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ΠΟΥ ΞΑΝΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΛΑ!
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΩΡΑ

7777 2080  |  22591101        65 Giannou Kranidioti Ave., 2220 Latsia, Nicosia, Cyprus

www.seeyoutravel.com.cy        info@seeyoutravel.com.cy        SEEYOU Travel        @seeyoutravelcy



Το ταξιδιωτικό γραφείο See You Travel ιδρύθηκε το 2001.

Με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ταξιδιών

από τότε μέχρι και σήμερα, επιδιώκoυμε  να σας 

προσφέρουμε ολόχρονα μοναδικές ταξιδιωτικές

εμπειρίες, προτείνοντας σ’ εσάς μια ευρεία ποικιλία 

ταξιδιωτικών πακέτων για όλες τις προτιμήσεις και τα γούστα! 

Φέτος πιο πολύ από ποτέ, με την επιστροφή στην 

καθημερινότητα να είναι γεγονός, η ομάδα μας είναι πανέτοιμη 

και βρίσκεται στη διάθεση σας για να κάνει την ταξιδιωτική 

επιθυμία σας για το καλοκαίρι του 2022 πραγματικότητα, 

χαρίζοντας σας τις πιο καλοτάξιδες και αξέχαστες διακοπές!

Αποδεχτείτε το κάλεσμα μας για ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΩΡΑ που 

ξαναρχίζουν όλα, ανακαλύψτε στις σελίδες που ακολουθούν

τον προορισμό που ταιριάζει σ’ εσάς καθώς και στα αγαπημένα 

σας πρόσωπα και αφήστε όλα τα υπόλοιπα στην ομάδα μας 

για τις πιο υπέροχες σας διακοπές!

7777 2080  |  22591101

www.seeyoutravel.com.cy

info@seeyoutravel.com.cy

SEEYOU Travel 

@seeyoutravelcy

65 Giannou Kranidioti Ave,
2220 Latsia,  Nicosia, Cyprus

Σας ευχόμαστε
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙ

ΑKROGIALI STUDIOS - 2 keys, Πόρος

13/7 RO

RO

RO

RO

RO

€499

€529

€559

€669

€589

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€455

€475

€495

€575

€515

€349

€349

€349

€369

€349

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20/7

27/7

3/8, 10/8, 17/8

24/8

APOLLON PALACE - 3*, Μεταξάτα

13/7 BB

BB

BB

BB

€549

€569

€619

€639

N/A

N/A

N/A

N/A

€495

€515

€535

€555

€379

€379

€379

€399

€379

€379

€379

€399

20/7 & 24/8

27/7

3/8, 10/8, 17/8

ANTONIA HOTEL - 2 keys, Βλαχάτα

13/7, 20/7 RO

RO

RO

RO

€629

€659

€739

€719

€950

€995

€1135

€1120

€555

€575

€630

€610

€399

€399

€419

€399

€399

€399

€419

€399

27/7

3/8, 10/8, 17/8

24/8

AGGELOS HOTEL - 2*, Αργοστόλι

13/7, 20/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€639

€659

€719

€699

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€309

€309

€329

€309

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

27/7

3/8, 10/8, 17/8

24/8

TERRA MARE HOTEL - 2*, Ληξούρι

13/7 BB

BB

BB

€529

€549

€569

N/A

N/A

N/A

€485

€505

€525

€399

€399

€419

N/A

N/A

N/A

20/7, 27/7 & 24/8

3/8, 10/8, 17/8

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
8 μέρες

από €499

Με απευθείας πτήσεις της Tus Airways

Λάρνακα - Κεφαλονιά
Κεφαλονιά - Λάρνακα

07:50 - 10:10
11:00 - 13:00

U8 842
U8 843

ΠΤHΣΕΙΣ:

13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8, 24/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Κεφαλονιά - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 20kg και μια χειραποσκευή μέχρι 8kg
- Διαμονή για επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
 γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τη Ρομπόλα 
Κεφαλληνίας, μια ποικιλία κρασιού αυτόχθονη της 
Κεφαλονιάς, που θα ενθουσιάσει τους λάτρεις 
του κρασιού. Σερβίρεται κρύα και φρέσκια ενώ 
συνοδεύει υπέροχα τα θαλασσινά.

Αξίζει να επισκεφθείτε το βαραθρώδες 
λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη. Στα νερά του, που 
βρίσκονται στα 36 μέτρα βάθος, καθρεφτίζεται 
ο ήλιος προσφέροντας χιλιάδες χρώματα και 
εικόνες μαγικές για τον επισκέπτη.

Σαν προτείνουμε να δοκιμάσετε την παραδοσιακή, 
κεφαλονίτικη κρεατόπιτα, ένα τοπικό πιάτο 
που θα συναντήσετε συχνά. Ακολουθεί, βέβαια, 
και η μπακαλιαρόπιτα, η ακγιναρόπιτα και η 
χταποδόπιτα. 
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙ

KEFALONIA GRAND LUXURY HOTEL - 4*, Αργοστόλι

13/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€819

€949

€999

€1019

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€980

€1095

€1145

€1165

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

20/7

27/7 & 24/8

3/8, 10/8, 17/8

THE ALLEY BOUTIQUE HOTEL & SPA - 3*, Αργοστόλι

13/7, 20/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€839

€879

€949

€919

€1295

€1385

€1525

€1285

€705

€725

€770

€735

€439

€439

€439

€399

€439

€439

€439

€399

27/7

3/8, 10/8, 17/8

24/8

MEDITERRANNE HOTEL - 4*, Λάσση

13/7 & 24/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€899

€919

€1019

€1039

€1250

€1285

€1505

€1525

€835

€855

€905

€925

€699

€699

€699

€719

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

20/7

27/7

3/8, 10/8, 17/8

WHITE ROCKS HOTEL - 4*, Λάσση

13/7 HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

€1239

€1259

€1279

€1209

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€1160

€1180

€1195

€1130

€999

€999

€1019

€969

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

20/7, 27/7

3/8, 10/8, 17/8

24/8

AMMES HOTEL - 3*, Σβορωνάτα

13/7, 20/7 RO

RO

RO

RO

€649

€679

€749

€729

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€565

€585

€635

€615

€399

€399

€419

€399

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

27/7

3/8, 10/8, 17/8

24/8

BIG VILLAGE HOTEL - 3*, Σκάλα 

13/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€669

€699

€789

€809

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€655

€690

€775

€795

€619

€659

€739

€759

€589

€619

€709

€729

20/7 & 24/8

27/7

3/8, 10/8, 17/8

COSTA AZZURRA HOTEL - 4*, Σκάλα

13/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€669

€719

€739

€759

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

20/7 

27/7 & 24/8

3/8, 10/8, 17/8

MOUIKIS HOTEL - 3*, Αργοστόλι

13/7, 20/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€799 €1120 €695 €479

€829 €1195 €715 €479

€929 €1395 €785 €499

€899 €1370 €760 €479

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

27/7

3/8, 10/8, 17/8

24/8

EUGENIA STUDIOS - 2 keys, Λάσση

13/7, 20/7 BB

BB

BB

€669

€689

€739

N/A

N/A

N/A

€555

€560

€595

€309

€309

€329

N/A

N/A

N/A

27/7 & 24/8

3/8, 10/8, 17/8

APOSTOLATA ISLAND RESORT & SPA - 5*, Σκάλα

13/7 & 24/8 ΗB

ΗB

ΗB

€959

€1039

€1059

€1245

€1395

€1415

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20/7, 27/7

3/8, 10/8, 17/8

APOSTOLATA ISLAND RESORT & SPA - 5*, Σκάλα, Family Room

13/7 & 24/8 ΗB

ΗB

ΗB

€1079

€1149

€1169

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€699

€729

€749

€699

€729

€749

20/7, 27/7

3/8, 10/8, 17/8

MIRABEL CITY CENTER HOTEL - 2*, Αργοστόλι

13/7, 20/7, 27/7 BB

BB

BB

€649

€669

€629

€905

€925

€865

€605

€625

€590

€479

€499

€469

N/A

N/A

N/A

3/8, 10/8, 17/8

24/8

CEPHALONIA PALACE - 4*, Ληξούρι

13/7, 20/7, 27/7 & 24/8 BB

BB

€759

€779

€995

€1015

€715

€735

€309

€329

€529

€5493/8, 10/8, 17/8

ALMYRA HOTEL - 4*, Φισκάρδο

13/7, 20/7, 27/7 & 24/8 BB

BB

€969

€989

Ν/Α

Ν/Α

€865

€885

€569

€589

€569

€5893/8, 10/8, 17/8

EUGENIA STUDIOS - 2 keys, Family Room | Split Level Studio, Λάσση

13/7, 20/7 BB

BB

BB

€669

€689

€739

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€399

€419

€489

€399

€419

€489

27/7 & 24/8

3/8, 10/8, 17/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

13/7 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€819

€869

€929

€949

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€725

€760

€795

€815

€479

€479

€479

€499

€479

€479

€479

€499

20/7

27/7 & 24/8

3/8, 10/8, 17/8

MARINA BAY HOTEL - 2*, Σκάλα
Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα €6 την ημέρα

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

XREFL-03-



THYMIS HOTEL APARTMENTS - 3*, Πόλη
Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα €8 την ημέρα

7/7 RO

RO

RO

RO

€439

€519

€549

€579

€615

€765

€825

€845

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

MUSES HOTEL - 3*, Κουκουναριές
Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα €7 την ημέρα

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€499

€559

€589

€619

€645

€740

€775

€795

€480

€535

€555

€575

€279

€279

€279

€299

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

KOSTIS HOTEL - 2 keys, Πόλη

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€499

€539

€589

€659

€609

€569

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€470

€495

€550

€595

€565

€525

€359

€359

€359

€379

€359

€359

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

21/7

4/8, 11/8, 18/8

28/7

25/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΚΙΑΘΟΣ
8 μέρες

από €439

Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

Λάρνακα - Σκιάθος
Σκιάθος - Λάρνακα

14:00 - 15:50
16:50 - 18:30

CY 464
CY 465

ΠΤHΣΕΙΣ:

7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Σκιάθος - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg
- Διαμονή για επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
 γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Μεταφορές αεροδρόμιο - ξενοδοχείο & ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
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PANORAMA HOTEL - 4* Κουκουναριές

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€819

€839

€859

€759

€1150

€1170

€1190

€1055

N/A

N/A

N/A

N/A

€279

€279

€299

€279

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7, 21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

25/8

SKIATHOS PALACE - 5* Inland View Room, Κουκουναριές

7/7, 14/7, 21/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€929

€989

€1099

€949

€1485

€1615

€1795

€1530

€855

€895

€980

€865

€279

€279

€299

€279

€429

€429

€449

€429

28/7

4/8, 11/8, 18/8

25/8

SKIATHOS PALACE - 5* Sea View Room, Κουκουναριές

7/7, 14/7, 21/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€1039

€1149

€1319

€1079

€1705

€1925

€2235

€1795

€925

€995

€1125

€945

€279

€279

€299

€279

€429

€429

€449

€429

28/7

4/8, 11/8, 18/8

25/8

ATRIUM HOTEL - 4*, Αγία Παρασκευή

7/7, 14/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€1059

€1159

€1199

€1219

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€945

€1025

€1055

€1075

€359

€359

€359

€379

€359

€359

€359

€379

21/7

28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

ESPERIDES BEACH HOTEL - 4*, Αχλαδιές

7/7 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€879

€939

€959

€1490

€1605

€1625

€820

€870

€890

€279

€279

€299

N/A

N/A

N/A

14/7, 21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

SKIATHOS PRINCESS - 5* Αγία Παρασκευή

7/7, 14/7, 21/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€1239

€1269

€1319

€2010

€2075

€2120

N/A

N/A

N/A

€289

€289

€309

N/A

N/A

N/A

28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

IFIGENIA HOTEL - 2*, Πόλη

7/7 & 25/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€579

€669

€719

€739

N/A

N/A

N/A

N/A

€560

€605

€630

€650

€469

€469

€469

€479

€469

€469

€469

€479

14/7

21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

ORO HOTEL - 5 keys, Πόλη

7/7 & 25/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€629

€649

€669

€689

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€379

€389

€399

€419

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

ALKYON HOTEL - 3*, Πόλη

7/7, 14/7, 21/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€749

€799

€899

€759

€1105

€1215

€1385

€1135

€695

€740

€825

€705

€419

€419

€439

€419

N/A

N/A

N/A

N/A

28/7

4/8, 11/8, 18/8

25/8

ΤΟΜΑΤΟ ΒΕΑCH HOTEL - 3*, Μεγάλη Άμμος

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€629

€699

€729

€759

N/A

N/A

N/A

N/A

€625

€665

€685

€705

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

MAROUSO HOTEL - 2 keys, Πόλη

7, 14, 21, 28/7 & 25/8 RO

RO

€589

€619

€915

€935

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A4, 11, 18/8

SKIATHOS SOMNIA - 4 keys, Πόλη

7, 14, 21, 28/7 & 25/8 RO

RO

€699

€719

N/A

N/A

€595

€615

€399

€419

€399

€4194, 11, 18/8

ELIVI GRACE SUITES - 5* Sea View Room, Αμπελάκια

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€1479

€1729

€1839

€1579

€1859

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€2185

€2635

€2815

€2365

€2835

€449

€449

€449

€449

€469

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

21/7, 28/7

25/8

4/8, 11/8, 18/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

XRJSI.8D-05-





KOSTIS HOTEL - 2 keys, Πόλη

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€399

€419

€459

€499

N/A

N/A

N/A

N/A

€375

€395

€435

€465

€319

€319

€319

€339

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

SKIATHOS PALACE - 5* Inland View Room, Κουκουναριές

7/7, 14/7, 21/7, 28/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€649

€759

€699

€965

€1155

€1070

€605

€685

€635

€279

€299

€279

€359

€379

€359

4/8, 11/8, 18/8

25/8

SKIATHOS PALACE - 5* Sea View Room, Κουκουναριές

7/7, 14/7, 21/7, 28/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€709

€879

€799

€1090

€1395

€1275

€645

€765

€705

€279

€299

€279

€359

€379

€359

4/8, 11/8, 18/8

25/8

ESPERIDES BEACH HOTEL - 4*, Αχλαδιές

7/7 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€599

€649

€669

€920

€1035

€1055

€565

€615

€635

€279

€279

€299

N/A

N/A

N/A

14/7, 21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

SKIATHOS PRINCESS - 5* Αγία Παρασκευή

7/7, 14/7, 21/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€819

€839

€879

€1265

€1290

€1335

N/A

N/A

N/A

€289

€289

€309

N/A

N/A

N/A

28/7

4/8, 11/8, 18/8, 25/8

IFIGENIA HOTEL - 2*, Πόλη

7/7 & 25/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€449

€479

€519

€549

N/A

N/A

N/A

N/A

€405

€455

€475

€495

€359

€369

€379

€399

€419

€419

€419

€419

14/7

21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

ORO HOTEL - 5 keys, Πόλη

7/7, 14/7 & 25/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€489

€509

€529

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€339

€339

€359

N/A

N/A

N/A

21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

ΤΟΜΑΤΟ ΒΕΑCH HOTEL - 3*, Μεγάλη Άμμος

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€469

€499

€539

€559

N/A

N/A

N/A

N/A

€475

€490

€505

€525

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

SKIATHOS SOMNIA - 4 keys, Πόλη

7, 14, 21, 28/7 & 25/8 RO

RO

€519

€539

N/A

N/A

€460

€480

€349

€369

€349

€3694/8, 11/8, 18/8

THYMIS HOTEL APARTMENTS - 3*, Πόλη
Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα €8 την ημέρα

7/7 RO

RO

RO

RO

€369

€399

€429

€459

€465

€530

€590

€615

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

MUSES HOTEL - 3*, Κουκουναριές
Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα €7 την ημέρα

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€399

€429

€449

€479

€485

€525

€560

€585

€395

€415

€435

€460

€279

€279

€279

€299

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

ΣΚΙΑΘΟΣ
5 μέρες

από €369

Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

Λάρνακα - Σκιάθος
Σκιάθος - Λάρνακα

14:00 - 15:50
16:50 - 18:30

CY 464
CY 465

ΠΤHΣΕΙΣ:

7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Σκιάθος - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg
- Διαμονή για τέσσερα (4) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
 γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Μεταφορές αεροδρόμιο - ξενοδοχείο & ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

XRJSI.5D-07-



ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙ

AFRICA HOTEL - 2*, Πόλη

24/6 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€379

€439

€519

€489

€539

€525

€595

€675

€640

€695

€360

€415

€490

€460

€505

€279

€309

€349

€329

€369

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

1/7, 8/7, 15/7 & 2/9, 9/9

22/7, 29/7

26/8

5/8, 12/8, 19/8

SEMIRAMIS HOTEL - 4*, Πόλη

24/6 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€479

€519

€579

€649

€669

€609

€655

€715

€805

€920

€940

€855

€485

€525

€585

€655

€675

€615

€329

€349

€379

€409

€429

€389

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

1/7

8/7, 15/7, 26/8, 2/9, 9/9

29/7, 19/8

5/8, 12/8

22/7

EUROPA HOTEL - 3*, Πόλη

24/6 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€389

€519

€549

€569

€515

€705

€745

€765

€370

€475

€505

€525

€289

€349

€359

€379

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

1/7, 8/7

15, 22, 29/7, 26/8 & 2, 9/9

5/8, 12/8, 19/8

MANOUSOS HOTEL - 3*, Πόλη

24/6 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€389

€479

€569

€599

€515

€655

€795

€815

€375

€455

€535

€555

€289

€329

€379

€399

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

1, 8, 15/7 & 26/8 & 2, 9/9

22/7, 29/7

5/8, 12/8, 19/8

AMPHITRYON BOUTIQUE HOTEL - 4*, Πόλη

24/6 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€539

€639

€659

€599

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€445

€525

€545

€495

€219

€219

€229

€219

€219

€219

€229

€219

1, 8, 15, 22, 29/7 & 26/8

5/8, 12/8, 19/8

2/9, 9/9

AGLA HOTEL - 4*, Πόλη

24/6, 1/7, 8/7, 15/7, 
22/7 & 2/9, 9/9 HΒ

HΒ

HΒ

€549

€589

€619

€850

€915

€945

€545

€585

€615

€359

€379

€399

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

29/7 & 26/8

5/8, 12/8, 19/8

INTERNATIONAL HOTEL - 2*, Πόλη

24/6, 1/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€389

€419

€459

€489

€520

€565

€635

€665

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

8/7

15, 22, 29/7, 26/8 & 2, 9/9

5/8, 12/8, 19/8

ΡΟΔΟΣ
8 μέρες

από €379

Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

Λάρνακα - Ρόδος
Ρόδος - Λάρνακα

12:30 - 13:40
14:40 - 15:45

CY 462
CY 463

ΠΤHΣΕΙΣ:

24/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ρόδος - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg
- Διαμονή για επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
 γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Μεταφορές αεροδρόμιο - ξενοδοχείο & ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με πρόγευμα & ένα γεύμα
ΑΙ: All Inclusive | UAΙ: Ultra All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

BLUE HORIZON HOTEL - 4*, Ιαλυσός

24/6 HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

€569

€669

€689

€729

€709

€825

€1050

€1075

€1155

€1135

€530

€620

€640

€680

€660

€219

€219

€219

€239

€219

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

1/7, 8/7, 15/7 & 2/9, 9/9

22/7

5/8, 12/8, 19/8

29/7 & 26/8

                    Κατά την επιίσκεψη σας στο νησί 
των Iπποτών, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
το παραδοσιακό “μελεκούνι” το ροδίτικο energy 
snack / γλύκισμα!

