη στην οδό των Αλχημιστών και στον 

εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. Θα 

περπατήσουμε την πέτρινη Γέφυρα του Καρόλου με τα 

30 αγάλματα και θα μπούμε στην παλιά πόλη, για να 

δούμε τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της. Στην 

πλατεία της παλιάς πόλης, θα δούμε το Δημαρχείο και 

το Αστρονομικό ρολόι, που σταματάει στις κακές ώρες 

των Τσέχων και μέσω της Πύλης της πυρίτιδας θα 

μπούμε στην νέα πόλη. Γεύμα και το απόγευμα 

ελεύθερο στη διάθεση σας. Διανυκτέρευση. 

3η Μέρα: ΠΡΑΓΑ-ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ- 
ΠΡΑΓΑ 

Πρόγευμα και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή στα νότια 

της Πράγας, στην υπέροχη, μεσαιωνική πόλη του 

Τσέσκυ Κρούμλοβ, ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία 

της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ευρώπη. Θα επισκεφθούμε το 

Κάστρο, το κομψό Δημαρχείο Αναγεννησιακού 

ρυθμού, την εκκλησία του Αγίου Βίτου και τους 

Μπαρόκ κήπους του, που είναι πραγματικά στολίδια 

υψηλής αρχιτεκτονικής. Χρόνος ελεύθερος να 

περιπλανηθείτε στα σοκάκια της μεσαιωνικής πόλης 

και να ψάξετε για αναμνηστικά, καφέ ή φαγητό. Αργά 

το απόγευμα επιστροφή στην Πράγα και 

διανυκτέρευση.  

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

8/7, 26/8 €875 €1145 €669 

15/7, 22/7, 29/7 €895 €1165 €689 
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4η μέρα: ΠΡΑΓΑ-ΚΑΣΤΡΟ ΚΟΝΟΠΙΣΤΕ-ΠΡΑΓΑ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για να 

επισκεφθούμε ένα από τα δημοφιλέστερα κάστρα της 

Τσεχίας, το Κονοπίστε που είναι χτισμένο πάνω από 

μία λίμνη και περιτριγυρισμένο από υπέροχα δάση. Θα 

ξεναγηθούμε στους εσωτερικούς χώρους του με την 

εντυπωσιακή επίπλωση και θα θαυμάσουμε τα πολλά 

κυνηγετικά τρόπαια, τα όπλα και τις πανοπλίες. Μετά 

την ξενάγηση του κάστρου θα κατέβουμε μέσω του 

δάσους προς τη μικρή αγορά με τα εντυπωσιακά 

αναμνηστικά. Γεύμα και επιστροφή στην Πράγα. 

Διανυκτέρευση. 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για 

ψώνια και ρομαντικές βόλτες στα στενά πλακόστρωτα 

δρομάκια της παλιάς πόλης. Προτείνουμε επίσης 

προαιρετική εκδρομή στη όμορφη Δρέσδη την 

πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας. 

Η πόλη ισοπεδώθηκε από τους αεροπορικούς 

βομβαρδισμούς κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και 

αναγεννήθηκε έχοντας αποκτήσει ξανά την παλιά της 

αίγλη. Στην ξενάγησή  θα δούμε μεταξύ άλλων, τον 

Καθεδρικό Ναό, την περίφημη Όπερα της Δρέσδης, το 

Παλάτι, άλλοτε κατοικία των βασιλιάδων της 

Σαξονίας, το μπαρόκ κτίριο Τζβίνγκερ και άλλα 

αξιοθέατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Πράγα, 

διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΠΡΑΓΑ-ΜΑΡΙΑΝΣΚΕ ΛΑΖΝΕ-

ΚΑΡΛΟΒΥ  
ΒΑΡΥ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη ξακουστή 

λουτρόπολη, το πανέμορφο Κάρλοβυ Βάρυ. Καθοδόν 

θα επισκεφθούμε τη γνωστή λουτρόπολη Μαριάνσκε 

Λάζνε για μία σύντομη περιήγηση στις πηγές της. 

Άφιξη στο Κάρλοβυ Βάρυ και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Σας 

προτείνουμε να κάνετε την βόλτα σας στο καταπράσινο 

αυτό θέρετρο και να απολαύσετε τον καφέ σας.  Δείπνο 

και διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 

Πρόγευμα ακολουθεί ξενάγηση στη φημισμένη 

λουτρόπολη με τα υπέροχα κτίρια Αναγεννησιακού 

ρυθμού. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Αυτοκρατορικό 

θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης, το φυσικό 

θερμοπίδακα, τη Ρώσικη εκκλησία και το θρυλικό 

ξενοδοχείο Grandhotel Pupp, χτισμένο στα τέλη του 

17ου αιώνα. Γεύμα και χρόνος ελεύθερος για να 

απολαύσετε την βόλτα σας στο γραφικό κέντρο της 

πόλης, κατά μήκος του ποταμού και να κάνετε τα 

ψώνια σας. Μην ξεχνάτε πως το Κάρλοβυ Βάρυ είναι η 

πηγή των περίφημων κρυστάλλων Βοημίας, γι’ αυτό 

μην χάσετε την ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας. 

Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πράγας 

για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα 

εντυπωσιασμένοι από την παραμυθένια Πράγα και το 

καταπράσινο Κάρλοβυ Βάρυ. 

XRCZE 

4/8, 11/8, 18/8 €919 €1215 €579 

 
Με απευθείας πτήσεις των Αυστριακών Αερογραμμών 

Λάρνακα - Βιέννη OS 836  06:25 - 08:45  
Βιέννη - Λάρνακα OS 835 20:35 - 00:40 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βιέννη-Λάρνακα. 

+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 

+ μέχρι 8 κιλά. 
+ 2 βράδια διαμονή στη Μπρατισλάβα σε ξενοδοχείο 

4*. + 2 βράδια διαμονή στη Βουδαπέστη σε 

ξενοδοχείο 4*. 
+ 2 βράδια διαμονή στη Βιέννη σε ξενοδοχείο 4*.  
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. + Πέντε (5) 

γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρεται στο + 

πρόγραμμα. 
+ Δείπνο με παραδοσιακή μουσική και χορούς στη 

+ Βουδαπέστη. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 

κλιματιζόμενα + πούλμαν. 
+ Κρουαζιέρα στο Δούναβη. 
+ Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός. 
+ Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με- 

αντίθετη ροή, χωρίς να παραλειφθεί καμία - 

υπηρεσία. 

XRHUN 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 

αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη, παραλαβή  και 

αναχώρηση για τη Μπρατισλάβα την πρωτεύουσα της 

Σλοβακίας. Με την άφιξη μας θα έχουμε μία πρώτη 

γνωριμία με την πόλη και θα επισκεφθούμε το Κάστρο 

και το μνημείο των πεσόντων του 2ου Παγκοσμίου 

πολέμου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 

στα δωμάτια. Το απόγευμα μπορείτε να περπατήσετε 

στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

2η μέρα:  ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ-ΚΑΣΤΡΟ CERVENY  
KAMEN 

Μετά το πρόγευμα θα εκδράμουμε για τη Βορειοδυτική 

Σλοβακία για να επισκεφθούμε ένα από τα καλύτερα 

διατηρητέα κάστρα, το Αναγεννησιακό κάστρο του 

Cerveny Kamen. Θα επισκεφθούμε επίσης το Μουσείο 

του κάστρου όπου θα θαυμάσουμε μια αναπαράσταση 

της ζωής των τότε Αριστοκρατών καθώς επίσης και μια 

συλλογή από όπλα και κυνηγετικά εκθέματα. 

