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3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ-ΚΟΜΟ-ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ- 
ΜΙΛΑΝΟ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη 

Κόμο, που αποτέλεσε διαχρονική πηγή έμπνευσης για 

πολλούς συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, ενώ οι επώνυμοι 

απολαμβάνουν τη ζωή στις αριστοκρατικές επαύλεις τους. 

Θα επισκεφθούμε την πόλη  του Κόμο που αποτελεί ένα 

πολυτελές προάστιο του Μιλάνου και προσφέρει χαλάρωση 

και αναψυχή. Επόμενη επίσκεψη  η λουλουδιασμένη Στρέζα, 

κομψό θέρετρο στη Λάγκο Ματζόρε, όπου θα έχουμε την 

ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα στα νησάκια Ίζολα 

Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της 

αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα 

ντέι Πεσκατόρι. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ-ΝΙΚΑΙΑ 

Πρόγευμα και στην πανοραμική περιήγηση που ακολουθεί 

θα δούμε μεταξύ άλλων το κάστρο Σφόρτσα, ένα από τα 

μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη που χτίστηκε τον 15ο 

αιώνα, την κεντρική πλατεία της πόλης «Πιάτσα ντελ 

Ντουόμο» με τον ομώνυμο, επιβλητικό Καθεδρικό ναό, που 

θεωρείται από τους σημαντικότερους παγκοσμίως, και την 

περίφημη «Σκάλα του Μιλάνου», από τα πιο γνωστά θέατρα 

Όπερας του κόσμου. Ακολούθως θα αναχωρήσουμε για την 

κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στην απογευματινή 

πανοραμική μας περιήγηση θα διασχίσουμε την περίφημη 

λεωφόρο και πήρε το όνομα της από τους Άγγλους 

αριστοκράτες που κατά τον 18ο αιώνα συνήθιζαν να 

περνούν εδώ το χειμώνα λόγω του ήπιου κλίματος. Θα δούμε 

το εμβληματικό ξενοδοχείο Negresco, θα περάσουμε από 

την κεντρική πλατεία της πόλης Μασένα με το άγαλμα του 

Ποσειδώνα, την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε 

τον Καθεδρικό Ναό της Νίκαιας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο και   διανυκτέρευση.  

5η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ-ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ-ΚΑΝΝΕΣ- 
ΝΙΚΑΙΑ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το γραφικό μεσαιωνικό 

χωριό Σαν Πωλ Ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα γραφικά 

καλντερίμια και ανακαλύψτε τη γοητεία του. Συνεχίζουμε 

για την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις 

Κάννες με τη θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο 

με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις 

πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού 

Φεστιβάλ. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Αργά το 

απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο στη Νίκαια. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ-ΕΖ-ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ-ΜΟΝΑΚΟ- 
ΝΙΚΑΙΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη Εζ, όπου 

θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων 

Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο 

Πριγκιπάτο του Μονακό, που οι κάτοικοί του αποκαλούνται 

Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε 

παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του 

Πριγκιπάτου και κατοικία της Βασιλικής οικογένειας των 

Γκριμάλντι από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό 

Ναό της Παναγίας και τέλος θα δούμε το Ωκεανογραφικό 

Μουσείο. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  

Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ-ΡΑΠΑΛΟ-ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ-

ΜΠΟΛΟΝΙΑ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Ιταλική Ριβιέρα. Θα 

επισκεφθούμε το γραφικό Ραπάλο,  και θα καταλήξουμε στη 

πανέμορφη Σάντα Μαργκαρίτα, με τα πολύχρωμα σπιτάκια 

και τις γραφικές πλατείες. Στη συνέχεια με καραβάκι θα 

επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο με τα γραφικά 

και χρωματιστά σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με 

τα ντόπια προϊόντα και την μαρίνα με τα εντυπωσιακά γιοτ. 

Αργά το απόγευμα άφιξη στη Μπολόνια και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση. 

8η μέρα:  ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ Πρόγευμα 

και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπολόνια για να 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα με 

υπέροχες αναμνήσεις από ένα εξίσου υπέροχο ταξίδι στη 

κοσμοπολίτικη Γαλλοϊταλική Ριβιέρα με τις μαγευτικές 

τοποθεσίες.. 
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3/8, 10/8, 17/8 €1099 €1275 €899 

 
Με απευθείας πτήσεις της Alitalia 
Αναχωρήσεις: 6/7, 20/7, 3/8 & 17/8 
Λάρνακα - Ρώμη AZ 743 05:30 - 07:45 Μιλάνο 

- Ρώμη AZ 2113 19:30 - 20:40 
Ρώμη - Λάρνακα AZ 742 22:40 - 02:35 +1 

Αναχωρήσεις: 13/7, 27/7, 10/8 & 24/8 
Λάρνακα - Ρώμη AZ 743 05:30 - 07:45 Ρώμη 

- Μιλάνο  AZ 2028  09:00 - 10:10 
Ρώμη - Λάρνακα AZ 742 22:40 - 02:35 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρώμη & Μιλάνο+ 

Ρώμη-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* με 

+ μπουφέ πρόγευμα.  
+ Τέσσερα (4) δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα + 

πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Τοπικοί ξεναγοί στα Μουσεία Βατικανού και στη 

Φλωρεντία. + 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. 
+ 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. 

 
1. Στις ημερομηνίες 13/7, 27/7, 10/8 και 24/8 το 

πρόγραμμα 1. θα εκτελείται αντίστροφα χωρίς να 

παραλειφθεί καμία  
1. υπηρεσία. 
2. Η ξενάγηση της Ρώμης θα είναι περιπατητική γιατί  

2. απαγορεύεται στα τουριστικά λεωφορεία να 2. 

εισέρχονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 

πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη στην «Αιώνια Πόλη», 

παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και πριν 

τη ξενάγηση θα σταματήσουμε για καφέ και 

ξεκούραση. 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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, 

τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.  

2η 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 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. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

6/7 €1029 €1215 €829 

13/7, 20/7, 27/7, 24/8 €1069 €1245 €859 
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3η μέρα: ΡΩΜΗ-ΣΙΕΝΑ-ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ -  

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ    

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για επίσκεψη στη μεσαιωνική 

πόλη 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 ένας από τους σημαντικότερους σε ολόκληρη την 

Ιταλία. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό χωριό 

Σαν Τζιμινιάνο. Οι ψηλοί και αγέρωχοι πύργοι μας 

καλωσορίζουν από μακριά, δίνοντας του μια παραμυθένια 

όψη. Συνεχίζουμε για την πόλη της Αναγέννησης, τη 

Φλωρεντία όπου φθάνουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα:  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  

Πρόγευμα και ξενάγηση στη γενέτειρα της Ιταλικής 

Αναγέννησης τη Φλωρεντία. Η πόλη 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 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 κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, 

μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας 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.  

5η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΛΟΥΚΑ-ΠΙΖΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ    

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. Συνεχίζουμε για τη 

Βενετία. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο (στην περιοχή 

της Πάντοβα). Διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ  

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη πιο ρομαντική πόλη του 

κόσμου που είναι χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησάκια που 

ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί 

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 

UNESCO. θα πάρουμε το βαπορέτο και θα καταλήξουμε 

στην 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-

γοτθικό στιλ και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου 

Μάρκου, όπου βρίσκεται ο περίφημος, ομώνυμος 

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 Murano. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.  

7η-8η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ-ΒΕΡΟΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΛΑΡΝΑΚΑ  

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, 

όπου θα δούμε την περίφημη Ρωμαϊκή Αρένα, και 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 και στην 

πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το κάστρο Σφόρτσα, 

ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη, την κεντρική 

πλατεία την πόλης «Πιάτσα ντελ Ντουόμο» με τον ομώνυμο 

επιβλητικό Καθεδρικό ναό, που θεωρείται από τους 

σημαντικότερους παγκοσμίως και την περίφημη «Σκάλα του 

Μιλάνου», από τα πιο γνωστά θέατρα Όπερας του κόσμου. 

Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνου για την 

πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 

8ης μέρας φορτωμένοι με χιλιάδες εικόνες από την υπέροχη 

αυτή χώρα και την άλλοτε μεγαλειώδη Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία. 

XRITA 

8/8, 15/8, 22/8 €1189 €1395 €1105 

 
Με πτήσεις της Alitalia  

Λάρνακα - Ρώμη ΑΖ 743 
Ρώμη - Κατάνια ΑΖ 1731  
Κατάνια - Ρώμη ΑΖ 1750  
Ρώμη - Λάρνακα ΑΖ 742 

05:30 - 07:45 

09:00 - 10:10 
19:05 - 20:30  
22:40 - 02:35 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Κατάνια-Λάρνακα + 

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

κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Τοπικοί ξεναγοί στους αρχαιολογικούς χώρους + 

Ακράγαντα και Συρακούσες. 
+ Εισιτήριο κρουαζιέρας στα νησιά του Αιόλου. + 

Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός καθ’ + 

όλη την διάρκεια της εκδρομής.  
+ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 
+ Είσοδοι στις πόλεις όπου χρειάζεται. 
+ Λιμενικά τέλη για το βαπορέτο Μεσσίνα-Ρήγιο. 
+ 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. 

XRSIK 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

Κατάνια. Άφιξη και αναχώρηση για την πανέμορφη και 

κοσμοπολίτικη Ταορμίνα, με θέα το Ιόνιο. Τόπος 

καλλιτεχνών, συγγραφέων και τόπος έμπνευσης, η 

αρχαία αποικία των Ναξίων ασκεί ακαταμάχητη έλξη 

στον επισκέπτη. Περνώντας την Πόρτα Μεσσίνα, θα 

δούμε το Παλάτσο Κορβάια, που αποτέλεσε έδρα του 

πρώτου Σικελικού Κοινοβουλίου, το αρχαίο ελληνικό 

θέατρο, με πανοραμική θέα στη θάλασσα και την Αίτνα, 

και διαμέσου της Κόρσο Ουμπέρτο, θα καταλήξουμε 

στην κεντρική πλατεία «Πιάτσα Νόβε Απρίλε» με την 

εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου και τον Πύργο του 

Ρολογιού. Συνεχίζουμε για τη Μεσσίνα. Σύντομη 

πανοραμική περιήγηση όπου θα δούμε τον Καθεδρικό 

Ναό, τον Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, το Αστρονομικό 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

18/7, 25/7, 1/8 €1149 €1345 €1065 
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Ρολόι, και την  Κρήνη του Ωρίωνα. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα:   ΜΕΣΣΙΝΑ-ΡΗΓΙΟ-ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ  

ΧΩΡΙΑ  
ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ-ΜΕΣΣΙΝΑ 

Πρόγευμα. Σήμερα  θα περάσουμε το στενό της Σκύλας 

και της Χάρυβδης, για να φθάσουμε στην πρωτεύουσα 

της Καλαβρίας, το Ρήγιο, αποικία των Χαλκιδαίων, όπου 

θα έχουμε σύντομη πανοραμική περιήγηση.  Επίσκεψη 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο για να δούμε τους 

ξακουστούς «Πολεμιστές του Ριάτσε», δύο μοναδικά 

αρχαία ελληνικά μπρούντζινα αγάλματα. Στη συνέχεια 

θα επισκεφθούμε ένα από τα ελληνόφωνα χωριά της 

Καλαβρίας. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 

ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση.  

3η μέρα:  ΜΕΣΣΙΝΑ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 

ΤΟΥ  
ΑΙΟΛΟΥ-ΠΑΛΕΡΜΟ  

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα 

στα ηφαιστειογενή Νησιά του Αιόλου. Πρώτη επίσκεψη 

στο νησί Λίπαρι με κύριο αξιοθέατο το κάστρο του που 

χτίστηκε από τους Ισπανούς μετά την εισβολή του 

πειρατή Μπαρμπαρόσα, ο οποίος κατέστρεψε την πόλη 

το 1544 και πήρε τους κατοίκους της ως σκλάβους. 

Συνεχίζουμε για το νησί Βουλκάνο, όπου σύμφωνα με τη 

μυθολογία, είχε το εργαστήρι του ο Ήφαιστος. Σήμερα, 

εκτός από το ηφαίστειο, τα ευεργετικά λασπόλουτρα, τις 

μαύρες παραλίες και τα αφρίζοντα θειούχα νερά στα 

ανοιχτά της θάλασσας, υπάρχει και το ακρωτήρι του 

Βουλκαντσέλο, που έχει γεμίσει με πολυτελή 

ξενοδοχεία. Προαιρετικό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 

Επιστροφή στο Μιλάτζο και αναχώρηση για την 

πρωτεύουσα της Σικελίας το Παλέρμο. Μεταφορά στο 

ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ-ΜΟΝΡΕΑΛΕ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τον λόφο του Καθεδρικός 

Ναός με τα θαυμάσια ψηφιδωτά Βυζαντινής τέχνης. 

Επιστροφή στο Παλέρμο. Η περιήγησή μας θα αρχίσει 

από το Βασιλικό Παλάτι, έδρα των Νορμανδών 

βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου 

και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα 

Πρετόρια με το «Συντριβάνι της Ντροπής», το μέγαρο 

της Γερουσίας, την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα 

περίφημα βυζαντινά ψηφιδωτά, το θέατρο Μάσιμο και 

την πλατεία με το Πολυθέαμα Γαριβάλδη. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.  Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ-ΑΚΡΑΓΑΣ-ΚΑΤΑΝΙΑ  

Μετά το πρόγευμα  αναχώρηση για τον 

ΑκράγανταΑγκριτζέντο, μία από τις πλουσιότερες και 

επιφανέστερες ελληνικές αποικίες της Μεγάλης 

Ελλάδας, όπου μας περιμένει ένα εκπληκτικό θέαμα 

στον αρχαιολογικό χώρο της «Κοιλάδας των Ναών». Θα 

ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από τον Ναό της 

Λακινίας Ήρας και θα συνεχίσουμε με τον 

καλοδιατηρημένο Ναό της Ομόνοιας, του Ηρακλή του 

Ολύμπιου Διός, των Διοσκούρων και του Ηφαίστου. 

Συνεχίζουμε για την Κατάνια. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ-ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ-ΟΡΤΥΓΙΑ  

Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Συρακούσες που 

ιδρύθηκαν από τους Κορινθίους το 734 π.χ. Ξενάγηση 

στο αρχαιολογικό πάρκο της Νεάπολης, όπου θα δούμε 

τον Βωμό του Ιέρωνα, το «Αφτί του Διονύσου» τα 

Λατομεία του Παραδείσου, το αρχαίο θέατρο, τον 

Νυμφαίο και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Ακολουθεί 

επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που βρίσκεται 

πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου θα θαυμάσουμε τον Ναό 

του Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της 

Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό - μετατροπή του αρχαίου 

Ναού της Αθηνάς σε χριστιανική εκκλησία - τη Βασιλική 

της Σάντα Λουτσία με το αριστούργημα του Καραβάτζιο 

«Η ταφή της Σάντα Λουτσία», και θα καταλήξουμε στην 

Πηγή της Αρέθουσας με τους πάπυρους μέσα στο νερό. 

Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στην 

Κατάνια και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

7η-8η μέρα:  ΚΑΤΑΝΙΑ-ΑΙΤΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ   Μετά 

το πρόγευμα αναχώρηση για την Αίτνα, το μεγαλύτερο 

και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη. Χρόνος 

ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο 

της Κατάνιας για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 

Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 8ης μέρας 

εντυπωσιασμένοι από τις ομορφιές του νησιού και το 

Μεσογειακό ταμπεραμέντο των κατοίκων.   

4/8, 11/8, 18/8 €1199 €1495 €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. 
+ Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Έξι (6) δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.  
+ Κρουαζιέρα στον ποταμό Ρήνο. 
+ Τοπικοί αγγλόφωνοι ή ελληνόφωνοι ξεναγοί στο + 

Άμστερνταμ, Βρυξέλλες και Στρασβούργο.  
+ Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός/αρχηγός.  
+ 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. 

 
- Στις αναχωρήσεις 7/7  & 14/7  η διαμονή τα 2 πρώτα - 

βράδια θα είναι στη Χάγη, χωρίς να παραλείπετε - 

καμία υπηρεσία.  

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ  

ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;  
ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ VAN GOGH  
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ.  

ΡΗΝΟΥ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση 

για την Φρανκφούρτη. Άφιξη, παραλαβή και αναχωρούμε 

για τις όχθες του Ρήνου, όπου θα επιβιβαστούμε σε 

ποταμόπλοιο για μια κρουαζιέρα στο Ρήνο. Μοναδικές 

στιγμές και συγκινήσεις μας περιμένουν καθώς θα 

απολαμβάνουμε τη μαγευτική διαδρομή, που μας 

αποκαλύπτει συνεχώς καινούργιες όψεις ενός καταπράσινου 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

7/7, 25/8 €1129 €1425 €769 

14/7, 21/7, 28/7 €1159 €1455 €799 
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τοπίου, που ξετυλίγεται ανάμεσα σε μεσαιωνικές πόλεις, 

ερειπωμένα κάστρα και μικρά χωριουδάκια. Αποβίβαση και 

συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το πανέμορφο  

Άμστερνταμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 

και διανυκτέρευση.  

2η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΒΟΛΕΝΤΑΜ-

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Πρόγευμα και αναχώρηση για να 

επισκεφθούμε το γραφικό ψαροχώρι Βόλενταμ, το οποίο 

ήταν νησί μέχρι το 1959 και σήμερα αποτελεί το βασικό 

αξιοθέατο αφού εκεί οι ντόπιοι φοράνε ακόμα τις 

παραδοσιακές φορεσιές τους με τα ξύλινα τσόκαρα. 

Καθοδόν θα πάρουμε μια γεύση πως παρασκευάζεται το 

παγκοσμίου φήμης Ολλανδικό τυρί. Επιστροφή στο 

Άμστερνταμ που αποτελείται από 90 μικρά νησάκια τα οποία 

ενώνονται με 400 γέφυρες και είναι παγκοσμίως γνωστό 

κέντρο εμπορίου και κοπής διαμαντιών. Στη ξενάγηση μας 

θα δούμε μεταξύ άλλων το επιβλητικό μέγαρο του 

σιδηροδρόμου, την πλατεία Νταμ με τα Βασιλικά ανάκτορα 

και τον Καθεδρικό ναό, την Εβραϊκή συνοικία με την 

Πορτογαλική Συναγωγή, την πλατεία των μουσείων και την 

πανέμορφη πλωτή αγορά λουλουδιών. Χρόνος ελεύθερος για 

να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά μουσεία όπως το μουσείο 

του Βαν Γκογκ, το σπίτι μουσείο της Άννας Φρανκ ή να 

απολαύσετε μια κρουαζιέρα στα γραφικά κανάλια της πόλης. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΧΑΓΗ-ΝΤΕΛΦ-

ΡΟΤΕΡΝΤΑΜΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την όμορφη Χάγη που 

είναι η διοικητική πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Στην 

περιήγηση που ακολουθεί θα δούμε το Διεθνές Δικαστήριο, 

ένα από τα Βασιλικά Παλάτια και το κοινοβούλιο. Καθοδόν 

για το Ρότερνταμ θα επισκεφθούμε την κουκλίστικη πόλη 

του Ντέλφ, με το όμορφο μεσαιωνικό κέντρο της και τις 

βιοτεχνίες κατασκευής της περίφημης μπλε πορσελάνης. Στο 

Ρότερνταμ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου, θα 

δούμε το παλιό Δημαρχείο, τη γέφυρα Εράσμου και το 

υπαίθριο Ναυτικό μουσείο. Τέλος θα καταλήξουμε στις 

Βρυξέλλες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 

και διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΠΡOΥΖ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη μεσαιωνική 

πόλη Μπρούζ, με τα γραφικά κανάλια, τα παλιά 

καλοδιατηρημένα  κτίρια και αρχοντικά, τους κήπους και τις 

εκκλησίες με τα μεγαλοπρεπή καμπαναριά.  Χρόνος 

ελεύθερος για μια βόλτα στην όμορφη αυτή πόλη. Επιστροφή 

στις Βρυξέλλες νωρίς το απόγευμα για μια πανοραμική 

ξενάγηση μεταξύ άλλων, το πασίγνωστο μνημείο 

«Ατόμιουμ» που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση 

των Βρυξελλών το 1958, τα Βασιλικά ανάκτορα, την 

επιβλητική αψίδα που κατασκευάστηκε για το 50 χρόνια 

ανεξαρτησίας του Βελγίου και το κτίριο της «Κομισιόν». 

Ακολούθως θα επισκεφθούμε την πλατεία Γκράντ, το 

επιβλητικό μέγαρο του Δημαρχείου με τους γοτθικούς 

τρούλους και το άγαλμα του προστάτη της πόλης 

Αρχάγγελου Μιχαήλ, το Δημοτικό Μουσείο και το 

φημισμένο σιντριβάνι «Μανεκέν Πίς» που είναι και η 

μασκότ των Βρυξελλών. Χρόνος  ελεύθερος. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

5η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΒΑΤΕΡΛΩ-

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ- 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

Πρόγευμα και αναχωρούμε με τελικό προορισμό το 

πανέμορφο Στρασβούργο. Πρώτη σύντομη στάση θα 

κάνουμε στο Βατερλώ όπου θα δούμε το μνημείο που είναι 

αφιερωμένο στην ιστορική μάχη. Αμέσως μετά 

κατευθυνόμαστε προς το Λουξεμβούργο που είναι μια από 

τις πιο ωραίες πόλεις της Ευρώπης. Στην περιήγηση μας θα 

σας κάνουν εντύπωση τα μεσαιωνικά κτίρια που είναι 

κτισμένα δίπλα στα μοντέρνα, ο Καθεδρικός ναός της 

Παναγίας, το υδραγωγείο, τα τούνελ και το κομψό Δουκικό 

ανάκτορο. Τέλος θα φτάσουμε στο Στρασβούργο, που 

βρίσκεται στη βορειοανατολική Γαλλία και είναι ιδιαίτερα 

γραφικό. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ–ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ-

ΜΕΛΑNAΣ  
ΔΡΥΜΟΣ-ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕΕ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

Πρόγευμα και προορισμός μας σήμερα το φημισμένο Μαύρο 

Δάσος ή αλλιώς Μέλανας Δρυμός με τη σπάνια ομορφιά του. 