Local tip:

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

-08-



ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙ

APOLLO BEACH HOTEL - 4*, Φαληράκι

24/6 HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

€899

€929

€989

€1079

€1059

€969

€1355

€1410

€1515

€1665

€1645

€1465

€835

€855

€905

€995

€975

€895

€219

€219

€219

€229

€219

€219

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1/7, 8/7 & 26/8, 2/9, 9/9

15/7

5/8, 12/8

22/7, 29/7

19/8

AMADA COLOSSOS RESORT - 5* Hill View Room, Φαληράκι

24/6 & 2/9,  9/9 UAI

UAI

UAI

UAI

UAI

UAI

€1089

€1279

€1299

€1379

€1359

€1249

€1545

€1850

€1885

€1995

€1980

€1805

€1005

€1185

€1205

€1280

€1260

€1160

€219

€219

€219

€229

€219

€219

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1/7, 8/7

15/7

5/8, 12/8, 19/8

22/7, 29/7

26/8

AMADA COLOSSOS RESORT - 5* Side Sea View Family Room, Φαληράκι

24/6 & 2/9, 9/9 UAI

UAI

UAI

UAI

UAI

UAI

€1209

€1419

€1449

€1539

€1519

€1389

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€219

€219

€219

€229

€219

€219

€689

€799

€809

€859

€849

€779

1/7, 8/7

15/7

5/8, 12/8, 19/8

22/7, 29/7

26/8

MITSIS PETIT PALAIS - 4*, Πόλη

24/6 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€769

€869

€889

€789

€719

€1165

€1340

€1360

€1195

€1085

€715

€795

€815

€730

€665

€219

€219

€239

€219

€219

€469

€519

€539

€479

€449

1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7

5/8, 12/8, 19/8

26/8

2/9, 9/9

OCEANIS HOTEL - 4*, Ιξιά

24/6, 1/7, 2/9, 9/9 ΑΙ

ΑΙ

ΑΙ

ΑΙ

ΑΙ

€739

€859

€879

€899

€799

€1070

€1255

€1290

€1305

€1165

€685

€795

€815

€835

€740

€219

€219

€219

€239

€219

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8/7

15/7, 22/7, 29/7

5/8, 12/8, 19/8

26/8

RODOS PALLADIUM - 5*, Φαληράκι

24/6 HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

€969

€999

€1099

€1169

€1149

€1425

€1485

€1645

€1735

€1715

€885

€925

€1015

€1070

€1050

€569

€589

€639

€679

€659

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

1/7, 8/7 & 26/8, 2/9, 9/9

15/7

5/8, 12/8

22/7, 29/7 & 19/8

GRAND HOTEL MITSIS - 5*, Φαληράκι

24/6, 1/7 & 26/8, 2/9 ΑΙ

ΑΙ

ΑΙ

ΑΙ

ΑΙ

€1069

€1159

€1179

€1039

€1129

€1665

€1815

€1835

€1605

€1755

€980

€1065

€1085

€955

€1035

€449

€449

€469

€439

€449

€449

€449

€469

€439

€449

8/7, 15/7, 22/7, 29/7

5/8, 12/8

9/9

19/8

IBISCUS HOTEL - 4*, Πόλη

24/6 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€629

€679

€699

€759

€779

€739

€965

€1050

€1070

€1205

€1225

€1165

€585

€635

€655

€705

€725

€685

€399

€429

€439

€469

€489

€459

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

1/7

8/7, 15/7, 26/8, 2/9, 9/9

29/7 & 19/8

5/8, 12/8

22/7

RHODES BAY HOTEL & SPA - 5* Forest View Room, Ιξιά

24/6, 1/7, 8/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€859

€879

€959

€819

€799

€989

€1250

€1280

€1405

€1195

€1155

€1445

€790

€815

€885

€755

€735

€905

€219

€219

€229

€219

€219

€229

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

15/7, 22/7, 29/7

5/8, 19/8

26/8

2/9, 9/9

12/8

RHODES BAY HOTEL & SPA - 5* Sea View Room, Ιξιά

24/6, 1/7, 8/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€919

€939

€1019

€879

€859

€1049

€1345

€1385

€1505

€1285

€1250

€1545

€845

€865

€940

€810

€785

€965

€219

€219

€229

€219

€219

€229

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

15/7, 22/7, 29/7

5/8, 19/8

26/8

2/9, 9/9

12/8

ELITE SUITES by RHODES BAY - 5* Sea View Suite, Ιξιά

24/6, 1/7, 8/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€1569

€1729

€1789

€1839

€1599

€1529

€1819

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€1435

€1575

€1625

€1665

€1460

€1395

€1650

€219

€219

€219

€219

€219

€219

€229

€219

€219

€219

€219

€219

€219

€229

15/7

22/7, 29/7

12/8

26/8

2/9, 9/9

5/8, 19/8

RHODES BAY HOTEL & SPA - 5* Bungalow/ Family Room, Ιξιά

24/6, 1/7, 8/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€899

€919

€989

€859

€839

€1019

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€219

€219

€229

€219

€219

€229

€219

€219

€229

€219

€219

€229

15/7, 22/7, 29/7

5/8, 19/8

26/8

2/9, 9/9

12/8
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙ

INTERNATIONAL HOTEL - 2*, Πόλη

AFRICA HOTEL - 2*, Πόλη

MANOUSOS HOTEL - 3*, Πόλη

EUROPA HOTEL - 3*, Πόλη

8/7

8/7, 15/7

8/7, 15/7 & 26/8

8/7

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€299

€329

€359

€379

€349

€379

€409

€399

€369

€399

€439

€419

€385

€425

€455

€485

€445

€470

€540

€505

€465

€490

€560

€525

Ν/Α

€320

€345

€355

Ν/Α

€365

€390

€375

Ν/Α

€385

€420

€395

Ν/Α

€269

€269

€279

Ν/Α

€279

€299

€289

Ν/Α

€299

€319

€309

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

15/7, 22/7, 29/7 & 26/8

22/7, 29/7 & 26/8

22/7, 29/7

15/7, 22/7, 29/7 & 26/8

5/8, 12/8, 19/8

5/8, 12/8, 19/8

5/8, 12/8, 19/8

5/8, 12/8, 19/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙ

AGLA HOTEL - 4*, Πόλη

8/7, 15/7, 22/7 HΒ

HΒ

HΒ

€399

€429

€459

€575

€615

€645

€395

€425

€455

€289

€309

€329

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

29/7 & 26/8

5/8, 12/8, 19/8

BLUE HORIZON HOTEL - 4*, Ιαλυσός

8/7, 15/7, 22/7 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€459

€479

€509

€685

€735

€755

€435

€450

€475

€219

€219

€239

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

29/7 & 26/8

5/8, 12/8, 19/8

RHODES BAY HOTEL & SPA - 5*, Ιξιά

8/7, 15/7, 22/7, 29/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€579

€629

€659

€559

€815

€875

€920

€780

€545

€585

€615

€525

€219

€229

€229

€219

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

5/8, 19/8

12/8

26/8

RHODES BAY HOTEL & SPA - 5* Bungalow/ Family Room, Ιξιά

8/7, 15/7, 22/7, 29/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€599

€649

€669

€589

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€219

€229

€229

€219

€219

€229

€229

€219

5/8, 19/8

12/8

26/8

GRAND HOTEL MITSIS - 5*, Φαληράκι

8/7 ΑΙ

ΑΙ

ΑΙ

ΑΙ

€739

€759

€779

€699

€1105

€1125

€1145

€1035

€685

€705

€725

€645

€339

€339

€359

€339

€339

€339

€359

€339

15/7, 22/7, 29/7

5/8, 12/8, 19/8

26/8

ΡΟΔΟΣ
5 μέρες

από €299

Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

Λάρνακα - Ρόδος
Ρόδος - Λάρνακα

12:30 - 13:40
09:30 - 10:35

CY 462
CY 463

ΠΤHΣΕΙΣ:

8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ρόδος - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μία αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg
- Διαμονή για τέσσερα (4) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
 γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Μεταφορές αεροδρόμιο - ξενοδοχείο & ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με πρόγευμα & ένα γεύμα
ΑΙ: All Inclusive | UAΙ: Ultra All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

AMADA COLOSSOS RESORT - 5* Side Sea View Family Room, Φαληράκι

8/7, 15/7 & 26/8 UAI

UAI

UAI

€899

€949

€969

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€359

€379

€399

€359

€379

€399

22/7, 29/7

5/8, 12/8, 19/8

ELITE SUITES by RHODES BAY - 5* Sea View Suite, Ιξιά

8/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€979

€1039

€1119

€1099

€1139

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€905

€955

€1025

€1015

€1045

€219

€219

€219

€219

€229

€219

€219

€219

€219

€229

15/7 & 26/8

5/8, 19/8

22/7, 29/7

12/8

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!
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ΛΕΥΚΑΔΑ
5 μέρες από €489 | 8 μέρες από €559

8 ΜΕΡΕΣ:
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways για Πρέβεζα

5 ΜΕΡΕΣ:
Με απευθείας πτήσεις της TUS Airways για Πρέβεζα

Λάρνακα - Πρέβεζα
Πρέβεζα - Λάρνακα

Λάρνακα - Πρέβεζα
Πρέβεζα - Λάρνακα

14:20 - 16:30
17:30 - 19:30

08:30 - 10:40
13:55 - 15:45

CY 472
CY 473

U8 756
U8 757

ΠΤHΣΕΙΣ:

5 ΜΕΡΕΣ: 9/7, 16/7, 23/7 30/7, 6/8, 13/8, 20/8, 27/8
8 ΜΕΡΕΣ: 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Πρέβεζα - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 20kg και μια χειραποσκευή μέχρι 8kg
- Διαμονή για τέσσερα (4) ή επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της 
 επιλογής σας με γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Μεταφορές αεροδρόμιο - ξενοδοχείο & ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΗΜΕΡΩΝ:

PIROFANI HOTEL - 3 keys, Πόλη

9/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€499

€579

€599

€639

€619

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€475

€525

€540

€565

€550

€409

€409

€409

€429

€409

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

16/7, 23/7

30/7

6/8, 13/8, 20/8

23/8

ELEANA HOTEL - 3*, Νικιάνα

9/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€549

€599

€659

€679

€699

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€605

€635

€680

€695

€715

€379

€379

€379

€379

€399

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

16/7 & 27/8

23/7 & 20/8

30/7

6/8, 13/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AVRA HOTEL - 2* Λυγιά

9/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€489

€519

€549

€570

€615

€635

€460

€480

€505

€369

€369

€389

€399

€419

€439

16, 23, 30/7 & 20, 27/8

6/8, 13/8

ROYAL NYDRI HOTEL - 4 keys, Νυδρί

9/7, 16/7, 27/8 RO

RO

RO

€569

€629

€649

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€419

€419

€449

€419

€419

€449

23/7, 30/7 & 20/8

6/8, 13/8

LEFKAS HOTEL - 3* City View Room, Πόλη

9/7, 16/7, 23/7, 30/7 BB

BB

BB

€579

€649

€619

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€525

€595

€560

€389

€399

€389

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

6/8, 13/8, 20/8

27/8

PORTO LIGIA HOTEL - 3*, Λυγιά

9/7, 16/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€549

€579

€599

€630

€695

€725

€505

€540

€560

€389

€409

€429

€489

€459

€479

23/7, 30/7 & 27/8

6/8, 13/8, 20/8
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΗΜΕΡΩΝ:

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

TESORO HOTEL - 3* Sea View Room, Νικιάνα

9/7 & 27/8 BB

BB

BB

€579

€659

€679

€825

€975

€995

€575

€655

€675

€339

€339

€359

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

16/7, 23/7, 30/7

6/8, 13/8, 20/8

IONIAN BLUE HOTEL - 5* Sea View Room, Νικιάνα

9/7, 16/7, 23/7 BB

BB

BB

BB

€679

€809

€829

€719

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€645

€765

€785

€675

€339

€339

€359

€339

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

30/7

6/8, 13/8, 20/8

27/8

ALIKI HOTEL - 2*, Νικιάνα

9, 16, 23, 30/7 & 27/8 BB

BB

€599

€629

€925

€945

€535

€565

€419

€439

Ν/Α

Ν/Α6/8, 13/8, 20/8

AVRA HOTEL - 2* Λυγιά

5/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€559

€599

€619

€639

€720

€735

€805

€825

€515

€540

€560

€580

€359

€359

€359

€379

€429

€429

€449

€469

12/7 & 23/8

19/7, 26/7

2/8, 9/8, 16/8

TESORO HOTEL - 3* Sea View Room, Νικιάνα

5/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€739

€789

€869

€889

€1160

€1275

€1430

€1450

€735

€785

€865

€885

€339

€339

€339

€359

N/A

N/A

N/A

N/A

12/7 & 23/8

19/7, 26/7

2/8, 9/8, 16/8

IONIAN BLUE HOTEL - 5* Sea View Room, Νικιάνα

5/7, 12/7, 19/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€899

€1039

€1159

€1079

N/A

N/A

N/A

N/A

€845

€965

€1075

€995

€309

€309

€329

€309

N/A

N/A

N/A

N/A

26/7

2/8, 9/8, 16/8

23/8

PORTO GALINI HOTEL - 5*, Νικιάνα

5/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€889

€949

€1039

€1069

€1375

€1505

€1675

€1695

€765

€910

€870

€895

€439

€439

€439

€459

N/A

N/A

N/A

N/A

12/7 & 23/8

19/7, 26/7

2/8, 9/8, 16/8

LEFKAS HOTEL - 3* City View Room, Πόλη Λευκάδας

5/7, 12/7, 19/7, 26/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€749

€799

€849

N/A

N/A

N/A

€650

€695

€745

€399

€419

€439

N/A

N/A

N/A

2/8

9/8, 16/8, 23/8

ALIKI HOTEL - 2*, Νικιάνα

5, 12, 19, 26/7 & 23/8 ΒΒ

ΒΒ

€759

€779

€1340

€1360

€655

€675

€459

€479

N/A

N/A2/8, 9/8, 16/8

PIROFANI HOTEL - 3 keys, Πόλη Λευκάδας

5/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€599

€679

€749

€819

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€550

€605

€645

€695

€439

€439

€439

€459

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

12/7

19/7, 26/7

2/8, 9/8, 16/8, 23/8

PORTO LIGIA HOTEL - 3*, Λυγιά

5/7, 12/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€669

€699

€749

€769

€820

€855

€950

€970

€605

€625

€670

€690

€399

€409

€439

€459

€569

€569

€569

€579

19/7

26/7 & 23/8

2/8, 9/8, 16/8

ROYAL NYDRI HOTEL - 4 keys, Νυδρί

5/7, 12/7 & 23/8 RO

RO

RO

RO

€699

€759

€819

€839

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€449

€449

€459

€469

€449

€449

€459

€469

19/7

26/7

2/8, 9/8, 16/8

ELEANA HOTEL - 3*, Νικιάνα

5/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€679

€699

€809

€929

€909

€769

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€770

€790

€865

€960

€940

€835

€389

€389

€389

€399

€389

€389

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

12/7

19/7

2/8, 9/8, 16/8

26/7

23/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τους καταρράκτες 
στο Νυδρί, ένα από τα πιο γνωστά hot spot της 
Λευκάδας. Θα σας μαγέψουν τα γαλαζοπράσινα 
νερά τους ενώ η εμπειρία θα γίνει ομορφότερη αν 
κολυμπήσετε στην φυσική λίμνη τους.

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

XRLEF2-13-



VILLA AVLI APARTMENTS - 3 keys, Πάργα

5/7, 12/7, 19/7 RO

RO

RO

RO

€569

€589

€699

€679

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€505

€520

€595

€575

€379

€379

€399

€379

€379

€379

€399

€379

26/7

2/8, 9/8, 16/8

23/8

VILLA DIAMOND 2 - 4 keys, Πάργα

5/7, 12/7, 19/7 RO

RO

RO

RO

€599

€699

€719

€639

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€540

€590

€615

€555

€419

€419

€429

€419

€379

€379

€399

€379

26/7

2/8, 9/8, 16/8

23/8

VILLA PERKEMES APARTMENTS - 4 keys, Βάλτος

5/7 RO

RO

RO

RO

RO

€529

€549

€579

€659

€629

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€475

€490

€505

€555

€530

€379

€379

€379

€389

€379

€379

€379

€379

€389

€379

12/7

19/7, 26/7

2/8, 9/8, 16/8

23/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

VILLA CORALLI HOTEL - 3 keys, Πάργα

5/7, 12/7, 19/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€759

€779

€899

€879

N/A

N/A

N/A

N/A

€665

€680

€760

€740

€459

€459

€469

€459

N/A

N/A

N/A

N/A

26/7

2/8, 9/8, 16/8

23/8

PALATINO HOTEL - 4* Sea View Room, Πάργα

5/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€899

€919

€999

€979

N/A

N/A

N/A

N/A

€740

€755

€825

€805

€419

€419

€479

€459

N/A

N/A

N/A

N/A

12/7, 19/7, 26/7

2/8, 9/8, 16/8

23/8

ALFA HOTEL - 4*, Πάργα

5/7, 12/7 & 23/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€1019

€1049

€1069

€1089

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€299

€299

€299

€319

€799

€869

€889

€899

19/7

26/7

2/8, 9/8, 16/8

PARGA BEACH - 5*, Βάλτος

5/7 & 23/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€1289

€1319

€1459

€1479

N/A

N/A

N/A

N/A

€1190

€1215

€1345

€1365

€299

€299

€299

€319

€299

€299

€299

€319

12/7

19/7, 26/7 & 16/8

2/8, 9/8

SAN NECTARIOS HOTEL - 2*, Πάργα

5/7, 12/7, 19/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€649

€719

€769

N/A

N/A

N/A

€590

€630

€665

€459

€459

€469

N/A

N/A

N/A

26/7 & 23/8

2/8, 9/8, 16/8

YELLOW HOUSE - 1*, Πάργα

5/7, 12/7, 19/7, 26/7 RO

RO

RO

€659

€739

€719

N/A

N/A

N/A

€595

€655

€635

€459

€479

€459

€379

€399

€379

2/8, 9/8, 16/8

23/8

CENTRAL HOTEL - 2*, Πάργα

5/7, 12/7, 19/7 RO

RO

RO

RO

€629

€649

€739

€719

N/A

N/A

N/A

N/A

€545

€565

€625

€605

€379

€379

€399

€379

N/A

N/A

N/A

N/A

26/7

2/8, 9/8, 16/8

23/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways για Πρέβεζα

Λάρνακα - Πρέβεζα
Πρέβεζα - Λάρνακα

14:20 - 16:30
17:30 - 19:30

CY 472
CY 473

ΠΤHΣΕΙΣ:

5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Πρέβεζα - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg
- Διαμονή για επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
 γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ΠΑΡΓΑ
8 μέρες

από €529

Ανακαλύψτε τις ομορφιές της περιοχής & 
μετακινηθείτε με ευκολία, ενοικιάζοντας

το δικό σας αυτοκίνητο!

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

XRPAR1 -14-



SIVOTA HOTEL - 4*, Σύβοτα

AELIA SIVOTA HOTEL - 4 keys, Σύβοτα

MEGA AMMOS HOTEL - 3*, Σύβοτα

5/7

5/7, 12/7

5/7

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€639

€659

€669

€659

€719

€689

€679

€739

€709

€729

€819

€699

€789

Ν/Α

Ν/Α

€825

Ν/Α

Ν/Α

€855

Ν/Α

Ν/Α

€875

€895

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€560

€570

€580

€580

€605

€595

€595

€625

€610

€630

€685

€615

€665

€419

€379

€379

€419

€379

€379

€419

€399

€379

€399

€439

€419

€419

Ν/Α

€509

€459

Ν/Α

€549

€459

Ν/Α

€559

€459

€479

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

12/7

19/7, 26/7 & 23/8

12/7

19/7

2/8, 9/8, 16/8

19/7, 26/7 & 23/8

2/8, 9/8, 16/8

2/8, 9/8, 16/8

26/7

23/8

SIVOTA HOTEL - 4* Family Room, Σύβοτα

5/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€789

€839

€869

€999

€889

€979

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€419

€419

€419

€439

€419

€419

€419

€419

€419

€439

€419

€419

12/7

19/7

2/8, 9/8, 16/8

26/7

23/8

SIVOTA DIAMOND - 5*, Σύβοτα

5/7, 12/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€979

€1029

€1059

€989

€1079

€1520

€1605

€1675

€1545

€1695

€860

€895

€915

€870

€935

€419

€419

€419

€419

€439

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

19/7

26/7

23/8

2/8, 9/8, 16/8

FILAKAS HOTEL - 3*, Σύβοτα

5/7, 12/7, 19/7 & 23/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€729

€749

€889

€1025

€1045

€1235

€665

€680

€760

€449

€449

€469

N/A

N/A

N/A

26/7

2/8, 9/8, 16/8

FILAKAS HOTEL - 3* Family Room, Σύβοτα

5/7, 12/7, 19/7 & 23/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€769

€789

€869

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€449

€449

€499

€449

€449

€499

26/7

2/8, 9/8, 16/8

ALBATROS HOTEL - 3*, Σύβοτα

5/7, 12/7 & 23/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€679

€699

€729

€749

€905

€955

€1025

€1045

€585

€605

€625

€645

€409

€409

€409

€429

N/A

N/A

N/A

N/A

19/7

26/7

2/8, 9/8, 16/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways για Πρέβεζα

Λάρνακα - Πρέβεζα
Πρέβεζα - Λάρνακα

14:20 - 16:30
17:30 - 19:30

CY 472
CY 473

ΠΤHΣΕΙΣ:

5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Πρέβεζα - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μία αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg
- Διαμονή για επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
 γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ΣΥΒΟΤΑ
8 μέρες

Ανακαλύψτε τις ομορφιές της περιοχής & 
μετακινηθείτε με ευκολία ενοικιάζοντας το δικό 
σας αυτοκίνητο!

Αν ανήκετε στην κατηγορία των τολμηρών σας 
προτείνουμε ράφτινγκ ή ιππασία στον ποταμό 
Αχέρωντα!