Επιστροφή πίσω στη Μπρατισλάβα από τον δρόμο του 

κρασιού όπου θα θαυμάσουμε τους τοπικούς 

αμπελώνες. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στα μεγάλα 

εμπορικά κέντρα της Μπρατισλάβας. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

3η μέρα:  ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Μετά 

το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την όμορφη 

Βουδαπέστη, τη πρωτεύουσα της  

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

7/7, 25/8 €839 €1135 €509 

14/7, 21/7, 28/7 €869 €1165 €539 
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Ουγγαρίας. Με την άφιξη μας θα έχουμε και την πρώτη 

μας γνωριμία με την Ουγγρική πρωτεύουσα και θα 

απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης από τον 

λόφο του Γκέλλερτ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 

τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προσκαλούμε 

για δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικη 

μουσική και φολκλορικό πρόγραμμα. Μετά το τέλος 

του δείπνου θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα κατά 

μήκος του Δούναβη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε τις υπέροχες γέφυρες της πόλης και τα 

όμορφα κτίρια. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα:  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Πρόγευμα και συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με τη 

Βουδαπέστη και συγκεκριμένα με την Πέστη. Θα 

επισκεφθούμε την πλατεία Ηρώων, το Δημαρχείο, το 

Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου 

και την περίφημη αλυσιδωτή γέφυρα των Λεόντων. 

Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη Βούδα που είναι 

κτισμένη σε λόφους για να Πύργο των Ψαράδων στην 

περιοχή του κάστρου, που κρατά την μεσαιωνική του 

ατμόσφαιρα μέχρι σήμερα. Το απόγευμα ελεύθερο 

στην διάθεση σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε τα 

περίφημα Ιαματικά Λουτρά της πόλης ή τον Ζωολογικό 

κήπο ή αν επιθυμείτε να κάνετε τις βόλτες και τα ψώνια 

σας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

5η μέρα:  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ  
ΔΟΥΝΑΒΗ-ΒΙΕΝΝΗ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τα 

πασίγνωστα παραδουνάβια Ουγγρικά χωριά. Πρώτα θα 

επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι Σεντεντρέ και 

ακολούθως το χωριό Βίσεγκραντ όπου θα ανεβούμε και 

στο μεσαιωνικό του κάστρο. Τελευταίο αφήνουμε το 

όμορφο ΄Εστεργκομ, την άλλοτε έδρα των Ούγγρων 

Βασιλιάδων και παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας με 

τη Βασιλική. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με τελικό 

προορισμό την Αυστριακή πρωτεύουσα. Άφιξη στη 

Βιέννη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ 

Πρόγευμα και ξενάγηση της Βιέννης.  Θα δούμε την 

Όπερα, το Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο, το χειμερινό 

ανάκτορο Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 

Στεφάνου, τα δίδυμα μουσεία Τέχνης και Φυσικής 

Ιστορίας και το Εθνικό Θέατρο. Θα συνεχίσουμε με 

επίσκεψη στα περίφημα ανάκτορα Σένμπρουν που θα 

σας εντυπωσιάσουν. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και 

χρόνος ελεύθερος για ψώνια ή για όσους επιθυμούν να 

επισκεφθούν τον Πύργο του Δούναβη.  Το βράδυ σας 

προτείνουμε εκδρομή στο κρασοχώρι Γκρίντζιγκ για 

μια πανοραμική θέα της Βιέννης και να απολαύσετε 

ένα παραδοσιακό δείπνο με βιολιά. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ-

ΛΑΡΝΑΚΑ Πρόγευμα και το πρωινό ελεύθερο για τα 

τελευταία σας ψώνια. Μετά το μεσημέρι θα 

αναχωρήσουμε για τα Βιεννέζικα δάση. Θα 

επισκεφθούμε τον Πύργο της οικογένειας Lichtenstein, 

το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και το φημισμένο 

πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ. 

Ακολούθως θα επισκεφθούμε το πανέμορφο Μπάντεν 

όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα Βιεννέζικο καφέ και 

τοπικά γλυκά. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 

αεροδρόμιο της Βιέννης για να πάρουμε την πτήση της 

επιστροφής.  

6/8, 13/8, 20/8 €969 €1235 €629 

 
Με απευθείας πτήσεις των Αυστριακών Αερογραμμών 
Λάρνακα - Βιέννη OS 836  06:25 - 08:45 

Βιέννη - Λάρνακα OS 835 20:35 - 00:40 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βιέννη-Λάρνακα. + 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. + Έξι (6) γεύματα 

ή δείπνα όπως αναφέρονται στο + πρόγραμμα. + 

Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν. 
+ Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση 

για τη Βιέννη. Άφιξη, παραλαβή και  αναχώρηση για τη 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας το παραμυθένιο 

Γκρατς. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 

απόγευμα θα έχουμε ξενάγηση της πόλης που εκτείνεται 

και στις δυο πλευρές του ποταμού Μουρ και είναι γνωστή 

για το μεσαιωνικό της κέντρο και την ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική της. Στη ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα 

δούμε τον Καθεδρικό ναό που αποτελεί ένα σπάνιο γοτθικό 

μνημείο, το Παλάτι του Eggenberg, το Αρχαιολογικό 

Μουσείο, το εντυπωσιακό μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και 

το τεχνητό νησί Murinsel, που βρίσκεται στη μέση του 

ποταμού Μουρ και είναι μια φουτουριστική πλωτή εξέδρα 

που κατασκευάστηκε το 2003 και έχει τη μορφή ενός 

γιγαντιαίου κοχυλιού. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο και 

διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΓΚΡΑΤΣ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Ζάγκρεπ την 

πρωτεύουσα της Κροατίας. Άφιξη και πρώτη πανοραμική 

γνωριμία με την πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Το απόγευμα περιήγηση στο Ζάγκρεμπ που 

βρίσκεται απλωμένο απ’ τις παρυφές της Μεντβέντιτσα ως 

στις όχθες του Σάβα. Θα ξεναγηθούμε στο πράσινο 

«πέταλο» της παλιάς πόλης, με τις γραφικές πλατείες, τις 

δεντροστοιχίες και τα άριστα διατηρημένα ιδιωτικά και 

δημόσια κτίρια, όπως το Εθνικό θέατρο, την Ακαδημία, το 

Πανεπιστήμιο και τα περίφημα μουσεία. Στο ιστορικό 

κέντρο θα δούμε τον Νεογοτθικό Καθεδρικό ναό της 

Παναγίας και την Αναγεννησιακή Αρχιεπισκοπή. Απέναντι 

στο λόφο του κάστρου θα δούμε τον Ναό του Αγίου 

Μάρκου με την πολύχρωμη στέγη, περιβαλλόμενο από το 

Κοινοβούλιο, την Προεδρική και Πρωθυπουργική κατοικία 

και μουσεία. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΖΑΓΚΡΕΠ-ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ-ΟΠΑΤΙΑ 

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στο Εθνικό 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

9/7  €899 €1165 €559 

16/7, 23/7, 30/7 €929 €1195 €589 
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πάρκο των λιμνών Πλίτβιτσε, μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Το 

πάρκο με τις δεκαέξι λίμνες, άλλη ψηλότερα και άλλη 

χαμηλότερα, απλώνεται σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων. 