Πρώτη μας στάση το Φράιμπουργκ, η ηλιόλουστη πόλη της 

Γερμανίας και φημισμένη πανεπιστημιούπολη. Συνεχίζουμε 

για την καρδιά του μαγευτικού μαύρου δάσους, που είναι 

γεμάτο με ψηλά κωνοφόρα δέντρα, πεύκα και έλατα. 

Περνώντας από τις γραφικές καταπράσινες κοιλάδες θα 

καταλήξουμε στην πνιγμένη στο πράσινο λίμνη Τίτιζεε. 

Χρόνος ελεύθερος όπου μπορείτε να απολαύσετε μια 

βαρκάδα. Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό εργοστάσιο 

παρασκευής ρολογιών Cuckoo. Εδώ μπορείτε να δείτε τον 

τρόπο παρασκευής των ρολογιών και να κάνετε τις αγορές 

σας. Επιστροφή στο Στρασβούργο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.   

7η-8η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ- 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε περιήγηση στην παλιά πόλη 

του Στρασβούργου για να δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό 

Ναό, από τους ψηλότερους στον κόσμο με το Αστρονομικό 

ρολόι που βρίσκεται στο εσωτερικό του, τα γραφικά στενά 

της πόλης με τα αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα 

μπαλκόνια και ακολούθως θα περάσουμε από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Νωρίς το μεσημέρι 

αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, με 

ενδιάμεση στάση στην γραφική Χαϊδελβέργη. Άφιξη στη 

Λάρνακα τα χαράματα της  
8ης μέρας 

XRBNL 

3/8, 10/8, 17/8 €749 €905 €599 

 
Με πτήσεις της Aegean Airlines 
Λάρνακα - Αθήνα 
Αθήνα - Λισαβόνα 
Λισαβόνα - Αθήνα 
Αθήνα - Λάρνακα 

Α3 7901 
Α3 720 
Α3 723 
Α3 7902 

05:10 - 06:55 
09:10 - 11:35 
23:50 - 05:45 +1 
08:10 - 09:50 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Λισαβόνα- + 

Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + μέχρι 

8 κιλά. 
+ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 + 

αστέρων με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. + Ένα 

γεύμα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Τοπικός έμπειρος Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός + 

στις μετακινήσεις. 
+ Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου. + 

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 της Λάρνακας και αναχώρηση 

για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας με ενδιάμεσο σταθμό. 

Άφιξη, παραλαβή και αμέσως μετά θα αρχίσει η πρώτη μας 

γνωριμία με τη Λισαβόνα. Η πρώτη μας στάση θα είναι στην 

κορυφή του Πάρκου του Εδουάρδου του 7ου  που προσφέρει 

καταπληκτική θέα του κέντρου της πόλης. Η βόλτα με το 

λεωφορείο θα συνεχίσει στις μποέμ περιοχές της Λισαβόνας 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΙΣΑΒΟΝΑ CABO DA ROCA-ΛΙΣΑΒΟΝΑ 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

13/7, 20/7, 27/7 €699 €855 €559 
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όπως τη περιοχή Μπάιρο Άλτο με την πληθώρα θεάτρων, 

εντυπωσιακών αρχοντικών του 19ου αιώνα και μικρά 

μαγαζάκια με αντίκες. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε βόλτα στις 

γραφικές γειτονιές της Αλφάμα. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα:  ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

Πρόγευμα. Στη σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε 

καλύτερα την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας που είναι 

χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου και οφείλει το όνομα 

της στον Οδυσσέα. Θα διασχίσουμε την κεντρική λεωφόρο 

της Ελευθερίας και την πολυσύχναστη πλατεία Ρόσιο και θα 

φτάσουμε στην καρδιά της πόλης. Στη συνέχεια, 

προχωρώντας κατά μήκος του ποταμού, θα φτάσουμε στην 

περιοχή Μπελέμ όπου θα δούμε τον ομώνυμο πύργο που 

ήταν η αφετηρία των θαλασσοπόρων του 15ου και 16ου 

αιώνα και το μνημείο των Ανακαλύψεων. Θα επισκεφθούμε 

το Μουσείο με τις Βασιλικές άμαξες και το γοτθικού ρυθμού 

μοναστήρι των Ιερωνυμιτών. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 

Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το 

μεγαλύτερο ενυδρείο της Ευρώπης και το δεύτερο στο 

κόσμο, το Oceanarium. Χρόνος ελεύθερος για να 

απολαύσετε τα πολλά και σπάνια είδη ψαριών καθώς επίσης 

και για ψώνια στο εμπορικό κέντρο Vasco da Gama. 

Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΣΙΝΤΡΑ-ΚΑΣΚΑΙΣ-

ΕΣΤΟΡΙΛΜετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη 

φημισμένη πόλη Σίντρα, την οποία ο Λόρδος Βύρωνας 

ονόμασε «Μικρή Εδέμ». Θα δούμε το εντυπωσιακό 

Βασιλικό παλάτι του 14ου αιώνα με τις ζωγραφισμένες 

οροφές και τα όμορφα πλακάκια. Στο δρόμο της επιστροφής 

κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού Ωκεανού θα 

περάσουμε πολύ κοντά από το δυτικότερο ακρωτήρι της 

ηπειρωτικής Ευρώπης καθώς επίσης και από το 

κοσμοπολίτικο Εστορίλ και το περιζήτητο κέντρο διακοπών 

Κασκαίς. Επιστροφή στη Λισαβόνα. Το βράδυ σας 

προτείνουμε δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με παραδοσιακή 

μουσική «fado». Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ 

Πρόγευμα και ολόκληρη η μέρα στη διάθεση σας για να 

κάνετε τις βόλτες σας και να θαυμάσετε την υπέροχη γοτθική 

και μπαρόκ αρχιτεκτονική της όμορφης Λισαβόνας, τα 

παραδοσιακά τραμ που ανηφορίζουν στις συνοικίες της 

παλιάς πόλης αλλά και τις γραφικές πλατείες  που αποτελούν 

πόλο έλξης για εκείνους που αναζητούν κάτι από την γοητεία 

μιας άλλης εποχής. Μπορείτε ακόμη να δοκιμάσετε τις 

τοπικές σπεσιαλιτέ στα γραφικά δρομάκια των συνοικιών 

Αλφάμα και Μπάιρο Άλντο, και να «ταξιδέψετε  ακούγοντας 

fado, τη μελαγχολική, παραδοσιακή μουσική των 

Πορτογάλων. Διανυκτέρευση. 

5η-6η  μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος για τα χαρείτε ακόμη 

λίγες στιγμές στην υπέροχη αυτή πόλη ή  να επισκεφθείτε ένα 

από τα πολλά εμπορικά κέντρα για τα ψώνια σας.  Το βράδυ 

μεταφορά στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας για να πάρουμε τη 

πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα το πρωί της 6ης 

μέρας εντυπωσιασμένοι από την κοσμοπολίτικη ζωντάνια 

και την γοητευτική αύρα της εκρηκτικής αυτής 

πρωτεύουσας. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

13/7, 20/7, 27/7 €1129 €1425 €789 

3/8, 10/8, 17/8 €1169 €1465 €829 

 
Με πτήσεις της Aegean Airlines 
Λάρνακα - Αθήνα 
Αθήνα - Λισαβόνα 
Λισαβόνα - Αθήνα 
Αθήνα - Λάρνακα 

A3 7901 
A3 720 
A3 723 

A3 7902 

05:10 - 06:55 
09:10 - 11:35 
23:50 - 05:45 +1 
08:10 - 09:50 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα -Λισαβόνα-Λάρνακα 

+ με ενδιάμεσο σταθμό. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + μέχρι 

8 κιλά. 
+ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4  

+αστέρων με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Τρία γεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα + 

πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Τοπικός έμπειρος Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός. 
+ 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. 

 

XRLIS 
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Η ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ  

ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 300000 

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ, ΤΗΝ  
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ;. 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση 

για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας με ενδιάμεσο σταθμό. 

Άφιξη, παραλαβή και αμέσως μετά θα αρχίσει η πρώτη μας 

γνωριμία με τη Λισαβόνα. Η πρώτη μας στάση θα είναι στην 

κορυφή του Πάρκου του Εδουάρδου του 7ου  που προσφέρει 

καταπληκτική θέα του κέντρου της πόλης. Η βόλτα με το 

λεωφορείο θα συνεχίσει στις μποέμ περιοχές της Λισαβόνας 

όπως τη περιοχή Μπάιρο Άλτο με την πληθώρα θεάτρων, 

εντυπωσιακών αρχοντικών του 19ου αιώνα και μικρά 

μαγαζάκια με αντίκες. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε μία βόλτα στις 

γραφικές γειτονιές της Αλφάμα. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα:  ΛΙΣΑΒΟΝΑ 

Στη σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε καλύτερα την 

πρωτεύουσα της Πορτογαλίας που είναι χτισμένη στις όχθες 

του ποταμού Τάγου και οφείλει το όνομα της στον Οδυσσέα. 

Θα διασχίσουμε την κεντρική λεωφόρο της Ελευθερίας και 

την πολυσύχναστη πλατεία Ρόσιο και θα φτάσουμε στην 

καρδιά της πόλης. Στη συνέχεια, προχωρώντας κατά μήκος 

του ποταμού, θα φτάσουμε στην περιοχή Μπελέμ όπου θα 

δούμε τον ομώνυμο πύργο που ήταν η αφετηρία των 

θαλασσοπόρων του 15ου και 16ου αιώνα και το μνημείο των 

Ανακαλύψεων. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο με τις 

Βασιλικές άμαξες και το γοτθικού ρυθμού μοναστήρι των 

Ιερωνυμιτών. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Το απόγευμα θα 

έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το μεγαλύτερο 

ενυδρείο της Ευρώπης και το δεύτερο στο κόσμο, το 

Oceanarium. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τα πολλά 

και σπάνια είδη ψαριών καθώς επίσης και για ψώνια στο 

εμπορικό κέντρο Vasco da Gama. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΣΙΝΤΡΑ-ΚΑΣΚΑΙΣ-ΕΣΤΟΡΙΛ-

CABO DA ROCA-ΛΙΣΑΒΟΝΑ 

Το πρωί αναχωρούμε για τη φημισμένη πόλη Σίντρα, την 

οποία ο Λόρδος Βύρωνας ονόμασε «Μικρή Εδέμ». Θα δούμε 

το εντυπωσιακό Βασιλικό παλάτι του 14ου αιώνα με τις 

ζωγραφισμένες οροφές και τα όμορφα πλακάκια. Στο δρόμο 

της επιστροφής κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού 

Ωκεανού, θα περάσουμε πολύ κοντά από το δυτικότερο 

ακρωτήρι της ηπειρωτικής Ευρώπης καθώς επίσης και από 

το κοσμοπολίτικο Εστορίλ και το περιζήτητο κέντρο 

διακοπών Κασκαίς. Επιστροφή στη Λισαβόνα. Το βράδυ σας 

προτείνουμε δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με παραδοσιακή 

μουσική «fado». Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΟΜΠΙΔΟΣ-ΝΑΖΑΡΕ-ΦΑΤΙΜΑ- 
ΜΠΑΤΑΛΙΑ-ΚΟΪΜΠΡΑ 

Στο σημερινό μας ταξίδι θα προχωρήσουμε βόρεια με τελικό 

προορισμό την Κόϊμπρα. Πρώτος μας σταθμός θα είναι η 

πόλη Ομπίδος με τα μεσαιωνικά τείχη, τα κάτασπρα σπίτια 

με τα μπαλκόνια και τις όμορφες εκκλησίες. Επόμενος μας 

σταθμός θα είναι το Αβαείο της Μπατάλια, ένας 

αρχιτεκτονικός θησαυρός που περιγράφεται σαν ένα 

«πέτρινο ποίημα». Θα συνεχίσουμε για τη Φατιμά, τόπο 

λατρείας χιλιάδων προσκυνητών όπου θα δούμε το χώρο 

όπου η θαυματουργή Παναγία πρωτοεμφανίστηκε σε τρία 

παιδιά βοσκών στις αρχές του περασμένου αιώνα και 

συγκεκριμένα στις 13 Μαίου του 1917. Χρόνος για 

προσκύνημα. Ακολούθως θα ψαροχώρι της Πορτογαλίας για 

γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΚΟΪΜΠΡΑ-ΠΟΡΤΟ 

Η Κόϊμπρα, μια από τις παλαιότερες πανεπιστημιουπόλεις 

της Ευρώπης είναι πλούσια σε έργα τέχνης, μνημεία και 

ιστορικά κτίρια. Το πανεπιστήμιο της πόλης θα αποτελέσει 

το κεντρικό σημείο της ξενάγησης μας. Συνεχίζουμε για το 

πανέμορφο Πόρτο όπου θα έχουμε μια μικρή στάση για καφέ 

και αμέσως μετά αρχίζει η γνωριμία μας με την πόλη.  

Μπορεί η Λισαβόνα ως πρωτεύουσα να «κλέβει» τις 

εντυπώσεις, το Πόρτο όμως είναι η κατάλληλη πόλη για να 

νιώσετε την αυθεντική Πορτογαλία. Η πόλη βρίσκεται κατά 

μήκος του ποταμού Ντούρο, με πανέμορφα παραδοσιακά 

κτίρια σε διάφορα χρώματα και λουλούδια στα μπαλκόνια 

που συνθέτουν ένα «ζωγραφικό πίνακα». Είναι από τις πιο 

γραφικές πόλεις της Πορτογαλίας και σίγουρα από τις πιο 

ζωντανές, αφού τα τελευταία χρόνια δεκάδες εστιατόρια και 

μπαράκια έχουν ανοίξει τις πόρτες τους και υποδέχονται τους 

επισκέπτες με το περίφημο γλυκό κρασί  πόρτο που 

παράγεται στην κοιλάδα του Ντούρο. Η πόλη έχει να 

επιδείξει 3 φημισμένες γέφυρες, καταπράσινα πάρκα και 

κτίρια διαφορετικών στυλ, όπως το Χρηματιστήριο του 19ου 

αιώνα και μπαρόκ εκκλησίες του 18ου αιώνα διακοσμημένες 

με χρυσό. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΠΟΡΤΟ-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ-ΠΟΡΤΟ Η 

σημερινή μας εκδρομή θα μας οδηγήσει στην πιο όμορφη 

επαρχία της Πορτογαλίας, τη Μινίου. Θα επισκεφθούμε τη 

πόλη Γκιμάραες, γενέτειρα του πρώτου Πορτογάλου βασιλιά 

όπου ο περίπατος μας στους στενούς μεσαιωνικούς δρόμους 

και στο καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο θα σας 

εντυπωσιάσουν. Θα συνεχίσουμε για τη πόλη Μπράγκα, 

πρωτεύουσα του Πορτογαλικού μπαρόκ και μια πόλη με 

μακρά ιστορία ως θρησκευτικό και εμπορικό κέντρο. 

Επίσκεψη στη εκκλησία του καλού Ιησού πάνω στον 

ομώνυμο λόφο και μετάβαση (προαιρετικά) με το τελεφερίκ 

που χρονολογείται από το 1882. Ο καθεδρικός ναός της 

πόλης από τον 12ον αιώνα, ίσως και να είναι ο ομορφότερος 

της χώρας. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στο 

Πόρτο. Διανυκτέρευση.  

7η-8η  μέρα:  ΠΟΡΤΟ-ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος για να κάνετε τις βόλτες 

σας δίπλα στο ποτάμι και να απολαύσετε ένα δροσιστικό 

portonic (από τα δημοφιλέστερα κοκτέιλ της χώρας) στη 

πασίγνωστη περιοχή Ribeira. Μπορείτε επίσης να διασχίσετε 

την περίφημη γέφυρα Ponte de Dom Luis, η οποία 

σχεδιάστηκε από τον Theophile Seyring, μαθητή του Eiffel 

και να περάσετε στην απέναντι πλευρά απολαμβάνοντας 

πανοραμικές εικόνες του Πόρτο. Για εκείνους που προτιμούν 

τα ψώνια τα πολυκαταστήματα της πόλης σας περιμένουν. 

Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο της 

Λισαβόνας για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής. Άφιξη 

στη Λάρνακα το πρωί της 8ης μέρας εντυπωσιασμένοι από 

τις ομορφιές του παραδείσου της Ιβηρικής χερσονήσου που 

ονομάζεται Πορτογαλία. 

XRPOR 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

20/7 €1425 €1855 €1049 

10/8, 17/8 €1475 €1905 €1099 

 
Με απευθείας πτήσεις της Blue Air 
Λάρνακα - Μπέρμιγχαμ 0Β 5151 13:00 - 16:15 
Λονδίνο - Λάρνακα  0Β 5132 17:00 - 23:30 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Μπέρμιγχαμ & + 

Λονδίνο-Λάρνακα.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 10 κιλά. 
+ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  4  και  

+ 3 αστέρων. 
+ Πρόγευμα καθημερινά. + Τέσσερα (4) δείπνα 

όπως αναφέρονται στο + πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως  
+ αναφέρονται στο πρόγραμμα + Τοπικό ξεναγό στο 

Τσέστερ, Γλασκώβη, Εδιμβούργο, + Γιορκ, Στράτφορντ, 

Οξφόρδη, Λονδίνο. 
+ Μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη Γουίντερμιρ. 
+ Εισιτήριο εισόδου στο Κάστρο του Εδιμβούργου. 

 

 

 

 

   

                                       
               

           
        



 

-   78  - 

+ Συνοδός-αρχηγός από την Κύπρο. + 

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 ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ  

ΥΠΗΡΧΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ  3000 ΚΑΣΤΡΑ, 
 ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
100 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΙΛΙΑ; 

XRENG 

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 

αναχώρηση για Μπέρμιγχαμ. Άφιξη, παραλαβή και 

αναχώρηση με προορισμό το Μάντσεστερ. 

Ακολουθώντας μια γραφική διαδρομή στην Αγγλική 

ύπαιθρο θα φτάσουμε στο Μάντσεστερ. Άφιξη και 

τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η Μέρα: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ-ΤΣΕΣΤΕΡ-ΑΓΓΛΙΚΕΣ  
ΛΙΜΝΕΣ-ΓΛΑΣΚΩΒΗ 

Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε την αρχαία 

Ρωμαϊκή πόλη του Τσέστερ, με τα περίφημα ρόους και 

τον καθεδρικό ναό. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη 

περιοχή των Αγγλικών λιμνών Γουίντερμιρ, από τα 

ωραιότερα και δημοφιλέστερα θέρετρα, όπου θα έχουμε 

την ευκαιρία να απολαύσουμε μια κρουαζιέρα 45 λεπτών 

στη μεγαλύτερη φυσική λίμνη του Εθνικού πάρκου Λέικ 

Ντίστρικτ. Αργά το απόγευμα άφιξη στην αριστοκρατική 

Γλασκώβη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 

και διανυκτέρευση.  

3η Μέρα: ΓΛΑΣΚΩΒΗ-ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ-

ΓΛΑΣΚΩΒΗ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το πανέμορφο 

Εδιμβούργο, την «Αθήνα του Βορρά» όπως συχνά 

αποκαλείται. Θα δούμε μεταξύ άλλων το παλάτι 

Χόλιρουντ επίσημη κατοικία της Βασίλισσας όταν 

επισκέπτεται την Σκωτία, θα διασχίσουμε το ιστορικό 

Βασιλικό Μίλι που αποτελεί το πιο κεντρικό σημείο της 

παλιάς πόλης και συνδυάζει γοτθική ατμόσφαιρα, 

μεσαιωνικά κτίρια, πολλά καταστήματα και εστιατόρια. 

Θα καταλήξουμε στο υπέροχο κάστρο του Εδιμβούργου 

που είναι κτισμένο πάνω στο βράχο, ορατό από μίλια 

μακριά και είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης. Με την 

είσοδο μας στο κάστρο θα έχουμε την ευκαιρία για μια 

πανοραμική θέα του Εδιμβούργου που θα σας 

καταπλήξει. Επιστροφή στη Γλασκώβη όπου θα έχουμε 

ξενάγηση της πόλης. Θα σας εντυπωσιάσει η σπουδαία 

αρχιτεκτονική της, τα πανέμορφα Βικτωριανά κτίρια, οι 

κομψές γκαλερί και τα πολλά μουσεία. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

4η Μέρα: ΓΛΑΣΚΩΒΗ-ΝΤΑΡΑΜ-ΓΙΟΡΚ-ΛΗΝΤΣ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την 

Μητρόπολη Ντάραμ, για να επισκεφθούμε τον 

φημισμένο Καθεδρικό ναό της πόλης. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε την ιστορική πόλη του Γιορκ, την 

καλύτερα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Αγγλίας. 

Θα δούμε τα τείχη που φθάνουν τα πέντε μέτρα ύψος και 

περιβάλλουν την παλιά πόλη και το σήμα κατατεθέν της 

πόλης τον Καθεδρικό ναό, που είναι από τους 

μεγαλύτερους μεσαιωνικούς ναούς, γοτθικού ρυθμού 

στην ξενοδοχείο μας στο Λήντς.  Άφιξη, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

5η Μέρα: ΛΗΝΤΣ-ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ- 
ΟΞΦΟΡΔΗ-ΛΟΝΔΙΝΟ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την καρδιά της Αγγλικής 

υπαίθρου και συγκεκριμένα στην πανέμορφη πόλη του 

Στράτφορντ Απόν Έιβον, γενέτειρα του Γουίλιαμ 

Σαίξπηρ για μία δίωρη ξενάγηση. Συνεχίζουμε με 

επίσκεψη στην περίφημη πανεπιστημιούπολη της 

Οξφόρδης και στη σύντομη ξενάγηση που ακολουθεί θα 

έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα υπέροχα κτίρια 

των κολεγίων. Τελικός προορισμός μας το Λονδίνο. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η Μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε  ξενάγηση του Λονδίνου. 