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

από €639
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9/7, 16/7, 23/7 30/7, 6/8, 13/8, 20/8, 27/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Πρέβεζα - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μία αποσκευή μέχρι 20kg και μια χειραποσκευή μέχρι 8kg
- Διαμονή για τέσσερα (4) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
- γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.
- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ΠΤHΣΕΙΣ:

Με απευθείας πτήσεις της TUS Airways για Πρέβεζα

Λάρνακα - Πρέβεζα
Πρέβεζα - Λάρνακα

08:30 - 10:40
13:55 - 15:45

U8 756
U8 757

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

VILLA PERKEMES APARTMENTS - 4 keys, Βάλτος

9/7 RO

RO

RO

RO

RO

€449

€479

€539

€499

€519

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€425

€445

€485

€460

€465

€369

€369

€389

€369

€369

€369

€369

€389

€369

€369

16/7, 23/7

6/8, 13/8, 20/8

30/7

27/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

SIVOTA HOTEL - 4*, Σύβοτα

9/7 BB

BB

BB

BB

BB

€519

€539

€629

€569

€599

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€475

€490

€555

€515

€530

€389

€389

€399

€389

€389

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16/7, 23/7

6/8, 13/8, 20/8

30/7

27/8

VILLA AVLI APARTMENTS- 3 keys, Πάργα

9/7, 16/7, 23/7 RO

RO

RO

RO

€479

€509

€539

€569

N/A

N/A

N/A

N/A

€440

€460

€480

€515

€369

€369

€369

€389

€369

€369

€369

€389

30/7

27/8

6/8, 13/8, 20/8

CENTRAL HOTEL - 2*, Πάργα

9/7, 16/7, 23/7 RO

RO

RO

RO

€519

€539

€559

€589

N/A

N/A

N/A

N/A

€465

€485

€495

€525

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30/7

27/8

6/8, 13/8, 20/8

YELLOW HOUSE - 1*, Πάργα

9/7, 16/7, 23/7 RO

RO

€529

€549

N/A

N/A

€490

€505

€419

€419

€369

€36930/7

RO €589 N/A €540 €439 €3896/8, 13/8, 20/8

RO €569 N/A €520 €419 €36927/8

SAN NECTARIOS HOTEL - 2*, Πάργα

9/7, 16/7, 23/7 & 27/8 BB

BB

BB

€529

€589

€619

N/A

N/A

N/A

€490

€530

€555

€419

€419

€419

N/A

N/A

N/A

30/7

6/8, 13/8, 20/8

AELIA SIVOTA HOTEL - 4 keys, Σύβοτα

9/7 BB

BB

BB

€529

€559

€589

N/A

N/A

N/A

€475

€495

€525

€369

€369

€389

€439

€469

€489

16/7, 23/7, 30/7 & 27/8

6/8, 13/8, 20/8

ALBATROS HOTEL - 3*, Σύβοτα

9/7, 16/7 & 27/8 BB

BB

BB

€539

€569

€599

€670

€735

€760

€485

€515

€545

€389

€389

€399

N/A

N/A

N/A

23/7, 30/7 & 20/8

6/8, 13/8

MEGA AMMOS HOTEL - 3*, Σύβοτα

9/7 BB

BB

BB

€539

€559

€589

€625

€655

€680

€485

€505

€530

€369

€369

€389

€419

€419

€439

16/7, 23/7, 30/7 & 27/8

6/8, 13/8, 20/8

FILAKAS HOTEL - 3*, Σύβοτα

9/7, 16/7, 23/7 & 27/8 BB

BB

BB

€569

€609

€679

€735

€790

€865

€530

€555

€605

€409

€419

€439

N/A

N/A

N/A

30/7

6/8, 13/8, 20/8

SIVOTA DIAMOND - 5*, Σύβοτα

9/7, 16/7 BB

BB

BB

BB

€709

€759

€789

€649

€1020

€1110

€1130

€915

€645

€675

€705

€605

€389

€389

€399

€389

N/A

N/A

N/A

N/A

23/7, 30/7

6/8, 13/8, 20/8

27/8

PALATINO HOTEL - 4* Sea View Room, Πάργα

9/7, 16/7, 23/7 BB

BB

BB

€679

€699

€739

N/A

N/A

N/A

€580

€595

€635

€389

€409

€439

N/A

N/A

N/A

30/7 & 27/8

6/8, 13/8, 20/8

ΠΑΡΓΑ ΣΥΒΟΤΑ
5 μέρες 5 μέρες

από €449 από €519

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!
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DALUZ BOUTIQUE HOTEL - 4* Classic Rooms, Πρέβεζα

5/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€699

€729

€769

€789

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€825

€845

€870

€890

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

12/7

19/7, 26/7 & 23/8

2/8, 9/8, 16/8

DALUZ BOUTIQUE HOTEL - 4* Family Rooms, Πρέβεζα

5/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€809

€849

€899

€929

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€319

€319

€319

€339

€489

€489

€489

€509

12/7

19/7, 26/7 & 23/8

2/8, 9/8, 16/8

DIONI BOUTIQUE HOTEL - 3*, Πρέβεζα

5/7, 12/7, 19/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€759

€769

€869

€849

€1115

€1145

€1310

€1290

€640

€655

€720

€695

€369

€369

€389

€369

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

26/7

2/8, 9/8, 16/8

23/8

DIONI BOUTIQUE HOTEL - 3*, Πρέβεζα

9/7, 16/7, 23/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€599

€619

€669

€649

€805

€850

€915

€895

€530

€550

€585

€560

€369

€369

€389

€369

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

30/7

6/8, 13/8, 20/8

27/8

PREVEZA CITY HOTEL - 2*, Πρέβεζα

5/7, 12/7, 19/7, 26/7 ΒΒ

ΒΒ

€639

€699

€870

€1015

€555

€605

€369

€389

Ν/Α

Ν/Α2/8, 9/8, 16/8, 23/8

MARGARONA ROYAL HOTEL - 3* Classic Rooms, Πρέβεζα

9, 16, 23, 30/7 & 27/8 ΒΒ

ΒΒ

€569

€599

€720

€735

€515

€535

€399

€419

Ν/Α

Ν/Α6/8, 13/8, 20/8

DALUZ BOUTIQUE HOTEL - 4* Classic Rooms, Πρέβεζα

9/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€569

€599

€619

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€635

€660

€680

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

16/7, 23/7, 30/7 & 27/8

6/8, 13/8, 20/8

MARGARONA ROYAL HOTEL - 3* Classic Rooms, Πρέβεζα

5, 12, 19, 26/7 & 23/8 ΒΒ

ΒΒ

€719

€739

€975

€995

€620

€640

€419

€439

Ν/Α

Ν/Α2/8, 9/8, 16/8

MARGARONA ROYAL HOTEL - 3* Superior Rooms, Πρέβεζα

5, 12, 19, 26/7 & 23/8 ΒΒ

ΒΒ

€789

€809

€1115

€1135

€665

€685

€419

€439

Ν/Α

Ν/Α2/8, 9/8, 16/8

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΗΜΕΡΩΝ:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΗΜΕΡΩΝ:

8 ΜΕΡΕΣ:
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

5 ΜΕΡΕΣ:
Με απευθείας πτήσεις της TUS Airways

Λάρνακα - Πρέβεζα
Πρέβεζα - Λάρνακα

Λάρνακα - Πρέβεζα
Πρέβεζα - Λάρνακα

14:20 - 16:30
17:30 - 19:30

08:30 - 10:40
13:55 - 15:45

CY 472
CY 473

U8 756
U8 757

ΠΤHΣΕΙΣ:

5 ΜΕΡΕΣ: 9/7, 16/7, 23/7 30/7, 6/8, 13/8, 20/8, 27/8
8 ΜΕΡΕΣ: 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Πρέβεζα - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 20kg και μια χειραποσκευή μέχρι 8kg
- Διαμονή για τέσσερα (4) ή επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της 
 επιλογής σας με γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Μεταφορές αεροδρόμιο - ξενοδοχείο & ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ΠΡΕΒΕΖΑ
5 μέρες από €529 | 8 μέρες από €639

PREVEZA CITY HOTEL - 2*, Πρέβεζα

9/7, 16/7, 23/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€529

€549

€579

€665

€685

€725

€485

€505

€525

€369

€369

€389

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

30/7 & 27/8

6/8, 13/8, 20/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

MARGARONA ROYAL HOTEL - 3* Superior Rooms, Πρέβεζα

9, 16, 23, 30/7 & 27/8 ΒΒ

ΒΒ

€619

€639

€795

€815

€545

€565

€399

€419

Ν/Α

Ν/Α6/8, 13/8, 20/8

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

XRPVK1XRPVK2 -17-





STRATOS HOTEL - 3* Άφυτος, Κασσάνδρα

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€559

€599

€619

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€440

€465

€485

€219

€219

€239

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

14/7, 21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 14/8, 18/8

OLYMPIC BIBIS - 3*, Μεταμόρφωση, Σιθωνία

7/7 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€629

€659

€679

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€565

€595

€620

€289

€299

€319

€369

€389

€409

14/7, 21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

FLEGRA PALACE - 4* Πευκοχώρι, Κασσάνδρα

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€619

€689

€749

€769

€970

€1040

€1095

€1115

€685

€750

€795

€815

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

14/7 & 25/8

21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

AMMON ZEUS - 5*, Καλλιθέα, Κασσάνδρα

7/7 HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

HΒ

€1099

€1219

€1259

€1289

€1309

€1179

€1915

€2115

€2205

€2265

€2285

€2050

€955

€1045

€1085

€1110

€1130

€1015

€219

€219

€219

€219

€239

€219

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

14/7 & 18/8

21/7 

28/7

4/8, 11/8

25/8

ACROTEL ELEA BEACH HOTEL - 4* Ακτή Ελιάς, Σιθωνία

7/7, 14/7 & 25/8 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€679

€829

€849

€809

€1065

€1370

€1390

€1305

€635

€765

€785

€745

€219

€219

€239

€219

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

21/7, 28/7

4/8 , 11/8

18/8

ACROTEL ELEA BEACH HOTEL - 4* Family Room, Ακτή Ελιάς, Σιθωνία

7/7, 14/7 & 25/8 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€739

€939

€959

€899

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€685

€865

€885

€835

€219

€219

€239

€219

€469

€569

€589

€559

21/7, 28/7

4/8 , 11/8

18/8

ACROTEL ATHENA PALLAS - 5*, Ακτή Ελιάς, Σιθωνία

7/7, 14/7 & 25/8 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€869

€1059

€1079

€1029

€1505

€1805

€1825

€1765

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

21/7, 28/7

4/8, 11/8

18/8

BLUE DOLPHIN HOTEL - 4*, Μεταμόρφωση, Σιθωνία

7/7 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€879

€939

€959

€779

€1005

€1095

€1115

€885

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€219

€219

€239

€219

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

14/7, 21/7, 28/7 & 18/8

4/8, 11/8

25/8

PHILOXENIA HOTEL - 4* Family Room, Ψακούδια, Σιθωνία

7/7 & 25/8 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€749

€849

€889

€909

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

€219

€219

€219

€239

€219

€219

€219

€239

14/7 & 18/8

21/7, 28/7 

4/8, 11/8

ALKYONIS HOTEL - 2*, Νέα Καλλικράτεια, Κασσάνδρα

7, 14, 21, 28/7 & 25/8 ΒΒ

ΒΒ

€529

€549

€745

€765

€490

€505

€409

€429

Ν/Α

Ν/Α4/8, 11/8, 18/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Με πτήσεις της Cyprus Airways για Θεσσαλονίκη

Λάρνακα - Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη - Λάρνακα

12:50 - 14:50
15:50 - 17:50

CY 426
CY 427

ΠΤHΣΕΙΣ:

7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg
- Διαμονή για επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
 γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
8 μέρες

από €529

Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Χαλκιδικής & 
μετακινηθείτε με ευκολία, ενοικιάζοντας το δικό 
σας αυτοκίνητο!

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!
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KAMARELLA STUDIOS - 3 keys, Καμάρι

11/7, 18/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€479

€499

€529

€575

€655

€675

€440

€460

€485

€359

€359

€379

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

25/7 & 22/8, 29/8

1/8, 8/8, 15/8

ALEXANDRA HOTEL - 2*, Καμάρι

11/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€449

€479

€499

€605

€635

€655

€420

€440

€460

€359

€369

€389

€359

€369

€389

18/7, 25/7 & 22/8, 29/8

1/8, 8/8, 15/8

AEGEAN VIEW HOTEL - 4* Family Room, Καμάρι

11/7 RO

RO

RO

€589

€669

€699

N/A

N/A

N/A

€520

€575

€605

€379

€379

€399

€379

€379

€399

18/7, 25/7 & 22/8, 29/8

1/8, 8/8, 15/8

AEGEAN VIEW HOTEL - 4*, Καμάρι

11/7 RO

RO

RO

€559

€649

€679

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€379

€379

€399

N/A

N/A

N/A

18/7, 25/7 & 22/8, 29/8

1/8, 8/8, 15/8

NARKISSOS HOTEL - 2*, Καμάρι

11/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€439

€459

€499

€519

€555

€605

€655

€690

€415

€435

€465

€485

€369

€399

€399

€429

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

18/7, 25/7 & 29/8

1/8, 22/8

8/8, 15/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
5 μέρες από €439 | 8 μέρες από €559

Λάρνακα - Σαντορίνη
Σαντορίνη - Λάρνακα

13:50 - 15:20
09:45 - 11:05

CY 470
CY 471

Λάρνακα - Σαντορίνη
Σαντορίνη - Λάρνακα

13:50 - 15:20
16:20 - 17:40

CY 470
CY 471

8 ΜΕΡΕΣ:
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

5 ΜΕΡΕΣ:
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

ΠΤHΣΕΙΣ:

11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Σαντορίνη - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg
- Διαμονή για τέσσερα (4) ή επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της 
 επιλογής σας με γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Μεταφορές αεροδρόμιο - ξενοδοχείο & ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΗΜΕΡΩΝ:

Δε γίνεται να επισκεφθείς τη Σαντορίνη και να μη 
δοκιμάσεις τη διάσημη φάβα της. Το τοπικό αυτό 
όσπριο μπορείς να το βρεις από την κλασσική 
εκδοχή της έως την πολύ gourmet.
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ΚΑΜΑRI BEACH HOTEL - 3*, Καμάρι

11/7 & 29/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€649

€709

€729

€860

€995

€1015

€605

€660

€680

€439

€489

€509

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

18/7, 25/7 & 22/8

1/8, 8/8, 15/8

AMBIENCE SUITES - 2*, Φηροστεφάνι

11, 18, 25/7 & 22, 29/8 ΒΒ

BB

€699

€719

N/A

N/A

€655

€675

N/A

N/A

N/A

N/A1/8, 8/8, 15/8

DEADALUS HOTEL - 5*, Φηρά

11/7, 18/7, 25/7 ΒΒ

BB

BB

BB

€799

€899

€869

€849

€1090

€1305

€1285

€1235

€675

€780

€755

€735

€459

€549

€529

€509

N/A

N/A

N/A

N/A

1/8, 8/8, 15/8

22/8

29/8

LOUCAS HOTEL - 3* Superior Room, Φηρά

11, 18, 25/7 & 22, 29/8 ΒΒ

BB

€979

€999

N/A

N/A

€825

€845

€499

€519

N/A

N/A1/8, 8/8, 15/8

ΤΗΕ ΜΑJESTIC HOTEL - 5* Φηρά

11, 18, 25/7 & 22, 29/8 ΒΒ

BB

€1039

€1059

€1695

€1715

€835

€855

€429

€449

N/A

N/A1/8, 8/8, 15/8

NEW HAROULA HOTEL - 3*, Φηρά

11, 18, 25/7 & 22, 29/8 ΒΒ

BB

€599

€619

€820

€840

€545

€565

€429

€449

N/A

N/A1/8, 8/8, 15/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

NARKISSOS HOTEL - 2*, Καμάρι

11/7 & 29/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€559

€589

€649

€679

€775

€840

€930

€985

€525

€550

€595

€625

€449

€479

€489

€519

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

18/7, 25/7

1/8, 22/8

8/8, 15/8

KAMARELLA STUDIOS - 3 keys, Καμάρι

11/7, 18/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€629

€649

€699

€669

€795

€875

€955

€935

€555

€570

€615

€585

€419

€419

€439

€419

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

25/7

1/8, 8/8, 15/8

22/8, 29/8

ΚΑΜΑRI BEACH HOTEL - 3*, Καμάρι

11/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€949

€1019

€1049

€989

€919

€1355

€1520

€1550

€1455

€1295

€865

€940

€970

€910

€840

€579

€639

€659

€619

€559

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

18/7, 25/7

1/8, 8/8, 15/8

22/8

29/8

ALEXANDRA HOTEL - 2*, Καμάρι

11/7 & 29/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€599

€619

€639

€865

€895

€915

€535

€555

€575

€419

€429

€449

€419

€429

€449

18/7, 25/7 & 22/8

1/8, 8/8, 15/8

DAEDALUS HOTEL - 5*, Φηρά

11/7, 18/7, 25/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€1159

€1329

€1219

€1695

€2055

€1840

€965

€1130

€1025

€579

€729

€639

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

1/8, 8/8, 15/8, 22/8

29/8

AEGEAN VIEW HOTEL - 4*, Καμάρι

11/7 RO

RO

RO

€779

€919

€939

N/A

N/A

N/A

€695

€790

€810

€459

€459

€479

N/A

N/A

N/A

18/7, 25/7 & 22/8, 29/8

1/8, 8/8, 15/8

DROSSOS HOTEL - 4*, Περίσσα

11, 18, 25/7 & 22, 29/8 ΒΒ

BB

€799

€819

€1265

€1285

€725

€745

€579

€599

N/A

N/A1/8, 8/8, 15/8

AMBIENCE SUITES - 2*, Executive Room, Φηροστεφάνι

11, 18, 25/7 & 22, 29/8 ΒΒ

BB

€1119

€1139

N/A

N/A

€940

€960

€589

€599

N/A

N/A1/8, 8/8, 15/8

LOUCAS HOTEL - 3*, Superior Room, Φηρά

11, 18, 25/7 & 22, 29/8 ΒΒ

BB

€1499

€1519

N/A

N/A

€1225

€1245

€669

€689

N/A

N/A1/8, 8/8, 15/8

ΤΗΕ ΜAJESTIC HOTEL - 5*, Φηρά

11, 18, 25/7 & 22, 29/8 ΒΒ

BB

€1599

€1629

€2760

€2790

€1255

€1285

€539

€559

N/A

N/A1/8, 8/8, 15/8

NEW HAROULA HOTEL - 3*, Φηρά

11, 18, 25/7 & 22, 29/8 ΒΒ

BB

€839

€859

€1225

€1245

€740

€760

€539

€559

N/A

N/A1/8, 8/8, 15/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΗΜΕΡΩΝ:

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

XRJSI1-21-



ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ

PELICAN TOWN ART - 2*, Χώρα

10/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€919

€1019

€1039

€979

€1535

€1735

€1755

€1655

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

17/7, 24/7, 31/7

7/8, 14/8, 21/8

28/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ

PELICAN TOWN ART - 2*, Χώρα

6/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€629

€669

€709

€729

€955

€1035

€1115

€1135

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

13/7

20/7, 27/7 & 24/8

3/8, 10/8, 17/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ

OLIA HOTEL - 3*, Τούρλος

6/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€629

€659

€759

€739

€920

€980

€1195

€1175

€545

€570

€635

€615

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

13/7, 20/7, 27/7

3/8, 10/8, 17/8

24/8

ΖΑΝΝΙS HOTEL - 2*, Χώρα

6/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€639

€719

€759

€799

€819

€935

€1095

€1175

€1250

€1270

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

13/7

20/7

27/7 & 24/8

3/8, 10/8, 17/8

PETATSOS TOWN HOTEL - 3*, Χώρα

6, 13, 20, 27/7 & 24/8 ΒΒ

ΒΒ

€869

€889

€1395

€1415

€780

€805

€589

€6093/8, 10/8, 17/8

SEMELI HOTEL - 5*, Χώρα

6, 13, 20, 27/7 & 24/8 ΒΒ

ΒΒ

€1429

€1449

€2565

€2585

€1115

€1135

€399

€4193/8, 10/8, 17/8

YIANNAKI HOTEL - 4*, Παραλία Όρνου

6/7, 13/7 & 24/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€839

€959

€989

€1265

€1470

€1495

€760

€860

€890

€569

€629

€649

20/7, 27/7

3/8, 10/8, 17/8

ΖΑΝΝΙS HOTEL - 2*, Χώρα

10/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€979

€1099

€1169

€1189

€1575

€1815

€1965

€1985

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

17/7

24/7, 31/7 & 28/8

7/8, 14/8, 21/8

OLIA HOTEL - 3*, Τούρλος

10/7, 17/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€939

€979

€1069

€1089

€1495

€1595

€1835

€1855

€770

€795

€855

€875

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

24/7 & 28/8

31/7

7/8, 14/8, 21/8

PELICAN BAY ART HOTEL - 4* Side Sea View Room, Πλατύς Γιαλός

10/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€1029

€1199

€1219

€989

€1610

€1915

€1935

€1550

€955

€1105

€1125

€925

€659

€749

€769

€649

17/7, 24/7, 31/7

7/8, 14/8, 21/8

28/8

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Μύκονος - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μία αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg
- Διαμονή για τέσσερα (4) ή επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της 
 επιλογής σας με γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ΜΥΚΟΝΟΣ
5 μέρες από €629 / 8 μέρες από €919

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΗΜΕΡΩΝ:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΗΜΕΡΩΝ:

8 ΜΕΡΕΣ:
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

5 ΜΕΡΕΣ:
Με απευθείας πτήσεις της  Cyprus Airways

Λάρνακα - Μύκονος
Μύκονος - Λάρνακα

Λάρνακα - Μύκονος
Μύκονος - Λάρνακα

19:50 - 21:20
22:15 - 23:35

05:05 - 06:35
22:15 - 23:35

CY 474
CY 475

CY 474
CY 475

ΠΤHΣΕΙΣ:

5 ΜΕΡΕΣ: 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8, 24/8
8 ΜΕΡΕΣ: 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

XRJMK2 XRJMK1-22-



Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Ελούντα & Άγιος Νικόλαος

SELENA HOTEL - 3* Sea View Room, Κάτω Ελούντα

7/7 & 25/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€599

€649

€669

€795

€865

€885

€575

€605

€625

€279

€279

€299

N/A

N/A

N/A

14/7, 21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

SELENA HOTEL - 3* Family Room, Κάτω Ελούντα

7/7 & 25/8 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€639

€679

€699

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€279

€279

€299

€439

€459

€479

14/7, 21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

APOLLON HOTEL - 3*, Άγιος Νικόλαος

7/7, 14/7, 21/7, 28/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€659

€679

€629

€875

€895

€845

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4/8, 11/8, 18/8

25/8

MIRAMARE RESORT & SPA - 4*, Άγιος Νικόλαος

7/7 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€849

€1059

€1089

€1255

€1840

€1870

N/A

N/A

N/A

€279

€279

€299

N/A

N/A

N/A

14/7, 21/7, 28/7 & 25/8

4/8, 11/8, 18/8

ELOUNDA BAY PALACE - 5*, Κάτω Ελούντα

7/7 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€1499

€1579

€1809

€1729

€1659

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€769

€789

€899

€859

€829

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7 & 25/8

28/7 & 4/8, 11/8

21/7

18/8

OLYMPIC PALLADIUM - 3*, Πόλη Ρεθύμνου

7/7 BΒ

BΒ

BΒ

€499

€619

€589

€695

€955

€935

€475

€535

€540

€379

€399

€379

N/A

N/A

N/A

14/7, 4/8, 11/8, 18/8

21/7, 28/7 & 25/8

ΤΗΕΑRTEMIS PALACE - 4*, Πόλη Ρεθύμνου

7/7 & 25/8 ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

ΗΒ

€799

€819

€859

€839

€1080

€1105

€1145

€1125

€745

€765

€805

€785

€279

€279

€299

€279

N/A

N/A

N/A

N/A

14/7

4/8, 11/8, 18/8

21/7, 28/7 

OLYMPIC HOTEL - 3*, Πόλη

7, 14, 21, 28/7 & 25/8 ΒΒ

ΒΒ

€569

€589

€765

€785

€520

€540

€249

€269

€419

€4394/8, 11/8, 18/8

CAPSIS ASTORIA - 4*, Πόλη

7, 14, 21, 28/7 & 25/8 ΒΒ

ΒΒ

€649

€669

€965

€985

€545

€565

€329

€349

€329

€3494/8, 11/8, 18/8

AQUILA ATLANTIS - 5*, Πόλη

7, 14, 21, 28/7 & 25/8 ΒΒ

ΒΒ

€719

€739

€1015

€1035

€645

€665

€249

€269

N/A

N/A4/8, 11/8, 18/8

ARGABELLA HOTEL - 3*, Χερσόνησος

7/7 ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ

€499

€519

€579

€599

€549

€690

€705

€825

€845

€770

€480

€495

€545

€565

€515

€369

€369

€409

€429

€399

€369

€369

€409

€429

€399

14/7

21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

25/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΠΛΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΡΗΤΗ
8 μέρες

από €499

Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

Λάρνακα - Ηράκλειο
Ηράκλειο - Λάρνακα

18:05 - 19:35
20:35 - 21:55

CY 460
CY 461

ΠΤHΣΕΙΣ:

7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ:

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ηράκλειο - Λάρνακα
- Φόρους Αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg
- Διαμονή για επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
 γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.