Οι λίμνες συνδέονται μεταξύ τους και τα νερά τους 

σχηματίζουν καταρράκτες. Το θέαμα είναι μοναδικό ώστε 

να δικαιολογεί τους θρύλους που τις συνοδεύουν εδώ και 

αιώνες. Αφού πάρουμε το εισιτήριο μας, θα περιηγηθούμε 

δίπλα στα νερά των λιμνών με τις τιρκουάζ αποχρώσεις, θα 

θαυμάσουμε τους καταρράκτες και την απαράμιλλη 

ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και 

φτάνουμε στην Αδριατική και στην κοσμοπολίτικη Οπάτια, 

από τα πρώτα τουριστικά θέρετρα της Κροατίας με τα 

υπέροχα παλιά αρχοντικά της. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΟΠΑΤΙΑ-ΓΥΡΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΙΣΤΡΙΑΣ- 
ΟΠΑΤΙΑ 

Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στη χερσόνησο της 

Ίστριας. Στην δαντελωτή ακτογραμμή της θα έχουμε την 

ευκαιρία να θαυμάσουμε ιστορικές πόλεις με μνημεία 

Παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. καλοδιατηρημένο 

μνημείο της Ρωμαϊκής εποχής στη πόλη Πούλα, σημερινή 

Πανεπιστημιούπολη. Ακολούθως θα επισκεφθούμε το 

μοναδικό Ροβίνι με τη γραφική Βενετσιάνικη κάστρο-

πολιτεία στο ύψος της οποίας δεσπόζει η περίφημη 

Βασιλική με τη Βυζαντινή λάρνακα της Αγίας Ευφημίας. 

Στο Ροβίνι θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περπατήσουμε 

στα λιθόστρωτα σοκάκια και να γευτούμε την πλούσια 

Ιστριάνικη κουζίνα και να αγοράσουμε πανέμορφα 

χειροποίητα αναμνηστικά. Τέλος θα επισκεφθούμε την 

πόλη Ριέκα, ένα από τα γνωστότερα λιμάνια της Κροατίας 

με τον περίφημο πεζόδρομο «Κόρζο». Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΟΠΑΤΙΑ-ΤΕΡΓΕΣΤΗ-ΣΠΗΛΑΙΑ 

ΠΟΣΤΟΙΝΑ- 
ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στη γειτονική 

Τεργέστη της Ιταλίας. Θα έχουμε πανοραμική περιήγηση 

και θα δούμε την πλατεία της Ένωσης της Ιταλίας, την 

Ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου και το Λυρικό 

Θέατρο Τζουζέπε Βέρντι. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα 

σπήλαια Ποστόϊνα στη Σλοβενία, το δεύτερο μεγαλύτερο 

σπηλαιϊκό συγκρότημα στον κόσμο. Η διαδρομή με το 

τρενάκι και η περιήγηση στο λαβύρινθο των σπηλαίων με 

τους ειδικά φωτισμένους σταλαγμίτες και σταλακτίτες σε 

διάφορα εντυπωσιακά σχήματα, χαρίζουν μια μοναδική 

εμπειρία και απόλαυση.  Συνεχίζουμε για τον τελικό μας 

προορισμό την πρωτεύουσα της Σλοβενίας Λιουμπλιάνα. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΛΙΜΝΗ 

ΜΠΛΕΝΤΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Λίμνη Μπλεντ, 

φημισμένη για το μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Θα 

επισκεφθούμε το φημισμένο κάστρο του Μπλέντ που 

βρίσκεται πάνω στο μετέωρο βράχο. Στη συνέχεια χρόνος 

ελεύθερος για προαιρετική βαρκάδα με γόνδολες, 

απολαμβάνοντας την πανοραμική εικόνα των Αλπικών 

βουνών που περιβάλλουν τη λίμνη, μέχρι το ρομαντικό 

νησάκι που είναι συνδεδεμένο με ιστορίες έρωτα και 

πάθους, στην κορυφή του οποίου δεσπόζει το θρυλικό 

κωδωνοστάσιο του γοτθικού ναού και το λαογραφικό 

μουσείο. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη Λιουμπλιάνα 

όπου θα έχουμε ξενάγηση της πόλης. Στον ελεύθερο σας 

χρόνο  προτείνουμε να επισκεφθείτε την κεντρική πλατεία 

του Φράντζε Πρεσέρν με τις πολλές καφετέριες και 

μπαράκια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η-8η μέρα: ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την αυτοκρατορική 

Βιέννη. Πανοραμική ξενάγηση και χρόνος ελεύθερος για 

να κάνετε τις βόλτες ή τα ψώνια σας και να χαρείτε την 

πανέμορφη αυτή πόλη, που κάθε χρόνο κατέχει μία από τις 

ψηλότερες θέσεις στον ετήσιο κατάλογο των πόλεων με την 

καλύτερη ποιότητα ζωής. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 

αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής για 

τη Λάρνακα. Άφιξη τα χαράματα της 8ης μέρας. 

XRCRO 

5/8, 12/8, 19/8 €989 €1225 €649 

 
Με απευθείας πτήσεις των Αυστριακών Αερογραμμών 
Λάρνακα - Βιέννη OS 836  06:25 - 08:45 Βιέννη 

- Λάρνακα OS 835 20:35 - 00:40 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βιέννη-Λάρνακα. + 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά. + 3 βράδια διαμονή σε ξενοδοχείο 4* 

στο + Σάλτσμπουργκ. 
+ 3 βράδια διαμονή σε ξενοδοχείο 4* στη Βιέννη. 

+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. + Τρία (3) γεύματα 

ή δείπνα όπως αναφέρονται στο + πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή + 

κλιματιζόμενο πούλμαν. + Τοπικός Ελληνόφωνος 

συνοδός/ξεναγός καθ’ όλη + τη διάρκεια του 

ταξιδιού. + Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με- 

αντίθετη ροή, χωρίς να παραληφθεί καμία - 

υπηρεσία. 

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

ΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ  
ΩΣ Η ‘ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ’, ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ  
Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΚΑΣΤΡΟ ΑΠΟ ΑΛΑΤΙ”;  

XRAUS 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 

αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη, παραλαβή και 

αναχώρηση για τη γενέτειρα του Μότσαρτ, την ειδυλλιακή 

πόλη του Σάλτσμπουργκ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Σάλτσμπουργκ. Στη 

ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων το παλάτι 

Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους, που ανήκει στα 

Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο, τον 

ποταμό Σάλτσαχ, τον πολύβουο πεζόδρομο 

Γκεντράινντεγκάσσε, το σπίτι του Μότσαρτ και τον 

επιβλητικό Καθεδρικό ναό της πόλης, χτισμένο σε ρυθμό 

πρώιμου Μπαρόκ με υπέροχη πρόσοψη. Χρόνος ελεύθερος 

για να απολαύσετε τον καφέ σας και να δοκιμάσετε ένα από 

τα περίφημα τοπικά γλυκά. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΙΜΝΕΣ  
ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την περιοχή των 

Λιμνών, οι οποίες προήλθαν από το λιώσιμο των πάγων των 

Άλπεων. Θα θαυμάσουμε ένα μοναδικό σκηνικό με τις 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

8/7, 26/8 €889 €1135 €569 

15/7, 22/7, 29/7 €939 €1175 €599 
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πανέμορφες λίμνες περιτριγυρισμένες από τα πανύψηλα 

βουνά των Άλπεων και τα υπέροχα παραδοσιακά 

χωριουδάκια να συνθέτουν ένα τοπίο που σε κάνει να 

αναρωτιέσαι αν είναι πραγματικά ή είναι η πινελιά ενός 

έξοχου ζωγράφου. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη μικρή 

πόλη Σαιντ Βόλφγκανγκ, γενέτειρα της μητέρας του 

Μότσαρτ και το πανέμορφο Χάλστατ, χτισμένο στις όχθες 

της ομώνυμης λίμνης και από τα ωραιότερα χωριά της 

Αυστρίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος 

για να κάνετε τη βόλτα σας στα γραφικά δρομάκια της 

παλιάς πόλης και να κάνετε τα ψώνια σας.  Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ Πρόγευμα 

και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Τιρόλο την 

αυθεντική πόλη του Ίνσμπρουκ, γνωστή για την υπέροχη 

αρχιτεκτονική της, αφού τα περισσότερα κτίρια του 

ιστορικού της κέντρου είναι χτισμένα σε στυλ Μπαρόκ και 

χρονολογούνται από τον 15ο και 16ο αιώνα. Μια πόλη με 

αυτοκρατορική ατμόσφαιρα και μνημεία της εποχής των 

Αψβούργων που θα σας εντυπωσιάσει. Μεγαλόπρεπα 

παλάτια και κάστρα, περίτεχνα μπαρόκ και ροκοκό κτίρια, 

Καθεδρικοί ναοί, μεσαιωνικές κατοικίες, συνθέτουν ένα 

ζωντανό μουσείο που θα απολαύσουμε στη σημερινή μας 

εκδρομή. Στη ξενάγηση θα δούμε τη χρυσή αψίδα του 

θριάμβου του Λεοπόλδου του Β’, το Χόφμπουργκ με την 

εντυπωσιακή Ρίζενζαλ και την Χόφκιρχε με την επιβλητική 

σαρκοφάγο του Μαξιμιλιανού και τα 28 μπρούτζινα 

αγάλματα των Αψβούργων και των αξιωματούχων τους. 

Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ, δείπνο και διανυκτέρευση. 

ΔΟΥΝΑΒΗ-ΒΙΕΝΝΗ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πόλη Μελκ 

για να επισκεφθούμε το περίφημο μοναστηριακό 

συγκρότημα του Μελκ, την βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων 

μοναχών, καθώς και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ 

εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια 

ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη και περνώντας από 

μεσαιωνικούς οικισμούς, αμπελώνες και κάστρα θα 

καταλήξουμε στην μεγαλοπρεπή πρωτεύουσα της 

Αυστρίας τη Βιέννη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ 

Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας από την 

περίφημη Ρίνγκστρασε για να θαυμάσουμε την Όπερα και 

τα χειμερινά Ανάκτορα, το ελληνοπρεπές Κοινοβούλιο, το 

Δημαρχείο, την ατμοσφαιρική Βοτίβκιρχε, το ανάκτορο 

Μπελβεντέρε και τον περίφημο Καθεδρικό ναό του Αγίου 

Στεφάνου. Τελειώνουμε με επίσκεψη στα ανάκτορα του 

Σενμπρούν. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τις 

βόλτες σας στην πανέμορφη Βιέννη, που κάθε χρόνο 

καταλαμβάνει μία από τις υψηλότερες θέσεις στον ετήσιο 

κατάλογο των πόλεων με την καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ-ΓΚΡΑΤΣ Μετά το πρόγευμα 

αναχωρούμε για μια ολοήμερη εκδρομή στην δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας το παραμυθένιο Γκρατς, με 

τα θαυμάσια, επιβλητικά και πανέμορφα κάστρα του. Η 

πόλη εκτείνεται  και στις δυο πλευρές του ποταμού Μουρ 

και είναι γνωστή για το μεσαιωνικό της κέντρο και την 

ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της. Στη ξενάγηση μας μεταξύ 

άλλων θα δούμε τον Καθεδρικό ναό της πόλης, που 

αποτελεί ένα σπάνιο γοτθικό μνημείο, το Παλάτι του 

Eggenberg, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το εντυπωσιακό 

μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το τεχνητό νησί Murinsel, 

που βρίσκεται στη μέση του ποταμού Μουρ και είναι μια 

φουτουριστική πλωτή εξέδρα που κατασκευάστηκε το 2003 

και έχει τη μορφή ενός γιγαντιαίου κοχυλιού. Επιστροφή 

στη Βιέννη και διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ-ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και το πρωινό ελεύθερο για τα τελευταία σας 

ψώνια. Μετά το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τα 

Βιεννέζικα δάση. Θα επισκεφθούμε τον Πύργο της 

οικογένειας Lichtenstein, το Μοναστήρι του Τιμίου 

Σταυρού και το φημισμένο πρώην κυνηγετικό περίπτερο 

του Μάγιερλινγκ. Ακολούθως θα επισκεφθούμε το 

πανέμορφο Μπάντεν όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα 

Βιεννέζικο καφέ και τοπικά γλυκά. Το απόγευμα μεταφορά 

στο αεροδρόμιο της Βιέννης για να πάρουμε την πτήση της 

επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα λίγο μετά τα μεσάνυχτα 

εντυπωσιασμένοι από την αξεπέραστη ομορφιά του 

Αυστριακού τοπίου. 

2/8, 9/8, 16/8 €1179 €1465 €939 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

Με πτήσεις της Lufthansa 
Λάρνακα - Φρανκφούρτη LH 1295 03:15 - 06:15  
Φρανκφούρτη - Λάρνακα LH 1294 21:35 - 02:15 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Φρανκφούρτη- 
+ Λάρνακα 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 

+ μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 3 βράδια στη Ζυρίχη σε ξενοδοχείο 5*. 
+ Διαμονή για 2 βράδια στη Λωζάννη σε ξενοδοχείο 

4*. + Διαμονή για 1 βράδυ στο Στρασβούργο σε + 

ξενοδοχείο 4*. 

+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

+ Τοπικός έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός 

+ καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.  
+ Εισιτήρια Αλπικού τρένου για Σαιν Μόριτζ. 
+ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 

+ Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με- 

αντίθετη ροή, χωρίς να παραλειφθεί καμία - 

υπηρεσία. 

 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΜΕΛΑΝΑΣ  
ΔΡΥΜΟΣ-ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ-

ΖΥΡΙΧΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. 

Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση για το Μέλανα Δρυμό ή 

αλλιώς «Μαύρο Δάσος» όπου θα καταλήξουμε στη πανέμορφη 

λίμνη Τίτιζε. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή να 

απολαύσετε μια βαρκάδα στη λίμνη. Στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε για την πόλη Σαφχάουζεν στα σύνορα 

Ελβετίας-Γερμανίας, για να θαυμάσουμε τους εντυπωσιακούς 

καταρράκτες του Ρήνου, ένα τρομερό φυσικό φαινόμενο μέσα 

στο όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  

2η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ (Προαιρετική 

επίσκεψη στο όρος Πιλάτους)  
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την κουκλίστικη  

Λουκέρνη,  μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελβετίας. Η 

παλιά πόλη είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή με τις 

χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα 

δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. 

Χρόνος ελεύθερος. Σε όσους λατρεύουν τις έντονες προκλήσεις 

προτείνουμε προαιρετικά ανάβαση με τελεφερίκ στην κορυφή 

του όρους Πιλάτους. Πραγματικά η θέα είναι απίστευτη τόσο 

από την κορυφή του βουνού όσο επίσης και κατά τη διάρκεια 

της διαδρομής με το τελεφερίκ. Επιστροφή στη Ζυρίχη για την 

πανοραμική μας ξενάγηση. Θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο 

Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες 

της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστήματα, τον Καθεδρικό 

Ναό, την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου αιώνα 

διάσημη για τα βιτρό της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με 

την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού στην Ευρώπης, το κτίριο που 

στεγάζει το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο κτίριο Λε 

Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

12/7, 23/8 €1095 €1395 €869 

19/7, 26/7 €1139 €1425 €899 
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3η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ-ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ-

ΖΥΡΙΧΗ Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή 

στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ, με 

τα γραφικά σαλέ και τα πολυτελή ξενοδοχεία για χειμερινές 

διακοπές υψηλών προδιαγραφών. Ακολουθώντας μια θαυμάσια 

διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ, όπου θα πάρουμε το Αλπικό 

τρένο με κατεύθυνση το Σαιν Μόριτζ. Θα περάσουμε από 

λίμνες, παγετώνες και κουκλίστικα χωριά που βρίσκονται 

ανάμεσα σε καταπράσινα δάση και βουνά και εντυπωσιάζουν 

με την γραφικότητα και την ομορφιά τους. Άφιξη στο Σαιν 

Μόριτς και χρόνος ελεύθερος για να κάνετε τις βόλτες σας και 

να γευτείτε τις τοπικές λιχουδιές όπως το περίφημο φοντύ 

τυριών. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. 

Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ-ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ-ΒΕΡΝΗ-ΛΩΖΑΝΗ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το κοσμοπολίτικο 

Ιντερλάκεν, στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων. Στην 

περιήγησή μας θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χόχεβεκ, με 

πλήθος εστιατορίων, καφέ, μπαρ και καταστημάτων. 

Διασχίζοντας τη πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα 

επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Ελβετίας, την πανέμορφη  

Βέρνη, που είναι  κτισμένη στις όχθες του ποταμού ‘Ααρ. Στην 

περιήγηση μας στην παλιά πόλη  θα δούμε τον περίφημο Πύργο 

των Ρολογιών με το ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον 

Καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που στεγάζει 

το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Τελικός μας προορισμός η 

Λωζάνη, έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην 

περιήγηση μας στην παλιά πόλη θα δούμε το πάρκο Μον τον 

Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ, τη συνοικία Ουσύ πάνω στη 

λίμνη Λεμάν, το Ολυμπιακό Μουσείο και το ιστορικό 

πολυτελές ξενοδοχείο Μπο Ριβάζ. Μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

5η μέρα: ΛΩΖΑΝΗ-ΓΕΝΕΥΗ-ΣΑΜΟΝΙ-ΛΩΖΑΝΗ  

Πρόγευμα και αναχώρησηση για την κομψή και κοσμοπολίτικη 

Γενεύη, έδρα πολλών και μεγάλων Διεθνών Οργανισμών. 

Χτισμένη πάνω στις όχθες της λίμνης Λεμάν είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας μετά τη Ζυρίχη. Ανάμεσα στα 

αξιοθέατα που θα δούμε είναι το Μέγαρο των Εθνών, το 

Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, το περίφημο σιντριβάνι Τζετ 

ντ’ Ο, το λουλουδένιο ρολόι, το σπίτι όπου έζησε ο Ιωάννης 

Καποδίστριας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου και το 

Διεθνές Μνημείο της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης. Τα 

γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης με τα πέτρινα κτίρια, σε 

συνδυασμό με τη μοντέρνα πόλη των Τραπεζών και των 

μεγάλων Ασφαλιστικών Εταιρειών θα σας εντυπωσιάσουν. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε το παγκοσμίως γνωστό τουριστικό 

θέρετρο  του Σαμονί που βρίσκεται σε μια πανέμορφη κοιλάδα 

στις πλαγιές του περίφημου Λευκού όρους “Μον Μπλαν”. 

Επιστροφή στη Λωζάνη.  Διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΛΩΖΑΝΗ-ΚΟΛΜΑΡ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ    
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την για την κουκλίστικη 

πόλη Κολμάρ την «πρωτεύουσα» των Αλσατικών κρασιών. 

Καθεδρικοί ναοί, μουσεία, αρχιτεκτονικά μνημεία και 

σιντριβάνια κοσμούν την μικρή αυτή πόλη και την κάνουν 

μοναδική. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο με το περίφημο 

Μουσείο Ούντερλιντεν, την Όπερα, τον Καθεδρικό Ναό του 

Αγίου Μαρτίνου και το Μοναστήρι των  
Δομινικανών, την Οικία Πφίστερ, δείγμα της Γερμανικής 

Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, αλλά και στη «μικρή 

Βενετία», τμήμα της παλιάς πόλης με τα γραφικά κανάλια, τα 

πολλά εστιατόρια και τις υπαίθριες καφετέριες. Χρόνος 

ελεύθερος για να χαρείτε την όμορφη αυτή πόλη που κάθε 

χρόνο κατατάσσεται στις ομορφότερες της Ευρώπης. Αργά το 

απόγευμα άφιξη στο Στρασβούργο. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση. 
  
7η-8η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-

ΛΑΡΝΑΚΑ Πρόγευμα και περιήγηση του 

Στρασβούργουπρωτεύουσα της Αλσατίας και μία από τις δύο 

έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Στρασβούργο 

εδρεύουν επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πανοραμική 

περιήγηση της πόλης και ακολούθως θα μεταφερθούμε στο 

ιστορικό  κέντρο όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός 

Ναός, από τους ψηλότερους στον κόσμο, με το Αστρονομικό 

Ρολόι που βρίσκεται στο εσωτερικό του ναού. Θα 

περιπλανηθούμε  στην περιοχή με τα γραφικά στενά που είναι  

γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια, τα 

αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Αργά το 

απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης 

για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα 

τα χαράματα της 8ης μέρας.  

XRSWI 

7/8, 14/8 €1049 €1225 €839 

 
Με απευθείας πτήσεις της Lufthansa 
Λάρνακα - Φρανκφούρτη LH 1295 03:15 - 06:15 
Φρανκφούρτη - Λάρνακα LH 1294 21:35 - 02:15 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Φρανκφούρτη+ 

Λάρνακα.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 

+ μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Επιπλέον πρόγευμα στην άφιξη. 

+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

+ Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός/αρχηγός + 

Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 
+ Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;  ΤΟ  

‘OKTOBERFEST’ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  

ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΙΤΡΑ ΜΠΥΡΑΣ.  

XRGER2 

ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ  
ΤΑΟΥΜΠΕΡ-ΜΟΝΑΧΟ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 

Φρανκφούρτη. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση για το 

μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ. Καθοδόν θα κάνουμε στάση 

για πρόγευμα και ξεκούραση. Περιήγηση στα πιο 

σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, όπως το επιβλητικό 

παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του 

Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα 

αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ 

Μάριενμπεργκ, το κάστρο - έδρα των πριγκίπων και 

επισκόπων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το πανέμορφο 

Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, από τις γραφικότερες 

πόλεις στο ρομαντικό δρόμο της Νότιας Γερμανίας, μοιάζει 

σαν να ξεπήδησε από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού. 

Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε για το Μόναχο. Άφιξη 

αργά το απόγευμα,  μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

10/7, 21/8 €969 €1155 €769 

17/7, 24/7, 31/7 €999 €1185 €799 
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2η μέρα:  ΜΟΝΑΧΟ      

Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας 

περιήγηση από την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το 

Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 

καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα. 

Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που 

είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί 

η Τεατινερστράσσε  ο περίφημος πεζόδρομος με 

καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της 

Όπερας του Μονάχου. Από  εδώ ξεκινά η 

Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης με 

καταστήματα, γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια 

και θα συνεχίσουμε με τη Χοφμπροιχάους, μια από τις 

γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου. Τελειώνουμε την 

ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλάτς απ’ όπου ξεκινήσαμε. 

Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για να απολαύσετε 

τον περίπατο σας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 

Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΔΡΕΣΔΗ   

Πρόγευμα και αναχώρηση για την  Νυρεμβέργη την πόλη 

που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της 

Γερμανίας, αφού σε αυτή γίνονταν τα συνέδρια του 

Ναζιστικού Κόμματος, και πραγματοποιήθηκε επίσης η 

δίκη για τα Ναζιστικά εγκλήματα πολέμου. Στην περιήγηση 

της παλιάς πόλης θα δούμε το ιστορικό της κέντρο με τις 

νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις 

γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε 

το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της 

Νυρεμβέργης». Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε για την 

πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας, τη 

Δρέσδη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΔΡΕΣΔΗ-ΛΕΙΨΙΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ   Μετά το 

πρόγευμα ακολουθεί περιήγηση στην πανέμορφη Δρέσδη 

που είναι η πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας,  μία πόλη 

«υπαίθριο μουσείο», με τα εξαίσια κτίσματα, που της 

χάρισαν προπολεμικά τον τίτλο της “Φλωρεντίας του 

βορρά”. Στην  περιήγηση μας θα θαυμάσουμε το Τσβίγκερ, 

τμήμα των ανακτόρων του βασιλιά της Σαξονίας, με την 

πρόσοψη του Αναγεννησιακού Ρεζιντέντσλος, το 

Δημαρχείο, και την περίφημη εκκλησία Φράουενκιρχε. 