θα θαυμάσουμε το Χάιντ Παρκ, τα ανάκτορα του 

Μπάκιγχαμ, το Κοινοβούλιο, το φημισμένο Μπιγκ 

Μπεν, το Αββαείο του Γουεστμίνστερ, τον πύργο του 

Λονδίνου, τις γέφυρες του Πύργου, την πλατεία 

Τραφάλγκαρ με τη στήλη του Νέλσωνα και την Εθνική 

Πινακοθήκη, το Πικατίλη και τον Καθεδρικό ναό του 

Αγίου Παύλου. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για 

να συνεχίσετε την γνωριμία σας με το καταπληκτικό 

Λονδίνο. Το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά να 

παρακολουθήσετε μια από τις πολλές παραστάσεις 

μιούζικαλ. Διανυκτέρευση.  

7η Μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ 

Πρόγευμα και μέρα  ελεύθερη.  Μπορείτε να 

επισκεφθείτε ένα από τα πολλά και φημισμένα μουσεία, 

όπως το Βρετανικό μουσείο, το μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας την Εθνική Πινακοθήκη ή το πασίγνωστο 

μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Madame Tussaud. Ο 

Ζωολογικός κήπος του  
Λονδίνου, ή μια βόλτα στις γραφικές συνοικίες του 

Κόβεντ Γκάρντεν και  Νότινγκ Χιλ σίγουρα θα σας 

εντυπωσιάσουν.  Για τους λάτρεις του shopping μπορείτε 

να κάνετε τις βόλτες σας στις αγορές του Λονδίνου,  

όπως στους φημισμένους δρόμους Oxford και Regent  ή 

για τους πιο τολμηρούς στην τσέπη το πολυκατάστημα 

Harrods σας περιμένει. Διανυκτέρευση.  

8η Μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά από το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε 

ακόμα λίγες στιγμές στην Βρετανική πρωτεύουσα. Το 

μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του 

Λούτον για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής.  

4/8, 11/8, 18/8 €999 €1275 €799 

 
Με απευθείας πτήσεις των Βαλτικών Αερογραμμών 
Λάρνακα - Ρίγα ΒΤ 658  03:10 - 06:55 Ρίγα - 

Λάρνακα ΒΤ 657 22:50 - 02:30 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ρίγα - Λάρνακα. + 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή + μέχρι 

8 κιλά. 
+ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* + 

Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Τέσσερα (4) δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Τοπικοί ξεναγοί. + Έμπειρος ελληνόφωνος 

αρχηγός/συνοδός + Φ.Π.Α. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

14/7, 21/7, 28/7 €959 €1235 €769 
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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. 

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

Η ΛΕΤΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ; TΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ  

ΚΟΠΕΛΑ ΕΙΝΑΙ 1.70! (170 ΕΚΑΤΟΣΤΑ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 

αναχώρηση για τη Ρίγα την πρωτεύουσα της Λετονίας. 

Άφιξη, παραλαβή και αναχωρούμε βορειότερα προς την 

πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλλίν ακολουθώντας μια 

θαυμάσια διαδρομή κατά μήκος των ακτών της 

Βαλτικής. Καθοδόν θα επισκεφθούμε την γραφική πόλη 

Πάρνου με τα χρωματιστά ξύλινα σπίτια, το 

δημοφιλέστερο παραθαλάσσιο θέρετρο της Εσθονίας ή 

αλλιώς την «καλοκαιρινή πρωτεύουσα» όπως την 

αποκαλούν οι ντόπιοι. Συνεχίζουμε για το Ταλλίν, άφιξη 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακολούθως θα 

επισκεφθούμε το θερινό παλάτι Κατριόργκ με τους 

θαυμάσιους κήπους, το οποίο έκτισε ο Μέγας Πέτρος της 

Ρωσίας για την γυναίκα του Αικατερίνη σε ρυθμό 

μπαρόκ. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ   

Σήμερα θα ξεναγηθούμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα 

της Εσθονίας. Θα περπατήσουμε την περιτειχισμένη 

παλιά πόλη, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μουσείο 

μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Θα δούμε το Δημαρχείο, 

το φρούριο Τουμπέα που κτίστηκε από τους Ιππότες της 

Τιμής τον 13ο αιώνα, την εντυπωσιακή Ρωσική 

εκκλησία του Αλεξάνδρου Νέφσκι, τον Καθεδρικό ναό 

γοτθικού ρυθμού με μία αξιόλογη συλλογή οικόσημων. 

Ελεύθερος χρόνος για γεύμα (προαιρετικό) και 

συνεχίζουμε με επίσκεψη στη παραθαλάσσια περιοχή 

Πιρίτα, μόλις 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, 

όπου θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι της Αγίας 

Μπριγκίτας. Σχεδόν απέναντι από το μοναστήρι 

βρίσκεται το Ολυμπιακό χωριό που κατασκευάστηκε για 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ολυμπιακών αγώνων 

του 1980. Η υπόλοιπη μέρα ελεύθερη για να 

περπατήσετε στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια της 

παλιάς πόλης, να πάρετε τον καφέ σας σε ένα από τα 

υπαίθρια καφενεία και να επισκεφθείτε τα όμορφα 

μαγαζάκια της. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ - ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ - ΡΙΓΑ Μετά το 

πρόγευμα αναχωρούμε για τη γραφική κωμόπολη 

Σιγκούλντα και στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου 

Γκαούια. Η Σιγκούλντα είναι κτισμένη στις όχθες του 

ποταμού Γκαούια και ο περιβάλλον χώρος της 

προσφέρει μια μαγευτική θέα. Θα επισκεφθούμε το 

περίφημο περιτειχισμένο κάστρο των ιπποτών 

Τουράιντα, σπουδαίο μεσαιωνικό και αρχιτεκτονικό 

μνημείο, που γνώρισε στιγμές μεγάλης δόξας στις αρχές 

του 13ου αιώνα. Το κάστρο φιλοξενεί το Εθνογραφικό 

μουσείο και το μουσείο ιστορίας της περιοχής. Αργά το 

απόγευμα θα φτάσουμε στην Ρίγα. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

Μετά το πρόγευμα θα περπατήσουμε σε κάθε γωνιά της 

παλιάς πόλης της Ρίγας που είναι μια αρχοντική πόλη με 

φινέτσα και υπέροχη αρχιτεκτονική, έτσι ώστε να μπορεί 

να συγκριθεί με την Αγία Πετρούπολη. Οι περίφημες 

εκκλησίες του Αγίου Πέτρου και Ιακώβ, τα τείχη της 

πόλης, η μικρή και η μεγάλη εμπορική Συντεχνία, η 

πλατεία του Δημαρχείου και φυσικά η διάσημη συνοικία 

με τα υπέροχα Art Nouveau κτίρια, είναι μερικά από τα 

κυριότερα σημεία της ξενάγησης μας. Το υπόλοιπο της 

μέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΡΙΓΑ  - ΡΟΥΝΤΑΛΕ - ΒΙΛΝΙΟΥΣ 

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της 

Λιθουανίας, Βίλνιους που είναι χτισμένη στις όχθες του 

ποταμού Βίλνια. Καθοδόν θα κάνουμε στάση για να 

επισκεφθούμε το περίφημο Παλάτι-μουσείο με τους 

υπέροχους κήπους Ρουντάλε που είναι το πιο σημαντικό 

μπαρόκ Παλάτι στη Λετονία. Χτίστηκε το 1730 από τον 

μεγάλο Ιταλό αρχιτέκτονα Μπαρτολομέο Ραστρέλλι, 

που σχεδίασε επίσης τα Χειμερινά Ανάκτορα και το 

Παλάτι Πέτερχοφ στην Αγία Πετρούπολη. Το Παλάτι 

Ρουντάλε χτίστηκε ως θερινή κατοικία του Δούκα 

Κούρλαντ. Άφιξη στο Βίλνιους και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΤΡΑΚΑΪ - ΒΙΛΝΙΟΥΣ 

Πρόγευμα. Η πρωινή ξενάγηση που ακολουθεί στο 

ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης, θα μας αποκαλύψει 

τον απέριττο, λιτό και ανεπαίσθητα Ρουστίκ χαρακτήρα 

της. Τα δημόσια κτίρια της πρωτεύουσας, ο Ναός των 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ο Καθεδρικός Ναός με 

το καμπαναριό του, το κτίριο του Πανεπιστημίου, η 

εκκλησία της Αγίας Άννας και φυσικά η παλιά συνοικία 

με τα γραφικά κτίρια είναι οι κυριότεροι σταθμοί της 

περιήγησης μας. Το απόγευμα θα εκδράμουμε στην 

πανέμορφη περιοχή των λιμνών για να επισκεφθούμε το 

εντυπωσιακό κάστρο Τρακάϊ, που είναι κτισμένο με 

κόκκινο τούβλο και σήμερα στεγάζει το Μουσείο 

Τέχνης. Επιστροφή στη Βίλνιους. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

7η-8η μέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΡΙΓΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία ψώνια 

και φαγητό. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Ρίγας. 

Καθοδόν θα κάνουμε στάση στη πανέμορφη, παλιά πόλη 

της Ρίγα, όπου μπορείτε να κάνετε τις βόλτες σας ή να 

απολαύσετε τον καφέ σας. Συνεχίζουμε για το 

αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε τη πτήση της επιστροφής. 

Άφιξη στη Λάρνακα χαράματα της 8ης μέρας. 

XRBAL 
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30/7, 6/8, 13/8, 20/8 €689 €825 €589 

 
Με απευθείας πτήσεις της Aeroflot 
Λάρνακα - Μόσχα SU 2073 14:55 - 18:55 Μόσχα - 

Λάρνακα SU 2070 20:00 - 23:55 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Μόσχα-Λάρνακα. + 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά. 
+ Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο 4*. 
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
+ Δύο (2) δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές και εκδρομές  με πολυτελή 
+ κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Τοπικός Ελληνόφωνος Ξεναγός. 
+ Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 
+ Φ.Π.Α.  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Βίζα εισόδου για τη Ρωσία. 
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

- Για την έκδοση βίζας απαιτούνται διαβατήριο, 1 

πρόσφατη φωτογραφία, €50 για Κυπριακά Διαβατήρια 

(με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία 

εισόδου στη χώρα) και προσωπικά στοιχεία  όπως 

επάγγελμα, τηλέφωνο και διεύθυνση και πρέπει να 

παραδοθούν στα γραφεία μας 25 μέρες πριν την 

αναχώρηση.  - Η επίσκεψη στο Μαυσωλείο του Λένιν δεν 

είναι πάντα εφικτή, γιατί το Μαυσωλείο είναι ανοιχτό 

μόνο λίγες ώρες την ημέρα και υπάρχει μεγάλη αναμονή 

λόγω πολυκοσμίας. 
- Σε περίπτωση που το μουσείο Μποροντινό βρίσκεται 

υπό ανακαίνιση, θα επισκεφθούμε το μουσείο του 

Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. 

XRMOW 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 

αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ρωσίας, την 

επιβλητική Μόσχα. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΜΟΣΧΑ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ- 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

9/7, 16/7, 23/7, 27/8 €649 €785 €549 
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ΚΡΕΜΛΙΝΟ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για μια πρώτη γνωριμία με 

την πόλη της Μόσχας. Η ξενάγηση ξεκινά από την 

κόκκινη πλατεία, την τέταρτη σε μέγεθος πλατεία στον 

κόσμο, την οποία περιστοιχίζουν οι καθεδρικοί ναοί του 

Αγίου Βασιλείου, της Παναγίας του Καζάν και το 

μεγαλύτερο Ιστορικό Μουσείο της Ρωσίας, το Κρεμλίνο. 

Συνεχίζουμε με την επίσημη κατοικία των Τσάρων με τα 

διοικητικά και κυβερνητικά κτίρια όπως τη Γερουσία και 

το Παλάτι των Συνεδρίων και την πλατεία του 

καθεδρικού με τον ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

όπου βαπτίζονταν, τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

όπου γινόταν η στέψη και τον ναό του Αρχαγγέλου όπου 

γινόταν η ταφή των Τσάρων. Συνεχίζουμε με 

πανοραμική περιήγηση, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το 

κεντρικό δρόμο Τβερσκάγια με τα πολλά καταστήματα, 

την πλατεία Λουπιάνκα με το κτίριο της KGB, το 

πασίγνωστο Θέατρο Μπολσόι κ.α. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΟΣΧΑ-ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΛΕΝΙΝ- 
ΝΟΒΟΝΤΕΒΙΤΣΙ-ΠΑΡΚΟ ΝΙΚΗΣ- 
ΜΠΟΡΟΝΤΙΝΟ-ΜΕΤΡΟ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το 

μαυσωλείο του Λένιν και στη συνέχεια το μοναστήρι 

Νοβοντέβιτσι ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της 

Μόσχας και τέλειο επισκεφθούμε το πάρκο της Νίκης με 

τα πολλά μνημεία και σιντριβάνια, το οποίο αποτελεί 

πόλο έλξης για τουρίστες και ντόπιους. Θα συνεχίσουμε 

τη ξενάγηση μας με επίσκεψη στο μουσείο Μποροντινό 

για να θαυμάσουμε τη ζωντανή αναπαράσταση της 

μάχης μεταξύ των Ρώσων και του Ναπολέοντα, όταν το 

1812 ο μεγάλος Γάλλος κατακτητής είχε συντριβεί 

πλήρως μέσα σε έξι μήνες από του Ρώσους, στη μεγάλη 

μάχη κοντά στο χωριό Μποροντινό, μόλις 100χλμ από τη 

Μόσχα. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη 

στο περίφημο Μετρό της Μόσχας που χαρακτηρίζεται 

ως ένα μεγάλο υπόγειο παλάτι-μουσείο με υπέροχα έργα 

τέχνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΜΟΣΧΑ-GUM-ΑΡΠΑΤ 

Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο κέντρο της πόλης και 

συγκεκριμένα στο επιβλητικό πολυκατάστημα GUM 

που βρίσκεται ακριβώς στην Κόκκινη Πλατεία για τα 

κάνετε τα ψώνια σας, καθώς και στον περίφημο 

πεζόδρομο Αρπάτ, στην παλιά πόλη. Επιστροφή με δική 

σας διευθέτηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΟΣΧΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Σας προτείνουμε μια 

βόλτα στο καταπράσινο πάρκο Γκόρκι. Ακόμη μπορείτε 

να κάνετε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Μόσχοβα. Αργά 

το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 

την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα με 

καταπληκτικές εικόνες και αναμνήσεις από μια πόλη που 

είναι πλούσια σε κουλτούρα, ιστορία και πολιτισμό.   

3/8, 10/8, 17/8 €1365 €1525 €1079 

 
Με απευθείας πτήσεις της Aeroflot 
Λάρνακα - Αγ. Πετρούπολη SU 6618 14:35 - 19:00 

Μόσχα - Λάρνακα SU 2070 20:00 - 23:55 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αγία Πετρούπολη & + 

Μόσχα-Λάρνακα. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά. 
+ Μεταφορά με το υπερσύγχρονο τρένο SAPSAN + 

Αγία Πετρούπολη-Μόσχα. 
+ Διαμονή για 6 βράδια σε ξενοδοχεία 4*. 
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
+ Έξι (6) δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές και εκδρομές  με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Τοπικοί Ελληνόφωνοι Ξεναγοί. 
+ Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός.  
+ Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 
+ Τοπικός φόρος στην Αγία Πετρούπολη + 

Φ.Π.Α.  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Βίζα εισόδου για τη Ρωσία. 
- 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. 

 

- Για την έκδοση βίζας απαιτούνται διαβατήριο, 1 

πρόσφατη φωτογραφία, €50 για Κυπριακά Διαβατήρια 

(με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία 

εισόδου στη χώρα) και προσωπικά στοιχεία  όπως 

επάγγελμα, τηλέφωνο και διεύθυνση και πρέπει να 

παραδοθούν στα γραφεία μας 25 μέρες πριν την 

αναχώρηση.  - Η επίσκεψη στο Μαυσωλείο του Λένιν δεν 

είναι πάντα εφικτή, γιατί το Μαυσωλείο είναι ανοιχτό 

μόνο λίγες ώρες την ημέρα και υπάρχει μεγάλη αναμονή 

λόγω πολυκοσμίας. 
- Σε περίπτωση που το μουσείο Μποροντινό βρίσκεται υπό 

ανακαίνιση, θα επισκεφθούμε το μουσείο του Μεγάλου 

Πατριωτικού Πολέμου. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση 

για την Αγία Πετρούπολη τη «Βενετία του Βορρά» όπως την 

αποκαλούν  με απευθείας πτήση. Άφιξη, παραλαβή και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα:  ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΕΤΡΟΝΤΒΟΡΕΤΣ  
(ΠΕΤΕΡΧΟΦ) 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη Πετροντβόρετς 

(Πέτερχοφ) που βρίσκεται στη νότια ακτή του κόλπου της 

Φιλανδίας. Πρόκειται για το βασιλικό ανάκτορο Πέτερχοφ, 

ένα στολίδι της Ρωσικής αρχιτεκτονικής που οικοδομήθηκε 

από τον Μεγάλο Πέτρο ως θερινή κατοικία και 

εγκαινιάστηκε το 1723. Ένα μεγαλοπρεπές παλάτι με 

υπέροχες αίθουσες, επίχρυσα αγάλματα και περίτεχνα 

σιντριβάνια.  Επίσκεψη και ξενάγηση στις αίθουσες του 

Μεγάλου Ανακτόρου και του Κάτω Πάρκου. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ 

&  
ΠΑΥΛΟΥ 

Πρόγευμα και στη ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε τον 

κεντρικό ναό της Πετρούπολης, το ναό του πολεμικού 

ναυτικού, και ακολούθως θα επισκεφθούμε ένα από τα πρώτα 

οικοδομήματα της πόλης, το φρούριο Πέτρου και Παύλου. 

Το πιο σημαντικό οικοδόμημα σε ολόκληρη την έκταση του 

φρουρίου είναι ο ναός Πέτρου και Παύλου, αυτοκρατορικό 

κοιμητήριο, με πρώτο που έχει ταφεί εδώ τον Μεγάλο Πέτρο.  

Στη συνέχεια Θα περάσουμε από την κεντρική οδό της 

πόλης, τη λεωφόρο Νέφσκι, γνωστή για τα θαυμάσια παλάτια  

των Γιουσούποφ, των Στρόγκανοφ και των Άνιτσκοφ και θα 

επισκεφθούμε ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα της Αγίας 

Πετρούπολης την πανέμορφη εκκλησία του Σωτήρα  του 

Χυμένου Αίματος.  Αρχικά ο ναός ήταν αφιερωμένος στην 

Ανάσταση του Κυρίου, όμως στη συνέχεια μετονομάστηκε 

έτσι ώστε να θυμίζει το θάνατο του τσάρου Αλέξανδρου ΙΙ 

που δολοφονήθηκε εκεί το 1881.  Το εσωτερικό της 

εκκλησίας καλύπτεται από 7.500 τετραγωνικά μέτρα 

υπέροχων ψηφιδωτών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 

και διανυκτέρευση. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

6/7, 13/7, 24/8 €1275 €1455 €999 

20/7, 27/7 €1325 €1485 €1039 
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4η μέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΤΑΖ 

-  
ΜΟΣΧΑ 

Μετά το πρόγευμα  θα επισκεφθούμε ένα από τα 

σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, το Ερμιτάζ. Ολόκληρο 

το μουσειακό σύμπλεγμα αποτελείται από τα Χειμερινά 

Ανάκτορα, επίσημη κατοικία των Ρώσων Τσάρων, το Μάλι 

(μικρό) Ερμιτάζ, το Στάρι (παλιό) Ερμιτάζ, το Νόβι (Νέο) 

Ερμιτάζ και το θέατρο του Ερμιτάζ. Στο Ερμιτάζ έχει 

συγκεντρωθεί μια από τις μεγαλύτερες συλλογές, που 

αριθμεί περίπου τρία εκατομμύρια έργα τέχνης και μνημεία 

του παγκόσμιου πολιτισμού. Μεταξύ άλλων φιλοξενούνται 

έργα των Λεονάρντο ντα Βίντσι, Πάμπλο Πικάσο, Ματίς, 

Γκωγκέν,  Σεζάν,  Μονέ,  Ρέμπραντ και πολλών άλλων. 

Φιλοξενούνται ακόμα εκθέματα από την αρχαία Ελλάδα, την 

Αίγυπτο, τη Ρώμη καθώς επίσης και από και επιβίβαση στο 

τρένο για τη Μόσχα. Καθ’ όλη τη διαδρομή θα έχετε την 

ευκαιρία να απολαύσετε την ενδοχώρα που είναι πανέμορφη. 

Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΟΣΧΑ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΚΡΕΜΛΙΝΟ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για μια πρώτη γνωριμία με την 

πόλη της Μόσχας. Η ξενάγηση ξεκινά από την κόκκινη 

πλατεία, την τέταρτη σε μέγεθος πλατεία στον κόσμο, την 

οποία περιστοιχίζουν οι καθεδρικοί ναοί του Αγίου 

Βασιλείου, της Παναγίας του Καζάν και το μεγαλύτερο 

Ιστορικό Μουσείο της Ρωσίας, το Κρεμλίνο. Συνεχίζουμε με 

την επίσημη κατοικία των Τσάρων με τα διοικητικά και 

κυβερνητικά κτίρια όπως τη Γερουσία και το Παλάτι των 

Συνεδρίων και την πλατεία του καθεδρικού με τον ναό του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου βαπτίζονταν, τον ναό της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου όπου γινόταν η στέψη και τον ναό 

του Αρχαγγέλου όπου γινόταν η ταφή των Τσάρων. 