- Ασφάλεια Ταξιδιού

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα 
- της επιλογής σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

RO: Μόνο Διαμονή | BB: Διαμονή με πρόγευμα | HB: Διαμονή με
πρόγευμα & ένα γεύμα | ΑΙ: All Inclusive | Ν/Α: Μη διαθέσιμο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

Περισσότερες επιλογές &
πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας!

XRHER1

XRRTH
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1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
και πτήση για Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή 
και αναχώρηση για Τρίκαλα, με ενδιάμεση 
στάση για γεύμα. Άφιξη το απόγευμα. Τα 
Τρίκαλα είναι μια όμορφη πόλη που το 
μεγαλύτερο μέρος της είναι πεζοδρομημένο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ακολουθεί 
περιήγηση της πόλης. Θα  δούμε την Κεντρική 
Γέφυρα, το Φρούριο της πόλης, το Κουρσούμ 
Τζαμί, την παλιά πόλη που αποτελείται από 
τις συνοικίες Βαρούσι και Μανάβικα, τον 
σιδηροδρομικό σταθμό, το δικαστικό μέγαρο 
και την μεταλλική γέφυρα του Ληθαίου 
ποταμού και θα καταλήξουμε στο κέντρο της 
πόλης.  Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΕΛΑΤΗ 
- ΠΥΛΗ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα Μετέωρα, ένα 
τοπίο που μαγεύει με τους φυσικούς βράχους 
και τα μονατήρια που βρίσκονται στις παρυφές 
των βράχων. Χρόνος για να επισκεφτούμε 
μια από τις μονές και για να απολαύσουμε 
την μαγευτική θέα. Κατηφορίζουμε προς 
το Καστράκι με την ιδιαίτερη θέα προς 
τους πρώτους βράχους των Μετεώρων. 
Συνεχίζουμε για την Καλαμπάκα και χρόνος 
ελεύθερος για γεύμα και για επίσκεψη στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών 
ως επίσης και σ΄ένα εργαστήρι Βυζαντινών 
εικόνων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Νωρίς το απόγευμα οδεύουμε προς τα 
πανέμορφα θέρετρα της Πίνδου,  Πύλη και 
Ελάτη, με τα παραδοσιακά αρχοντικά, τα 
πλακόστρωτα σοκάκια να βρίσκονται γύρω 
από τις κεντρικές πλατείες. Επιστροφή στα 
Τρίκαλα και το βράδυ σας προτείνουμε να 
απολαύσετε τα μεζεδάκια στις ταβέρνες του 
κέντρου των Τρικάλων. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ - ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ - ΒΟΛΟΣ
Μετά το πρόγευμα αποχαιρετούμε τα Τρίκαλα 
και κατευθυνόμαστε προς την τεχνητή λίμνη 
Πλαστήρα. Πρώτη στάση θα κάνουμε στο 
Μοναστήρι της Παναγιάς της Κορώνας, η μονή 
χτίστηκε από τον Αυτοκράτορα Ιωάννη Κομνηνό 
Β΄στις αρχές του 12ου και συνεχίζουμε προς το 
παραλίμνιο χωριό Λαμπερό και το πανέμορφο 
Νεοχώρι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
γεύμα. Τελικός προορισμός μας για σήμερα, ο 
Βόλος. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ θα περπατήσουμε στο παραλιακό 
μέτωπο με τα γραφικά μαγαζιά και τα 

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

GQ 607   
GQ 606

08:00 - 09:45 
22:10 - 23:55 

Με πτήσεις της Sky Express

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

8/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€679

€709

€749

ΔΙΠΛΟ

€925

€955

€995

ΠΑΙΔΙ

€499

€529

€569

15/7, 22/7, 29/7

5/8, 12/8, 19/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
- Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* 
-  στα Τρίκαλα.
- Διαμονή για 3 βράδια σε κεντρικό, πλήρως 
 ανακαινισμένο ξενοδοχείο 3* superior στο Βόλο.
- Διαμονή για 1 βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 
 στην Αθήνα.
- Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές 
 κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Κρουαζιέρα στη Σκίαθο.
- Εισιτήρια καραβιού από Γλύφα - Αγιόκαμπο.
- Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΤΡΙΚΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ-ΣΚΙΑΘΟΣ      
7 μέρες
Τρίκαλα - Μετέωρα - Πύλη - Ελάτη - Λίμνη Πλαστήρα - Βόλος - Πήλιο - Σκίαθος - 
Εύβοια - Χαλκίδα - Αθήνα 

από €679

περίφημα τσιπουράδικα με τους ξεχωριστούς 
θαλασσινούς μεζέδες. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Αχίλλειο  απ’ 
όπου  θα πάρουμε το καράβι για την κρουαζιέρα 
μας, απολαμβάνοντας κατά τη διαδρομή τις 
γραφικές ακτές της βόρειας Εύβοιας και την 
νότια πλευρά του Πηλίου. Άφιξη στην πόλη της 
Σκιάθου. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουμε 
το νησί του Παπαδιαμάντη και να απολαύσουμε 
τη βόλτα μας στα γραφικά δρομάκια του. Στη 
συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο καράβι μας με 
προορισμό τις Κουκουναριές, τη μεγαλύτερη 
και ομορφότερη παραλία της Σκιάθου για 
να απολαύσουμε το μπάνιο μας. Κατά την 
επιστροφή στο καράβι γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις που όλοι οι επιβάτες μπορούν 
να διασκεδάσουν μέχρι την άφιξη στο λιμάνι. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Βόλο. 
Χαρείτε τη μαγεία της νυκτερινής ζωής του 
Βόλου. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ
Μετά το πρόγευμα θα ανηφορίσουμε στο 
πανέμορφο Πήλιο, στο βουνό των Κενταύρων. 
Εδώ που σμίγει η μυθολογία, η ιστορία, η 
παράδοση, ο πολιτισμός, οι φυσικές ομορφιές 
και προσφέρουν στον ταξιδιώτη μοναδικές 
εικόνες. Θα περιηγηθούμε στα παραδοσιακά 
χωριά, Πορταριά, Μακρινίτσα, Χάνια και 
στο χωριό Κισσός με την εντυπωσιακή 
εκκλησία της Αγίας Μαρίνας με εξαιρετικές 
τοιχογραφίες και το σχολείο που δίδαξε 
ο Ρήγας Φερραίος. Επιστροφή στο Βόλο 
και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΒΟΛΟΣ - ΕΥΒΟΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Αθήνα. Θα 
περάσουμε στο νησί της Εύβοιας, από τη Γλύφα 
προς τον Αγιόκαμπο και θα συνεχίσουμε για 
τη λουτρόπολη της Αιδηψού και στο Προκόπι 
όπου θα προσκυνήσουμε το ολόσωμο σκήνωμα 
του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Επόμενη στάση 
μας η όμορφη πόλη της Χαλκίδας. Τελικός  
προορισμός η Αθήνα όπου φτάνουμε το 
απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για να 
κάνετε τις αγορές σας ή να απολαύσετε το 
καφεδάκι σας. Αργά το απόγευμα μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής.

XRTRI -24-



1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - 
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΡΙΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
και πτήση για Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση για την Πελοπόννησο. Στάση 
θα κάνουμε στον Ισθμό και στη συνέχεια 
στο ιστορικό Ναύπλιο. Θα επισκεφτούμε 
το επιβλητικό κάστρο Παλαμήδι και θα 
περπατήσουμε στην Παλιά Πόλη, για να δούμε 
την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, το κτίριο 
που έγινε η δολοφονία του πρώτου Έλληνα 
κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, την επιβλητική 
Πλατεία Συντάγματος με τα δύο τούρκικα τζαμιά, 
ένα από τα οποία χρησιμοποιήθηκε για συνέδρια 
της πρώτης βουλής των Ελλήνων και το σήμα 
κατατεθέν της πόλης, το Μπούρτζι.  Χρόνος 
ελεύθερος και συνεχίζουμε για την Τρίπολη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Το βράδυ θα περπατήσουμε μέχρι 
την κεντρική Πλατεία Άρεως. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ - 
ΒΥΤΙΝΑ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Σπήλαιο 
Λιμνών. Ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης όπου 
εκτός από τους λαβυρινθώδεις διαδρόμους, 
τις μυστηριώδεις στοές σχηματίζονται και  
μοναδικές λίμνες. Προαιρετική επίσκεψη και 
συνεχίζουμε για το Πλανητέρο, το πιο μαγευτικό 
πλατανόδασος της Ελλάδας σε ένα ασύγκριτης 
ομορφιάς χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω 
από το πανέμορφο πλατανοδάσος των πηγών 
του Αροάνιου ποταμού, είναι γνωστό για τους 
πολλούς νερόμυλους και τα ιχθυοτροφεία που 
διαθέτει. Θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό 
μας γεύμα και από εκεί αναχώρηση για 
την Βυτίνα, το πιο ζωντανό και τουριστικά 
αναπτυγμένο κεφαλοχώρι του Μαινάλου. Θα 
μας υποδεχτεί με την μοναδική εκκλησία του 
Αγίου Τρύφωνα στην πλατεία του και χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στην Τρίπολη.

3η μέρα: ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - 
ΝΕΑΠΟΛΗ
Πρόγευμα και κατευθυνόμαστε προς την Σπάρτη, 
που έχει μείνει γνωστή στην παγκόσμια ιστορία 
για τη στρατιωτική δύναμη, την πειθαρχία, τον 
ηρωισμό και το μύθο με την αρπαγή της Ωραίας 
Ελένης από τον Πάρη. Θα επισκεφτούμε το 
Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού 
και συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του 
Μυστρά που σήμερα είναι ερειπωμένος, αν και 
έχουν αναστηλωθεί ορισμένα κτίσματα όπως 
παλάτια. Χρόνος ελεύθερος και οδεύουμε προς 
την νοτιότερη πόλη της ηπειρωτικής Ελλάδας, 
στη Νεάπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

17/7, 28/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€759

€789

€819

ΔΙΠΛΟ

€975

€1005

€1045

ΠΑΙΔΙ

€579

€609

€639

24/7, 31/7

7/8, 14/8, 21/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 
- μέχρι 10 κιλά
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* 
- superior στην Τρίπολη.
- Διαμονή για 3 βράδια σε παραθαλάσσιο 
- ξενοδοχείο 3* superior στη Νεάπολη.
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 
- 4* στην Αθήνα.
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
- Τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο της Νεάπολης.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κύθηρα.
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ελαφόνησο.
- Έμπειρος αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια 
- του ταξιδιού.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 
υπηρεσία.

ΜΑΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΥΘΗΡΑ & ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ | 8 μέρες
Ισθμός Κορίνθου - Ναύπλιο - Τρίπολη - Σπήλαιο Λιμνων - Πλανητερό - Βυτίνα - Τρίπολη - Σπάρτη - 
Μυστράς - Νεάπολη - Κύθηρα - Μονεμβασιά - Ελαφόνησος - Γύθειο - Καρδαμύλη - Καλαμάτα - Αθήνα

 από €759

χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΚΥΘΗΡΑ
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα Κύθηρα. 
Με καράβι θα περάσουμε σε μια ώρα στα 
πανέμορφα Κύθηρα, που κρύβουν μεγαλοπρεπή 
κάστρα, ορεινά χωριά και δαντελωτές ακτές. 
Το θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων είναι 
βαθιά ριζωμένο, αφού εδώ υπάρχουν περίπου 350 
εκκλησίες, ξωκλήσια και ιστορικά μοναστήρια. 
Περιήγηση των Κυθήρων και συνεχίζουμε για το 
σημαντικότερο προσκύνημα του νησιού την Ιερά 
Μονή Παναγίας Μαρτιδιώτισσας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την καστροπολιτεία 
της Μονεμβασιάς. Φθάνοντας μπροστά στα 
μάτια μας εμφανίζεται η ανεπανάληπτη εικόνα 
του βράχου της Μονεμβασιάς. Αξέχαστες οι 
εντυπώσεις από την περιδιάβαση στην Παλιά 
Πόλη. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
λιμανάκι της Νεάπολης όπου με καραβάκι 
θα περάσουμε στην Ελαφόνησο. Η φύση μας 
μαγεύει στο γραφικό αυτό ψαρονήσι, με τις 
παγκοσμίως γνωστές παραλίες. Χρόνος για 
μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική 
εμπειρία στην Μάνη. Πρώτη στάση θα κάνουμε 
στο Γύθειο, ένα από τα ωραιότερα παραλιακά 
χωριά της Λακωνικής Μάνης. Ελεύθερος χρόνος 
και ανηφορίζουμε προς την Καρδαμύλη όπου 
θα δούμε τα χωριά της Μεσσηνιακής Μάνης 
διάσπαρτα με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας. 
Άφιξη στην Καρδαμύλη και ελεύθερος χρόνος. 
Επόμενη στάση η Καλαμάτα. Περιήγηση στα 
κυριότερα αξιοθέατα της και συνεχίζουμε 
για την Αθήνα. Άφιξη αργά το απόγευμα, 
τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος.

7η μέρα: ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη στη 
διάθεσή σας. Σας προτείνουμε να κάνετε τα 
ψώνια σας από την όμορφη αγορά της Αθήνας 
και να περπατήσετε κοντά στο λόφο της 
Ακρόπολης όπου είναι οι παλιές γειτονιές της 
Αθήνας, Πλάκα, Ψυρρή και Θησείο οι οποίες 
προσφέρουν και καλό φαγητό.

8η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο 
Αθηνών και πτήση για Λάρνακα. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

CY 310 
CY 311

09:00 - 10:40  
11:40 - 13:15

Με πτήσεις της Cyprus Airways

ΠΤΗΣΕΙΣ

XRGRE1-25-

Γνωρίζατε ότι η Ελαφόνησος 
αντλεί το όνομα της από την 
ύπαρξη κόκκινων ελαφιών 
στην αρχαιότητα; Αναφορές 
μιλούν για πλούσιο κυνήγι και 
πολλά ιερά της Θεάς Άρτεμις 
στην περιοχή.



1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΜΕΝΑ 
ΒΟΥΡΛΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΓΕΦΥΡΑ 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή 
και άμεση αναχώρηση για τα Καμένα Βούρλα 
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό. 
Συνεχίζουμε για το πεδίο της Μάχης των 
Θερμοπυλών με το μνημείο του Λεωνίδα και 
για την ιστορική γέφυρα του Γοργοπόταμου. 
Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στην γραφική 
πλατεία και επίσκεψη στην εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας με τις αξιόλογες βυζαντινές και 
μεταβυζαντινές εικόνες. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ - ΜΟΝΗ 
ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΣΑΣ - ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΜΙΚΡΟ 
ΧΩΡΙΟ
Πρόγευμα και αναχωρούμε παράλληλα με 
τον Καρπενησιώτη ποταμό. Πρώτη στάση 
θα κάνουμε στο ιστορικό χωριό Κορυσχάδες 
που απέχει μόλις 5χλμ από το Καρπενήσι, 
επίσκεψη στο μουσείο Εθνικής Αντίστασης και 
συνεχίζουμε προς το Προυσό όπου βρίσκεται 
το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας, σε 
ένα μεγαλειώδες τοπίο μέσα στη χαράδρα. 
Χρόνος για προσκύνημα και επιστρέφοντας 
θα σταματήσουμε στο Μεγάλο Χωριό που 
είναι χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατόδασος και 
διατηρεί τον πέτρινο χαρακτήρα του. Χρόνος 
ελεύθερος στην πλατεία του χωριού για να 
κάνετε την βόλτα σας και να απολαύσετε 
την καταπληκτική κοιλάδα του ποταμού, να 
επισκεφτείτε τις εκκλησίες, το λαογραφικό 
μουσείο και τα παραδοσιακά μαγαζάκια με 
γλυκά και ωραία πράγματα που φτιάχνουν οι 
γυναίκες του συλλόγου. Προαιρετικό γεύμα 
θα έχουμε στην Γιωργανάδες. Συνεχίζουμε για 
το Μικρό Χωριό που βρίσκεται σε μέρος με 
απίστευτη ορεινή ομορφιά και έχει την δική 
του ιστορία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΙΤΕΑ - 
ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ - ΠΑΤΡΑ
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε το Καρπενήσι, με 
κατεύθυνση νότια προς τον Κορινθιακό Κόλπο. 
Πρώτη στάση θα κάνουμε στο ιστορικό, το 
Χάνι της Γραβιάς που το Μάη του 1821 έγινε η 
γνωστή μάχη με πρωταγωνιστές τον Οδυσσέα 
Ανδρούτσο και τον Ομέρ Βρυώνη. Συνεχίζουμε 
προς την παραλιακή Ιτέα που αγκαλιάζεται 
από τον Κορινθιακό κόλπο. Χρόνος ελεύθερος 
και συνεχίζουμε προς Γαλαξίδι και Ερατείνη, 
για προαιρετικό γεύμα με νόστιμα και 
υγιεινά θαλασσινά που προσφέρει η θάλασσα 
του Κορινθιακού. Την απογευματινή μας 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

25/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€599

€625

€669

ΔΙΠΛΟ

€795

€825

€865

ΠΑΙΔΙ

€459

€489

€529

14/7, 21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια 
- χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 
- 3* superior στο Καρπενήσι.
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 
- 3* superior στην Πάτρα.
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 
- 4* στην Αθήνα.
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το 
- πρόγραμμα.
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Αντίριο-Ρίο.
- Εισιτήριο οδοντωτού τρένου Διοκοφτό
- Καλάβρυτα.
- Έμπειρος αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη την 
- διάρκεια του ταξιδιού.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ & ΓΥΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ
ΜΙΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΜΑΓΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ | 7 μέρες
Καμένα Βούρλα - Θερμοπύλες - Γέφυρα Γοργοποτάμου - Καρπενήσι - Κορυσχάδες - Μονή 
Προυσιώτισσας - Μεγάλο Χωριό - Μικρό Χωριό - Χάνι Γραβιάς - Ιτέα - Γαλαξίδι - Ερατείνη - 
Ναύπακτος - Πάτρα - Καλάβρυτα - Μέγα Σπήλαιο - Αγία Λαύρα - Κόρινθος

 από €599

βόλτα θα την κάνουμε στην Ναύπακτο που 
αντικατοπτρίζεται στο βενετσιάνικο κάστρο 
και λιμανάκι της. Η όμορφη διαδρομή μας 
ολοκληρώνεται με μια σύντομη μεταφορά με 
φέρυ μπόουτ από το Αντίρριο στο Ρίο, το ταξίδι 
διαρκεί μόλις 15 λεπτά. Η θέα είναι μαγευτική 
αφού θα πλέουμε δίπλα από την καλωδιακή 
γέφυρα 3 χιλιομέτρων. Άφιξη στην Πάτρα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα 
κάνουμε την βόλτα μας στα πιο πολυσύχναστα 
στέκια των Πατρινών. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΑΤΡΑ 
Μετά το πρόγευμα η μέρα μας είναι αφιερωμένη 
στην Πάτρα. Θα ξεκινήσουμε με προσκύνημα 
στον επιβλητικό Ναό του Αγίου Ανδρέα, ένα 
κομψοτέχνημα με μοναδικές αγιογραφίες και 
συνεχίζουμε για την Άνω Πόλη όπου βρίσκεται 
το Κάστρο της Πάτρας. Χρόνος για βόλτα και 
για να αγναντέψετε την πόλη από ψηλά και 
κατηφορίζουμε προς το κέντρο της νέας πόλης. 
Εδώ θα ανακαλύψουμε τις πολλές πλατείες 
της Πάτρας που τις περιτριγυρίζουν σημαντικά 
αξιοθέατα αλλά και αρκετά καταστήματα 
και καφετέριες. Χρόνος ελεύθερος για να 
τον εκμεταλλευτείτε όπως εσείς θέλετε. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΜΕΓΑ 
ΣΠΗΛΑΙΟ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Διακοπτό. Θα 
επιβιβαστούμε στο τρένο Οδοντωτός για να 
απολαύσουμε μια μαγευτική διαδρομή, μιας 
ώρας περίπου. Αφού διασχίσουμε το φαράγγι 
του Βουραϊκού θα καταλήξουμε στα Καλάβρυτα. 
Χρόνος για επίσκεψη στο μνημείο των πεσόντων, 
να γνωρίσουμε τις ομορφιές της περιοχής, να 
κάνουμε τα ψώνια μας με τοπικά προϊόντα, 
αλλά και να γευματίσουμε σε μια από τις 
ταβέρνες. Νωρίς το απόγευμα επιβιβαζόμαστε 
στο πούλμαν μας και αναχωρούμε για το Μέγα 
Σπήλαιο και την Αγία Λαύρα και συνεχίζουμε 
για την Αθήνα με σύντομη στάση στον Ισθμό της 
Κορίνθου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
χρόνος ελεύθερος. 