Συνεχίζουμε όπως την ονόμασε ο Γκαίτε. Γενέτειρα 

σπουδαίων προσωπικοτήτων από το χώρο των Γραμμάτων, 

των Τεχνών και των Επιστημών, με πιο διάσημους τους 

Βάγκνερ και Λάιμπνιτς.  Κατά την περιήγησή μας στην 

πόλη θα δούμε το Πανεπιστήμιο, το παλιό Δημαρχείο, το 

σπίτι του Τσίλλερ, τις εκκλησίες του Αγίου Θωμά και του 

Αγίου Νικολάου. Τελικός μας προορισμός το Βερολίνο. 

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

5η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Μουσείο της 

Περγάμου, που χρωστά το όνομά του στον περίφημο Βωμό 

της Περγάμου, ο οποίος δεσπόζει στην κεντρική αίθουσα, 

και φιλοξενεί μία από τις διασημότερες συλλογές 

αρχαιοτήτων στην Ευρώπη. Ακολουθεί ξενάγηση του 

Βερολίνου κατά τη διάρκεια της οποίας θα ξετυλιχθεί η 

ιστορία της πόλης που σφράγισε την εικόνα του σύγχρονου 

Βερολίνου αλλά και της Ευρώπης. Από την Πύλη του 

Βρανδεμβούργου και τη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν έως 

τη λεωφόρο Καρλ Μαρξ και την Ποτσντάμερ Πλατς με 

τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, εναλλάσσονται τα 

μνημεία της αυτοκρατορικής εποχής με τα κτήρια του 

σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ενώ κοντά στο πέρασμα του 

Τσεκ Πόιντ «Τσάρλι» τα απομεινάρια του Τείχους θα μας 

μεταφέρουν νοερά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. 

Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου θα 

θαυμάσετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τίεργκαρτεν, 

στη βόρεια πλευρά του οποίου βρίσκεται το Γερμανικό 

Κοινοβούλιο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, η Καγκελαρία, 

η Βουλή και πολλές πρεσβείες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ     

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Το Βερολίνο είναι γνωστό 

για τα πολλά και σημαντικά μουσεία του. Σας προτείνουμε 

να επισκεφθείτε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ένα από τα 

πιο σύγχρονα μουσεία του κόσμου. Μην παραλείψετε να 

επισκεφθείτε το περίφημο Τείχος του Βερολίνου,  το 

συγκλονιστικό σύμβολο του Ψυχρού πολέμου που χώριζε 

τη Γερμανία στα δύο, για 28 ολόκληρα χρόνια (1961-1989). 

Σας προτείνουμε επίσης μία προαιρετική εκδρομή στο 

κοντινό Πότσνταμ, γνωστό για το περίφημο ανάκτορο 

Σανσουσί, που έκτισε ο Φρειδερίκος ο Μέγας και έχει 

ανακηρυχθεί από την Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα κάνουμε την πανοραμική 

περιήγηση της πόλης και θα έχουμε την ευκαιρία να 

περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά, στο ιστορικό κέντρο 

της πόλης. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας και 

απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.  

7η-8η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ- 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το μεσαιωνικό 

Μαγδεμβούργο, από τις παλαιότερες πόλης της Γερμανίας, 

χτισμένο στις όχθες του ποταμού Έλβα με κορυφαίο 

αξιοθέατο την υδάτινη γέφυρα. Αργά το απόγευμα 

μεταφορά στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης για να 

πάρουμε την πτήση της Τεπιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα 

τα χαράματα της 8ης μέρας. 
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Ντερ Τάουμπερ, που με το καλοδιατηρημένο του  

7/8, 14/8 €1049 €1225 €839 

 
Με απευθείας πτήσεις της Lufthansa 
Λάρνακα - Φρανκφούρτη LH 1295 03:15 - 06:15 
Φρανκφούρτη - Λάρνακα LH 1294 21:35 - 02:15 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Φρανκφούρτη+ 

Λάρνακα.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Επιπλέον πρόγευμα στην άφιξη. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός/αρχηγός + Δημοτικοί 

φόροι ξενοδοχείων. 
+ Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 

- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ  
ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  

ΒΑΡΕΛΙ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 220000 ΛΙΤΡΑ; 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 

Φρανκφούρτη. Άφιξη, παραλαβή  και  αναχώρηση για τη 

Χαιδελβέργη όπου θα έχουμε πρόγευμα και χρόνο για 

ξεκούραση. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στο ιστορικό 

της κέντρο με τις πολύβουες πλατείες, τις υπαίθριες αγορές, 

τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες, των Ιησουϊτών και του Αγίου 

Πνεύματος. Συνεχίζουμε για το Μόναχο, την πρωτεύουσα 

του ομόσπονδου κρατιδίου της Βαυαρίας αλλά και της 

μπύρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

2η μέρα:  ΜΟΝΑΧΟ 

Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας 

περιήγηση από την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το 

Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 

καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα.  

Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που 

είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί 

η Τεατινερστράσσε  ο περίφημος πεζόδρομος με 

καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας 

του Μονάχου. Από  εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η 

ακριβότερη οδός της πόλης με καταστήματα, γκαλερί έργων 

τέχνης, καφέ και εστιατόρια και θα συνεχίσουμε με τη 

Χοφμπροιχάους, μια από τις γνωστότερες μπυραρίες του 

Μονάχου. Τελειώνουμε την ξενάγηση στην πλατεία 

Μαριενπλάτς απ’ όπου ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρας 

ελεύθερο για να απολαύσετε τον περίπατο σας στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ-ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΑΙΝ- 
ΓΚΑΡΜΙΣ ΠΑΡΤΕΝΚΙΡΧΕΝ 

Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στις Βαυαρικές Άλπεις, με 

τα μνημειώδες φυσικά τοπία, κουκλίστικα χωριά, 

παραμυθένια κάστρα που κερδίζουν τον κάθε επισκέπτη. Θα 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

10/7, 21/8 €969 €1155 €769 

17/7, 24/7, 31/7 €999 €1185 €799 
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επισκεφθούμε ένα από τα ωραιότερα κάστρα του κόσμου το 

περίφημο Νόισβανσταϊν, ένα παλάτι-κάστρο του 19ου αιώνα 

το οποίο βρίσκεται πάνω από το χωριό Σβάνγκαου κοντά στο 

Φύσεν, στην νοτιοδυτική Βαυαρία, ανάμεσα στις κορφές 

των Άλπεων και χαρίζει ανεπανάληπτες στιγμές στους 

επισκέπτες του. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 

πανέμορφο Γκάρμις-Παρτενκίρχεν, γνωστό χιονοδρομικό 

κέντρο που βρίσκεται στα σύνορα με την Αυστρία, καθώς 

εδώ έχουν πραγματοποιηθεί δύο Χειμερινοί Ολυμπιακοί 

αγώνες. Επιστροφή  στο Μόναχο.  Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ-ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ  
ΤΑΟΥΜΠΕΡ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την ομορφότερη και 