Συνεχίζουμε με πανοραμική περιήγηση, όπου μεταξύ άλλων 

θα δούμε το κεντρικό δρόμο Τβερσκάγια με τα πολλά 

καταστήματα, την πλατεία Λουπιάνκα με το κτίριο της KGB, 

το πασίγνωστο Θέατρο Μπολσόι κ.α. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΟΣΧΑ-ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 

ΛΕΝΙΝΝΟΒΟΝΤΕΒΙΤΣΙ-ΠΑΡΚΟ ΝΙΚΗΣ-

ΜΠΟΡΟΝΤΙΝΟ- 
ΜΕΤΡΟ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το 

μαυσωλείο του Λένιν και στη συνέχεια το μοναστήρι 

Νοβοντέβιτσι ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της Μόσχας 

και τέλειο δείγμα αρχιτεκτονικής. Ακολούθως θα 

επισκεφθούμε το πάρκο της Νίκης με τα πολλά μνημεία και 

σιντριβάνια, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες και 

ντόπιους. Θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση μας με επίσκεψη στο 

μουσείο Μποροντινό για να θαυμάσουμε τη ζωντανή 

αναπαράσταση της μάχης μεταξύ των Ρώσων και του 

Ναπολέοντα, όταν το 1812 ο μεγάλος Γάλλος κατακτητής 

είχε συντριβεί πλήρως μέσα σε έξι μήνες από του Ρώσους, 

στη μεγάλη μάχη κοντά στο χωριό Μποροντινό, μόλις 

100χλμ από τη Μόσχα. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με 

επίσκεψη στο περίφημο Μετρό της Μόσχας που 

χαρακτηρίζεται ως ένα μεγάλο υπόγειο παλάτι-μουσείο με 

υπέροχα έργα τέχνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΜΟΣΧΑ-GUM-ΑΡΠΑΤ-ΛΑΡΝΑΚΑ Μετά το 

πρόγευμα μεταφορά στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα 

στο επιβλητικό πολυκατάστημα GUM που βρίσκεται 

ακριβώς στην Κόκκινη Πλατεία για τα κάνετε τα ψώνια σας, 

καθώς και στον περίφημο πεζόδρομο Αρπάτ, στην παλιά 

πόλη. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για να 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα με 

καταπληκτικές εικόνες και αναμνήσεις από μια χώρα που 

είναι πλούσια σε κουλτούρα, ιστορία και πολιτισμό.   

XRRUS1 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

8/7, 15/7, 22/7, 29/7,  
5/8, 12/8, 19/8, 26/8 €1039 €1329 €659 

 
Με πτήσεις των Πολωνικών Αερογραμμών 
Λάρνακα - Βαρσοβία 
Βαρσοβία - Παρίσι 
Παρίσι - Βαρσοβία 
Βαρσοβία - Λάρνακα 

LO 172  
LO 331  
LO 336  
LO 171 

03:50 - 06:25 
07:25 - 09:55 
19:40 - 21:55 
22:35 - 03:00 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Παρίσι-Λάρνακα με  
+ ενδιάμεσο σταθμό + Φόροι αεροδρομίων και 

επίναυλος καυσίμων. 
+ Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα καθημερινά. 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + 

κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Μίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα. + 

Επαγγελματίας ελληνόφωνος ξεναγός στους + 

χώρους ξενάγησης. 
+ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός από την Κύπρο. + 

Εισιτήριο εισόδου στη Disneyland. + Υπηρεσίες 

των αντιπροσώπων μας + 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. 

 
- Η ηλεκτρική παρέλαση πιθανόν να μην  υπάρχει σε- 

ορισμένες ημερομηνίες. 
- Η προαιρετική εκδρομή στο Πάρκο Αστερίξ πρέπει - 

να προκρατείται από την Κύπρο και να πληρώνεται. 
Αναχώρηση από Λάρνακα για Παρίσι με ενδιάμεσο 

σταθμό . Άφιξη στην Πόλη του Φωτός, υποδοχή από 

τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

Υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο στην πόλη με τα υπέροχα 

αξιοθέατα, τα πολυκαταστήματα και την νυχτερινή ζωή. 

Διανυκτέρευση 

2η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για μια πρώτη 

γνωριμία με την ωραία πόλη του Παρισιού. Στην 

πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων τον 

ξακουστό Πύργο του Άιφελ , την Αψίδα του θριάμβου, 

τα Ηλύσια Πεδία, την Πλατεία Κονκόρτ και τέλος τον 

καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων στη 

Λατινική Συνοικία. Ακολούθως με  ποταμόπλοιο θα 

κάνουμε μια κρουαζιέρα στο Σηκουάνα από όπου θα 

έχουμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αξιοθέατα, του 

Παρισιού.  
Διανυκτέρευση 
  
3η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ-ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ 

(Προαιρετική) Σήμερα μετά το πρωινό όσοι θέλουν θα 

αναχωρήσουμε για το ξακουστό Πάρκο του ΑΣΤΕΡΙΞ 

όπου θα περάσουμε μια ανεπανάληπτη μέρα με τους 

Αστερίξ , Οβελίξ, τους Γαλάτες, και τους Ρωμαίους. Ένα 

Πάρκο γεμάτο από 28 φανταστικά παιχνίδια και 

θεάματα, το δεύτερο στον κόσμο τραινάκι με τους 

κεραυνούς του Δία μήκους 1.2 χιλ., το αμφιθέατρο με τα 

δελφίνια του Ποσειδώνα και πολλές άλλες εκπλήξεις σας 

περιμένουν για το μεγάλο ταξίδι του χρόνου παρέα με 

τους ήρωες της Γαλατίας. Γέλια, συγκινήσεις, 

ανατριχίλα. Ο χρόνος περνά τόσο γρήγορα στο Πάρκο 

του Αστερίξ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ-ΛΟΥΒΡΟ 

Πρωινό και ακολούθως αναχώρηση  για μια ξεχωριστή 

μέρα. Επίσκεψη στο διάσημο μουσείο του Λούβρου. Το 

μουσείο του Λούβρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα, 

δημοφιλέστερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον 

κόσμο Εκτός από τη «Μόνα Λίζα» που ήταν το πρώτο 

έργο τέχνης που μπήκε στη συλλογή του τον 16ο αιώνα 

αλλά και τη «Νίκη της Σαμοθράκης», Ακολούθως το 
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απόγευμα περιήγηση στο διάσημο λόφο του Παρισιού, 

το λόφο της Μονμάρτης. Η Βασιλική της Sacré Coeur 

δεσπόζει στην κορυφή του λόφου και φαίνεται σχεδόν 

από κάθε σημείο του Παρισιού. Θα κάνουμε έναν 

απογευματινό περίπατο στους δρόμους της Μονμάρτης, 

και θα περιπλανηθούμε ανάμεσα στα στενά, θα δούμε 

τους υπαίθριους καλλιτέχνες και ζωγράφους, και θα 

απολαύσουμε ένα καφεδάκι στις όμορφες γραφικές 

καφετέριες. Διανυκτέρευση. 

5η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ-DISNEYLAND Αμέσως μετά το 

πρωινό θα αναχωρήσουμε για μια ολοήμερη εκδρομή 

στην περίφημη DISNEYLAND όπου ο Μίκη και η 

παρέα του θα μας περιμένουν για να διασκεδάσουν μαζί 

μας καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Περιπέτειες 

γεμάτες μυστήριο από τις χίλιες και μια νύχτες, πειρατές 

με τα καράβια τους, θησαυροί και μυθικά παζάρια, το 

μαγευτικό κάστρο της “ Κοιμωμένης Βασιλοπούλας” οι 

επτά Νάνοι, ο Πινόκιο το “Φάρουεστ” και πολλά άλλα 

σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Το βράδυ θα 

παρακολουθήσουμε την φαντασμαγορική ηλεκτρική 

παρέλαση και τα πυροτεχνήματα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση. 

6η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ-ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΛΙΓΗΡΑ Η 

σημερινή μέρα θα είναι μια από τις ωραιότερες του 

ταξιδιού σας. Πολύ νωρίς το πρωί αναχώρηση με 

προορισμό την Κοιλάδα του Λίγηρα, με τα κάστρα της 

και τις Βασιλικές Κατοικίες. Θα επισκεφτούμε το 

κάστρο του Chenonceau έργο της Άρτεμις ντε Πουατιέ 

και της Αικατερίνης των Μεδίκων. Ακολούθως θα 

επισκεφτούμε το κάστρο Chambord. Επιστρέφουμε στο 

Παρίσι με τις ωραιότερες αναμνήσεις από την Κεντρική 

Γαλλία. Διανυκτέρευση ως τις 23.30 περίπου. 

Διανυκτέρευση. 

7η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο το απόγευμα και αναχώρηση 

για την Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στη 

Κύπρο το βραδύ. Το όνειρο τελειώνει αλλά οι 

αναμνήσεις  πάντα μένουν. 

 

LIF 

Με πτήσεις των Πολωνικών Αερογραμμών 
Λάρνακα - Βαρσοβία 
Βαρσοβία - Παρίσι 
Παρίσι - Βαρσοβία 
Βαρσοβία - Λάρνακα 

LO 172  
LO 331  
LO 336  
LO 171 

03:50 - 06:25 
07:25 - 09:55 
19:40 - 21:55 
22:35 - 03:00 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Παρίσι-Λάρνακα με  
+ ενδιάμεσο σταθμό 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
+ Μία αποσκευή 23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά. 

+ Διαμονή για 2 βράδια στο ξενοδοχείο SEQUOIA + 

LODGE ή NEWPORT BAY στη Disneyland. + Πρόγευμα 

καθημερινά στη Disneyland σε ένα από + + τα 

εστιατόρια στα Πάρκα. 
+ Μεσημεριανό ή δείπνο σε ένα από τα επιλεγμένα 
+ εστιατόρια στη Disneyland  (2 φαγητά στο σύνολο) 
+ Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο 4 αστέρων + 

της αλυσίδας NOVOTEL στο Παρίσι με πρόγευμα + 

καθημερινά. 
+ Εισιτήριο εισόδου στο Πάρκο της Disneyland και + 

Walt Disney Studios για 3 μέρες. + Επιπλέον 2 ώρες 

στα πάρκα πριν την κανονική + έναρξη. 

+ Εισιτήριο εισόδου στο Πάρκο του Αστερίξ.  
+ Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το + πρόγραμμα με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.  
+ Μίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα. + Επαγγελματίας ελληνόφωνος ξεναγός στους + χώρους ξενάγησης.  
+ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός από την Κύπρο. + Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων στο Παρίσι και + στην 

Disneyland. 
+ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. + 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. 

 
- Η ηλεκτρική παρέλαση πιθανόν να μην  υπάρχει σε- ορισμένες ημερομηνίες. - Η προαιρετική εκδρομή 

Παρίσι/Λούβρο πρέπει να - προκρατείται και να πληρώνεται από την Κύπρο. 
- Στις αναχωρήσεις της Δευτέρας το πρόγραμμα θα  
- πραγματοποιείται αντίστροφα, (πρώτα από Παρίσι - και μετά Disneyland) 
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ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/7, 8/7, 12/7, 15/7, 19/7, 22/7, 

26/7, 29/7, 12/8, 16/8, 19/8, 23/8, 26/8, 30/8 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/8, 5/8, 9/8 

LPDX 

7/8, 14/8, 21/8 €1185 €1575 €979 

 
Με πτήσεις των Βαλτικών Αερογραμμών 
Λάρνακα - Ρίγα 
Ρίγα - Στοκχόλμη 
Ταλλίν - Ρίγα 
Ρίγα - Λάρνακα 

ΒΤ 658  
ΒΤ 101  
ΒΤ 318  
ΒΤ 657 

03:10 - 06:55  
08:00 - 08:20  
21:15 - 22:05  
22:50 - 02:30 +1 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρίγα-Στοκχόλμη και + 

Ταλλίν-Ρίγα-Λάρνακα.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επιβάρυνση καυσίμων. + 

Μία αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά. 
+ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 + 

αστέρων με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. + 1 

βράδυ διαμονή σε δίκλινες εσωτερικές καμπίνες + 

στο πλοίο από Στοκχόλμη-Ελσίνκι. 
+ Τρία (3) δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Εισιτήριο Φέρρυ Μπόουτ Ελσίνκι-Ταλλίν. + 

Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο + 

πρόγραμμα. 

+ Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί. + Έμπειρος 

Ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός + 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 της Λάρνακας και 

αναχώρηση για τη Στοκχόλμη με ενδιάμεσο σταθμό. 

Άφιξη, παραλαβή και στη ξενάγηση που ακολουθεί θα 

γνωρίσουμε μια από τις πιο πολιτισμένες πόλεις του 

κόσμου. Στη χτισμένη σε 14 νησιά πόλη που ενώνονται 

με γεφύρια, θα δούμε το συγκρότημα των Ανακτόρων, 

το Σουηδικό Πάνθεον και την εκκλησία Ρίνταρχολμ. Στο 

Δημαρχείο μπορείτε να επισκεφθείτε τη χρυσή αίθουσα 

απονομής των βραβείων Νόμπελ. Τέλος θα 

επισκεφθούμε το Μουσείο Βάσα με το ομώνυμο 

καλοδιατηρημένο Βασιλικό πλοίο. Μεταφορά στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  

Αναχώρηση από Λάρνακα για Παρίσι με ενδιάμεσο σταθμό. 

Άφιξη στην Πόλη του Φωτός, υποδοχή από τους 

αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο στην 

περίφημη DISNEYLAND. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

είσοδος στο πάρκο της Disneyland για την πρώτη 

εξερεύνηση, με ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα θεάματα για 

μία πρώτη γεύση από τη μαγεία.Διανυκτέρευση. 

2η Μέρα: DISNEYLAND 
To εισιτήριο εισόδου στην Disneyland σας δίνει ελεύθερη 

πρόσβαση σε όλα τα θεάματα. Ο Μίκη και η παρέα του θα 

μας περιμένουν για να διασκεδάσουν μαζί μας καθ’ όλη την 

διάρκεια της ημέρας. Περιπέτειες γεμάτες μυστήριο από τις 

χίλιες και μια νύχτες, πειρατές με τα καράβια τους, θησαυροί 

και μυθικά παζάρια, το μαγευτικό κάστρο της “Κοιμωμένης 

Βασιλοπούλας” οι επτά Νάνοι, ο Πινόκιο το “Φάρουεστ” 

και πολλά άλλα σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Το 

βράδυ θα παρακολουθήσουμε την φαντασμαγορική 

ηλεκτρική παρέλαση και τα πυροτεχνήματα. Μπορείτε 

επίσης να παρακολουθήσετε προαιρετικά την υπέροχη 

παράσταση του Buffalo Bill.  Διανυκτέρευση. 

3η Μέρα: DISNEYLAND-ΠΑΡΙΣΙ 
Η μαγεία συνεχίζεται. Και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη 

στον φανταστικό κόσμο της Disneyland. Ταξιδέψτε με την 

πτήση του Πήτερ Πάν, κάντε μια βόλτα με βαρκούλες στον 

“ Μικρό Κόσμο” με τις απίθανες κούκλες που τραγουδούν, 

ταξιδέψτε με τους Πειρατές της Καραϊβικής, και πάρτε μια 

πτήση για το φεγγάρι. Και μην ξεχνάτε τις μπουτίκ με τα 

σουβενίρ που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους. Αργά 

το βράδυ θα αναχωρήσουμε για το Παρίσι. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ-ΛΟΥΒΡΟ ( Προαιρετική) 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για μια ξεχωριστή μέρα. 

Επίσκεψη στο διάσημο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα 

μεγαλύτερα, δημοφιλέστερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης 

στον κόσμο. Εκτός από τη «Μόνα Λίζα» που ήταν το πρώτο 

έργο τέχνης που μπήκε στη συλλογή του τον 16ο αιώνα 

αξίζει να θαυμάσετε την «Αφροδίτη της Μήλου» αλλά και 

τη «Νίκη της Σαμοθράκης»,  

του Παρισιού. Το λόφο της Μονμάρτης. Η Βασιλική της  

Sacré Coeur δεσπόζει στην κορυφή του λόφου και φαίνεται 

σχεδόν από κάθε σημείο του Παρισιού. Θα κάνουμε έναν 

απογευματινό περίπατο στους δρόμους της Μονμάρτης, και 

θα περιπλανηθούμε ανάμεσα στα στενά, θα δούμε τους 

καλλιτέχνες και ζωγράφους, και θα απολαύσουμε ένα 

καφεδάκι στις υπαίθριες γραφικές καφετέριες. 

Διανυκτέρευση 

5η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για μια πρώτη γνωριμία 

με την ωραία πόλη του Παρισιού. Στην πανοραμική 

ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων το ξακουστό Πύργο του 

Άιφελ, την Αψίδα του θριάμβου, τα Ηλύσια Πεδία, την 

Πλατεία Κονκόρτ και τέλος τον καθεδρικό ναό της 

Παναγίας των Παρισίων στην Λατινική Συνοικία. 

Ακολούθως με ποταμόπλοιο θα κάνουμε μια κρουαζιέρα 

στο Σηκουάνα από όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 

αρκετά αξιοθέατα του Παρισιού. Για το βράδυ σας 

προτείνουμε να πάρετε το ποτό σας στον Πύργο του 

Μονπαρνάς απ’ όπου θα έχετε μια φανταστική θέα του 

φωτισμένου Παρισιού. Διανυκτέρευση 

6η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ- ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ 
Σήμερα μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το ξακουστό 

Πάρκο του ΑΣΤΕΡΙΞ όπου θα περάσουμε μια 

ανεπανάληπτη μέρα με τους Αστερίξ , Οβελίξ, τους 

Γαλάτες, και τους Ρωμαίους. Ένα Πάρκο γεμάτο από 28 

φανταστικά παιχνίδια και θεάματα, το δεύτερο στον κόσμο 

τραινάκι με τους κεραυνούς του Δία μήκους 1.2 χιλ., το 

αμφιθέατρο με τα δελφίνια του Ποσειδώνα και πολλές άλλες 

εκπλήξεις σας περιμένουν για το μεγάλο ταξίδι του χρόνου 

παρέα με τους ήρωες της Γαλατίας. Γέλια, συγκινήσεις, 

ανατριχίλα. Ο χρόνος περνά τόσο γρήγορα στο Πάρκο του 

Αστερίξ. Επιστροφή στο Παρίσι και διανυκτέρευση. 

7η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο το απόγευμα και αναχώρηση για 

την Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στη Κύπρο το 

βραδύ. Το όνειρο τελειώνει αλλά οι αναμνήσεις  πάντα 

μένουν. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ (4 

ΕΝΗΛ.) 
ΤΡΙΠΛΟ (3 ΕΝΗΛ.) ΔΙΠΛΟ (2 ΕΝΗΛ.) ΜΟΝΟ (1 ΕΝΗΛ.) ΠΑΙΔΙ (2 -12) 

SEQUOIA LODGE €1199 €1239 €1379 €1939 €719 

NEWPORT BAY €1209 €1259 €1399 €1989 €719 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ (4 

ΕΝΗΛ.) 
ΤΡΙΠΛΟ (3 ΕΝΗΛ.) ΔΙΠΛΟ (2 ΕΝΗΛ.) ΜΟΝΟ (1 ΕΝΗΛ.) ΠΑΙΔΙ (2 -12) 

SEQUOIA LODGE €1219 €1279 €1409 €1989 €719 

NEWPORT BAY €1249 €1309 €1459 €2089 €719 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

17/7, 24/7, 31/7 €1145 €1535 €939 
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2η μέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

Πρόγευμα. Σήμερα μπορείτε να περπατήσετε στη παλιά 

πόλη της Στοκχόλμης με τα γουστόζικα μικρά 

μαγαζάκια και καφετέριες. Κάντε τη βόλτα και τα ψώνια 

σας καθώς η Στοκχόλμη είναι η πιο φθηνή Σκανδιναβική 

πόλη.  Αν πάλι θέλετε να ξεφύγετε από την πόλη και να 

βρεθείτε στη φύση, σας προτείνουμε το υπαίθριο 

μουσείο-πάρκο Σκάνσεν που σας ταξιδεύει χρόνια πίσω. 

Οι αναπαραστάσεις του τρόπου ζωής των αγροτών 18ου 

και 19ου αιώνα είναι τόσο πραγματικές που ο 

επισκέπτης νομίζει ότι ζει στην παλιά εποχή. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

3η μέρα:  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΕΝ ΠΛΩ-ΕΛΣΙΝΚΙ 

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Μπορείτε να 

επισκεφθείτε το μουσείο του παγκοσμίου φήμης 

συγκροτήματος «ABBA». Ακολούθως θα 

επιβιβαστούμε σε πλοίο για τη κρουαζιέρα που θα μας 

μεταφέρει στο Ελσίνκι. Διανυκτέρευση στο πλοίο.  

4η μέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ 

Πρόγευμα στο πλοίο. Άφιξη στο Ελσίνκι και ξενάγηση 

της πόλης που θα σας εντυπωσιάσει με τα νεοκλασικά 

και Αρτ Νουβό κτίρια, καθώς και το σύγχρονο design. 