6η μέρα: ΑΘΗΝΑ 
Η μέρα είναι ελεύθερη στην Αθήνα για να 
κάνετε τις αγορές σας ή να λάβετε μέρος 
σε μια προαιρετική εκδρομή/κρουαζιέρα για 
προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου ή για μια 
ολοήμερη κρουαζιέρα στα μαγευτικά νησιά του 
Αργοσαρωνικού Ύδρα-Πόρο-Αίγινα.

7η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην Αθήνα. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο 
Αθηνών και πτήση για Λάρνακα.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

GQ 607   
GQ 606

08:00 - 09:45 
22:10 - 23:55 

Με πτήσεις της Sky Express

ΠΤΗΣΕΙΣ

XRKAR -26-



1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
πτήση για την Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση. Πρώτη στάση θα κάνουμε στον 
Ισθμό της Κορίνθου και αφού περάσουμε την 
καλωδιακή γέφυρα Αντίρριο – Ρίο θα φτάσουμε 
στην Τουρλίδα, ένα μικρό νησάκι μέσα στην 
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, θα θαυμάσουμε 
τον ξύλινο οικισμό και θα γευτούμε τοπικές 
νοστιμιές. Συνεχίζουμε διαμέσου Ιονίας Οδού 
για την Αμφιλοχία που καθρεφτίζεται στα νερά 
του Αμβρακικού. Άφιξη στην Πρέβεζα αργά το 
απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ 
Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε την 
Πρέβεζα, στην περιπατητική μας περιήγηση 
στα πλακόστρωτα δρομάκια της, θα δούμε 
το σπίτι όπου έζησε ο ποιητής Καρυωτάκης, 
την Μητρόπολη, με το ιστορικό ενετικό ρολόι 
του 1752, το Σαιτάν Παζάρ, την Κεντρική 
αγορά της πόλης και θα καταλήξουμε στον 
παραλιακό πεζόδρομο με τις καφετέριες και 
τις παραδοσιακές ψαροταβέρνες. Νωρίς το 
απόγευμα αναχώρηση για την Λευκάδα. Θα 
ανηφορίσουμε προς τη Μονή Φανερωμένης για 
να απολαύσουμε την υπέροχη θέα, θα κάνουμε 
περιήγηση του νησιού και θα καταλήξουμε στα 
γραφικά στενά της πόλης της Λευκάδας. Αργά 
το απόγευμα θα επιστρέψουμε στην Πρέβεζα. 

3η μέρα: ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ - 
ΠΑΞΟΥΣ - ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο λιμανάκι 
της Πάργας όπου θα έχουμε μια μοναδική 
κρουαζιέρα. Επιβίβαση και αναχωρούμε για μια 
απολαυστική κρουαζιέρα. Το πλοίο μας μπαίνει 
πρώτα μέσα στις μυστηριώδεις θαλασσινές 
σπηλιές με ένα μοναδικό θέαμα. Συνεχίζουμε 
για τους Αντίπαξους, όπου έχετε την ευκαιρία 
να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα καθαρά 
νερά και το ταξίδι συνεχίζεται στους Παξούς 
με το μαγευτικό λιμάνι του Γάιου. Χρόνος 
ελεύθερος για γεύμα σε μια από τις ταβέρνες 
δίπλα στη θάλασσα ή να πάτε για ψώνια στα 
στενά δρομάκια. Επιστροφή στην Πάργα και 
χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στα 
γραφικά όμορφα στενά δρομάκια της και να 
ανεβείτε μέχρι το κάστρο της για μοναδικές 
φωτογραφίες. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΙΘΑΚΗ 
Πρόγευμα και μεταφορά στο λιμάνι του Νυδρί 

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

GQ 607   
GQ 606

08:00 - 09:45
22:10 - 23:55

Με πτήσεις της Sky Express

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή 
- μέχρι 8 κιλά.
- Διαμονή για 6 βράδια στο ξενοδοχείο της 
- επιλογής σας στην Πρέβεζα. 
- Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - 
- Ηγουμενίτσα.
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νυδρί - Ιθάκη - Νυδρί.
- Ολοήμερη κρουαζιέρα στους Παξούς &
- Αντίπαξους.
- Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 
υπηρεσία.

ΕΠΤΑΝΗΣΑ
“ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ” | 7 μέρες
Κόρινθος - Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Πρέβεζα - Λευκάδα - Αντίπαξοι - Γαλάζιες Σπηλιές 
Παξοί - Πάργα - Ιθάκη - Κρουαζιέρα Αχέρωντα - Πηγές Αχέρωντα - Κέρκυρα - Ναύπακτος - Πάτρα

 από €749

της Λευκάδας και αναχώρηση για τις Φρίκες 
ένα μικρό λιμανάκι στα βόρεια της Ιθάκης. Στη 
συνέχεια με το λεωφορείο μας θα διασχίσουμε 
την ενδοχώρα του νησιού του Οδυσσέα, για να 
καταλήξουμε στο Βαθύ την πρωτεύουσα, με το 
όμορφο φυσικό λιμάνι της. Χρόνος ελεύθερος 
για να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια και 
να γνωρίσουμε το νησί του Οδυσσέα. Το απόγευμα 
επιστρέφουμε στις Φρίκες και με το καράβι θα 
περάσουμε στην Λευκάδα και επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο μας στην Πρέβεζα. 

5η μέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΧΕΡΩΝΤΑ - ΠΗΓΕΣ 
ΑΧΕΡΩΝΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Πρόγευμα και αναχωρούμε προς την Αμμουδιά, 
όπου βρίσκονται οι εκβολές του γνωστού 
από την μυθολογία ποταμού Αχέροντα για 
μια βαρκάδα στα υδάτινα μονοπάτια του Άδη. 
Επόμενη στάση θα κάνουμε στις πηγές του 
Αχέροντα, που έχουν χαρακτηριστεί περιοχή 
ιδιαίτερου κάλλους, από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, 
Natura 2000. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό 
κάτω από τα πλατάνια και για βόλτα. Νωρίς το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

6η μέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ
Το οδοιπορικό μας στα νησιά του Ιονίου 
συνεχίζεται με κατεύθυνση την Ηγουμενίτσα 
όπου με καράβι θα περάσουμε στην Κέρκυρα. 
Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας από 
το Αχίλλειο, ανάκτορο της Αυτοκράτειρας 
της Αυστρίας, Σίσι, συνεχίζουμε στο Κανόνι-
Ποντικονήσι με το γραφικό νησάκι και την 
εκκλησία της Παναγίας. Περνώντας από το 
Μον Ρέπο καταλήγουμε στην κεντρική πλατεία 
Σπιανάδα που θεωρείται η μεγαλύτερη πλατεία 
των Βαλκανίων. Περπατάμε το περίφημο 
πεζόδρομο του Λιστόν και καταλήγουμε στην 
μεσαιωνική πόλη της Κέρκυρας. Εκεί θα 
επισκεφθούμε τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, 
πολιούχο του νησιού, το Δημαρχείο, το παλιό 
και το νέο Φρούριο. Νωρίς το απόγευμα θα 
πάρουμε το καράβι για να επιστρέψουμε στην 
Ηγουμενίτσα και στο ξενοδοχείο μας. 

7η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΑΤΡΑ - 
ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Πρέβεζα που 
μας φιλοξένησε αυτές τις μέρες με κατεύθυνση 
την Ναύπακτο για μια σύντομη στάση στο 
λιμανάκι της. Μέσω Αντίριου – Ρίου φτάνουμε 
στην Πάτρα, προσκύνημα στον Άγιο Ανδρέα και 
χρόνος ελεύθερος για γεύμα και ψώνια. Νωρίς 
το απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο προς το 
αεροδρόμιο της Αθήνας. Με τις αποσκευές μας 
γεμάτες με τα διαμάντια του Ιονίου. Πτήση για 
Λάρνακα.

Preveza City Hotel - 3*, Πρέβεζα (κεντρικό)

Dioni Hotel - 4*, Πρέβεζα (κεντρικό)

13/7 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€749
€779
€819

ΔΙΠΛΟ
€955
€985

€1025

ΠΑΙΔΙ
€549
€579
€619

20/7, 27/7, 24/8
3/8, 10/8, 17/8

13/7
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€869
€899
€969

ΔΙΠΛΟ
€1185
€1215
€1335

ΠΑΙΔΙ
€549
€579
€619

20/7, 27/7
3/8, 10/8, 17/8, 24/8

XRAKT2-27-



ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
7 μέρες
Κόκκινος Βράχος - Λόφο Στράνη - Λαγανάς - Σπηλιές Κεριού - Μαραθονήσι - 
Μαχαιράδο - Αναφωνήτρια - Άγιος Γεώργιος Βολίμες - Αργάσι - Βασιλικός - Πάτρα

από €825

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ - ΙΣΘΜΟΣ - 
ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας  και 
πτήση για Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση 
για την Ζάκυνθο. Σε αυτό το πανέμορφο νησί του 
Ιονίου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις 
φυσικές ομορφιές του. Στο λιμάνι της Κυλλήνης 
θα επιβιβαστούμε σε φέρρυ μπόουτ που θα μας 
μεταφέρει σε 75’ στην πόλη της Ζακύνθου. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με το 
Φιόρε του Λεβάντε όπως αποκαλείται η Ζάκυνθος. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ - ΛΟΦΟ ΣΤΡΑΝΗ - 
ΛΑΓΑΝΑΣ - ΣΠΗΛΙΕΣ ΚΕΡΙΟΥ - ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον Κόκκινο βράχο, 
εδώ ο Γρηγόριος Ξενόπουλος έγραψε το ομώνυμο 
έργο «Φωτεινή Σάντρη» και συνεχίζουμε για το 
πανέμορφο προάστιο Μπόχαλης. Από τον λόφο θα 
απολαύσουμε την υπέροχη θέα της πόλης και μέχρι 
τις πελοποννησιακές ακτές. Θα επισκεφτούμε την 
εκκλησία της Χρυσολεόντισας και το ερειπωμένο 
κάστρο. Περνώντας τις τρεις πύλες για να μπούμε 
μέσα θα συναντήσουμε εντοιχισμένο τον Λέοντα 
του Αγίου Μάρκου, σύμβολο της Γαληνότητας 
Δημοκρατίας των Ενετών. Επίσκεψη στην 
εκκλησία του Άη Γιώργη των Φιλικών, στην εικόνα 
του ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί Κολοκοτρώνης, 
Νικηταράς και άλλοι αγωνιστές της ελληνικής 
επανάστασης. Συνεχίζουμε για το λόφο του Στράνη, 
όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον 
«ύμνο εις την Ελευθερία» και τους «Ελεύθερους 
Πολιορκημένους». Συνεχίζουμε για τον Λαγανά που 
είναι ο βιότοπος της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα 
Καρέτα και χρόνος ελεύθερος για προαιρετική 
κρουαζιέρα στον κόλπο του Λαγανά για να δούμε 
τις θαλάσσιες χελώνες να κολυμπούν.  Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε τις Σπηλιές Κερίου και 
χρόνος ελεύθερος στο Μαραθονήσι για φαγητό 
και όσοι επιθυμούν μπορούν να κολυμπήσουν. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η μέρα:  ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ - ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΟΛΙΜΕΣ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το χωριό 
Μαχαιράδο, όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία 
της Αγίας Μαύρας. Συνεχίζουμε για τα χωριά 
Άγιος Νικόλαος, Άγιος Λέων, Έξω Χώρα, Μαριές 
και Αναφωνήτρια. Στάση για να επισκεφθούμε και 
να προσκυνήσουμε στην Μονή που είχε μονάσει 
ο Άγιος Διονύσιος. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
την Μονή του Αγίου Γεωργίου στα Γκρεμνά, όπου 
θα θαυμάσουμε το ωραιότερο τοπίο της Ελλάδας 
«το Ναυάγιο». Αναχώρηση για τις Βολιμές, 
όπου θα κάνουμε στάση για λαδωτήρι και μέλι. 
Άφιξη στην παραλία του Αγίου Νικολάου, όπου 
θα παραμείνουμε για προαιρετικό γεύμα και 

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

GQ 607   
GQ 606

08:00 - 09:45 
22:10 - 23:55 

Με πτήσεις της Sky Express

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€825

€875

ΔΙΠΛΟ

€1075

€1155

ΠΑΙΔΙ

€629

€649

20/7, 24/8

3/8, 17/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
- Φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο.
- Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή 
- μέχρι 8 κιλά.
- Διαμονή για 6 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στην 
- Ζάκυνθο. 
- Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κυλλήνη.
- Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 
υπηρεσία.

προαιρετική επίσκεψη στις Γαλάζιες Σπηλιές. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Προαιρετική εκδρομή στην 
Κεφαλονιά)
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη. Σας 
προτείνουμε να την αφιερώσετε στην Κεφαλονιά, 
όπου θα περάσουμε από το λιμάνι του Αγίου 
Νικολάου. Μετά την αποβίβαση θα ξεκινήσουμε 
την περιήγηση μας στο νησί με επίσκεψη στο 
Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, προστάτη και 
πολιούχου του νησιού. Στη συνέχεια στο σπήλαιο 
Δογκαράτης, στο Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη με 
προαιρετική βαρκάδα στην υπόγεια λίμνη με 
τα γαλαζοπράσινα νερά. Γεύμα προτείνουμε 
στο Αργοστόλι και περιήγηση. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στη Ζάκυνθο αργά το απόγευμα. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΡΓΑΣΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε το σημερινό μας πρόγραμμα 
με επίσκεψη στον πολιούχο του νησιού Άγιο 
Διονύσιο, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα 
στο Ιόνιο. Εδώ φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου, 
που η παράδοση θέλει να προστατεύει τον ναό 
του από τον μεγάλο σεισμό που συγκλόνισε τη 
Ζάκυνθο το 1953. Στην ιστορική πλατεία του Αγίου 
Μάρκου θα επισκεφτούμε το Μουσείο Σολωμού 
και Επιφανών Ζακυνθινών. Είναι το μόνο μουσείο 
στην Ελλάδα που στους χώρους του περιλαμβάνει 
μαυσωλείο, εδώ φυλάσσονται τα οστά του 
Διονύσιου Σολωμού και του Ανδρέα Κάλβου. 
Στη συνέχεια και αφού περάσουμε το χωριό 
Αργάσι, θα δούμε τον Πύργο του Δομενεγίτη, 
όπου κρύψανε τον Κολοκοτρώνη, μετά την 
ορκωμοσία της Εταιρείας. Περνούμε τον Βασιλικό 
με τις πανέμορφες παραλίες, και φτάνουμε 
στην μοναδική παραλία Μπανάνα και χρόνος 
ελεύθερος για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στην Ζάκυνθο. Το 
βράδυ σας προτείνουμε δείπνο σε ταβέρνα με 
Ζακυνθινές καντάδες.

7η μέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ - 
ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Ζάκυνθο. Θα 
επιβιβαστούμε στο φέρρυ μπόουτ που θα μας 
μεταφέρει στην Κυλλήνη και συνεχίζουμε οδικώς 
για την Πάτρα. Προσκύνημα στον Άγιο Ανδρέα 
και χρόνος ελεύθερος για γεύμα και ψώνια. 
Νωρίς το απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο προς 
το αεροδρόμιο της Αθήνας για την πτήση της 
επιστροφής, με τις αποσκευές μας γεμάτες 
υπέροχες αναμνήσεις.

XRZTH -28-



1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη, 
παραλαβή και αναχώρηση για το ξενοδοχείο 
μας, που βρίσκεται στην περιοχή της 
Χαλκιδικής. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού 
θα σταματήσουμε στη Μονή της Αγίας 
Αναστασίας. Είναι σταυροπηγιακή μονή και 
χτίστηκε προς τιμή της Αγίας Αναστασίας 
της Φαρμακολύτρας που μαρτύρησε το 304 
μ.Χ. κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού. 
Μετά συνεχίζουμε προς την Χαλκιδική, το 
διασημότερο θέρετρο της Βορείου Ελλάδας 
που αποτελεί φετίχ προορισμό για πολλούς 
μεγιστάνες του παγκόσμιου πλούτου. Εδώ θα 
μείνουμε πέντε βράδια.  Άφιξη στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση στα δωμάτια, το υπόλοιπο της 
μέρας ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

2η Μέρα: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΓΥΡΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Αφού απολαύσουμε το πλούσιο πρόγευμα μας 
θα ξεκινήσουμε για τον γύρο της Σιθωνίας, 
έναν από τους ωραιότερους τόπους στην 
Ελλάδα. Είναι το μεσαίο πόδι της χερσονήσου 
της Χαλκιδικής και το μεγαλύτερο μέρος 
της καλύπτετε από πευκοδάση, που 
φτάνουν μέχρι τις γραφικές παραλίες. Είναι 
προστατευόμενος βιότοπος του Natura 2000. 
Πρώτη στάση θα κάνουμε στον παραδοσιακό 
οικισμό Παρθενώνα με τα αναπαλαιωμένα 
μακεδονίτικα σπίτια όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τον καφέ σας με θέα τον Μαρμαρά 
και το νησάκι Κέλυφος. Το οδοιπορικό μας 
συνεχίζετε με θέα τους μικρούς γραφικούς 
κολπίσκους με τα κρυστάλλινα νερά μέχρι την 
Σάρτη όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό και 
μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 
χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Μέρα: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Μετά το πλούσιο πρόγευμα μας η μέρα είναι 
ελεύθερη. Οι παραλίες της Χαλκιδικής 
σας περιμένουν να τις εξερευνήσετε, να 
κολυμπήσετε, να απολαύσετε τον ήλιο και 
να ζήσετε μοναδικές αξέχαστες εμπειρίες. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.  

4η Μέρα: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΓΙΟΥ 
ΟΡΟΥΣ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για 
το μικρό λιμάνι του Όρμου της Παναγιάς. 
Εδώ θα πάρουμε το καράβι για μια μοναδική 
κρουαζιέρα, για να θαυμάσουμε από θαλάσσης 
και αρκετά κοντά στην ακτή τα πιο όμορφα 
μοναστήρια της δυτικής πλευράς της 
Χερσονήσου του Αγίου Όρους. Η όλη εμπειρία 
μοναδική, παραλίες και άγρια φύση, βουνά, 
χαράδρες και απότομα βράχια συνθέτουν αυτό 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Simeon Hotel - 3* Superior, Μεταμόρφωση
Mε ημιδιατροφή

7/7
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€699
€745
€785

ΔΙΠΛΟ
€870
€925
€965

ΠΑΙΔΙ
€459
€489
€529

14/7, 21/7, 28/7, 25/8 
4/8, 11/8, 18/8

4 You Apartments - 4 keys Studio, Μεταμόρφωση

7/7, 14/7, 25/8
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€699
€729
€769

ΔΙΠΛΟ
€995

€1075
€1105

ΠΑΙΔΙ
€459
€489
€529

21/7, 28/7 
4/8, 11/8, 18/8

Acrotel Athena Pallas - 5*, Ελιά / Mε ημιδιατροφή

7/7, 14/7, 25/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

€849
€969
€999

ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ

€1235
€1475
€1505

ΠΑΙΔΙ

€419
€449
€479

2o ΠΑΙΔΙ

€599
€659
€689

21/7, 28/7 
4/8, 11/8, 18/8

4 You Apartments - 4 keys Apartment, Μεταμόρφωση

7/7, 14/7, 25/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

€739
€789
€829

ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ

€1095
€1185
€1225

ΠΑΙΔΙ

€459
€489
€529

2o ΠΑΙΔΙ

€459
€489
€529

21/7, 28/7 
4/8, 11/8, 18/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - 
Λάρνακα.

- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 
 μέχρι 10 κιλά.
- Διαμονή για 5 βράδια στο ξενοδοχείο της 
 επιλογής σας στην Χαλκιδική.
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 
 στη Θεσσαλονίκη. 
- Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
- Πέντε (5) δείπνα στο ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. 
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
 κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Κρουαζιέρα του Αγίου Όρους.
- Έμπειρος αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια 
 του ταξιδιού.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8 μέρες

 από €699

το πανέμορφο σκηνικό. Αποβίβαση και στάση 
στην Ουρανούπολη για φαγητό ή μπάνιο. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.   

5η Μέρα: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΓΥΡΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
Μετά το πρόγευμα μας θα ξεκινήσουμε για να 
γνωρίσουμε τη χερσόνησο της Κασσάνδρας. 
Θα δούμε πανέμορφα χωριουδάκια, θα 
κολυμπήσουμε σε μοναδικές παραλίες και 
θα γευτούμε μοναδικές τοπικές συνταγές. 
Μερικές από τις στάσεις μας θα είναι, το 
παραδοσιακό χωριό Άφυτος, Χανιώτη και 
μετά συνεχίζουμε για το ορεινό χωριό της 
Αγίας Παρασκευής. Εδώ θα βρείτε γραφικές 
ταβέρνες όπου μπορείτε να δοκιμάσετε καλό 
κρασί, τσίπουρο και παραδοσιακούς μεζέδες. 
Σε απόσταση 5 χλμ  βρίσκονται τα Λουτρά της 
Αγίας Παρασκευής, οι ιαματικές αυτές πηγές 
έχουν μεγάλη θεραπευτική ιδιότητα, γι’ αυτό 
είναι και ευρέως γνωστές. Χρόνος ελεύθερος 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

6η Μέρα: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την 
πανέμορφη Αρναία. Πρόκειται για μια ορεινή 
κωμόπολη, η οποία είναι ονομαστή για τα 
παραδοσιακά της κτήρια. Χρόνος ελεύθερος 
να περπατήσετε στα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια της και να απολαύσετε τον καφέ 
σας στην κεντρική πλατεία. Συνεχίζουμε 
για Θεσσαλονίκη, την όμορφη πόλη του 
Θερμαϊκού. Φτάνοντας θα έχουμε ξενάγηση 
της πόλης για να γνωρίσουμε τα υπέροχα 
μνημεία της: Καμάρα, Βυζαντινές εκκλησίες, 
Αγία Σοφία, Εγνατία, Πλατεία Αριστοτέλους, 
Ναός του Αγίου Δημητρίου, Ροτόντα, Αγορά 
Μοδιάνο, Λευκός Πύργος. Μετά συνεχίζουμε 
για την Άνω Πόλη για να δούμε τα βυζαντινά 
τείχη αλλά και να αγναντέψουμε την πόλη 
από ψηλά. Τέλος μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα ελεύθερο 
στη διάθεσή σας. Το βράδυ σας προτείνουμε 
προαιρετικό δείπνο με ζωντανή μουσική.  
Διανυκτέρευση. 

7η Μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και η μέρα είναι ελεύθερη στην 
Θεσσαλονίκη. Σας προτείνουμε να απολαύσετε 
μια βόλτα κατά μήκος της παραλίας, η οποία 
έχει μήκος περίπου πέντε χιλιόμετρα, από το 
Μέγαρο Μουσικής μέχρι το λιμάνι. Μπορείτε 
να χαλαρώσετε και να πιείτε τον καφέ σας στην 
πλατεία Αριστοτέλους ή να κάνετε τα ψώνια σας.

8η Μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Θεσσαλονίκης για το ταξίδι της επιστροφής 
στην Λάρνακα. 

XRCHA1-29-

Λάρνακα - Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη - Λάρνακα

CY 426    
CY 427  

12:50 - 14:50 
15:50 - 17:50 

Με πτήσεις της Cyprus Airways

ΠΤΗΣΕΙΣ



1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
πτήση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση για την Καβάλα. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΡΙΝΑ  
Πρόγευμα και μεταφορά στο λιμάνι της 
Καβάλα όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι και 
αναχώρηση για το νησί του Ηφαίστου. Άφιξη στη 
Μύρινα, την πρωτεύουσα της Λήμνου μετά από 4 

ώρες περίπου. Θεωρείται από τις ομορφότερες 
νησιωτικές πολιτείες και τις πιο ιστορικές. Οι 
ρίζες της πόλης, θεωρείται πως υπάρχουν από 
την εποχή του χαλκού και ακόμη νωρίτερα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Θα έχουμε χρόνο 
ελεύθερο να απολαύσουμε τα πεντακάθαρα 
νερά της παραλίας «Ρηχά Νερά», να δούμε το 
Κάστρο της Μύρινας και να περπατήσουμε στα 
γραφικά δρομάκια της. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΥΡΙΝΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ - ΜΟΥΔΡΟΣ - 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΟΥΤΑΛΗ - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ   
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε τον ναό 
του Αγίου Σώζοντος, ο οποίος βρίσκεται στη 
νοτιοανατολική ακτή της Λήμνου και κτίσθηκε 
ύστερα από υπόδειξη του ίδιου του Αγίου. 
Είναι ο πολιούχος και προστάτης άγιος του 
νησιού. Οι Λήμνιοι ναυτικοί τον θεωρούσαν 
σωτήρα και προστάτη τους και σ’ αυτόν 
κατέφευγαν με παρακλήσεις και τάματα, 
όταν πρόσμεναν τους θαλασσοδαρμένους 
συγγενείς τους. Επόμενος προορισμός μας 
ο κόλπος του Μούδρου που αποτελεί έναν 
από τους ασφαλέστερους φυσικούς όρμους 
στη Μεσόγειο και εξαιτίας της θέσης έγινε 
η αφετηρία της προϊστορίας του νησιού 
καθώς πρωταγωνίστησε σε αξιοσημείωτες 
ιστορικές στιγμές. Από το 1912 κατά τους 
βαλκανικούς πολέμους, τρία χρόνια αργότερα, 
κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
αποτέλεσε βάση και σταθμό ανεφοδιασμού 
των Συμμαχικών Δυνάμεων, το 1918 εδώ 
υπογράφεται η περίφημη «Συνθήκη του 
Μούδρου», συμφωνία ανακωχής μεταξύ των 
Συμμαχικών Δυνάμεων και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και μετά τον Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο, γίνεται τόπος εξορίας των αριστερών. 
Θα δούμε το υπέροχο πέτρινο σχολείο και το 
Συμμαχικό Νεκροταφείο. Χρόνος ελεύθερος 
για να απολαύσετε μία βόλτα στο γραφικό 
λιμάνι με τις ψαροταβέρνες ή να χαλαρώσετε 
στις καταγάλανες αμμώδεις παραλίες προτού 
συνεχίσουμε την περιήγηση μας. Στην περιοχή 
της Κούταλης, σε ένα εγκαταλελειμμένο 
χωριό, το Πεδινό, θα επισκεφθούμε το παλιό 
οινοποιείο της οικογένειας, το οποίο σήμερα 
λειτουργεί ως λακαριό για να γευτούμε το ρακί 
με τοπικούς μεζέδες. Τέλος θα επισκεφτούμε 
έναν παραδοσιακό οικισμό, γεμάτο φινέτσα, 
ομορφιά και προσεκτικά ανακαινισμένα σπίτια, 
στον Κοντιά. Ο δραστήριος πολιτιστικός 
σύλλογος του χωριού, μεταξύ πολλών 
καλλιτεχνικών δράσεων, δημιούργησε την 
Πινακοθήκη Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΥΡΙΝΑ - ΗΦΑΙΣΤΙΑ - ΚΑΒΕΙΡΙΟ - 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΙ (ΟΥΖΟ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ) - ΚΟΤΣΙΝΑΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό 
χώρο της Ηφαιστίας. Σημάδια κατοίκησης 
εντοπίστηκαν από το 1000 π.Χ. περίπου,  με 
πολλές κατοικίες, λουτρά, ένα Ανάκτορο 
και  δύο ανακαλύψεις να φαίνονται ως οι 

Λάρνακα - Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη - Λάρνακα

OA 547    
OA 546

14:45 - 16:45 
12:10 - 14:00 

Με πτήσεις της Olympic Air

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

15/7, 22/7, 29/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€719

€809

ΔΙΠΛΟ

€945

€1045

ΠΑΙΔΙ

€619

€6895/8, 12/8, 19/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη 
- Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
- χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
- Διαμονή για 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 3* στην 
- Καβάλα.
- Διαμονή για 4 βράδια στο κεντρικό ξενοδοχείο 
- ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 3* στην Μύρινα.
- Διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στη 
- Θεσσαλονίκη.
- Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Καβάλα - Μύρινα - Καβάλα.
- Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 
υπηρεσία.

ΓΥΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
“Στο νησί του Ηφαίστου”8 μέρες

Μυρίνα - Άγιος Σώζων - Μούδρος - Ονοποιείο Κούταλη - Πινακοθήκη - Ηφαίστεια
Καβείριο - Κοτοπούλι (ουζο/οινοποιείο) - Κοτσινάς - Παναγία Κακαβιώτισσα

 από €719

πιο σημαντικές στην περιοχή, το αρχαϊκό 
ιερό της μεγάλης Θεάς και το αρχαίο θέατρο 
της Ελληνιστικής περιόδου. Στο λόφο της 
Ηφαίστειας θα επισκεφτούμε το Καβείριο, 
χώρο λατρείας όπου τελούνταν τα απόκρυφα 
Καβείρια Μυστήρια κατά την αρχαιότητα. 
Σημαντικό σημείο είναι η σπηλιά του Φιλοκτήτη 
ακριβώς κάτω από το Ιερό των Καβείρων. 
Αμέσως μετά θα βρεθούμε στο Κοτοπούλι για 
να  επισκεφτούμε ένα εργαστήριο κεραμικής 
και ένα αποστακτήριο Ούζου. Σειρά θα έχει 
το χωριό Κότσινα, ένα χωριό στο οποίο έχουν 
απομείνει λίγες ψαροκαλύβες και η εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής, στη θέση που άλλοτε 
βρισκόταν μια ισχυρή Βυζαντινή Πολιτεία. Η 
νέα πόλη του Κότσινα οχυρώθηκε με Κάστρο 
που φτιάχτηκε μάλλον από τους Ενετούς 
για να προστατεύονται από της Ληστρικές 
επιδρομές των πειρατών, αλλά και των κατά 
καιρούς επίδοξων κατακτητών. Τελευταίος 
μας σταθμός η  παραλία Κέρος όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για μπάνιο και φαγητό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜΥΡΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΚΑΒΙΩΤΙΣΣΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Παναγιά 
που ονομάστηκε Κακαβιώτισσα από το βουνό 
Κάκαβο στο οποίο βρίσκεται το ξωκλήσι 
της. Πρόκειται για τη μοναδική παγκοσμίως 
άσκεπη εκκλησία, η οποία είναι χτισμένη 
σε  μια εσοχή που σχηματίζουν τα βράχια. 
Το εξωκλήσι λειτουργείται κάθε Τρίτη του 
Πάσχα, οπότε και μεταφέρεται η εικόνα της 
Παναγίας Κακαβιώτισσας εκεί. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΛΗΜΝΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος για 
μια τελευταία βόλτα στην όμορφη Μύρινα. 
Μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση για 
την Καβάλα στις 11:30. Άφιξη στο λιμάνι 
της Καβάλας στις 4 μ.μ. και αναχώρηση για 
την Θεσσαλονίκη. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και το υπόλοιπο της μέρας 
ελεύθερο.  Διανυκτέρευση.

7η Μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και η μέρα είναι ελεύθερη στην 
Θεσσαλονίκη. Σας προτείνουμε να απολαύσετε 
μια βόλτα κατά μήκος της παραλίας, η οποία 
έχει μήκος περίπου πέντε χιλιόμετρα, από το 
Μέγαρο Μουσικής μέχρι το λιμάνι.  Σε αυτό 
διαμορφώθηκαν 13 χώροι πρασίνου, γνωστά 
ως «πράσινα δωμάτια - κήποι». Ακόμα μπορείτε 
να χαλαρώσετε και να πιείτε τον καφέ σας 
στην πλατεία Αριστοτέλους ή να επισκεφτείτε 
τις παραδοσιακές αγορές Καπάνι, Μοδιάνο, 
Βατικιώτη ή γύρω από την πλατεία Άθωνος.  

8η Μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Θεσσαλονίκης για το ταξίδι της επιστροφής 
στην Λάρνακα. 

XRLEM1 -30-



ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
8 μέρες
Σπήλαιο Αλιστράτης - Δράμα - Καβάλα - Σταυρούπολη - Θρακικά Τέμπη - Σμίνθη - Ξάνθη - Θάσος - Πόρτο Λάγος  
Αλεξανδρούπολη - Φέρρες - Δαδιά - Σουφλί - Ορεστιάδα - Διδυμότειχο - Κομοτηνή - Θεσσαλονίκη

από €699

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΒΑΛΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
πτήση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση 
για την Καβάλα με ενδιάμεσο σταθμό στο 
βαπτιστήριο της Λυδίας. Αφού περάσουμε από 
τους Φιλίππους άφιξη στην όμορφη πόλης της 
Καβάλας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για περιδιάβαση στην πόλη. Το 
βράδυ μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας 
στην παραλία. Διανυκτέρευση. 

2η Μέρα: ΚΑΒΑΛΑ -  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - 
ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΕΜΠΗ - ΣΜΙΝΘΗ - ΞΑΝΘΗ - 
ΚΑΒΑΛΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Παρανέστι 
όπου θα επισκεφτούμε το μουσείο φυσικής 
ιστορίας. Στη συνέχεια από τη Σταυρούπολη θα 
πραγματοποιήσουμε μια από τις γραφικότερες 
διαδρομές της Ελληνικής φύσης, στα Θρακικά 
Τέμπη. Θα επισκεφτούμε το Πομακοχώρι 
Σμίνθη, όπου οι κάτοικοι είναι Έλληνες στην 
υπηκοότητα και μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. 
Το μεσημέρι θα καταλήξουμε στην πανέμορφη 
Ξάνθη όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για 
γεύμα και περιήγηση στην παλιά πόλη με τα 
γραφικά σοκάκια και τα ωραία αρχοντικά. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

3η Μέρα: ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ
Πρόγευμα και η μέρα μας είναι αφιερωμένη 
στο καταπράσινο διαμάντι του Βορείου Αιγαίου, 
την Θάσο. Με καράβι θα περάσουμε από την 
Κεραμωτή στο νησί και θα πραγματοποιήσουμε το 
γύρο απολαμβάνοντας τη μοναδική γραφικότητα 
και θα προσκυνήσουμε στο θαυμάσιο μοναστήρι 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το απόγευμα επιστροφή 
στην Καβάλα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά 
της πόλης. Το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε τη 
βόλτα σας στο παραλιακό μέτωπο με τα ουζερί, 
ταβερνάκια και καφετέριες. Διανυκτέρευση.

4η Μέρα: ΚΑΒΑΛΑ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την 
Αλεξανδρούπολη. Καθοδόν θα σταματήσουμε 
στη λίμνη Βιστωνίδα και στο γραφικό 
Πόρτο Λάγος με την Παναγία Παντάνασσα 
και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που 
βρίσκονται μέσα στη λιμνοθάλασσα πάνω 
σε δύο νησίδες και που μας οδηγεί σε 
αυτές ξύλινη γέφυρα.  Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στο 
παραλιακό μέτωπο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - 
- Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 
- μέχρι 10 κιλά.
- Διαμονή για 3 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 
- στην Καβάλα. 
- Διαμονή για 2 βράδια σε παραλιακό ξενοδοχείο 5* 
- στην Αλεξανδρούπολη. 
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 
- στη Θεσσαλονίκη. 
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα  με το πρόγραμμα.
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Θάσο.
- Έμπειρος αρχηγός-συνοδός σε όλη τη διάρκεια 
- της εκδρομής.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

5η Μέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΦΕΡΡΕΣ - 
ΔΑΔΙΑ - ΣΟΥΦΛΙ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Πρόγευμα και ακολουθώντας μια μοναδική 
διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Έβρου 
που είναι και το φυσικό σύνορο με την 
Τουρκία θα γνωρίσουμε πανέμορφα χωριά. 
Πρώτη στάση θα κάνουμε στις Βυζαντινές 
Φέρες με την ιστορική εκκλησία της 
Κοσμοσώτηρας, μικρογραφία της Αγίας 
Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζουμε 
για το Δάσος της Δαδιάς και στο κέντρο 
ενημέρωσης όπου θα μάθουμε για την ιστορία 
και τη σημασία του δάσους και των ζώων. 
Το ξακουστό για τα μεταξωτά του Σουφλί 
είναι ο επόμενος μας σταθμός. Επίσκεψη στο 
Μουσείο Μεταξιού. Άφιξη στην Ορεστιάδα 
νωρίς το μεσημέρι, θα επισκεφτούμε το 
λαογραφικό μουσείο και θα έχουμε χρόνο 
ελεύθερο για γεύμα. Κατηφορίζοντας προς 
την Αλεξανδρούπολη θα κάνουμε στάση και 
Διδυμότειχο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

6η Μέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΡΑΜΑ - 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την πανέμορφη 
Αλεξανδρούπολη με προορισμό την Νύμφη 
του Θερμαϊκού. Κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής μας θα επισκεφτούμε τη Δράμα, 
τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας και το σπήλαιο 
Αλιστράτης με τους περίφημους σταλαγμίτες 
και σταλακτίτες. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στη 
Θεσσαλονίκη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος για περιδιάβαση στην 
πόλη. Το βράδυ θα περπατήσουμε μέχρι τα 
Λαδάδικα όπου θα έχουμε προαιρετικό δείπνο 
με ζωντανή μουσική.  Διανυκτέρευση. 

7η Μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθεί 
περιήγηση όπου θα δούμε αρκετά αξιοθέατα 
της Θεσσαλονίκης μετά θα ανηφορήσουμε 
για την Άνω Πόλη που βρίσκονται τα Κάστρα 
για μια πανοραμική θέα της πόλης και 
κατηφορίζοντας θα κάνουμε στάση στον Άγιο 
Δημήτριο. μουσική. 

8η Μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Θεσσαλονίκης για το ταξίδι της επιστροφής 
στην Λάρνακα. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Airotel Galaxy Hotel 4*, Καβάλα
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€759
€799

ΔΙΠΛΟ
€945
€985

ΠΑΙΔΙ
€589
€629

14/7, 21/7
4/8, 11/8, 18/8

Esperia Hotel 3*, Καβάλα

7/7, 25/8
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€699
€729

ΔΙΠΛΟ
€865
€895

ΠΑΙΔΙ
€539
€56928/7

XRKAV1-31-

Λάρνακα - Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη - Λάρνακα

CY 426    
CY 427  

12:50 - 14:50 
15:50 - 17:50 

Με πτήσεις της Cyprus Airways

ΠΤΗΣΕΙΣ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Θεσ/νίκη-Λάρνακα. 
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 
- μέχρι 10 κιλά.
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 5* 
- στην Καστοριά.
- Διαμονή για 3 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
- επιλογής σας στα Ιωάννινα.
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 
- στην Θεσσαλονίκη.
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
- Μεταφορές και εκδρομές  με πολυτελή 
- κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
- Έμπειρος αρχηγός-συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια 
- της εκδρομής.
- Εισιτήρια για την βαρκάδα στον ποταμό του Αχέρωντα.
- Εισιτήρια για τις βάρκες στο νησί των Ιωαννίνων. 
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8 μέρες
Καστοριά - Δισπήριο - Σπηλιά του Δράκου - Μονή Μαυριώτισσας - Πρέσπες - Ιωάννινα - Νησί - 
Κόνιτσα - Μονοδένδρι - Πηγές Αχέρωντα - Μέτσοβο - Βεργίνα - Μονή Σουμελάς - Θεσσαλονίκη

 από €659

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση 
για Θεσσαλονίκη.  Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση 
για την Καστοριά. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Στη συνέχεια μεταφορά στην πόλη 
της Καστοριάς όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο 
για δείπνο και βόλτα στον παραλίμνιο δρόμο, στο 
Ντολτσό της παλιά πόλης με τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και αρχοντικά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

2η Μέρα:  ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΣΠΗΡΙΟ - ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ 
ΔΡΑΚΟΥ - ΜΟΝΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ - ΠΡΕΣΠΕΣ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στον ηλικίας 7000 χρόνων 
λιμναίο οικισμό Δισπηλιό, που είναι ο αρχαιότερος 
νεολιθικός οικισμός της Ευρώπης. Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε τη σπηλιά του Δράκου. Μέσα 
στη σπηλιά υπάρχει πλωτή γέφυρα από την οποία 
μπορεί κανείς να δει τις επτά λίμνες γλυκού 
νερού. Επόμενη στάση η Μονή Μαυρώτισσας 
που είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης με 
μοναδική θέα τη γύρω περιοχή. Κατόπι επίσκεψη 
στο μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, όπου 
παρουσιάζονται σκηνές καθημερινού βίου των 
Ελλήνων, αναβιώνοντας ήθη και έθιμα. Χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη της Καστοριάς για γεύμα και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.Το 
απόγευμα θα επισκεφτούμε τον προστατευόμενο 
Εθνικό Δρυμό, των Πρεσπών. Πρώτος σταθμός ο 
Άγιος Γερμανός. Εδώ θα δούμε τον ομώνυμο ναό 
με τις υπέροχες τοιχογραφίες του 11ου αιώνα. 
Στη συνέχεια θα πάμε στο τελευταίο και μοναδικό 
ελληνικό χωριό στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, 
πριν τ’ Αλβανικά σύνορα, τους Ψαράδες. Στο 
κέντρο της Μικρής Πρέσπας βρίσκεται το νησάκι 
του Αγίου Αχιλλείου. Εδώ θα επισκεφθούμε την 
ερειπωμένη εκκλησία του Aγίου Aχίλλειου του 
11ου αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά 
το απόγευμα. 