γραφικότερη πόλη στον Ρομαντικό δρόμο της Νότιας 

Γερμανίας το Ρότενμπουργκ Ομπ εκατομμύρια τουρίστες 

κάθε χρόνο. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση σας για να 

περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα δρομάκια του 

μεσαιωνικού κέντρου και να θαυμάσετε την κουκλίστικη 

αυτή πόλη που πραγματικά μοιάζει σαν να βγήκε από τις 

σελίδες κάποιου παραμυθιού. Συνεχίζουμε για τη 

Νυρεμβέργη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 

Πρόγευμα. Η Νυρεμβέργη είναι η πόλη που συνέδεσε το 

όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού σε 

αυτή γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, 

θεσπίστηκαν οι περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της 

Νυρεμβέργης» και πραγματοποιήθηκε επίσης η δίκη για τα 

Ναζιστικά εγκλήματα του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Στην 

περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούμε το ιστορικό της 

κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά 

κτίρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα 

επισκεφθούμε το κτίριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη 

της Νυρεμβέργης». Χρόνος ελεύθερος να περπατήσουμε 

στη φημισμένη αγορά της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΑΙΡΟΙΤ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το μεσαιωνικό 

Μπάμπεργκ για να θαυμάσουμε τα αξιόλογα κτίρια της 

πόλης όπως τον Καθεδρικό ναό, από τους μεγαλύτερους σε 

Ρομανικό ρυθμό  στη Γερμανία, το παλαιό Δημαρχείο, το 

παλαιό Ανάκτορο, το νέο Ανάκτορο, καθώς και το γραφικό 

πύργο Άλτενμπουργκ του 10ου αιώνα. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε τη πόλη Μπάιροϊτ, έδρα της κυβέρνησης την 

Άνω Φρανκονίας. Όταν το 1872 ο γνωστός συνθέτης 

Ρίχαρντ Βάγκνερ μετακόμισε στην πόλη, αυτή έγινε γνωστή 

για την Όπερα της, στην οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο 

μουσικό φεστιβάλ. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη. 

Διανυκτέρευση. 

7η - 8η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ- 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ  

Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ 

πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία) όπου θα 

έχουμε περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, 

όπως το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, το μεγαλοπρεπή 

καθεδρικό ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη 

γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το 

Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ το κάστρο-έδρα των πριγκίπων 

και επισκόπων. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της 

Φρανκφούρτης  για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 

Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 8ης μέρας φορτωμένοι 

με ανεξίτηλες εικόνες ομορφιάς. 

XRGER1 

4/8, 11/8, 18/8, 25/8 €999 €1145 €839 

 
Με απευθείας πτήσεις της Alitalia 
Λάρνακα - Ρώμη ΑΖ 743 05:30 - 07:45 Ρώμη 

- Λάρνακα ΑΖ 742 22:40 - 02:35 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρώμη-Λάρνακα με  
+ Alitalia.  
+ Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.  
+ Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά 
+ Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* + 

με μπουφέ πρόγευμα.  
+ Έξι (6) δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Τοπικοί ξεναγοί στα Μουσεία Βατικανού και + 

Φλωρεντία. 
+ Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός + 

καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. + Διόδια και 

στάθμευση των λεωφορείων καθώς και + τις ειδικές 

εισόδους σε όλες τις πόλεις. 
+ Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων. 
+ Κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre. 
+ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. + 

Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Η ξενάγηση της Ρώμης θα είναι περιπατητική 
- γιατί απαγορεύεται στα τουριστικά λεωφορεία να - 

εισέρχονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με- 

αντίθετη ροή, χωρίς να παραλειφθεί καμία - 

υπηρεσία. 

XRTOS 

ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και πτήση για 

τη Ρώμη. Άφιξη στην «Αιώνια Πόλη», παραλαβή και 

αναχώρηση για τη Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην 

πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου 

δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας 

στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα 

μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό 

Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος 

θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε 

ολόκληρη την Ιταλία.  Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το 

μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας 

καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια 

παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά το απόγευμα 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο 

Μοντεκατίνι, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της 

Ιταλίας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

2η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη ξακουστή Φλωρεντία, τη 

γενέτειρα της Ιταλικής Αναγέννησης, την πόλη της τέχνης 

και της αισθητικής που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην 

πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε την Πιάτσα Σαν 

Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον 

Αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό και τη Σάντα Μαρία Ντελ 

Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. 

Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, 

που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και το περίφημο 

Παλάτσο Βέκιο, που σήμερα στεγάζει το Δημαρχείο της 

πόλης. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, 

(εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και 

πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

7/7 €939 €1070 €769 

14/7, 21/7, 28/7 €969 €1095 €799 
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κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, με τη 

χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ. 

Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν 

Λορέντζο ή στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των 

Μεδίκων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

3η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ 

ΧΩΡΙΑ  
ΤΗΣ CINQUE TERRE  

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για μια μαγευτική 

κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά της Cinque Terre (τα 

πέντε χωριά) που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα 

απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας 

στη Λιγουρική Θάλασσα. Η  περιοχή είναι μία  από τις πιο 

όμορφες της Δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την 

Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα 

επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore,  Manarola 

και  Monterosso όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 

γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που 

είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την της και 

να  καταλήξουμε  στα ερείπια του κάστρου με θέα που κόβει 

την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο 

στην άκρη της Ιταλικής Ριβιέρας πάνω σε μια βραχώδη 

χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.  

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα:  ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ-ΛΟΥΚΑ-ΠΙΖΑ-ΡΩΜΗ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την μεσαιωνική πόλη 

Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των 

τειχών περιήγησή μας θα δούμε μεταξύ άλλων, τον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, και 

την Πιάτσα ντελ Μερκάτο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 

την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον 

ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της. Αργά το απόγευμα άφιξη 

στη Ρώμη, μεταφορά και τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.  

5η μέρα: ΡΩΜΗ 

Πρόγευμα και ξενάγηση της Ρώμης. Θα δούμε το 

Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο αρχαίο αμφιθέατρο του κόσμου, 

την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και την Ρωμαϊκή 

αγορά. Περνώντας από την οδό των Αυτοκρατορικών 

Αγορών, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην 

Πιάτσα Βενέτσια με το εντυπωσιακό και ογκώδες μνημείο 

αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά 

της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Θα δούμε επίσης τη 

διάσημη Φοντάνα Ντι Τρέβι, όπου μπορείτε να ρίξετε ένα 

νόμισμα και να κάνετε μια ευχή και τέλος την πολύβουη 

Πιάτσα Ντι Σπάνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,  δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΡΩΜΗ-ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ  

Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του 

Βατικανού για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, 

με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του 

αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης. Περνώντας από τις 

περίφημες αίθουσες των χαλιών και των νωπογραφιών του 

Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη 

θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. 

Ακολούθως θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του 

Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου 

χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου 

μεταξύ των άλλων θα δούμε και το πασίγνωστο γλυπτό του 

Μιχαήλ Άγγελου, την περίφημη Πιετά. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

7η-8η μέρα: ΡΩΜΗ-ΚΑΣΤΕΛΙ ΡΟΜΑΝΙ (OUTLET)-  
ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση σε ένα από τα μεγαλύτερα Outlet 

της Ρώμης για να κάνετε τις αγορές σας. Αργά το απόγευμα 

μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 8ης μέρας 

εντυπωσιασμένοι από τις απαράμιλλες ομορφιές που 

αντικρίσαμε.                                                  

4/8, 11/8, 18/8, 25/8 €1029 €1175 €819 

 
Με απευθείας πτήσεις της Alitalia 
Λάρνακα - Ρώμη ΑΖ 743 05:30 - 07:45 Ρώμη 

- Λάρνακα ΑΖ 742 22:40 - 02:35 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρώμη-Λάρνακα με  
+ Alitalia.  
+ Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* + 

με μπουφέ πρόγευμα.  
+ Έξι (6) δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Τοπικοί ξεναγοί στα Μουσεία Βατικανού και Πομπηία. 

+ Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός + 

καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. + Εισιτήριο 

κρουαζιέρας για το Ποζιτάνο–Αμάλφι + Εισιτήριο 

κρουαζιέρας για το Κάπρι. + Διόδια και στάθμευση των 

λεωφορείων καθώς και + τις ειδικές εισόδους σε όλες 

τις πόλεις. 
+ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 
+ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. + 

Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Η ξενάγηση της Ρώμης θα είναι περιπατητική 
- γιατί απαγορεύεται στα τουριστικά λεωφορεία να - 

εισέρχονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με- 

αντίθετη ροή, χωρίς να παραλειφθεί καμία - 

υπηρεσία. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και πτήση για 

τη Ρώμη. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση για την 

πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη χιλιοτραγουδισμένη 

Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις, πατρίδα 

του διάσημου τενόρου Ενρίκο Καρούζο, της πίτσας αλλά και 

της Σοφία Λώρεν. Η Νάπολη είναι πολύχρωμη και 

γοητευτική με εξωστρεφείς ανθρώπους. Από τις πιο παλιές 

και πλούσιες σε ιστορία και πολιτισμό ευρωπαϊκές πόλεις, 

με το ιστορικό κέντρο να έχει ανακηρυχθεί Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.  Στην 

πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε το Καστέλλο ντελ 

Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την 

παλαιότερη Όπερα στην Ευρώπη-το Θέατρο Σαν Κάρλο. 

Χρόνος ελεύθερος και ακολούθως μεταφορά στο ξενοδοχείο 

μας στην περιοχή του Σαλέρνο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

2η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ-ΠΟΖΙΤΑΝΟ-ΑΜΑΛΦΙ 

Μετά το πρόγευμα θα πάρουμε το καραβάκι για μια 

μαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη μας 

επίσκεψη το πανέμορφο Ποζιτάνο, που βρίσκεται 

σκαρφαλωμένο στην κορυφή του λόφου με τα πολύχρωμα 

σπιτάκια του και τα στενά σοκάκια. Κάποτε ήταν ένα απλό 

ψαροχώρι, ενώ σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο 

σικ παραθαλάσσια θέρετρα της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος 

για να περπατήσουμε στα στενά και γραφικά καλντερίμια 

του. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Αμάλφι χτισμένο στον 

μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, 

μία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

7/7 €979 €1125 €769 

14/7, 21/7, 28/7 €999 €1145 €789 
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περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, 

τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, 

αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αργά το 

απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ-ΚΑΠΡΙ 

Πρόγευμα και αμέσως μετά θα πάρουμε το ταχύπλοο για το 

μαγευτικό νησί της dolce vita το Κάπρι. Ένα μέρος που 

λάτρεψαν για περισσότερα από 2000 χρόνια, Ρωμαίοι 

αυτοκράτορες, πολιτικοί, διάσημοι καλλιτέχνες και σταρ του 

Χόλλυγουντ, διατηρεί εδώ και χρόνια την πρώτη θέση στις 

προτιμήσεις τους διεθνούς jet set. Οι Ρωμαϊκές επαύλεις, τα 

αγάλματα, τα λουτρά, οι εκκλησίες, οι κρεμαστές σκάλες 

που καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και 

πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, θυμίζουν σκηνικό άλλης 

εποχής. Προτείνουμε επίσης μια επίσκεψη σε μια από τις 

πολλές σπηλιές και ειδικά στη γαλάζια σπηλιά ή να 

απολαύσετε ένα δροσερό κοκτέιλ στην καρδιά του νησιού, 

στην πλατεία Piazetta. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 

ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της 

Πομπηίας που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του 

Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα 

δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, 

το θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα 

λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες 

τοιχογραφίες (1ο αιώνα π.Χ.), που μας παρέχουν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. 

Συνεχίζουμε για τη Ρώμη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση.  

5η μέρα:  ΡΩΜΗ 

Μετά το πρόγευμα ξενάγηση στην «αιώνια πόλη». Θα δούμε 

το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο αρχαίο αμφιθέατρο του 

κόσμου, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και την 

Ρωμαϊκή αγορά. Περνώντας από την οδό των 

Αυτοκρατορικών Αγορών, θα φτάσουμε στον λόφο του 

Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το εντυπωσιακό 

και ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ 

Β ,́ τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Θα 

δούμε επίσης τη διάσημη Φοντάνα Ντι Τρέβι, όπου μπορείτε 

να ρίξετε ένα νόμισμα και να κάνετε μια ευχή και τέλος την 

πολύβουη Πιάτσα Ντι Σπάνια. Επιστροφή στο  ξενοδοχείο 

και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΡΩΜΗ-ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ Πρόγευμα 

και επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για 

να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα 

που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου 

και της Αναγέννησης. Περνώντας από τους περίφημους 

διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των 

Γεωγραφικών χαρτών και τις αίθουσες με τις νωπογραφίες 

του Ραφαήλ θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη 

θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. 

Ακολούθως θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του 

Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου 

χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου 

μεταξύ των άλλων θα δούμε και το πασίγνωστο γλυπτό του 

Μιχαήλ Άγγελου, την περίφημη Πιετά. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

7η-8η μέρα: ΡΩΜΗ-ΚΑΣΤΕΛ ΡΟΜΑΝΟ (OUTLET) - 

ΛΑΡΝΑΚΑ   

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση σε ένα από τα μεγαλύτερα 

Outlet της Ρώμης για να κάνετε τις αγορές σας. Αργά το 

απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ρώμης για να 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα 

χαράματα τα 8ης μέρας εντυπωσιασμένοι από τις μαγευτικές 

εικόνες των πόλεων που επισκεφθήκαμε. 

XRAMA 

7/8, 14/8 €1209 €1525 €949 

 
Με πτήσεις της Aegean Airlines 
Λάρνακα - Αθήνα 
Αθήνα - Μπολόνια 

Μπολόνια - Αθήνα  
Αθήνα - Λάρνακα 

Α3 7901  
Α3 682  
Α3 683  
Α3 7914 

05:10 - 06:55  
08:40 - 10:00  
10:45 - 13:50  
15:40 - 17:20 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Μπολόνια-Λάρνακα 

+ με ενδιάμεσο σταθμό. 
+ Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 7 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* + 

με μπουφέ πρόγευμα.  
+ Τρία (3) δείπνα σε τοπικά εστιατόρια σύμφωνα με + 

το πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός + 

καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.  

+ Εισιτήριο Βαπορέτου στη Βενετία. + Διόδια και 

στάθμευση των λεωφορείων καθώς και + τις ειδικές 

εισόδους σε όλες τις πόλεις. 
+ Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων. + 

Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.  
- Εισιτήριο για το καραβάκι στο Πόρτο Φίνο. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

1η μέρα:  ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ-

ΒΕΝΕΤΙΑ- 
ΠΑΝΤΟΒΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και πτήση για  

τη Μπολόνια με ενδιάμεσο σταθμό. ‘Άφιξη, παραλαβή και 

αναχώρηση για τη Βενετία  την πιο ρομαντική πόλη του 

κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται 

με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 

Άφιξη και μεταφορά  

XRRIV 

την περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η Ορθόδοξη 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 

Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα 

δούμε το επιβλητικό Παλάτι των Δόγηδων, σε βενετσιάνικο 

και γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του 

Αγίου Μάρκου, όπου βρίσκεται και ο ομώνυμος, περίφημος 

Καθεδρικός ναός, το καμπαναριό, ο Πύργος του Ρολογιού, η 

Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. 

Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια 

κατασκευής Μουράνο. Χρόνος ελεύθερος. Αργά  το 

απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο μας 

στην Πάντοβα.  Διανυκτέρευση.  

2η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ-ΒΕΡΟΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την 

πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ.  Στην πανοραμική 

ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων την περίφημη Ρωμαϊκή 

αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, 

που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά 

κτίρια και φυσικά το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το 

θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Συνεχίζουμε για το Μιλάνο 

την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

24/7, 31/7, 21/8 €1169 €1485 €909 

    

 