Θα δούμε μεταξύ άλλων τον καθεδρικό ναό, την 

υπέροχη κεντρική πλατεία με το Πανεπιστήμιο και τη 

Βιβλιοθήκη, το Προεδρικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, την 

Όπερα, την εκκλησία Τεμπλιόκιο ή αλλιώς την 

«εκκλησία των Βράχων», που είναι θαμμένη μέσα της 

ψαραγοράς Kauppatori με τα εστιατόρια και τις 

καφετέριες, καθώς και το μνημείο προς τιμή του Εθνικού 

συνθέτη Συμπέλιους.  Στη συνέχεια μεταφορά στο 

ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 
   
5η μέρα:  ΕΛΣΙΝΚΙ-ΤΑΛΛΙΝ 

Μετά το πρόγευμα θα περάσουμε με φέρρυ στο 

γειτονικό Ταλλίν πρωτεύουσα της Εσθονίας, που 

θεωρείται από πολλούς η «βασίλισσα της Βαλτικής». 

Άφιξη και ξενάγηση της πόλης. Θα περπατήσουμε την 

περιτειχισμένη παλιά πόλη, που θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί μουσείο μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Θα 

δούμε μεταξύ άλλων το Δημαρχείο, το φρούριο Τουμπέα 

που κτίστηκε από τους Ιππότες της τιμής τον 13ο αιώνα, 

την εντυπωσιακή Ρωσική εκκλησία του Αλεξάνδρου 

Νέφσκυ, τον Καθεδρικό ναό – γοτθικού ρυθμού κ.α.  

Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ  

Πρόγευμα.  Ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας για να 

περπατήσετε στο πανέμορφο Ταλλίν και ειδικά στην 

παλιά πόλη που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και 

χωρίζεται σε 2 γειτονιές.  Το παλιό εμπορικό κέντρο που 

είναι γεμάτο εκκλησίες, μεσαιωνικά  σπίτια, 

 μικρά  καταστήματα, μπαράκια και γραφικά 

ζαχαροπλαστεία και την παλιά αριστοκρατική συνοικία 

Τουμπέα, με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια όπου 

δεσπόζει ο περίτεχνος Ρωσικός Καθεδρικός ναός 

ανάμεσα στις γραφικές γειτονιές.  Από την κορυφή του 

λόφου της Τουμπέα μπορείτε να απολαύσετε μια 

πανοραμική θέα της πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η-8η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ-ΡΙΓΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ Μετά το 

πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε ακόμα λίγες 

ώρες στο παραμυθένιο Ταλλίν και να απολαύσετε 

τοπικές σπεσιαλιτέ σε ένα από τα πολλά εστιατόρια της 

πόλης. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για να 

πάρουμε τη πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα με 

ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα 

της 8ης μέρας. 

2/8 €1925 €2315 €1589 

 
Με απευθείας πτήσεις της Norwegian Airlines 
Λάρνακα - Στοκχόλμη DY 4402  04:05 - 07:30 Όσλο - 

Λάρνακα DY 1890 14:10 - 19:45 
Στην αναχώρηση 17/7 οι ώρες της πτήσης Λάρνακα-

Στοκχόλμη είναι 02:55-06:20 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Στοκχόλμη και + 

Όσλο-Λάρνακα.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή + μέχρι 

10 κιλά. 
+ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 + 

αστέρων με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.  
+ 1 βράδυ διαμονή σε δίκλινες εσωτερικές καμπίνες + 

στο πλοίο από Κοπεγχάγη-Όσλο με μπουφέ + 

πρόγευμα. 
+ Τέσσερα (4) δείπνα στα ξενοδοχεία σύμφωνα με το + 

πρόγραμμα. 
+ Πλούσιο μπουφέ δείπνο στο πλοίο. 
+ Εισιτήριο φέρρυ μπόουτ. 
+ Κρουαζιέρα Γκουντβάγκεν-Φλάμ. + Μεταφορές, 

εκδρομές όπως αναφέρονται στο + πρόγραμμα. 
+ Τοπικοί Αγγλόφωνοι ή Ελληνόφωνοι ξεναγοί.  
+ Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Βάσα. 
+ Εισιτήριο εισόδου στους κήπους Τίβολι. 

+ Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός. + 

Φ.Π.Α. 

 

XRSTO1 
ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

17/7, 26/7 €1875 €2225 €1539 
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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 της Λάρνακας και 

αναχώρηση για τη Στοκχόλμη με απευθείας πτήση. 

Άφιξη, παραλαβή και στη ξενάγηση που ακολουθεί θα 

γνωρίσουμε μια από τις πιο πολιτισμένες πόλεις του 

κόσμου. Στη χτισμένη σε 14 νησιά πόλη που ενώνονται 

με γεφύρια, θα δούμε το συγκρότημα των Ανακτόρων, 

το Σουηδικό Πάνθεον και την εκκλησία Ρίνταρχολμ. Στο 

Δημαρχείο μπορείτε να επισκεφθείτε τη χρυσή αίθουσα 

απονομής Νόμπελ. Τέλος θα επισκεφθούμε το μουσείο 

Βάσα με το ομώνυμο καλοδιατηρημένο Βασιλικό πλοίο. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερο χρόνο σας 

μπορείτε να επισκεφθείτε το υπαίθριο μουσείο-πάρκο 

Σκάνσεν που σε ταξιδεύει χρόνια πίσω με 

αναπαραστάσεις του τρόπου ζωής των αγροτών του 

18ου και 19ου αιώνα ή να κάνετε τα ψώνια σας στην 

αγορά της Στοκχόλμης που θεωρείται η πιο φθηνή στη 

Σκανδιναβία. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

2η μέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ Μετά το 

πρόγευμα θα έχουμε ένα πανέμορφο ταξίδι. Θα 

διασχίσουμε καταπράσινα τοπία, δάση και ειδυλλιακές 

μικρές και μεγάλες λίμνες με κρυστάλλινα νερά. Αργά 

το απόγευμα θα φτάσουμε στην πρωτεύουσα της Δανίας, 

την όμορφη Κοπεγχάγη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο και στη συνέχεια επίσκεψη στους 

φαντασμαγορικούς κήπους του Τίβολι, το παραμυθένιο 

πάρκο της χαράς και της διασκέδασης. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα:  ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΕΝ ΠΛΩ-ΟΣΛΟ Μετά το 

πρόγευμα ακολουθεί ξενάγηση της αριστοκρατικής 

Κοπεγχάγης, όπου θα δούμε το κέντρο της πόλης με τα 

εντυπωσιακά κτίρια του Κρίστιανμποργκ, του παλιού 

Νομισματοκοπείου, της Γλυπτοθήκης και του 

Δημαρχείου, το σημερινό Παλάτι Αμαλίενμποργκ, το 

ανάκτορο Ρόζενμποργκ, όπου φυλάσσονται οι αμύθητης 

αξίας θησαυροί του Δανέζικου Στέμματος και το 

γραφικό νέο λιμάνι και τη μικρή Γοργόνα, σήμα 

κατατεθέν της πόλης. Ακολούθως θα επιβιβαστούμε σε 

πλοίο για τη κρουαζιέρα που θα μας μεταφέρει στο 

Όσλο.  Πλούσιο μπουφέ δείπνο στο πλοίο και 

διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΟΣΛΟ-ΓΚΕΙΛΟ Μετά το πρόγευμα στο 

πλοίο θα αποβιβαστούμε στο Όσλο και θα 

αναχωρήσουμε για το Γκέιλο διασχίζοντας μαγευτικά 

τοπία και απολαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία που 

συνθέτουν τον Νορβηγικό «πίνακα». Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

5η μέρα:  ΓΚΕΙΛΟ-ΧΑΡΤΑΝΓΚΕΡ-ΜΠΕΡΓΚΕΝ 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Μπέργκεν. 

Διασχίζοντας τα ονειρικά φιόρδ της χώρας θα την 

γέφυρα Hardanger η οποία είναι η μεγαλύτερη στο είδος 

της γέφυρα στη Νορβηγία και κτίστηκε σε 

αντικατάσταση της ακτοπλοϊκής γραμμής από το 

Μπρίμνες στο Μπρούραβικ. Άφιξη στο Μπέργκεv, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ  

Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε το πανέμορφο 

Μπέργκεν, τη μητρόπολη των φιόρδ και πατρίδα του 

Εθνικού συνθέτη Έντβαρντ Γκρίνγκ. Το Μπέργκεν είναι 

κτισμένο ανάμεσα σε 7 βουνά και στις όχθες τις λίμνης 

Νόρτες και είναι φημισμένο για τη ξυλεία του. Θα 

επισκεφθούμε τη Χανσεατική συνοικία και την ηλικίας 

800 χρόνων εκκλησία Σαίντ Μαίρη. Το απόγευμα σας 

προτείνουμε να πάρετε το τελεφερίκ και να ανεβείτε 

στην κορυφή του βουνού Floyen για να απολαύσετε μια 

πανοραμική θέα του Μπέργκεν και των φιόρδ. 

Διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΓΚΟΥΝΤΒΑΓΚΕΝ- 

ΣΟΓΚΝΕΦΙΟΡΔ-ΦΛΑΜ-ΟΣΛΟ Πρόγευμα και 

αναχώρηση για το Όσλο.  
Διασχίζοντας τα μαγευτικά τοπία, θα φθάσουμε στο 

Γκουντβάγκεν απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για μια 

δίωρη κρουαζιέρα στο πιο μακρύ και βαθύ φιόρδ του 

κόσμου το Σόγκνεφιόρδ. Τα ψηλά, καταπράσινα βουνά, 

τα τρεχούμενα νερά και ο ιδανικός συνδυασμός του 

υδάτινου στοιχείου με την στεριά, συνθέτουν εικόνες 

απαράμιλλης ομορφιάς και χαρίζουν στιγμές βαθιάς 

ταξιδιωτικής απόλαυσης. Από το Φλαμ θα συνεχίσουμε 

το υπέροχο ταξίδι μας με τελικό προορισμό το Όσλο. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΟΣΛΟ 

Μετά το πρόγευμα θα ακολουθήσει ξενάγηση της πόλης 

για να δούμε το Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό Ναό, το 

θαυμάσιο Νεοκλασικού ρυθμού Παλάτι, το μοντέρνο 

και αντιφατικό κτίριο του Δημαρχείου της πόλης, το 

πάρκο Φρόγκνερ και στη συνέχεια το μοναδικό στο 

είδος του Μουσείο με τα πλοία από την εποχή των 

Βίκινγκς. Το απόγευμα ελεύθερο για να κάνετε τις 

βόλτες σας στη Νορβηγική πρωτεύουσα. Το Όσλο είναι 

μια πόλη ιδανική για περπάτημα. Μπορείτε να 

επισκεφθείτε το ιστορικό κάστρο στο λιμάνι και να 

περιπλανηθείτε στην αποβάθρα Aker Brygge όπου είναι 

συγκεντρωμένα εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και 

καφετέριες. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΟΣΛΟ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο 

αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής. 

Άφιξη στη Λάρνακα νωρίς το βράδυ φορτωμένοι με 

χιλιάδες μαγευτικές εικόνες από τις υπέροχες 

Σκανδιναβικές χώρες.    

XRSCAN1 

7/8 €2235 €2715 €1789 

 
Με πτήσεις της Air Baltic & Norwegian Airlines 
Λάρνακα - Ρίγα ΒΤ 658  03:10 - 06:55  
Ρίγα - Ελσίνκι ΒΤ 301  08:00 - 09:05 Όσλο 

- Λάρνακα ΒΤ 1890 14:10 - 19:45 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρίγα-Ελσίνκι και + 

Όσλο-Λάρνακα.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 8 κιλά. 
+ 8 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 

+ αστέρων με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.  
+ 2 βράδια διαμονή σε δίκλινες εσωτερικές καμπίνες 

+ στο πλοίο από Ελσίνκι-Στοκχόλμη και Κοπεγχάγη+ 

Όσλο με μπουφέ πρόγευμα. 
+ 5 δείπνα στα ξενοδοχεία σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Πλούσιο μπουφέ δείπνο στο πλοίο Κοπεγχάγη-Όσλο. 
+ Εισιτήριο φέρρυ μπόουτ. 
+ Κρουαζιέρα Γκουντβάγκεν-Φλάμ. + Μεταφορές, 

εκδρομές όπως αναφέρονται στο + πρόγραμμα. 
+ Τοπικοί Αγγλόφωνοι ή Ελληνόφωνοι ξεναγοί στις + 

ξεναγήσεις.  
+ Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Βάσα. 
+ Εισιτήριο εισόδου στους κήπους Τίβολι. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

17/7 €2185 €2665 €1739 
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+ Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός. + 

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. 

 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΡΙΓΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση 

για το Ελσίνκι με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη, παραλαβή και 

στη ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων τον 

καθεδρικό ναό, την υπέροχη κεντρική πλατεία, το 

Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη, το Προεδρικό Μέγαρο, το 

Δημαρχείο, το Εθνικό Θέατρο, το Σιδηροδρομικό Σταθμό, 

την εκκλησία Τεμπλιόκιο ή  

XRSCAN2 

μέσα στον γρανίτη, το Ολυμπιακό χωριό καθώς και το 

μνημείο προς τιμή του Εθνικού συνθέτη Συμπέλιους. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερο σας χρόνο 

μπορείτε να κάνετε τις βόλτες στο εμπορικό κέντρο της 

πόλης ή στις διάφορες υπαίθριες αγορές. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

2η μέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ-ΕΝ ΠΛΩ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος στη διάθεση σας. 

Ακολούθως  μεταφορά στο λιμάνι για να επιβιβασθούμε στο 

πλοίο για την μεταφορά μας στη Στοκχόλμη. Διανυκτέρευση 

στο πλοίο. 

3η μέρα:  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

Πρόγευμα στο πλοίο και αποβίβαση στη Στοκχόλμη. 

Παραλαβή και στη ξενάγηση που ακολουθεί θα γνωρίσουμε 

μια από τις πιο πολιτισμένες πόλεις του κόσμου. Στη 

χτισμένη σε 14 νησιά πόλη που ενώνονται με γεφύρια, θα 

δούμε το συγκρότημα των Ανακτόρων, το Σουηδικό 

Πάνθεον και την εκκλησία Ρίνταρχολμ. Στο Δημαρχείο 

μπορείτε να επισκεφθείτε τη χρυσή αίθουσα απονομής 

Νόμπελ. Τέλος θα επισκεφθούμε το μουσείο Βάσα με το 

ομώνυμο καλοδιατηρημένο Βασιλικό πλοίο. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να 

επισκεφθείτε το υπαίθριο μουσείο-πάρκο Σκάνσεν που σε 

ταξιδεύει χρόνια πίσω με  αναπαραστάσεις του τρόπου ζωής 

των αγροτών του 18ου και 19ου αιώνα ή να κάνετε τα ψώνια 

σας στην αγορά της Στοκχόλμης που θεωρείται η πιο φθηνή 

στη Σκανδιναβία. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ένα πανέμορφο ταξίδι. Θα 

διασχίσουμε καταπράσινα τοπία, δάση και ειδυλλιακές 

μικρές και μεγάλες λίμνες με κρυστάλλινα νερά. Αργά το 

απόγευμα θα φτάσουμε στην πρωτεύουσα της Δανίας, την 

όμορφη Κοπεγχάγη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 

και στη συνέχεια επίσκεψη στους φαντασμαγορικούς κήπους 

του Τίβολι, το παραμυθένιο πάρκο της χαράς και της 

διασκέδασης. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα:  ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΕΝ ΠΛΩ-ΟΣΛΟ 

Μετά  το  πρόγευμα  ακολουθεί  ξενάγηση 

 της αριστοκρατικής Κοπεγχάγης, όπου θα δούμε το κέντρο 

της πόλης με τα εντυπωσιακά κτίρια του Κρίστιανμποργκ, 

 του  παλιού  Νομισματοκοπείου, της 

Γλυπτοθήκης και του Δημαρχείου, το σημερινό Παλάτι 

Αμαλίενμποργκ, το ανάκτορο Ρόζενμποργκ, όπου 

φυλάσσονται οι αμύθητης αξίας θησαυροί του Δανέζικου 

Στέμματος και το γραφικό νέο λιμάνι και τη μικρή Γοργόνα, 

σήμα κατατεθέν της πόλης. Ακολούθως θα επιβιβαστούμε 

σε πλοίο για τη κρουαζιέρα που θα μας μεταφέρει στο 

Όσλο. Πλούσιο μπουφέ δείπνο στο πλοίο και 

διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΟΣΛΟ-ΓΚΕΙΛΟ 

Μετά το πρόγευμα στο πλοίο θα αποβιβαστούμε στο Όσλο 

και θα αναχωρήσουμε για το Γκέιλο διασχίζοντας μαγευτικά 

τοπία και απολαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία που 

συνθέτουν τον Νορβηγικό «πίνακα». διανυκτέρευση. 

7η μέρα:  ΓΚΕΙΛΟ-ΧΑΡΤΑΝΓΚΕΡ-ΜΠΕΡΓΚΕΝ 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Μπέργκεν. Διασχίζοντας 

τα ονειρικά φιόρδ της χώρας θα περάσουμε από τους 

καταρράκτες Voringsvoss και την γέφυρα Hardanger η οποία 

είναι η μεγαλύτερη στο είδος της γέφυρα στη Νορβηγία και 

κτίστηκε σε αντικατάσταση της ακτοπλοϊκής γραμμής από 

το Μπρίμνες στο Μπρούραβικ. Άφιξη στο Μπέργκεv, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ  

Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Μπέργκεν, 

τη μητρόπολη των φιόρδ και πατρίδα του Εθνικού συνθέτη 

Έντβαρντ Γκρίνγκ. Το Μπέργκεν είναι κτισμένο ανάμεσα σε 

7 βουνά και στις όχθες τις λίμνης Νόρτες και είναι 

φημισμένο για τη ξυλεία του. Θα επισκεφθούμε τη 

Χανσεατική συνοικία και την ηλικίας 800 χρόνων εκκλησία 

Σαίντ Μαίρη. Το απόγευμα σας προτείνουμε να πάρετε το 

τελεφερίκ και να ανεβείτε στην κορυφή του βουνού Floyen 

για να απολαύσετε μια πανοραμική θέα του Μπέργκεν και 

των φιόρδ. Διανυκτέρευση.  

9η μέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΓΚΟΥΝΤΒΑΓΚΕΝ- 

ΣΟΓΚΝΕΦΙΟΡΔ-ΦΛΑΜ-ΟΣΛΟ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Όσλο. Διασχίζοντας τα 

μαγευτικά τοπία, θα φθάσουμε στο Γκουντβάγκεν απ’ όπου 

θα πάρουμε το πλοίο για μια δίωρη κρουαζιέρα στο πιο 

μακρύ και βαθύ φιόρδ του κόσμου το Σόγκνεφιόρδ. Τα 

ψηλά, καταπράσινα βουνά, τα τρεχούμενα νερά και ο 

ιδανικός συνδυασμός του υδάτινου στοιχείου με την στεριά, 

συνθέτουν εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς και χαρίζουν 

στιγμές βαθιάς ταξιδιωτικής απόλαυσης. Από το Φλαμ θα 

συνεχίσουμε το υπέροχο ταξίδι μας με τελικό προορισμό το 

Όσλο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΟΣΛΟ 

Μετά το πρόγευμα θα ακολουθήσει ξενάγηση της πόλης για 

να δούμε το Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό Ναό, το θαυμάσιο 

Νεοκλασικού ρυθμού Παλάτι, το μοντέρνο και αντιφατικό 

κτίριο του Δημαρχείου της πόλης, το πάρκο Φρόγκνερ και 

στη συνέχεια το μοναδικό στο είδος του Μουσείο με τα 

πλοία από την εποχή των Βίκινγκς. Το απόγευμα ελεύθερο 

για να κάνετε τις βόλτες σας στη Νορβηγική πρωτεύουσα. 

Το Όσλο είναι μια πόλη ιδανική για περπάτημα. Μπορείτε 

να επισκεφθείτε το ιστορικό κάστρο στο λιμάνι και να 

περιπλανηθείτε στην αποβάθρα Aker Brygge όπου είναι 

συγκεντρωμένα εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και 

καφετέριες.  Διανυκτέρευση. 

11η μέρα: ΟΣΛΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ Μετά το πρόγευμα χρόνος 

ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε τη 

πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα νωρίς το βράδυ 

φορτωμένοι με χιλιάδες εικόνες από την μαγεία των 

Σκανδιναβικών χωρών.  