3η Μέρα:  ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ - ΝΗΣΙ
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την πανέμορφη 
Καστοριά με κατεύθυνση τα Ιωάννινα. Άφιξη στα 
Ιωάννινα όπου θα  έχουμε την περιήγηση της πόλης 
για να δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
που επικεντρώνονται στο Κάστρο. Στη συνέχεια, 
καταλήγοντας στο μόλο θα επιβιβαστούμε σε 
βάρκες για να περάσουμε στο θρυλικό νησί 
της κυρά-Φροσύνης που βρίσκεται στην λίμνη 
Παμβώτιδα. Θα περιηγηθούμε στη μονή του Αγίου 
Παντελεήμονα (σήμερα λαογραφικό μουσείο), στην 
μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών, 
του 13ου αιώνα και θα κάνουμε την βόλτα μας στα 
πλακόστρωμα δρομάκια που θα μας μαγέψουν. 
Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό γεύμα. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο.

4η Μέρα:  ΚΟΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Κόνιτσα. Η 
γοητευτική Κόνιτσα είναι αμφιθεατρικά χτισμένη 
στην πλαγιά του βουνού Τραπεζίτσα και έχει θέα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Palladion Hotel - 3*, με πρόγευμα

11/7, 29/8
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€659
€689
€729

ΔΙΠΛΟ
€815
€845
€885

ΠΑΙΔΙ
€519
€549
€589

18/7, 25/7, 1/8
8/8, 15/8, 22/8

Grand Serai Hotel - 5*, με ημιδιατροφή

11/7, 29/8
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€739
€769
€799

ΔΙΠΛΟ
€965
€995

€1025

ΠΑΙΔΙ
€579
€609
€649

18/7, 25/7, 1/8
8/8, 15/8, 22/8

την κοιλάδα της Κόνιτσας, όπου συναντώνται τρεις 
ποταμοί: Βοϊδομάτης, Αώος και Σαραντάπορος. Θα 
επισκεφτούμε το γεφύρι της Κόνιτσας, πάνω στον 
Αώο, σύμβολο της πόλης. Θα δούμε παραδοσιακά 
πέτρινα σπίτια, παλιά αρχοντικά, πλακόστρωτα 
στενά, το ναό του Αγίου Νικολάου, το σπίτι όπου 
έζησε τα νεανικά του χρόνια ο Άγιος Παίσιος και το 
πατρικό της Χάμκως, της μητέρας του Αλή Πασά. 
Συνεχίζουμε για τη Μονή Μολυβδοσκέπαστης, 
ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της 
Ελλάδας. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για 
το Μονοδένδρι, που είναι ένα από τα πιο δημοφιλή 
χωριά των Ζαγοχωριών. Χρόνος  ελεύθερος για να 
περπατήσετε στο καλντερίμι που οδηγεί στη Μονή 
της Αγίας Παρασκευής, στο χείλος της χαράδρας 
του Βίκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

5η Μέρα:  ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΩΝΤΑ - ΒΑΡΚΑΔΑ ΣΤΟΝ 
ΑΧΕΡΩΝΤΑ - ΠΑΡΓΑ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια ολοήμερη εκδρομή 
στις δυτικές ακτές της Ελλάδας με χρώμα Ιονίου. 
Πρώτη στάση θα κάνουμε στην περιοχή Γλυκή όπου 
βρίσκονται οι πηγές του γνωστού από τη μυθολογία 
ποταμού Αχέρωντα. Χρόνος ελεύθερος για να 
περπατήσετε στο κατάφυτο μονοπάτι που οδηγεί 
στις πηγές του μυθικού ποταμού που συνδέθηκε με 
την είσοδο των ψυχών στον Άδη Στην συνέχεια θα 
πάμε στις εκβολές του ποταμού Αχέρωντα, για να 
απολαύσουμε μια ξεχωριστή βαρκάδα. Επόμενος 
σταθμός η μαγευτική Πάργα. Χρόνος ελεύθερος για 
γεύμα και για να περπατήσετε στα στενά δρομάκια 
που οδηγούν στο κάστρο για να απολαύσετε μια 
μοναδική θέα προς τον γραφικό κόλπο με το 
πανέμορφο νησάκι της Παναγίας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος για τις 
τελευταίες βόλτες μας στα Ιωάννινα.

6η Μέρα:  ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΒΕΡΓΙΝΑ - 
ΜΟΝΗ ΣΟΥΜΕΛΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε τα Ιωάννινα με 
κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη. Πρώτη στάση θα 
κάνουμε στο Μέτσοβο και στη συνέχεια επίσκεψη 
στην Μονή της Παναγίας Σουμελά. Χρόνος 
ελεύθερος για προαιρετικό γεύμα. Συνεχίζουμε 
για το μουσείο της Βεργίνας με τους Βασιλικούς 
Τάφους των Αρχαίων Μακεδόνων. Τελικός 
προορισμό η Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.

7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθεί 
περιήγηση όπου θα δούμε αρκετά αξιοθέατα 
της Θεσσαλονίκης μετά θα ανηφορήσουμε για 
την Άνω Πόλη που βρίσκονται τα Κάστρα για μια 
πανοραμική θέα της πόλης και κατηφορίζοντας 
θα κάνουμε στάση στον Άγιο Δημήτριο. Το βράδυ 
θα περπατήσουμε μέχρι τα Λαδάδικα όπου θα 
έχουμε προαιρετικό δείπνο με ζωντανή μουσική. 

8η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για το 
ταξίδι της επιστροφής στην Λάρνακα. 

XRAKT4 -32-

Λάρνακα - Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη - Λάρνακα

CY 426    
CY 427  

12:50 - 14:50 
15:50 - 17:50 

Με πτήσεις της Cyprus Airways

ΠΤΗΣΕΙΣ



1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
πτήση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη, παραλαβή 
και αναχώρηση για τη Ξάνθη, με τα υπέροχα 
αρχοντικά της. Χρόνος ελεύθερος και 
αναχώρηση για την Κομοτηνή. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
- ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - ΟΡΜΕΝΙΟ - 
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την 
Αλεξανδρούπολη. Χρόνος για βόλτα στον 
παραλιακό με τον φάρο και στη συνέχεια 
ακολουθούμε βόρεια πορεία κατά μήκος του 
ποταμού Έβρου, με στάσεις στις Βυζαντινές 
Φέρες, στο ξακουστό για τα μεταξωτά Σουφλί 
και στην Ορεστιάδα. Το Ορμένιο είναι το 
βορειότερο κατοικημένο χωριό της Ελλάδας, 
εδώ βρίσκεται ο συνοριακός σταθμός όπου θα 
έχουμε τελωνιακό έλεγχο. Νωρίς το απόγευμα 
κατευθυνόμαστε προς την Φιλιππούπολη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΜΠΑΤΣΚΟΒΟ
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη σε ένα από τα 
σημαντικότερα μνημεία της Χριστιανικής 
αρχιτεκτονικής και ένα από τα μεγαλύτερα 
και αρχαιότερα Ορθόδοξα μοναστήρια στην 
Ευρώπη, το μοναστήρι Μπάτσκοβο ή της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επιστροφή στην 
Φιλιππούπολη που είναι κτισμένη στις 
όχθες του Έβρου και απλώνεται πάνω σε 
επτά χαμηλούς λόφους, είναι μια από τις 
αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης. Επίσκεψη 
στην παλιά πόλη, στο Λαογραφικό μουσείο 
Κουγιουμτζόγλου, στο σπίτι του Λαμαρτίνου, 
στο λόφο των Απελευθερωτών, στον πύργο 
του Ρολογιού, στο Ιμαρέτ τζαμί, στην εκκλησία 
του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και στο 
Ρωμαϊκό θέατρο. Το υπόλοιπο της μέρας 
ελεύθερο για ψώνια και βόλτα. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Σόφια την 
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Η γνωριμία της 
πόλης αρχίζει μετά την άφιξη μας. Πρώτα 
θα δούμε τον καθεδρικό Ναό του Αλεξάντερ 
Νέφσκι. Ένας ναός με ρυσούς και χάλκινους 
θόλους που φημολογείται πως είναι το πιο 
φωτογραφημένο μνημείο της Βουλγαρίας. 
Δίπλα από τον καθεδρικό ναό, βρίσκεται η 
Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας αλλά 
και το μνημείο του Άγνωστου στρατιώτη, το 
οποίο είναι στη μνήμη των πεσόντων για την 
Βουλγαρία και φωτίζεται από αέναη φλόγα. 

Λάρνακα - Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη - Λάρνακα

CY 426    
CY 427  

12:50 - 14:50 
15:50 - 17:50 

Με πτήσεις της Cyprus Airways

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

11/7, 29/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€669

€699

€739

ΔΙΠΛΟ

€815

€845

€885

ΠΑΙΔΙ

€559

€589

€629

18/7, 25/7, 1/8

8/8, 15/8, 22/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα-Θεσσαλονίκη- 
 Λάρνακα.

- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
- χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.
- Διαμονή για 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 3* στην 
- Κομοτηνή. 
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*  
- στη Φιλιππούπολη.
- Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 
- στη Σόφια. 
- Διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στην 
- Θεσσαλονίκη. 
- Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
- Δύο (2) γεύματα στο ξενοδοχείο της 
- Φιλιππούπολης.
- Ένα (1) δείπνο στο ξενοδοχείο της Σόφιας.
- Ένα (1) δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα με 
- μουσική και χορούς στη Σόφια.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα  με το 
- πρόγραμμα.
- Έμπειρος αρχηγός-συνοδός σε όλη τη διάρκεια
 -της εκδρομής. 
- Ασφάλεια ταξιδιού
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
8 μέρες
Ξάνθη - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη - Φέρες - Σουφλί - Ορεστιάδα - Ορμένιο - Φιλιππούπολη - 
Μοναστήρι Μπότσκοβο - Σόφια - Βιτόσα - Μοναστήρι της Ρίλας - Σαντάνσκι - Θεσσαλονίκη

 από €669

Θα δούμε επίσης το Κοινοβούλιο, το εθνικό 
θέατρο «Ιβαν Βαζώφ» του οποίου η πρόσοψη 
απαρτίζεται από έξι άσπρες μαρμάρινες 
στήλες και απεικονίζουν τον Απόλλωνα και 
τις Μούσες. Ο τελευταίος μας σταθμός πριν 
καταλήξουμε στο ξενοδοχείο, θα είναι το όρος 
Βίτοσα. Εκεί θα θαυμάσουμε την εκπληκτική 
θέα της πόλης από ψηλά. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΟΦΙΑ 
Πρόγευμα και η μέρα μας είναι ελεύθερη στη 
Σόφια. Θα έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή 
σας για να επισκεφτείτε όποια σημεία εσείς 
επιθυμείτε. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα 
να επισκεφτείτε τα προάστια της Σόφιας 
και συγκεκριμένα την Μπογιάνα στο οποίο 
βρίσκεται το Μουσείο Εθνικής Ιστορίας. Πολύ 
κοντά θα βρείτε την εκκλησία Μπογιάνα η 
οποία φημίζεται για τις τοιχογραφίες της και 
αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της ΟΥΝΕΣΚΟ. Εάν η βόλτα σας είναι κοντά στον 
καθεδρικό ναό, μπορείτε να επισκεφτείτε την 
υπαίθρια αγορά.  Το βράδυ θα έχουμε δείπνο σε 
παραδοσιακή ταβέρνα με μουσική και χορούς.

6η μέρα: ΣΟΦΙΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ - 
ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε τη Σόφια. Πρώτη 
στάση θα κάνουμε στο ιστορικό μοναστήρι της 
Ρίλας, τη μεγαλύτερη και τη πιο φημισμένη 
Ορθόδοξη Μονή της Βουλγαρίας. Συνεχίζουμε 
για το Σαντάνσκι, είναι ο πιο γνωστός 
ιαματικός προορισμός της Βουλγαρίας με 
απέραντα πάρκα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα 
και αποχαιρετούμε την Βουλγαρία με στάση 
στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. 
Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθεί 
περιήγηση όπου θα δούμε αρκετά αξιοθέατα 
της Θεσσαλονίκης μετά θα ανηφορήσουμε 
για την Άνω Πόλη που βρίσκονται τα Κάστρα 
για μια πανοραμική θέα της πόλης και 
κατηφορίζοντας θα κάνουμε στάση στον Άγιο 
Δημήτριο. Το βράδυ θα περπατήσουμε μέχρι 
τα Λαδάδικα όπου θα έχουμε προαιρετικό 
δείπνο με ζωντανή μουσική. 

8η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Νύμφη του 
Θερμαϊκού με προορισμό το αεροδρόμιο για τη 
πτήση προς Λάρνακα με τις βαλίτσες γεμάτες 
με πανέμορφες εικόνες από τα μαγευτικά 
μέρη που επισκεφτήκαμε.

XRBUL2-33-
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ηράκλειο - 
- Λάρνακα. 
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
- χειραποσκευή 10 κιλά.
- Διαμονή για 7 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 
- της επιλογής σας, στο Ηράκλειο.
- Πρόγευμα καθημερινά. 
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Επαγγελματίας ξεναγός στην Κνωσσό.
- Εισιτήριο καραβιού για την Σπιναλόγγα.
- Έμπειρος αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη την 
- διάρκεια του ταξιδιού.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 
8 μέρες
Ηράκλειο - Κνωσός - Αρανές - Άγιος Νικόλαος - Ελούντα - Πλάκα - Ανώγεια - Σπήλαιο Σφεντόνη - 
Μονή Δισκουρίου - Ρέθυμνο - Τάφοι Βενιζέλων - Χανιά - Γεωργιούπολη - Γύρος Λασιθίου

από €669

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση 
για Ηράκλειο. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η μέρα:  ΚΝΩΣΟΣ - ΑΡΧΑΝΕΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Κνωσό, 
το μεγαλύτερο και λαμπρότερο κέντρο του 
Μινωικού πολιτισμού. Θα ξεναγηθούμε στα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Olympic Hotel - 3*, Ηράκλειο

7/7, 14/7, 25/8
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€669
€699
€729

ΔΙΠΛΟ
€895
€925
€965

ΠΑΙΔΙ
€399
€429
€469

21/7, 28/7
4/8, 11/8, 18/8

Αstoria Hotel - 4*, Ηράκλειο

7/7, 14/7, 25/8
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€729
€749
€779

ΔΙΠΛΟ
€1025
€1045
€1075

ΠΑΙΔΙ
€499
€519
€549

21/7, 28/7
4/8, 11/8, 18/8

διάφορα ανάκτορα του. Συνεχίζουμε για την 
όμορφη κωμόπολη Αρχάνες, το πολύχρωμο 
αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό 
της Ευρωπαικής Ένωσης, όσον αφορά την 
οικιστική του ανάπτυξη. Χρόνος ελεύθερος για 
να δείτε και να θαυμάσετε την αρχιτεκτονική 
των κτιρίων και τις βυζαντινές εκκλησίες. 
Μπορείτε στην όμορφη πλατεία να απολαύσετε 
ποικιλία μεζέδων στις ταβέρνες με την 
αυθεντική Κρητική παραδοσιακή κουζίνα. 
Επιστρέφουμε στο ιστορικό κέντρο του 
Ηρακλείου. Θα περπατήσουμε με την ξεναγό 
μας για να δούμε μεταξύ άλλων το περίφημο 
συντριβάνι με τα λιοντάρια, τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Μηνά, την Βασιλική του Αγίου 
Μάρκου, την ενετική Λότζια που είναι το 
κομψότερο ενετικό μνημείο στην Κρήτη και 
το ναό του Αγίου Τίτου. Θα διασχίζουμε την 
«οδό Πλάνης» τον ομορφότερο δρόμο του 
Ηρακλείου για να καταλήξουμε στο παλιό 
λιμάνι, «τον Κούλε», το ενετικό φρούριο, 
σύμβολο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος στην 
αγορά της πόλης. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρόγευμα και η μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε 
εκδρομή στη Νότια Κρήτη και στην πεδιάδα 
της Μεσαράς, στην γυναικεία Μονή Παναγίας 
Καλυβιανής. Η Μονή σήμερα στεγάζει φιλανθρωπικά 
ιδρύματα (ορφανοτροφείο, γηροκομείο κ.α.) και 
εργαστήρια ειδών λαϊκής τέχνης. Συνεχίζουμε προς 
το Λιβυκό Πέλαγος και στο παραθαλάσσιο χωριό 
Μάταλα. Χρόνος ελεύθερος για να κολύμπι και 
φατητό. Επιστροφή το απόγευμα το ξενοδοχείο μας.

4η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ - ΕΛΟΥΝΤΑ 
- ΠΛΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε την ανατολική 
πλευρά της Κρήτης, με πρώτη επίσκεψη στην 
ιστορική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, του 
Σεληνάρι. Συνεχίζουμε για ένα από τα αρχαιότερα 
χωριά της Κρήτης, την Κριτσά. Επόμενη στάση 
η Πλάκα, κτισμένη σε ένα από τα ομορφότερα 
σημεία της Κρήτης. Σήμα κατατεθέν της Πλάκας 
είναι η υπέροχη θέα προς το διάσημο φρούριο της 
Σπιναλόγκας, που λειτούργησε ως λεπροκομείο 
μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Με καραβάκια θα 
περάσουμε στη Σπιναλόγκα για περιήγηση και 
επιστροφή στην Πλάκα. Χρόνος ελεύθερος στις 
γραφικές ψαροταβέρνες και συνεχίζουμε για 
τη κοσμοπολίτικη Ελούντα και για τον γραφικό  
Άγιο Νικόλαο με την περίφημη «Λίμνη» που 
αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο Ηράκλειο, 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΝΩΓΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ 
ΣΦΕΝΤΟΝΗ - ΜΟΝΗ ΔΙΣΚΟΥΡΙΟΥ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον Ψηλορείτη 
και στα πασίγνωστα Ανώγεια που θεωρούνται 
επίκεντρο του σύγχρονου Κρητικού πολιτισμού. 
Εδώ τηρούν τα ήθη και έθιμα του τόπου. Χρόνος 
ελεύθερος για επίσκεψη στο σπίτι του Νίκου 
Ξυλούρη. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το 
σπήλαιο Σφεντόνη, το σπήλαιο είναι προσβάσιμο, 
με πολύ πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό 
διάκοσμο. Ανήκει στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, 

ΠΤΗΣΕΙΣ

Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

Λάρνακα - Ηράκλειο
Ηράκλειο - Λάρνακα

18:05 - 19:35
20:35 - 21:55

CY 460
CY 461

XRCRE1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 
υπηρεσία.

που έχει ενταχθεί στα Γεωπάρκα της UNESCO.
Μετά από την ξενάγησή μας στο σπήλαιο, θα 
επισκεφτούμε την θαυμάσια και Ιστορική  Μονή 
Δισκουρίου η οποία βρίσκεται πολύ κοντά 
στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, και θεωρείται 
μια από τις παλαιότερες μονές της Κρήτης. 
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και επιστροφή το 
απόγευμα στο Ηράκλειο.

6η μέρα: ΡΕΘΥΜΝΟ - ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ - ΧΑΝΙΑ 
- ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη του 
Ρεθύμνου, με τα Ενετικά διατηρητέα κτίρια, 
το κάστρο της Φιορέτσας και τις κρήνες του 
Ριμόντι. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε 
προς τους Τάφους των Βενιζέλων με την 
πανέμορφη θέα. Άφιξη στα Χανιά όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για να δείτε τα γραφικά 
κουκλίστικα σοκάκια της, να ανακαλύψουμε την 
αύρα και το μυστήριο που κρύβεται πίσω από 
τα ενετικά κτήρια, την Δημοτική Αγορά, το 
πάρκο, την πλατεία Μητροπόλεως, το Ενετικό 
λιμάνι με τον Αιγυπτιακό Φάρο, το Γιαλί Τζαμισί 
και τα Νεώρια.  Χρόνος ελεύθερος για φαγητό 
στις όμορφες ταβέρνες και βόλτα. Κατά την 
επιστροφή μας στο Ηράκλειο θα κάνουμε 
μια στάση στη Γεωργιούπολη. Είναι μια μικρή 
παραθαλάσσια κωμόπολη, κτισμένη μέσα σε μια 
καταπράσινη πεδιάδα. Θα δούμε την κεντρική 
πλατεία με τους πολλούς ευκάλυπτους, το 
γραφικό λιμανάκι και το υπέροχο κάτασπρο 
εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που από μακριά 
φαίνεται σαν να επιπλέει μέσα στη θάλασσα. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
Ηράκλειο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρόγευμα και η μέρα είναι ελεύθερη στο Ηράκλειο.