8/8, 15/8 €1495 €1895 €1465 

 
Με πτήσεις της Aegean Airlines  

Λάρνακα - Αθήνα Α3 7905 
Αθήνα - Καζαμπλάνκα  Α3 736 
Καζαμπλάνκα - Αθήνα Α3 737 
Αθήνα - Λάρνακα Α3 7902  

15:45 - 17:30 
22:00 - 00:20 +1 
01:05 - 07:15 
08:10 - 09:50 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Καζαμπλάνκα+ 

Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

20/6 €1375 €1735 €1345 

18/7, 19/9, 17/10 €1445 €1855 €1415 
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+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + μέχρι 

8 κιλά. 
+ Διαμονή για 2 βράδια στην Καζαμπλάνκα σε + 

επιλεγμένο ξενοδοχείο 5*. 
+ Διαμονή για 2 βράδια στη Φεζ σε επιλεγμένο  
+ ξενοδοχείο 5* 
+ Διαμονή για 3 βράδια στο Μαρακές σε επιλεγμένο + 

ξενοδοχείο 5*. 
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
+ Έξι (6) δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή   
+ κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
+ Έμπειρος τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός. 
+ Εμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός. 
+ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. + 

Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

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

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 

αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, την κινηματογραφική 

πόλη του Μαρόκου. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
  
2η μέρα: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ       

Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και χαλάρωση 

στη μοντέρνα αυτή μεγαλούπολη. Νωρίς το απόγευμα 

ξεκινάει η περιήγηση μας στην Καζαμπλάνκα, την 

επιχειρηματική πρωτεύουσα του Μαρόκο. Θα Mοχάμεντ  V, 

ενώ ακολούθως θα γνωρίσουμε την κεντρική αγορά της 

Καζαμπλάνκα, την περίφημη πλούσια συνοικία Άνφα με τα 

ωραία λουλουδιασμένα κτίρια αλλά και την παραλιακή 

λεωφόρο Κορνίς με θέα τον Ατλαντικό Ωκεανό. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

3η μέρα: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΡΑΜΠΑΤ-ΜΕΚΝΕΣ-ΦΕΖ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ραμπάτ την άσπρη 

αυτοκρατορική πόλη  που στα αραβικά σημαίνει 

«καταφύγιο». Μεταξύ άλλων θα δούμε το παλάτι του 

βασιλιά Χασάν ΙΙ’, το υπέροχο Μαυσωλείο του Μοχάμεντ 

V, τη Μεδίνα και την Κάσμπαx της Ουντάγια, σήμα 

κατατεθέν της Ραμπάτ και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 

της Ουνέσκο. Ένας παραδοσιακός οικισμός, φρούριο - μια 

πόλη μέσα στην πόλη που ανεγέρθηκε τον 12ο αιώνα από τη 

δυναστεία των Αλμοχάντ. Συνεχίζουμε με τελικό προορισμό 

την πόλη Φεζ. Πρώτη στάση η επίσκεψη στα Ρωμαϊκά 

ερείπια της Volubilis. Συνεχίζουμε με την πόλη Μεκνές 

γνωστή ως «Μαροκινές Βερσαλλίες» η οποία ιδρύθηκε στα 

τέλη του 17ου αιώνα από τον Ισμαήλ Ιμπν Σαρίφ. Θα δούμε 

την πιο διατηρημένη πύλη του Μαρόκο το Μπαμπ Μανσούρ, 

το Χαρί Σουάνι και την παλιά Μεδίνα. Άφιξη στη Φεζ που 

έχει ανακηρυχθεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

Ουνέσκο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΦΕΖ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

Πρόγευμα. Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην 

ατμοσφαιρική πόλη Φεζ, την αρχαιότερη πολιτιστική και 

πνευματική πόλη της χώρας. Αν εξαιρέσει κανείς πως γύρω 

από το ιστορικό κέντρο έχει απλωθεί μια σύγχρονη πόλη, η 

Φεζ συνεχίζει να είναι η καρδιά του Μαρόκου, το 

πολιτιστικό και θρησκευτικό του κέντρο. Ξεκινάμε τη 

περιήγηση μας με επίσκεψη στη μοναδική και πολύχρωμη 

Μεδίνα της Φεζ, τη μόνη αστική περιοχή σε όλο τον κόσμο 

χωρίς αυτοκίνητα, το Τέμενος Καραουίν και στο περίφημο 

σιντριβάνι Νετζαρίν. Στη συνέχεια με επίσκεψη μέσω της 

παλιάς Μεδίνας, θα δούμε διαφορετικούς τεχνίτες που 

εξακολουθούν να εργάζονται μέχρι σήμερα με βάση την 

αρχαία ανατολίτικη παράδοση. Στη Φεζ µπορείτε επίσης να 

αγοράσετε  τα πάντα µε παζάρι. Από τσάι µέχρι µπαµπούς 

(τις παραδοσιακές πολύχρωµες παντόφλες), ασηµικά, 

πετρώµατα και πολύτιµους λίθους, χειροποίητα χαλιά και 

φυσικά δερµάτινα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο  και 

διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΦΕΖ-ΜΠΕΝΙ ΜΕΛΑΛ-ΜΑΡΑΚΕΣ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την αυτοκρατορική πόλη 

του Μαρακές. Θα διασχίσουμε την οροσειρά του Άτλαντα 

και περνώντας μέσα από το Ιμουζέρ Ντου Καντέρ και 

Ιφράνε, ένα εντυπωσιακό χιονοδρομικό κέντρο στην καρδιά 

ενός υπέροχου δάσους από στιγμές χαλάρωσης. Χρόνος 

ελεύθερος για φαγητό (προαιρετικό). Συνεχίζουμε το ταξίδι 

μας και σταδιακά αντικρίζουμε την κόκκινη γη του Μαρόκο, 

που έρχεται σε αντίθεση με τον μπλε ουρανό και τους 

αιωνόβιους φοίνικες. Καλώς ήρθατε στη θεσπέσια πόλη του 

Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

Πρόγευμα. Το Μαρακές βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι 

σημαντικών εμπορικών δρόμων. Αν το γαλαζοπράσινο είναι 

το χρώμα της Φεζ, το κόκκινο είναι το χρώμα του Μαρακές, 

η αυτοκρατορική πόλη του Μαρόκο γνωστή ως 

«Μαργαριτάρι του Νότου» καθώς και «κόκκινη πόλη». Στη 

ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε τους τάφους του 

Σαάδικου, την Κουτουμπία, το Παλάτι Μπαχία και τους 

κήπους Μενάρα. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό 

(προαιρετικό). Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τα στενά 

δρομάκια του Μαρακές που περιστρέφονται γύρω από την 

πολυσύχναστη κεντρική πλατεία Τζεμάα Ελ Φνα ή αλλιώς 

την πλατεία των θαυμάτων, με τους πολυάριθμους 

μικροπωλητές, γητευτές φιδιών, ζογκλέρ, ακροβάτες,  

μουσικούς και τόσους άλλους διασκεδαστές που θα σας 

καταπλήξουν. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ-ΚΟΙΛΑΔΑ ΟΥΡΙΚΑ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μία εκδρομή στην 

κοιλάδα Ουρίκα, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους 

Άτλας και πήρε το όνομα της από τον ποταμό Ουρίκα, που 

την διαπερνά. Βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από 

το Μαρακές, και είναι πλούσια σε πανίδα και χλωρίδα. Η 

περιοχή κατοικείται από Βερβέρους, που ζουν ακόμη με τον 

παραδοσιακό τρόπο. Η συγκεκριμένη κοιλάδα θεωρείται 

δημοφιλής προορισμός, λόγω των πολλών καταρρακτών και 

παρά τη μικρή απόσταση που την χωρίζει από το 

κοσμοπολίτικο Μαρακές, παραμένει παρθένα και 

αναλλοίωτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το απόγευμα 

ελεύθερο για να εξερευνήσετε  τις άγνωστες γωνιές του 

Μαρακές. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικό δείπνο 

Diffa Fantasia στο διάσημο εστιατόριο «Chez Ali», που 

σερβίρετε κάτω από τις σκηνές caïdal με υπέροχο 

φολκλορικό πρόγραμμα. Διανυκτέρευση.  

8η-9η μέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ-ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΑΘΗΝΑ- 
ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για να χαλαρώσετε στην πισίνα 

του ξενοδοχείου και να απολαύσετε το Μαροκινό ήλιο. 

Δείπνο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα 

για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής φορτωμένοι με 

καταπληκτικές εικόνες από μια παραμυθένια χώρα με 

εντυπωσιακά χρώματα, μυρωδάτες αγορές μπαχαρικών, 

υπαίθρια παζάρια και παλάτια με πανέμορφους κήπους.  

XRMOR 
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8/8 €1269 €1515 €1079 

 
Με πτήσεις της Gulf Air 
Λάρνακα - Μπαχρέιν GF 942  13:20 - 16:35  
Μπαχρέιν - Μπανκγόκ GF 152  22:20 - 09:30 +1 
Μπανκγόκ - Μπαχρέιν GF 151  21:30 - 00:15 +1 
Μπαχρέιν -  Λάρνακα GF 941 09:05 - 12:35 
Σημείωση: Στην αναχώρηση 6/8 η πτήση  
Μπανγκόκ-Μπαχρέιν είναι GF153 11:50-14:35 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Μπανγκόκ-Λάρνακα 

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

Μια αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 6 κιλά. 
+ 4 διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε επιλεγμένο 
+ ξενοδοχείο 4*  
+ 3 διανυκτερεύσεις στην Πατάγια σε επιλεγμένο 
+ ξενοδοχείο 4* 
+ Η διαμονή στο Μπαχρέιν προσφέρεται από την 
+ Gulf Air. 
+ Αμερικάνικο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 

+ Δύο γεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως + 

αναφέρονται στο πρόγραμμα. + Τοπικός 

Αγγλόφωνος ξεναγός.  
+ Δικαιώματα εισόδων στους χώρους των επισκέψεων. 
+ Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας. + 

Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έξοδα έκδοσης βίζας- Φιλοδωρήματα και 

αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Για την έκδοση της βίζας απαιτούνται: €35 το  
- άτομο, 1 φωτογραφία και το διαβατήριο με ισχύ  
- τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία εισόδου - 

στη χώρα. Πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία μας - 

τουλάχιστον 25 μέρες πριν την αναχώρηση. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 

αναχώρηση για τη Μπανγκόκ με ενδιάμεσο σταθμό. 

Άφιξη την επόμενη μέρα, παραλαβή από τους 

αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

Τακτοποίηση στα δωμάτια μας και χρόνος ελεύθερος 

για να εξερευνήσετε την μυστηριώδη αυτή πόλη των 

αντιθέσεων. Διανυκτέρευση.  

3η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ-ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ  
ΑΝΑΚΤΟΡΑ-ΝΑΟΣ WAT PHO 

Στη σημερινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το 

Μεγάλο Βασιλικό Παλάτι όπου θα απολαύσουμε τις 

θεαματικές αίθουσες του Θρόνου και της Στέψης και την 

ιεροσύνη του Σμαραγδένιο Βούδα. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε τον Wat Chetuporn γνωστός ως WAT 

PHO με τον εντυπωσιακό ξαπλωτό Βούδα, μήκους 45 

μέτρων. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στον βουδιστικό 

ναό Wat Pho, πέρα από τον γιγάντιο Βούδα και 

παραδοσιακό Ταυλανδέζικο μασάζ. Το Wat Pho 

φιλοξενεί μια εξαιρετική συλλογή από τοιχογραφέις και 

γλυπτά. Το απόγευμα ελεύθερο. Περιπλανηθείτε στις 

αγορές της Μπανγκόκ όπου θα βρείτε μεταξωτά, 

κοσμήματα, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, σε 

απίστευτα χαμηλές τιμές. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ-ΠΛΩΤΗ ΑΓΟΡΑ-SALT & 

COCONUT FARM 

Μετά το μπουφέ πρόγευμα, θα κάνουμε μιαν αλλιώτικη 

εκδρομή στην πλωτή αγορά Νταμνόεν Σαντούακ. 

Σπιτάκια χαμηλά, ξύλινα, πάνω σε πασσάλους, βάρκες 

μακρουλές σαν σαΐτες, παγόδες ολόχρυσες που 

καθρεπτίζονται στα θολά νερά, προσφέρουν στον 

επισκέπτη ανεπανάληπτες εικόνες και στιγμές. Θα 

επισκεφθούμε το Salt Farm & Coconut farm και 

ελεύθερος χρόνος για αγορές. Γεύμα σε τοπικό 

εστιατόριο και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 

σιδηροδρομική αγορά Meklong (Talad Romhub) και την 

τοπική αγορά φρέσκων θαλασσινών.  
Επιστροφή και διανυκτέρευση στην Μπανγκόκ.   
          
5η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στην εξωτική πόλη της 

Μπανγκόκ για να την εκμεταλλευτείτε όπως εσείς 

επιθυμείτε. Το βράδυ προτείνουμε επίσκεψη στην 

νυχτερινή αγορά Πατ-Πονγκ όπου το παζάρεμα είναι 

τρόπος ζωής. Για δείπνο προτείνουμε κρουαζιέρα με 

μπουφέ-δείπνο, ζωντανή μουσική και χορό, όπου θα 

έχετε την ευκαιρία να δείτε την φωτισμένη πόλη εν πλω. 

Διανυκτέρευση. 

Αναχώρηση το πρωί για την Πατάγια, τη Ριβιέρα της 

Ταϊλάνδης, μια καταπληκτική πόλη με υπέροχες 

παραλίες, κρυμμένους όρμους, πλούσια βλάστηση και 

φοινικιές, που φθάνουν μέχρι την άκρη της θάλασσας. 

Καθοδόν θα επισκεφθούμε το Μίνι Σιάμ όπου 

αναπαρίστανται σε μινιατούρες το Βασίλειο του Σιάμ, 

από το Βασιλικό Παλάτι μέχρι ακόμα και τον Πύργο του 

Αϊφελ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην Πατάγια και 

διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΠΑΤΑΓΙΑ-NONG NOOCH VILLAGE 

Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Nong Nooch 

Village, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την 

Πατάγια. Η φυσική ομορφιά της περιοχής με τους 

πανέμορφους κήπους και τις φυσικές λίμνες θα σας 

εντυπωσιάσουν. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο φαντασμαγορικά 

θεάματα με παραδοσιακούς χορούς και ελέφαντες να 

χορεύουν κάνοντας διάφορα ακροβατικά. Ακολουθεί 

γεύμα και συνεχίζουμε για μια επίσκεψη στον 

μεγαλύτερο ίσως εκθεσιακό χώρο πολύτιμων λίθων. Με 

ειδικό τραινάκι θα παρακολουθήσουμε μια εκπληκτική 

αναπαράσταση της δημιουργίας και του τρόπου 

εξόρυξης των πολύτιμων λίθων στα παλιά χρόνια. 

Εναλλασσόμενοι φωτισμοί, ήχοι εκρήξεων ηφαιστείων 

και σεισμών θα σας εντυπωσιάσουν. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

11/7, 18/7 €1169 €1415 €979 

6/8 €1219 €1465 €1029 
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8η μέρα: ΠΑΤΑΓΙΑ 

Μέρα ελεύθερη για να την εκμεταλλευτείτε όπως εσείς 

νομίζετε. Αμέτρητα τα μικρά καταστήματα για ψώνια ή 

για χαλάρωση σε μια από τις πολλές παραλίες. Για το 

βράδυ μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθήσετε 

(προαιρετικό) το υπέροχο θέαμα στο ξακουστό κέντρο 

Αλκαζάρ. Διανυκτέρευση.  

9η μέρα: ΠΑΤΑΓΙΑ-ΜΠΑΝΓΚΟΚ-ΜΠΑΧΡΕΙΝ 

Πρόγευμα και ολόκληρη μέρα στη διάθεση σας για τις 

τελευταίες βόλτες και ψώνια. Αργά το απόγευμα 

μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ και πτήση για 

Λάρνακα. Αφιξη στο Μπαχρέιν τα μεσάνυκτα και 

διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΜΠΑΧΡΕΙΝ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Νωρίς το πρωί συγκέντρωση στο αεροδρόμιο του 

Μπαχρέιν και πτήση για Λάρνακα όπου φθάνουμε το 

μεσημέρι γεμάτοι με υπέροχες αναμνήσεις. 

XRΤΗΑ1 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση 

για τη Μπανγκόκ με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη την επόμενη 

μέρα, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά 

στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος 

ελεύθερος για να εξερευνήσετε την μυστηριώδη αυτή πόλη 

των αντιθέσεων. Διανυκτέρευση.  

3η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ-ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟΙ ΝΑΟΙ 
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε την «πόλη των 

αγγέλων» όπως αποκαλείται η Μπανγκόκ. Θα έχουμε τη 

ευκαιρία να γνωρίσουμε τους Βουδιστικούς ναούς της πόλης 

με το χρυσό άγαλμα του Βούδα και το ναό Βατ Πο. Το 

απόγευμα ελεύθερο. Περιπλανηθείτε στις αγορές της 

Μπανγκόκ όπου θα βρείτε μεταξωτά, κοσμήματα, 

πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, σε απίστευτα 

χαμηλές τιμές. Διανυκτέρευση. 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε προαιρετική 

εκδρομή στην πλωτή αγορά Νταμνόεν Σαντούακ. Ακόμη 

μπορείτε να πάτε στο εκπληκτικό Safari World. Μην 

παραλείψετε την ενδιαφέρουσα αγορά της Μπανγκόκ. 

Διανυκτέρευση.    
          
5η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΠΟΥΚΕΤ 
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας 

για το Πουκέτ. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΠΟΥΚΕΤ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μισή μέρα περιήγηση του 

Πουκέτ. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο για να 

απολαύσετε τις διακοπές σας κολυμπώντας και 

χαλαρώνοντας στις πανέμορφες παραλίες του  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΤΗΣΕΙΣ 

Πτήσεις της Emirates Με πτήσεις της Emirates 
Αναχωρήσεις: 11/7, 18/7, 5/8, 8/8, 12/8 
 Λάρνακα - Ντουμπάι  EK 110 20:05 - 01:00 +1 

Με πτήσεις της Qatar Airways 
19/9 €1295 €1525 €1049 Αναχωρήσεις: 11/7, 18/7, 5/8, 8/8, 12/8, 19/8, 19/9 

XRTHA2 

νησιού. Το βράδυ διασκεδάστε στα πολυάριθμα κέντρα της 

Πατόνκ. Διανυκτέρευση. 

7η-9η μέρα: ΠΟΥΚΕΤ 

Μέρες ελεύθερες για να χαρείτε τη γαλαζοπράσινη θάλασσα 

και τους απέραντους κόλπους με τις λευκές παραλίες που θα 

σας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης. Ακόμη σας 

προτείνουμε να κάνετε μια εκδρομή στα νησιά Πι Πι ή στο 

νησί του Τζέημς Μποντ για να χαρείτε την εξωτική ομορφιά 

του τοπίου. Διανυκτέρευση. 

10η-11η μέρα: ΠΟΥΚΕΤ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μεταφορά το πρωί ή αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο του 

Πουκέτ για την πτήση της επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. 

Άφιξη στη Λάρνακα το βράδυ της 10ης ή το μεσημέρι της 

11ης μέρας γεμάτοι με υπέροχες αναμνήσεις. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Μπανγκόκ-Πουκέτ+ 

Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 
ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

11/7, 18/7 €1295 €1525 €1049 
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+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 3 

διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε επιλεγμένο + 

ξενοδοχείο 4*. 

+ 5 διανυκτερεύσεις στο Πουκέτ σε επιλεγμένο + 

ξενοδοχείο 4*. 

19/10 €1455 €1725 €1025 

 
Με πτήσεις της Qatar Airways  

Λάρνακα - Ντόχα QR 270  
Ντόχα - Κολόμπο QR 664  
Κολόμπο - Ντόχα QR 665  
Ντόχα - Λάρνακα QR 269 

20:50 - 00:50 +1  
02:15 - 09:55 
11:25 - 13:40 
15:35 - 19:45 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Κολόμπο-Λάρνακα με + 

ενδιάμεσο σταθμό. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 6 κιλά. 
+ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων 

+ με πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
+ 7 δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. + 

Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα + 

πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. + Τοπικοί 

αγγλόφωνοι ξεναγοί κατά την διάρκεια των + 

ξεναγήσεων. 
+ Εισιτήρια εισόδου στους χώρους των επισκέψεων. 
+ Ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός.  
+ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. + 

Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έξοδα έκδοσης βίζας- 

Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

- Ποτά στα φαγητά - 

Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν 

αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

ή - αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 

 
- Η έκδοση βίζας 

στοιχίζει περίπου €45 και η 

διαδικασία - γίνεται μέσω του 

διαδικτύου. Όποιαδήποτε αύξηση 

στη - τιμή επιβαρύνει τον 

ταξιδιώτη. 

 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΟΛΟΜΠΟ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 

την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, Κολόμπο με ενδιάμεσο 

σταθμό. Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο.  

2η μέρα: ΚΟΛΟΜΠΟ  

Άφιξη στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το πολύβουο 

Κολόμπο. Παραλαβή και στη συνέχεια ξενάγηση της πόλης, 

όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το παλιό κτίριο του 

Κοινοβουλίου, την πλατεία της Ανεξαρτησίας, εκκλησίες, 

τζαμιά και Ινδουιστικούς ναούς, που μαρτυρούν τις διάφορες 

εναλλαγές των κατακτητών του νησιού. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΚΟΛΟΜΠΟ-ΓΚΟΛ-ΤΙΣΑΜΑΧΑΡΑΜΑ Μετά 

το πρόγευμα αναχώρηση για την πόλη Γκολ, με έντονο 

αποικιακό παρελθόν, αφού για πολλά χρόνια ήταν το 

κυριότερο λιμάνι της Σρι Λάνκα. θα επισκεφθούμε το 

αγέρωχο φρούριο της πόλης που χτίστηκε αρχικά από τους 

Πορτογάλους και έπειτα πέρασε στα χέρια των Ολλανδών 

και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. 

Σήμερα η περιοχή του φρουρίου είναι γεμάτη με μικρά 

καταστήματα, καφετέριες κ.α. Θα συνεχίσουμε για την 

Τισαμαχαράμα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΤΙΣΑΜΑΧΑΡΑΜΑ-ΣΑΦΑΡΙ ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΓΙΑΛΑ-ΝΟΥΒΑΡΑ ΕΛΙΓΙΑ-ΚΑΝΤΥ  

Η σημερινή μέρα επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις. Με το 

πρώτο ξημέρωμα θα αναχωρήσουμε για Σαφάρι στο Εθνικό 

Πάρκο Γιάλα, όπου θα έρθουμε σε επαφή με το φυσικό 

περιβάλλον και το ζωικό βασίλειο της χώρας. Ελέφαντες, 

λεοπαρδάλεις, πίθηκοι, κροκόδειλοι, εκατοντάδες είδη 

σπάνιων πουλιών και πανέμορφα παγώνια θα σας 

καθηλώσουν με την άγρια ομορφιά τους. Ακολούθως θα 

επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για να προγευματίσουμε και 

στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε ακολουθώντας μια 

θαυμάσια και καταπράσινη διαδρομή προς την καρδιά της 

χώρας του τσαγιού. Άφιξη στην «κηπούπολη» Νουβάρα 

Ελίγια. Η πόλη ιδρύθηκε από τους Βρετανούς αποικιοκράτες 

το 19ον αιώνα και είναι γνωστή ως «μικρή Αγγλία» καθώς 

ήταν η αγαπημένη τους πόλη για διακοπές. Μετά τη 

ξενάγηση θα μεταβούμε σε μια φυτεία τσαγιού όπου θα μας 

δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την όλη διαδικασία 

παραγωγής του καλύτερου τσαγιού στον κόσμο. 

Συνεχίσουμε για την Κάντυ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση, 

5η μέρα: ΚΑΝΤΥ-ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ-  
ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την Πινναβέλα για 

να επισκεφθούμε το μεγαλύτερο Ορφανοτροφείο Ελεφάντων 

στον κόσμο, το οποίο ιδρύθηκε το 1975. Κτισμένο δίπλα σε 

ένα ποτάμι το Ορφανοτροφείο απαριθμεί γύρω στους 100 

ελέφαντες καθώς και μικρά ελεφαντάκια, πολλοί από τους 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

17/7 €1495 €1795 €1045 

7/8 €1575 €1925 €1095 
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οποίους βρέθηκαν τραυματισμένοι και εγκαταλελειμμένοι. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους Βασιλικούς Βοτανικούς 

Κήπους Περαντενίγια. Στην τεράστια έκταση τους συναντά 

κανείς εκπληκτικές ποικιλίες φυτών, λουλουδιών και 

δέντρων. Ακολουθεί ξενάγηση της Κάντυ που είναι χτισμένη 

στις όχθες μιας τεχνητής λίμνης, και υπήρξε η τελευταία 

πρωτεύουσα των βασιλέων της Κεϋλάνης. θα επισκεφθούμε 

οποίο φυλάσσεται το κειμήλιο του δοντιού του Βούδα. Η 

μέρα μας θα τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο 

παρακολουθώντας τοπικούς παραδοσιακούς χορούς καθώς 

και περπάτημα σε αναμμένα κάρβουνα. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΚΑΝΤΥ-ΜΑΤΑΛΕ-ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη Μάταλε όπου θα 

επισκεφθούμε ένα φυτώριο-κήπο μπαχαρικών. Τα 

μπαχαρικά υπήρξαν για αιώνες ένα από τα σημαντικότερα 

είδη εξαγωγής της Σρι Λάνκα, όπου εκτός από την μαγειρική, 

χρησιμοποιούνται επίσης για την παρασκευή φαρμάκων και 

καλλυντικών. Θα συνεχίσουμε για τις εντυπωσιακές σπηλιές 

της Νταμπούλα οι οποίες στέγασαν για ένα μεγάλο διάστημα 

τον εξόριστο βασιλιά Βαλαγκάμπα κατά τον 1ον αιώνα π.χ. 

Όταν επανέκτησε τον θρόνο του έκτισε εδώ τον υπέροχο 

αυτό ναό, τον οποίο δώρισε στους Βουδιστές μοναχούς.  

Πρόκειται για ένα μοναδικό σύμπλεγμα 5 σπηλαίων, 

καλυμμένο με υπέροχες τοιχογραφίες, στις οποίες 

απεικονίζονται στιγμές από τη ζωή του Βούδα. Τα σπήλαια 

κοσμούνται επίσης με αγάλματα του Βούδα, διαφόρων 

μεγεθών και στάσεων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 

και διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ-ΒΡΑΧΟΣ ΣΙΓΚΙΡΙΓΙΑ-

ΤΣΙΛΟ 

Μετά το πρόγευμα αφήνουμε πίσω μας την Νταμπούλα και 

θα επισκεφθούμε τον περίφημο βράχο της Σιγκιρίγια, το 

σύμβολο της Σρι Λάνκα. Με ύψος 250 μέτρα, πρόκειται για 

ένα εκπληκτικό πέτρινο φρούριο, εναρμονισμένο στη 

δημιουργία της φύσης και τις ανθρώπινες κατασκευαστικές 

δυνατότητες. Χτίστηκε το 477 μ.χ. και είναι γνωστό και σαν 

το «φρούριο Λιοντάρι», λόγω του τεράστιου λιονταριού 

(περίπου 3 μέτρα) που φύλαγε την είσοδο. Σήμερα σώζονται 

μόνο οι πατούσες του. Στην κορυφή του βράχου βρίσκονται 

τα θεμέλια ενός τεράστιου παλατιού με τους ξακουστούς 

υδρόβιους κήπους και τη βασιλική πισίνα. Θα συνεχίσουμε 

για την παραθαλάσσια πόλη Τσίλο. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

8η μέρα: ΤΣΙΛΟ-ΚΟΛΟΜΠΟ 

Πρόγευμα και λίγες ώρες χαλάρωσης και ξεκούρασης στο 

ξενοδοχείο ή την παραλία. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 

για το Κολόμπο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Ελεύθερος χρόνος για να κάνετε τα ψώνια σας. Το βράδυ σας 

προσκαλούμε σε αποχαιρετιστήριο δείπνο. Διανυκτέρευση. 

9η  μέρα: ΚΟΛΟΜΠΟ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 

τη πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα αργά το 

απόγευμα, αναπάντεχα εντυπωσιασμένοι από μια χώρα 

πλούσια σε ιστορία, μύθους, καταπράσινα δάση, άγρια 

βλάστηση καθώς και υπέροχες ακτές με τιρκουάζ νερά.  

XRSRI 

11/8 €1645 €2015 €1399 

 
Με πτήσεις της Qatar Airways  

Λάρνακα - Ντόχα QR 270 Ντόχα 

- Δελχί QR 570  
Καντμαντού - Ντόχα QR 645  
Ντόχα - Λάρνακα QR 265 

20:50 - 00:50 +1  
02:10 - 08:40 
02:10 - 04:45 
07:15 - 11:25 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Δελχί και Κατμαντού+ 

Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 
+ Αεροπορικό εισιτήριο Δελχί-Κατμαντού. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + 

Διαμονή για 8 βράδια σε ξενοδοχεία 5* με πρόγευμα + 

μπουφέ καθημερινά. 
+ Οκτώ (8) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο + 

πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις όπως  
+ αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές λεωφορεία. + 

Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
+ Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί στους τόπους των 

ξεναγήσεων. 
+ Ελληνόφωνος Αρχηγός-συνοδός. 
+ Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έξοδα έκδοσης βίζας- Φιλοδωρήματα και 

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

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Η διαδικασία έκδοσης βίζας γίνεται μέσω διαδικτύου.  

- Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
- ιστοσελίδα www.indiavisaonline.gov.in 

 

1η Mέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΔΕΛΧΙ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 

το Δελχί με ενδιάμεσο σταθμό. Διανυκτέρευση στο 

αεροπλάνο.  

2η Mέρα: ΔΕΛΧΙ 

Άφιξη νωρίς το πρωί στο Δελχί. Παραλαβή από τους 

αντιπροσώπους μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος 

ελεύθερος για ξεκούραση. Τα πάντα στο Δελχί βρίσκονται σε 

διαρκή κίνηση και στους δρόμους του μπορείς να δεις τα 

πάντα. Τρία εκατομμύρια οχήματα, ταξί, ποδήλατα, 

μοτοσικλέτες, υπερφορτωμένα φορτηγά, “ιερές” αγελάδες 

και αξιοθέατα απαράμιλλης τέχνης και ομορφιάς. Στην 

ξενάγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το 

Παλαιό Δελχί. Μεταξύ άλλων θα δούμε  

XRIND2 

µεταξύ 1638 - 1648, το Τζαμά Μασίντ το μεγαλύτερο τζαμί 

της χώρας, το Ραζγκάτ το μέρος όπου έγινε η καύση της 

σορού του Μαχάτμα Γκάντι καθώς και το φημισμένο παζάρι 

Τσιάτνι Τσοκ. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η Mέρα:  ΔΕΛΧΙ  

Πρόγευμα. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ξενάγηση του Νέου 

Δελχί που είναι η πρωτεύουσα της Ινδίας από το 1911. 

Σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό αρχιτέκτονα Λούτιενς 

δίπλα στο Παλαιό Δελχί και αντανακλά την μεγαλοπρέπεια 

της άλλοτε πανίσχυρης Βρετανικής Αυτοκρατορίας. θα 

δούμε μεταξύ άλλων το Κουτούμπ Μινάρ ένα σύμπλεγμα 

μνημείων με τον ψηλότερο πύργο στην Ινδία, την Πύλη που 

είναι αφιερωμένη στους Ινδούς στρατιώτες που έχασαν τη 

ζωή τους στο Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, το Κοινοβούλιο, την 

Προεδρική κατοικία καθώς και τον εντυπωσιακό ναό του 

Λωτού με τους καταπράσινους κήπους.  Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

4η Μέρα: ΔΕΛΧΙ-ΑΓΚΡΑ                             

Πρόγευμα και αναχώρηση οδικώς για τη θρυλική Άγκρα που 

εκτός από το Ταζ Μαχάλ, είναι επίσης γνωστή για τα υφαντά 

της και τα χρυσά κεντήματα. Καθοδόν θα επισκεφθούμε τον 

εντυπωσιακό Ινδουιστικό ναό Akshardham, που σου κόβει 

την ανάσα από το μεγαλείο, την ομορφιά και τους 

καταπράσινους κήπους που τον περιβάλλουν. Άφιξη στη 

Άγκρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος 

για ξεκούραση ή για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη. Δείπνο 

και διανυκτέρευση. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

21/7 €1595 €1965 €1359 
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5η Mέρα: ΑΓΚΡΑ-ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ                            

Μετά το πρόγευμα η ξενάγηση μας αρχίζει με επίσκεψη στο 

εντυπωσιακό και πολύ-φωτογραφημένο μαυσωλείο «Τάζ 

Μαχάλ». Το απαράμιλλης ομορφιάς χτίσμα από ολόλευκο 

μάρμαρο, είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και 

χτίστηκε από τον Σαχ Γιαχάν προς τιμή της γυναίκας του 

Μουμτάζ Μαχάλ, στα μέσα του 17ου αιώνα. Δικαιολογημένα 

θεωρείται σύμβολο αγάπης και αφοσίωσης. Το μαυσωλείο 

κοσμείται με εξαιρετικές παραστάσεις και εντυπωσιάζει με 

την αρχιτεκτονική του αρτιότητα. Ακολούθως θα 

επισκεφθούμε το Φρούριο της Άγκρα με τείχη ύψους 20 

μέτρων, αποτελούμενο από παλάτια με κορυφαίο κτίσμα το 

μαργαριταρένιο τζαμί. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 

Μαυσωλείο Σικάντρα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η Mέρα:  ΑΓΚΡΑ-ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ-ΤΖΑΪΠΟΥΡ 

Πρόγευμα. Αφήνοντας πίσω μας την Άγκρα, θα συνεχίσουμε  

για τη ‘’Ροζ Πόλη’’ όπως αποκαλείται η Τζαϊπούρ 

πρωτεύουσα του Ρατζαστάν. Καθοδόν θα επισκεφθούμε την 

ερημική πόλη Φατεχπούρ Σικρί. Το μαγευτικό αυτό στολίδι 

της ερήμου με τα υπέροχα παλάτια, κτίστηκε από τον 

αυτοκράτορα Ακμπάρ το 1569, αλλά εγκαταλείφθηκε μετά 

από 15 χρόνια λόγω έλλειψης νερού. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η Μέρα: ΤΖΑΪΠΟΥΡ-ΑΜΕΡ-ΤΖΑΪΠΟΥΡ 

Μετά το πρόγευμα η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη το 

διάσημο κεχριμπαρένιο φρούριο «Αμερ Φόρτ» που δεσπόζει 

στην κορυφογραμμή της οροσειράς και αποτέλεσε για αιώνες 

το σπίτι των περίφημων Ραζπούτ πολεμιστών.  Ένας 

ελέφαντας θα σας απαλλάξει από τον κόπο να φτάσετε μέχρι 

την κορυφή που βρίσκεται το φρούριο. Επιστροφή στη 

Τζαϊπούρ όπου το απόγευμα θα γνωρίσουμε καλύτερα τη 

πόλη. Στην ξενάγηση μας θα δούμε μεταξύ άλλων, το Παλάτι 

που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, το υπαίθριο 

αστεροσκοπείο με το ηλιακό ρολόι ύψους 90 μέτρων ή 

αλλιώς «Τσαντάρ Μαντάρ» και το πασίγνωστο  «Χαβά 

Μαχάλ» γνωστό και ως «Παλάτι των ανέμων» που είναι 

κτισμένο με ροζ αμμόπετρα. Στη συνέχεια  θα επισκεφθούμε 

την πασίγνωστη αγορά “Babu” για ψώνια. Το βράδυ θα 

έχουμε μία συναρπαστική εμπειρία. Θα παρακολουθήσουμε 

την ιεροτελεστία «Αάρτι»  κατά την οποία εκατοντάδες 

μικρές λάμπες και κεριά προσφέρονται σε μία ή 

περισσότερες θεότητες με τη συνοδεία θρησκευτικών ύμνων.  

Το βράδυ σας προσκαλούμε σε δείπνο με παραδοσιακούς 

χορούς. Διανυκτέρευση.   

8η Mέρα: ΤΖΑΪΠΟΥΡ-ΔΕΛΧΙ-ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ 

Πρόγευμα. Αφήνουμε σήμερα τη Τζαϊπούρ και αναχωρούμε 

για το αεροδρόμιο του Δελχί για να πάρουμε τη πτήση για το 

Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ. Στο Νεπάλ δε θα 

ταξιδέψουμε μόνο για να δούμε την ανεπανάληπτη φύση των 

Ιμαλαΐων αλλά και ένα πλήθος βουδιστικών μοναστηριών 

και ανακτόρων με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Άφιξη και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

9η Mέρα: ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ  

Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση μας από την 

κεντρική πλατεία του Κατμαντού «Ντούρμπαρ», και θα 

επισκεφθούμε την αρχαία Βασιλική συνοικία «Χανουμάν 

Ντοκά» το ναό Μαχαντέβ και Παρβάτι. Θα συνεχίσουμε τη 

ξενάγηση μας μέχρι την κατοικία της νεαρής, αμόλυντης 

ζωντανής θεάς «Κουμάρι» και το μεγαλόπρεπο Ανάκτορο 

«Σουαμπουνάθ» που πιστεύετε ότι χτίστηκε  πριν από 2000 

χρόνια. Θα περπατήσουμε στα υπαίθρια παζάρια της πόλης 

και θα θαυμάσουμε τις τοπικές χειροτεχνίες. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

10η-11η Mέρα: ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ-ΠΑΤΑΝ-ΝΤΟΧΑ 

Πρόγευμα και ξεκινούμε για μια εκδρομή στην αρχαία πόλη 

του Πατάν, που θεωρείται το λίκνο της τέχνης του Νεπάλ. 

Στην Πατάν, Βασιλική παλαιά πρωτεύουσα, βρίσκονται 

συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι Βουδιστικοί ναοί. Η 

αρχιτεκτονική της πόλης είναι εντυπωσιακή και δίκαια 

ονομάζεται η «πόλη της Ομορφιάς και των Καλών Τεχνών». 

Θα δούμε επίσης τα Ανάκτορα και τα Ιερά τέμπλα της 

περιοχής και ακολούθως θα επισκεφθούμε το πανέμορφο 

χωριό Γκοταβάρι. Αργά το βράδυ θα μεταφερθούμε στο 

αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε τη πτήση της επιστροφής. 

Άφιξη στη Λάρνακα το πρωί της 11ης μέρας με απίστευτες 

εικόνες και εμπειρίες που θα μείνουν αλησμόνητες. 

3/8, 10/8, 14/9, 19/10 €1195 €1425 €999 

 

Αναχωρήσεις: 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 14/9, 19/10 
Με πτήσεις της Emirates 
Λάρνακα - Ντουμπάι EK 110 

Ντουμπάι - Δελχί  EK 510 Δελχί - 

Ντουμπάι EK 513  
Ντουμπάι - Λάρνακα EK 109  

Αναχωρήσεις: 14/9, 19/10 
Με πτήσεις της Qatar Airways 

20:05 - 01:10 +1 
03:55 - 09:05  
04:15 - 06:20  
07:55 - 11:10 

Λάρνακα - Ντόχα QR 270 Ντόχα - 

Δελχί  QR 570  
Δελχί - Ντόχα QR 571  
Ντόχα - Λάρνακα QR 269 

20:50 - 00:50+1  
02:25 - 08:40 
10:00 - 11:30  
15:35 - 19:45 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Δελχί-Λάρνακα με + 

ενδιάμεσο σταθμό. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 7 κιλά. 
+ 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5 αστέρων με + 

πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
+ 6 δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. + 

Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή + κλιματιζόμενα 

πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. + Τοπικοί 

αγγλόφωνοι ξεναγοί κατά την διάρκεια των + 

ξεναγήσεων. 
+ Εισιτήρια εισόδου στους χώρους των επισκέψεων. 
+ Ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός.  
+ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. + 

Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έξοδα έκδοσης βίζας- Φιλοδωρήματα και 

αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού 

προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

ή - αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Η διαδικασία έκδοσης βίζας γίνεται μέσω 

διαδικτύου.  
- Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την - 

ιστοσελίδα www.indiavisaonline.gov.in 
αναχώρηση για το Δελχί με ενδιάμεσο σταθμό. 

Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο.  

2η μέρα: ΔΕΛΧΙ-ΑΓΚΡΑ 

Άφιξη στο Δελχί, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και 

αναχώρηση οδικώς για την θρυλική Άγκρα που εκτός από το 

Ταζ Μαχάλ, είναι επίσης γνωστή για τα υφαντά της και τα 

χρυσά κεντήματα. Καθοδόν θα επισκεφθούμε τον 

εντυπωσιακό Ινδουιστικό ναό Αkshardham με τους 

υπέροχους κήπους. Άφιξη στην Άγκρα και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 3η μέρα: ΑΓΚΡΑ-ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ-ΑΓΚΡΑ Μετά το 

πρόγευμα η ξενάγηση μας αρχίζει με επίσκεψη στο 

εντυπωσιακό και πολύφωτογραφημένο μαυσωλείο «Τάζ 

Μαχάλ». Το απαράμιλλης ομορφιάς χτίσμα από ολόλευκο 

που βρίσκεται στη κορυφή. Επιστροφή στη Τζαϊπούρ  

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

20/7, 27/7 €1145 €1375 €949 
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μάρμαρο, είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Unesco και χτίστηκε στα μέσα του 17ου 

αιώνα από τον αυτοκράτορα Σαχ Γιαχάν στη μνήμη της 

γυναίκας του Μουμτάζ Μαχάλ, ως δείγμα της απόλυτης 

αγάπης του, συντετριμμένος από τον θάνατο της το 1631. 

Δικαιολογημένα θεωρείται σύμβολο αγάπης και αφοσίωσης. 

Το μαυσωλείο κοσμείται με εξαιρετικές παραστάσεις και 

εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του αρτιότητα. Το 

απόγευμα θα επισκεφθούμε το επιβλητικό φρούριο της 

Άγκρα. Χτισμένο στις όχθες του ποταμού Γιαμούνα, με τείχη 

ύψους 20 μέτρων αποτελείται από παλάτια και κήπους με 

κορυφαίο κτίσμα το μαργαριταρένιο τζαμί. Ακολούθως θα 

επισκεφθούμε εργοστάσιο  μαρμάρων. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

4η μέρα:  ΑΓΚΡΑ-ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ-ΤΖΑΙΠΟΥΡ 

Πρόγευμα. Αφήνοντας πίσω μας την Άγκρα, θα συνεχίσουμε  

για τη ‘’Ροζ Πόλη’’ όπως αποκαλείται η Τζαιπούρ η 

πρωτεύουσα του Ρατζαστάν. Καθοδόν θα επισκεφθούμε την 

ερημική πόλη Φατεχπούρ Σικρί. Το μαγευτικό αυτό στολίδι 

της ερήμου με τα υπέροχα παλάτια, κτίστηκε από τον 

αυτοκράτορα Ακμπάρ το 1569, αλλά εγκαταλείφθηκε μετά 

από 15 χρόνια λόγω έλλειψης νερού. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΤΖΑΙΠΟΥΡ-ΑΜΕΡ-ΤΖΑΙΠΟΥΡ 

Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη σε ένα από 

τα επιβλητικότερα μνημεία της περιοχής το διάσημο 

κεχριμπαρένιο φρούριο «Άμερ Φόρτ» που δεσπόζει στην 

κορυφογραμμή της οροσειράς και αποτέλεσε για αιώνες το 

σπίτι των περίφημων Ραζπούτ πολεμιστών. Ένας ελέφαντας 

θα σας απαλλάξει από τον κόπο να φτάσετε μέχρι το φρούριο 

πόλη. Στην ξενάγηση μας θα δούμε μεταξύ άλλων το Παλάτι 

που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, το υπαίθριο 

αστεροσκοπείο με το ηλιακό ρολόι ύψους 90 μέτρων ή 

αλλιώς «Τσαντάρ Μαντάρ» και το πασίγνωστο «Χαβά 

Μαχάλ» γνωστό και ως «Παλάτι των ανέμων» που είναι 

κτισμένο με ροζ αμμόπετρα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 

εργοστάσιο χαλιών και τσαγιού καθώς και την πασίγνωστη 

αγορά “Babu”. Το βράδυ θα έχουμε μία συναρπαστική 

εμπειρία. Θα παρακολουθήσουμε την ιεροτελεστία “Αάρτι” 

κατα την οποία εκατοντάδες μικρές λάμπες και κεριά 

προσφέρονται σε μία ή περισσότερες θεότητες με τη 

συνοδεία θρησκευτικών ύμνων. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΤΖΑΙΠΟΥΡ-ΔΕΛΧΙ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα 

της Ινδίας του πολύβουο Δελχί. Τα πάντα στο Δελχί 

βρίσκονται σε κίνηση. Στους δρόμους του μπορείς να δεις τα 

πάντα. Τρία εκατομμύρια οχήματα, ταξί, ποδήλατα, 

μοτοσικλέτες, υπερφορτωμένα φορτηγά, “ιερές” αγελάδες 

και αξιοθέατα απαράμιλλης τέχνης και ομορφιάς. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στην απογευματινή μας 

ξενάγηση θα επισκεφθούμε το Κουτάπ Μινάρ, ένα 

σύμπλεγμα μνημείων με τον ψηλότερο πύργο στην Ινδία και 

ακολούθως τον εντυπωσιακό ναό του Λωτού με τους 

καταπράσινους κήπους. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΔΕΛΧΙ  

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το 

παλαιό Δελχί. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Κόκκινο Φρούριο 

από τα σημαντικότερα μνημεία της Ινδίας που έχει μήκος 2 

χλμ και κτίστηκε μεταξύ 1638-1648, το Τζαμά Μασίντ το 

μεγαλύτερο τζαμί της χώρας καθώς και το Ραζγκάτ, το μέρος 

όπου έγινε η καύση της σωρού του Μαχάτμα Γκάντι και του 

Νεχρού. Ακολούθως θα επισκεφθούμε το φημισμένο παζάρι 

Τσιάτνι Τσοκ. Θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση μας στο Νέο 

Δελχί που είναι η πρωτεύουσα της Ινδίας από το 1911. 

Σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό αρχιτέκτονα Λούτιενς 

δίπλα στο Παλαιό Δελχί και αντανακλά την μεγαλοπρέπεια 

της άλλοτε πανίσχυρης Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Θα 

δούμε μεταξύ άλλων, την Πύλη (αφιερωμένη στους Ινδούς 

στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο Α’ Παγκόσμιο 

πόλεμο), το κτήριο του Κοινοβουλίου και την Προεδρική 

κατοικία. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

8η  μέρα: ΔΕΛΧΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Αναχώρηση και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 

τη πτήση της επιστροφής για Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 

XRIND1 

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* 

11/9, 9/10, 23/10 €1345 €1575 €1055 

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* Superior 

11/9, 9/10, 23/10 €1625 €2085 €1155 

 
Με πτήσεις της Qatar Airways  

Λάρνακα - Ντόχα QR 270  
Ντόχα - Μπαλί QR 962  
Μπαλί - Ντόχα QR 961  
Ντόχα - Λάρνακα QR 265 

20:50 - 00:50 +1  
02:25 - 17:30 
00:35 - 05:10 
07:15 - 11:25 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Μπαλί-Λάρνακα με + 

ενδιάμεσο σταθμό. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μία 

αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μία χειραποσκευή + μέχρι 

7 κιλά. 
+ 4 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί (παραλία) σε ξενοδοχείο 

της επιλογής σας 4* ή 4*superior. + 3 διανυκτερεύσεις στο 

Ουμπούτ σε ξενοδοχείο της + επιλογής σας 4* ή 

4*superior. + Χρήση δωματίου μέχρι τις 6:00 το απόγευμα 

την + τελευταία μέρα.  
+ Πρόγευμα καθημερινά.  
+ Δύο γεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως + 

αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
+ Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός στις εκδρομές.  
+ Εισιτήρια εισόδων στους χώρους των επισκέψεων. 
+ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. + 

Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έκδοση βίζας κατά την άφιξη, περίπου $25 

το άτομο - Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού 

προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 

περιλαμβάνονται ή - αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 

 
- Το διαβατήριο σας να είναι με ισχύ 

τουλάχιστον 6 μήνες - από την ημερομηνία εισόδου στη 

χώρα. 

XRDPS 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 

αναχώρηση για το Μπαλί με ενδιάμεσο σταθμό. Το νησί 

αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό τόπο για τα μαγευτικά 

τοπία και τους ναούς του. Δικαίως ονομάζεται και 

«ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ» .Άφιξη την επόμενη μέρα, 

παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά 

στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη στη 

διάθεση σας. Διανυκτέρευση στο Μπαλί.     

3η μέρα: ΜΠΑΛΙ 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για να εξερευνήσετε 

καλύτερα την πόλη και τις πολύχρωμες τοπικές αγορές 

όπου οι κάτοικοι πωλούν τα προϊόντα τους. Εδώ θα 

βρείτε όλα τα είδη από όμορφα χειροτεχνήματα, ντόπιο 

φρούτα, λουλούδια, έργα τέχνης, γλυπτά από ξύλο, 

κεραμικά και κοσμήματα. Το βράδυ διασκεδάστε στα 

ξακουστά κέντρα της Κούτα μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Διανυκτέρευση στο Μπαλί. 

4η μέρα: ΜΠΑΛΙ-ΜΕΝΓΚΙ-ΝΑΟΣ ULUN DA- 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

19/6, 19/7 €1395 €1625 €1095 

6/8, 13/8, 21/8 €1445 €1675 €1145 

    

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

19/6, 19/7 €1675 €2135 €1195 

6/8, 13/8, 21/8 €1725 €2185 €1245 
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NU-ΝΑΟΣ ΤΑΝΑ ΛΟΤ 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ταμάν Αγιούν και το 

ναό  του Μενγκί, που χτίστηκε τον 17ο αιώνα για τη 

λατρεία του Θεού και τη μνήμη της ψυχής του βασιλιά. 

Επόμενος σταθμός ο ινδουιστικός ναός Ulun Danu ο 

οποίος βρίσκεται σε μια λίμνη που γεμίζει τον κρατήρα 

του αρχαίου βουνού Beratan. Η τοποθεσία είναι 

ανεπανάληπτη, καθώς γύρω από τη λίμνη βρίσκονται 

τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μια εκπληκτική 

ατμόσφαιρα και εικόνα. Γεύμα και συνεχίζουμε για το 

ναό Τάνα Λότ που φωλιάζει στην κορυφή ενός βράχου 

περιτριγυρισμένο από θάλασσα και χτίστηκε τον 16ο 

αιώνα από ένα Ινδουιστή ιερέα.   Το απόγευμα 

επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κούτα για 

διανυκτέρευση στο Μπαλί. 

5η μέρα: ΜΠΑΛΙ 

Πρόγευμα και μέρα  ελεύθερη για μπάνιο ,ξεκούραση και 

ψώνια. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε ακόμη το νησί 

με τις βαθιές παραδόσεις και πολιτισμό. Για το βράδυ 

προτείνουμε να απολαύσετε φρέσκες θαλασσινές 

γεύσεις στα εστιατόρια της πόλης. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΠΑΛΙ-TΟΗPATI/BATUAN/MAS  
ΟΥΜΠΟΥΤ 

Πρόγευμα και μεταφορά στην πόλη Ουμπούτ, το κέντρο 

της καλλιτεχνικής σκηνής του Μπαλί, καθώς φιλοξενεί 

αρκετά μουσεία και γκαλερί. πάνω σε ύφασμα την χρήση 

κεριού) και έτσι στη διαδρομή θα επισκεφθούμε ένα από 

τα πολλά εργαστήρια στο χωριό Tohpati για να τα δείτε 

από κοντά. Συνεχίζουμε για ένα από τα χωριά των 

καλλιτεχνών όπως λέγονται, στο Batuan για να 

θαυμάσετε εξαιρετικούς πίνακες ζωγραφικής και στο 

χωριό Mas όπου θα βρείτε υπέροχα ξυλόγλυπτα και 

ξύλινους ελέφαντες. Άφιξη στο Ουμπούτ και 

διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΟΥΜΠΟΥΤ (ΔΑΣΟΣ  
ΠΙΘΗΚΩΝ-ΠΑΛΑΤΙ-TEGALALANG RICE 
TERRACE) 

Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το πάρκο του δάσους 

των πιθήκων όπου εκατοντάδες πολύ άτακτοι πίθηκοι 

ζουν στο δάσος γύρω από τον ναό. Συνεχίζουμε για το 

βασιλικό παλάτι που χτίστηκε το 1800 κατά τη διάρκεια 

της βασιλείας του Ida Tjokorda Pute Kandel. Είναι το 

ανάκτορο της βασιλικής οικογένειας του Ουμπούτ αλλά 

λειτουργεί ως ένα από τα κύρια σημεία για τις 

παραδοσιακές μπαλινέζικες παραστάσεις. Θα δούμε την 

κεντρική αγορά του Ουμπούτ η οποία έχει ότι 

φανταστείτε από φαγώσιμα μέχρι φουλάρια, τουριστικά 

και σουβενίρ. θα καταλήξουμε  στο Tegallalang Terace 

Rice field όπου είναι οι κλασικοί και καταπράσινοι 

ορυζώνες της περιοχής. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και 

στην επιστροφή θα σταματήσουμε στο Goa Gajah στην 

Bedulu ή αλλιώς σπηλιά του ελέφαντα. Χρονολογείται 

από τον 11ον αιώνα και κτίστηκε ως πνευματικό μέρος 

για διαλογισμό. Διανυκτέρευση στο Ουμπούτ. 

8η μέρα: ΟΥΜΠΟΥΤ 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Μπορείτε να λάβετε μέρος 

σε προαιρετική εκδρομή για ράφτινγκ στο ποταμό 

Ayung ή να κάνετε τις αγορές σας στη αγορά του 

Ουμπούτ. Διανυκτέρευση στο Ουμπούτ. 

9η-10η μέρα: ΜΠΑΛΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μην ξεχνάτε ότι είναι το ιδανικό μέρος για να 

χαλαρώσετε και να δοκιμάσετε το φημισμένο τοπικό 

μασάζ. Σήμερα σας προτείνουμε ένα πακέτο 

αναζωογόνησης spa στο ξενοδοχείο σας. Τα δωμάτια θα 

είναι στη διάθεση σας μέχρι τις 6:00 το απόγευμα.  Αργά 

το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 

την πτήση της επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη 

στη Λάρνακα την 10η μέρα με τις βαλίτσες μας γεμάτες  

με ανεξίτηλες εικόνες από το υπέροχο και καταπράσινο 

Μπαλί. 

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* 

6/8, 13/8 €1775 €2175 €1365 

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* Superior 

6/8, 13/8 €2035 €2675 €1525 

 
Με πτήσεις της Qatar Airways/Tiger Scoot Airlines 
Λάρνακα- Ντόχα 
Ντόχα - Μπαλί 
Μπαλί - Σιγκαπούρη 

Σιγκαπούρη - Ντόχα 
Ντόχα - Λάρνακα 

QR 270 
QR 962  
ΤR 285  
QR 943 QR 

269  

20:50 - 00:50 +1  
02:25 - 17:30 
14:30 - 17:10  
10:30 - 13:05  
15:35 - 19:45 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Μπαλί και 
+ Σιγκαπούρη-Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 

+ Εσωτερική πτήση Μπαλί-Σιγκαπούρη.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μία 

αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μία χειραποσκευή + μέχρι 

7 κιλά με Qatar Airways. + Μία αποσκευή μέχρι 20 

κιλά και μία χειραποσκευή + μέχρι 7 κιλά με Tiger 

Scoot Airlines. + 4 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί σε 

ξενοδοχείο 4* ή + 4* superior. 
+ 3 διανυκτερεύσεις στο Ουμπούτ σε ξενοδοχείο 4* ή + 

4* superior. 
+ 2 διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη σε ξενοδοχείο 4*. 
+ Πρόγευμα καθημερινά.  
+ Δύο γεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα. + 

Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως + 

αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
+ Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός στις εκδρομές.  
+ Εισιτήρια εισόδων στους χώρους των επισκέψεων. 
+ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. + 

Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έκδοση βίζας κατά την άφιξη, περίπου $25 

το άτομο - Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. - Ποτά στα 

φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 

περιλαμβάνονται ή - αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 

 
- Το διαβατήριο σας να είναι με ισχύ 

τουλάχιστον 6 μήνες - από την ημερομηνία εισόδου στη 

χώρα. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 

το Μπαλί με ενδιάμεσο σταθμό. Το νησί αυτό αποτελεί ένα 

ξεχωριστό τόπο για τα μαγευτικά τοπία και τους ναούς του. 

Δικαίως ονομάζεται και «ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ» .Άφιξη την 

επόμενη μέρα, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και 

μεταφορά στην παραλιακή Κούτα και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. 

Διανυκτέρευση στο Μπαλί.     

3η μέρα: ΜΠΑΛΙ 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για να εξερευνήσετε καλύτερα 

την πόλη και τις πολύχρωμες τοπικές αγορές όπου οι 

κάτοικοι πωλούν τα προϊόντα τους. Εδώ θα βρείτε όλα τα 

είδη από όμορφα χειροτεχνήματα, ντόπιο φρούτα, 

λουλούδια, έργα τέχνης, γλυπτά από ξύλο, κεραμικά και 

κοσμήματα. Το βράδυ διασκεδάστε στα ξακουστά κέντρα 

της Κούτα μέχρι τις πρωινές ώρες. Διανυκτέρευση στο 

Μπαλί. 

4η μέρα: ΜΠΑΛΙ-ΜΕΝΓΚΙ-ΝΑΟΣ ULUN DA- 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

19/7 €1725 €2125 €1315 

    

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

19/7 €1985 €2625 €1475 
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NU-ΝΑΟΣ ΤΑΝΑ ΛΟΤ 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ταμάν Αγιούν και το ναό  

του Μενγκί, που χτίστηκε τον 17ο αιώνα για τη λατρεία του 

Θεού και τη μνήμη της ψυχής του βασιλιά. Επόμενος 

σταθμός ο ινδουιστικός ναός Ulun Danu ο οποίος βρίσκεται 

σε μια λίμνη που γεμίζει τον κρατήρα του αρχαίου βουνού 

Beratan. Η τοποθεσία είναι ανεπανάληπτη, καθώς γύρω από 

τη λίμνη βρίσκονται τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μια 

εκπληκτική ατμόσφαιρα και εικόνα. Γεύμα και συνεχίζουμε 

για το ναό Τάνα Λότ που φωλιάζει στην κορυφή ενός βράχου 

περιτριγυρισμένο από θάλασσα και χτίστηκε τον 16ο αιώνα 

από ένα Ινδουιστή ιερέα.   Το απόγευμα επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας στην Κούτα για διανυκτέρευση στο Μπαλί. 

5η μέρα: ΜΠΑΛΙ 

Πρόγευμα και μέρα  ελεύθερη για μπάνιο ,ξεκούραση και 

ψώνια. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε ακόμη το νησί με 

τις βαθιές παραδόσεις και πολιτισμό. Για το βράδυ 

προτείνουμε να απολαύσετε φρέσκες θαλασσινές γεύσεις 

στα εστιατόρια της πόλης. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΠΑΛΙ-TΟΗPATI/BATUAN/MAS  
ΟΥΜΠΟΥΤ 

Πρόγευμα και μεταφορά στην πόλη Ουμπούτ, το κέντρο της 

καλλιτεχνικής σκηνής του Μπαλί, καθώς φιλοξενεί αρκετά 

μουσεία και γκαλερί. Το Μπαλί φημίζεται για τα μπατίκ 

(ζωγραφική πάνω σε ύφασμα την χρήση κεριού) και έτσι στη 

διαδρομή θα επισκεφθούμε ένα από τα πολλά εργαστήρια 

στο χωριό Tohpati για να τα δείτε από κοντά. Συνεχίζουμε 

για ένα από τα χωριά των καλλιτεχνών όπως λέγονται, στο 

Batuan για να θαυμάσετε εξαιρετικούς πίνακες υπέροχα 

ξυλόγλυπτα και ξύλινους ελέφαντες. Άφιξη στο Ουμπούτ και 

διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΟΥΜΠΟΥΤ (ΔΑΣΟΣ  

ΠΙΘΗΚΩΝ-ΠΑΛΑΤΙ-TEGALALANG RICE 

TERRACE Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το πάρκο του 

δάσους των πιθήκων όπου εκατοντάδες πολύ άτακτοι πίθηκοι 

ζουν στο δάσος γύρω από τον ναό. Συνεχίζουμε για το 

βασιλικό παλάτι που χτίστηκε το 1800 κατά τη διάρκεια της 

βασιλείας βασιλείας του Ida Tjokorda Pute Kandel. Είναι το 

ανάκτορο της βασιλικής οικογένειας του Ούμπουτ αλλά 

λειτουργεί ως ένα από τα κύρια σημεία για τις παραδοσιακές 

μπαλινέζικες παραστάσεις. Θα δούμε την κεντρική αγορά 

του Ούμπουτ η οποία έχει ότι φανταστείτε από φαγώσιμα 

μέχρι φουλάρια, τουριστικά και σουβενίρ. θα καταλήξουμε  

στο Tegallalang Terace Rice field όπου είναι οι κλασικοί και 

καταπράσινοι ορυζώνες της περιοχής. Γεύμα σε τοπικό 

εστιατόριο και στην επιστροφή θα σταματήσουμε στο Goa 

Gajah στην Bedulu ή αλλιώς σπηλιά του ελέφαντα. 

Χρονολογείται από τον 11ον αιώνα και κτίστηκε ως 

πνευματικό μέρος για διαλογισμό. Διανυκτέρευση στο 

Ουμπούτ. 

8η μέρα: ΟΥΜΠΟΥΤ 

Μην ξεχνάτε ότι είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε 

και να δοκιμάσετε το φημισμένο τοπικό μασάζ. Σήμερα σας 

προτείνουμε ένα πακέτο αναζωογόνησης spa στο ξενοδοχείο 

σας. Μπορείτε ακόμη να λάβετε μέρος σε προαιρετική 

εκδρομή για ράφτινγκ στο ποταμό Ayung ή να κάνετε τις 

αγορές σας στη αγορά του Ουμπούτ. Διανυκτέρευση στο 

Ουμπούτ. 

9η μέρα: ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την 

πτήση για την κοσμοπολίτικη πόλης της ΟΡΧΙΔΕΑΣ, τη 

Σιγκαπούρη. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για να περιηγηθείτε στην 

πόλη με τα πιο επιβλητικά αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, μικρή 

ινδία, αραβική συνοικία, china town, το πάρκο Gardens by 

the Bay, το Βοτανικό κήπο και το ζωολογικό κήπο ένα από 

τους καλύτερους στον κόσμο. Διανυκτέρευση στη 

Σιγκαπούρη. 

10η μέρα: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

Μέρα ελεύθερη και μπορείτε να επισκεφθείτε το δημοφιλές 

νησί Σεντόζας με το θεματικό πάρκο της Universal Studios, 

τις τεχνητές παραλίες και το ενυδρείο. Διανυκτέρευση στη 

Σιγκαπούρη. 

11η μέρα: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την 

πτήση της επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. 

XRΒSIN 

26/9 €1825 €2275 €1685 

 

Αναχωρήσεις: 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8 
Με πτήσεις της Emirates 
Λάρνακα - Ντουμπάι EK 110  
Ντουμπάι - Πεκίνο  EK 306 Σαγκάη - 

Ντουμπάι EK 303 Ντουμπάι - 

Λάρνακα EK 109  

Αναχώρηση: 26/9 
Με πτήσεις της Qatar Airways 

20:05 - 01:00 +1  
03:55 - 15:25 
00:05 - 04:55  
07:55 - 11:10 

Λάρνακα - Ντόχα QR 270  
Ντόχα - Πεκίνο  QR 892  
Σαγκάη - Ντόχα QR 871  
Ντόχα - Λάρνακα QR 265 

20:50 - 00:50 +1  
01:55 - 14:55 
00:20 - 05:30  
07:15 - 11:25 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πεκίνο & Σαγκάη-

Λάρνακα + με ενδιάμεσο σταθμό.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

+ Μεταφορές Πεκίνο-Σιάν και  Σιάν-Σαγκάη με 

το + υπερσύγχρονο τρένο Jinghu.  
+ Μία αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μία χειραποσκευή μέχρι 

+ 7 κιλά. 
+ Διαμονή για 3 βράδια στο Πεκίνο σε επιλεγμένο 

ξενοδοχείο 4* 
+ Διαμονή για 2 βράδια στη Σιάν σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 

4* + Διαμονή για 3 βράδια στη Σαγκάη σε επιλεγμένο + 

ξενοδοχείο 4*. 
+ Χρήση δωματίου μέχρι τις 6:00 το απόγευμα την 

+ τελευταία μέρα. 
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
+ Δείπνο με πάπια Πεκίνου σε επιλεγμένο τοπικό 

εστιατόριο. + Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως 

αναφέρονται + στο πρόγραμμα. 
+ Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί. 
+ Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός.  
+ Δικαιώματα εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

+ Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

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

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Η διαδικασία έκδοσης βίζας γίνεται μέσω διαδικτύου  
- και εν συνεχεία ακολουθεί προσωπική συνέντευξη  
- στην πρεσβεία της Κίνας. Για περισσότερες πληροφορίες  
- επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://cova.cs.mfa.gov.cn 

XRCHI2 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση 

για το Πεκίνο με ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους. Άφιξη στο 

Πεκίνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 

ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ-ΤΙΕΝ ΑΝ ΜΕΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ 

ΠΟΛΗ-ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για ένα μνημείο -  σύμβολο, τη 

πλατεία Τιεν Αν Μεν ή πλατεία της Ουράνιας Γαλήνης. Στο 

εθνικό σύμβολο της Κίνας που θεωρείται η μεγαλύτερη 

πλατεία του κόσμου, θα δούμε το γιγάντιο πορτραίτο του 

Μάο που μας προσκαλεί στα πορφυρά τείχη και από εκεί στο 

εσωτερικό της απαγορευμένης πόλης. Η θρυλική πολιτεία 

των 9999 αιθουσών φιλοξένησε 2 αυτοκρατορικές 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

10/7, 17/7, 24/7 €1745 €2175 €1595 

31/7, 7/8, 14/8 €1795 €2225 €1645 

    

 

   

          
         

   

 

 

 