8η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΓΥΡΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα τακτοποίηση αποσκευών 
στο πούλμαν και αναχώρηση. Θα πάρουμε το 
δρόμο προς το Οροπέδιο Λασιθίου. Πρώτη 
στάση θα κάνουμε στο ιστορικό μοναστήρι της 
Κεράς Καρδιώτισσας, στο οποίο κατοικούν 
μέχρι και σήμερα μοναχές. Εδώ φυλάγεται η 
θαυματουργή εικόνα της Παρθένου Μαρίας 
και πολλές άλλες εικόνες του 14ου αιώνα. Η 
επόμενή στάση το διάσημο χωριό Ψυχρό, γνωστό 
για τα χειροποίητα κεραμικά του. Στη συνέχεια 
όσοι επιθυμούν μπορεί να μείνουν στο χωριό 
ή να επισκεφτούν το σπήλαιο Δικταίον Άντρο, 
όπου σύμφωνα με τη μυθολογία γεννήθηκε ο 
θεός Δίας ή το Θεματικό Πάρκο. Στη συνέχεια 
κάνοντας το γύρο του Οροπεδίου μπορείτε να 
θαυμάσετε τους απομείναντες ανεμόμυλους. 
Επόμενη στάση θα κάνουμε στο Τζερμιάδο. Θα 
σας εκπλήξει με τη φυσική ομορφιά του, τη 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τη πανοραμική 
θέα. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε 
και να απολαύσετε το γεύμα σας σε μία από τις 
παραδοσιακές ταβέρνες. Παίρνοντας το δρόμο 
προς το αεροδρόμιο θα σταματήσουμε για καφέ 
στο Μοχό. Τέλος άφιξη στο αεροδρόμιο του 
Ηρακλείου γεμάτη με όμορφες εικόνες από 
Κρήτη.



ΣΤΙΣ ΝΥΜΦΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & TOY ΙΟΝΙΟΥ     
8 μέρες
Πρέβεζα - Λευκάδα - Σύβοτα - Πάργα - Πηγές Αχέρωντα - Κρουαζιέρα στον Αχέρωντα 

 από €699

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
πτήση για την Πρέβεζα. Άφιξη και μεταφορά  
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Στην συνέχεια χρόνος ελεύθερος για βόλτα 
και φαγητό στα σοκάκια της Πρέβεζας. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε περιήγηση της 
Πρέβεζας  για να δούμε το σπίτι όπου έζησε ο 
ποιητής Καρυωτάκης, τον Μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Χαραλάμπους με το ιστορικό ενετικό 
πύργο του ρολογιού του 1752, το Σαϊτάν 
Παζάρ, την Κεντρική αγορά της πόλης και θα 
καταλήξουμε στον παραλιακό πεζόδρομο. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και φαγητό στα 
σοκάκια της Πρέβεζας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Λευκάδα. 
Πρώτη στάση στην πόλη της Λευκάδας, 
περπατάμε στο πεζόδρομο και στα γραφικά 
στενά της πόλης. Στην συνέχεια θα 
ανηφορίσουμε προς τη Μονή Φανερωμένης για 
να απολαύσουμε την υπέροχη θέα. Συνεχίζουμε 
για το Νυδρί που βρίσκεται απέναντι από το 
Σκορπιό και το νησί του Βαλαωρίτη, Μαδουρή. 
Χρόνος ελεύθερος για μια μίνι κρουαζιέρα στα 
καταγάλανα νερά του Ιονίου. Στο ξενοδοχείο 
μας θα επιστρέψουμε αργά το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΑΡΓΑ
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα 
παραθαλάσσια θέρετρα Σύβοτα και Πάργα που 
αγκαλιάζονται από την θάλασσα του Ιονίου 
με μοναδικό τρόπο. Τα Σύβοτα είναι ένας 
πανέμορφος οικισμός, μεγάλης ιστορίας και 
αστείρευτης φυσικής ομορφιάς. Προικισμένα 
με ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, 
όπου κυριαρχεί το πράσινο και το γαλάζιο των 
κρυστάλλινων νερών. Χρόνος ελεύθερος για 
να περπατήσετε στα πλακόστρωτα δρομάκια, 
στην εντυπωσιακή περαντζάδα και την γραφική 
μαρίνα που αγκυροβολούν τα πιο εντυπωσιακά 
ιστιοπλοϊκά σκάφη, ταχύπλοα και πολυτελή 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πρέβεζα-Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή 
- μέχρι 10 κιλά.
- Διαμονή για 7 βράδια στο ξενοδοχείο της 
- επιλογής σας στην Πρέβεζα. 
- Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Κρουαζιέρα στον ποταμό Αχέροντα.
- Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
- Φ.Π.Α.

γιοτ. Σας προτείνουμε ακόμη να κολυμπήσετε 
σε εκπληκτικές σμαραγδένιες παραλίες. 
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και νωρίς το 
απόγευμα αναχωρούμε για την μαγευτική 
Πάργα. Η Πάργα είναι αμφιθεατρικά κτισμένη 
στις παρυφές του Ενετικού Κάστρου με τα 
πολύχρωμα σπίτια. Χρόνος ελεύθερος για να 
περπατήσετε στα στενά δρομάκια που οδηγούν 
στο κάστρο και να απολαύσετε μια μοναδική 
θέα προς το πανέμορφο νησάκι της Παναγίας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα 
και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ 
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη 
στην πόλη της Πρέβεζας. Σας προτείνουμε μια 
ολοήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα.

6η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον 
ποταμό Αχέροντα. Μετά το πρόγευμα 
αναχωρούμε για την περιοχή Γλυκή όπου 
βρίσκονται οι πηγές του γνωστού από τη 
μυθολογία ποταμού Αχέροντα. Θα έχουμε 
την ευκαιρία να ζήσουμε μοναδικές στιγμές 
περπατώντας στο κατάφυτο μονοπάτι που 
οδηγεί στις πηγές του μυθικού ποταμού που 
συνδέθηκε με την είσοδο των ψυχών στον 
Άδη. Συνεχίζουμε νότια όπου βρίσκονται 
οι εκβολές του ποταμού Αχέροντα, για να 
απολαύσουμε μια ξεχωριστή βαρκάδα στα 
υδάτινα μονοπάτια του μυθικού ποταμού. 
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ 
Μετά το πρόγευμα η μέρα μας είναι ελεύθερη. 
Σας προτείνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα 
στους Παξούς.

8η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και το πανέμορφο σκηνικό που 
ζήσαμε αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται με την 
μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 
την πτήση για Λάρνακα, με την υπόσχεση ότι θα 
επαναλάβουμε αυτό το μαγευτικό ταξίδι.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Preveza City Hotel - 3*, Πρέβεζα (κεντρικό)

Dioni Hotel - 4*, Πρέβεζα (κεντρικό)

5/7, 12/7
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€699
€729
€779

ΔΙΠΛΟ
€945
€975

€1025

ΠΑΙΔΙ
€499
€529
€579

19/7, 26/7, 23/8
2/8, 9/8, 16/8

5/7, 12/7
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€859
€889
€949

ΔΙΠΛΟ
€1235
€1265
€1405

ΠΑΙΔΙ
€499
€529
€589

19/7, 26/7
2/8, 9/8, 16/8, 23/8

Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
Λάρνακα - Πρέβεζα
Πρέβεζα - Λάρνακα

14:20 - 16:30
17:30 - 19:30

CY 472
CY 473

XRAKT1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 
υπηρεσία.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρόδος-Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά

- Διαμονή για 7 βράδια στην πόλη της Ρόδου στο 
 κεντρικό ξενοδοχείο Agla 4*.

- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
- Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
- Δείπνο στο ξενοδοχείο καθημερινά.
- Ολοήμερη κρουαζιέρα στη Σύμη.
- Ολοήμερη κρουαζιέρα στη Χάλκη.
- Ολοήμερη κρουαζιέρα στο Καστελόριζο.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή
 κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το 
 πρόγραμμα.

- Έμπειρος αρχηγός - συνοδός.
- Τοπικός ξεναγός στη Ρόδο και τη Λίνδο.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
8 μέρες
Ρόδος - Φιλέρημο - Πεταλούδες - Κάμειρο - Χάλκη - Σύμη - Πανορμίτης - Καστελλόριζο - Λίνδος

 από €699

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΟΔΟΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας 
και αναχώρηση για την Ρόδο. Άφιξη στο νησί 
των Ιπποτών, παραλαβή και μεταφορά  στο 
ξενοδοχείο. Tακτοποίηση στα δωμάτια και 
χρόνος  ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΡΟΔΟΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΦΙΛΕΡΗΜΟ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
Πρόγευμα και ξενάγησή της Ρόδου. Θα 
επισκεφτούμε το παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου ενώ θα δούμε στην παλιά πόλη, τον 
εμβληματικό Πύργο του Ρολογιού, την πλατεία 
Αρίωνος, το καλοδιατηρημένο Τζαμί και την 
πλατεία Ιπποκράτους. Συνεχίζουμε για τη 
Φιλέρημο. Ο λόφος που βρίσκεται και δεσπόζει 
στην περιοχή, θεωρούνταν τόπος ιερός για τους 
κατοίκους της περιοχής και ταυτόχρονα ένα 
από τα πιο σημαντικά φρούρια. Η ακρόπολη της 
Ιαλυσού ήταν χτισμένη στον λόφο αυτό και τα 
ερείπια του ναού της Αθηνάς βρίσκονται ακόμα 
εκεί. Σήμερα επίσης βρίσκουμε το Καθολικό 
μοναστήρι των ιπποτών του Αγίου Ιωάννου 
στην περιοχή. Επόμενη στάση μας, ο μοναδικός 
βιότοπος της γνωστής πεταλούδας PanaxiaQuad-
ripunctaria, σημείο κατατεθέν της Ρόδου και 
πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Διασχίζοντας 
το παραμυθένιο, ξύλινο μονοπάτι θα συναντήσετε 
διάσπαρτα πολύχρωμα λουλούδια, καταρράκτες, 
όπως ακόμη ρυάκια ποτάμια και φυσικά τις 
πεταλούδες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΡΟΔΟΣ - ΚΑΜΕΙΡΟΣ - ΧΑΛΚΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Κάμειρο 
όπου θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι για την 
επίσκεψή μας στο πανέμορφο νησί της Χάλκης. 
Το όνομά του νησιού οφείλεται στα ορυχεία 
χαλκού που λειτουργούσαν εκεί από την 
αρχαιότητα και αποτελεί επίγειο παράδεισο. 
Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και φαγητό. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στη Ρόδο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΡΟΔΟΣ - ΣΥΜΗ - ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το λιμάνι που θα 
επιβιβαστούμε στο καράβι, με προορισμό την 
Σύμη. Το βενετσιάνικο νησί δικαίως θεωρείται 
ως ένα από τα ομορφότερα της Δωδεκανήσου, 
με την ξεχωριστή του αρχιτεκτονική που το 
κάνει να ξεχωρίζει. Επόμενη μας στάση είναι 
το λιμάνι του Πανορμίτη και η Ιερά μονή του 
Ταξιάρχη του Πανορμίτη. Το μονοσταριακό 
συγκρότημα, με τις υπέροχες τοιχογραφίες, την 
βιβλιοθήκη, το λαογραφικό μουσείο εντός και 
το φημισμένο, εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

24/6, 1/7, 26/8
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€759
€789
€829
€699

ΔΙΠΛΟ
€935
€965
€995
€895

ΠΑΙΔΙ
€589
€619
€659
€55

8/7, 15/7, 22/7, 29/7
5/8, 12/8, 19/8
2/9, 9/9

ΠΤΗΣΕΙΣ

Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
Λάρνακα - Ρόδος
Ρόδος - Λάρνακα

12:30 - 13:40
09:30 - 10:35

CY 462
CY 463

του, αποτελεί σημαντικό προσκύνημα. Η βόλτα 
στα σοκάκια και η επίσκεψη στα σφουγγαράδικα 
είναι κάτι που δεν θα πρέπει να λείψει από την 
εμπειρία σας. Επιστροφή στην Ρόδο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΡΟΔΟΣ 
Πρόγευμα μέρα ελεύθερη στην πρωτεύουσα 
των Δωδεκανήσων. Μπορείτε να χαθείτε στη 
ατμοσφαιρική μεσαιωνική πόλη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΡΟΔΟΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση  για το ακριτικό 
νησί του Καστελόριζου. Άφιξη και περιήγηση 
στο Παλαιόκαστρο, το σημαντικότερο και 
αρχαιότερο μνημείο του νησιού. Στον περίβολο 
βρίσκονται οι εκκλησίες της Παναγίας 
του Kάστρου και του Aγίου Στεφάνου, ενώ 
ακριβώς από κάτω, οι αχέρες, δέκα δεξαμενές 
νερού, κατασκευασμένες την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας. Ελεύθερος χρόνος 
στη πρωτεύουσα του νησιού, Μεγίστη, το 
μοναδικό μέρος του νησιού που κατοικείται. 
Οι παραδοσιακές νησιώτικες κατοικίες, τα 
σοκάκια, τα δίπατα αρχοντικά και το γραφικό 
λιμάνι του εντυπωσιάζουν και τους πιο 
απαιτητικούς επισκέπτες. Τα εστιατόρια και οι 
ταβέρνες γύρω από το λιμάνι σερβίρουν νόστιμα 
πιάτα με σπεσιαλιτέ το ντόπιο ψάρι. Νωρίς  το 
απόγευμα  επιστροφή  στη Ρόδο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΡΟΔΟΣ - ΛΙΝΔΟΣ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το ανατολικό 
κομμάτι του νησιού. Αφού περάσουμε από 
την Καλλιθέα και το κοσμοπολίτικο θέρετρο 
Φαληράκι, με τα περίφημα εργαστήρια 
κεραμικών του και αφού προσκυνήσουμε την 
Παναγία Τσαμπίκα, φθάνουμε στη γραφική Λίνδο 
με την παραδοσιακή νησιώτικη αρχιτεκτονική. 
Ακολουθώντας διαδρομές δαιδαλώδεις τα 
βήματά μας οδηγούνται ασυναίσθητα ως την 
αρχαία Ακρόπολη, μάρτυρα της πολυτάραχης 
ιστορίας του νησιού και προσκύνημα στη 
Βυζαντινή Εκκλησία της Παναγίας της Λίνδου. 
Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
μπάνιο σε μια από τις ωραιότερες παραλίες της 
περιοχής Τσαμπίκα. Ο συνδυασμός της χρυσής 
αμμουδιάς και των κρυστάλλινων νερών φαντάζει 
ιδανικό για μπάνιο. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΡΟΔΟΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Ρόδου για την  πτήση επιστροφής μας στη 
Λάρνακα, φορτωμένοι από όμορφες εικόνες. 
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1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της 
Λάρνακας και αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη, παραλαβή και ξενάγηση της πόλης. 
Θα ξεκινήσουμε από την περίφημη Ρίνγκστρασε για να θαυμάσουμε την Όπερα 
και τα χειμερινά Ανάκτορα, το ελληνοπρεπές Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, την 
ατμοσφαιρική Βοτίβκιρχε, το ανάκτορο Μπελβεντέρε και τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το απόγευμα ελεύθερο για να 
συνεχίσετε την γνωριμία σας με την αριστοκρατική Βιέννη. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΣΙΕΝΜΠΡΟΥΝ - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ: Μετά το πρόγευμα θα 
επισκεφθούμε τους εντυπωσιακούς κήπους του ανακτόρου Σιενμπρούν και στη 
συνέχεια τον περίφημο ζωολογικό κήπο της Βιέννης που χρονολογείτε από το 1752. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και η υπόλοιπη μέρα στη διάθεση σας. Περπατήστε 
στους εμπορικούς δρόμους της Βιέννης και κάντε τα ψώνια σας. Οι λάτρεις της 
τέχνης θα ενθουσιαστούν με τα μουσεία Albertina και Belvedere όπου φιλοξενούν 
κορυφαία έργα τέχνης του Μεσαίωνα, της Μπαρόκ εποχής αλλά και του 20ου 
αιώνα. Το βράδυ σας προτείνουμε μια προαιρετική βραδιά στα κρασοχώρια για να 
δοκιμάσετε τα τοπικά κρασιά και να γευτείτε παραδοσιακά φαγητά. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - PARNDORF/εκπτωτικό χωριό (Προαιρετικό): 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για μια προαιρετική εκδρομή στη γειτονική 
Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Περιήγηση της πόλης και στη συνέχεια 
μεταφορά στο εκπτωτικό χωριό «PARNDORF» με τη μεγαλύτερη συλλογή από 
επώνυμα προϊόντα και καταστήματα όπως Gucci, Fendi, Prada, Burberry, Calvin Klein, 
Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Diesel και πολλά άλλα σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ & ΛΙΜΝΕΣ (Προαιρετικό): Πρόγευμα και μέρα 
ελεύθερη για μια προαιρετική εκδρομή στο πανέμορφο Σάλτσμπουργκ και την 
περιοχή των Λιμνών. Θα θαυμάσουμε ένα μοναδικό σκηνικό με τις πανέμορφες 
λίμνες περιτριγυρισμένες από τα πανύψηλα βουνά των Άλπεων και τα υπέροχα 
παραδοσιακά χωριουδάκια να συνθέτουν ένα παραμυθένιο τοπίο. Στο Σάλτσμπουργκ 
τη γενέτειρα του μεγάλου μουσουργού Μότσαρτ, θα δείτε μεταξύ άλλων το παλάτι 
Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους, που ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της Ουνέσκο, τον ποταμό Σάλτσαχ, το σπίτι του Μότσαρτ καθώς και 
τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΚΑΣΤΡΟ GRAFFENEGG - ΣΤΑΥΛΟΙ ΛΙΠΙΤΣΑΝΕΡ - ΛΑΡΝΑΚΑ: 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία σας ψώνια. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε το όμορφο κάστρο Graffenebgg και 
ακολούθως το χωριό Heldberg, όπου υπάρχουν οι καλοκαιρινοί σταύλοι των 
περίφημων Λιπιτσάνερ, των πανέμορφων λευκών αλόγων της διάσημης 
Ισπανικής σχολής ιππασίας της Βιέννης. Ακόμη θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε και το μουσείο με αυτοκίνητα αντίκες. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Βιέννης για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση για Βελιγράδι. Άφιξη, παραλαβή και  μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε με τα πόδια να γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο 
της πόλης. Θα περάσουμε την κεντρική πλακόστρωτη εμπορική οδό Κνέζ 
Μιχαήλοβα, αφού δούμε την πλατεία Δημοκρατίας και το σιντριβάνι στην 
αρχή της οδού, θα προχωρήσουμε για το φρούριο/πάρκο Καλεμεγκτάν, για μια 
μοναδική πανοραμική θέα των ποταμών Σάβα και Δούναβη και της νέας πόλης 
του Βελιγραδίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε για 
την πανοραμική ξενάγηση της πόλης.  Θα περάσουμε από το Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο, το Προεδρικό Μέγαρο, την πλατεία της Δημοκρατίας, το Εθνικό 
Μουσείο, το Σέρβικο Πατριαρχείο και τη Μητρόπολη. Ακολούθως θα περάσουμε 
στο Νέο Βελιγράδι όπου θα δούμε τη μοντέρνα πλευρά της πόλης. Συνεχίζουμε 
για την Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Σάββα στο κέντρο της πόλης, το πάρκο 
Τόπσιντερ και την αριστοκρατική περιοχή Ντέντινιε. Απόγευμα ελεύθερο 
στη διάθεση σας.  Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε το ποτό σας στη 
μποέμικη συνοικία της πόλης, την ξακουστή Σκαντάρλια. Διανυκτέρευση.
  3η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΧΟΠΟΒΟ - ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ - ΝΟΒΙ 
ΣΑΝΤ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (προαιρετικό): Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Προτείνουμε 
προαιρετική εκδρομή στις βόρειες περιοχές της Σερβίας. Πρώτος σταθμός το 
Μοναστήρι Χόποβο, στην περιοχή Φρούσκα Γκόρα. Θα συνεχίσουμε στο Σρέμσκι 
Κάρλοβτσι όπου στο κέντρο της πόλης θα δούμε το παλιό Πατριαρχείο, την 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το πρώτο Σέρβικο Γυμνάσιο κ.α. Σειρά έχει η 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας το Νόβι Σαντ. Επίσκεψη του φρουρίου 
Πετροβαραντίν, της Καθολικής Εκκλησίας της Παναγίας και του κεντρικού 
πεζόδρομου.  Χρόνος ελεύθερος για να κάνετε τις βόλτες σας στην όμορφη 
αυτή πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΚΑΣΤΡΟ ΓΚΟΛΟΥΠΑΤΣ-ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΕΡΝΤΑΜ: Μετά το 
πρόγευμα αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στα βόρεια της Σερβίας για να 
επισκεφθούμε το επιβλητικό μεσαιωνικό κάστρο Γκόλουπατς, ένα πραγματικό 
στολίδι που είναι χτισμένο σε ένα ειδυλλιακό τοπίο στις όχθες του Δούναβη.  
Συνεχίζουμε για το εντυπωσιακό φαράγγι Γκέρνταμ, ή αλλιώς τη «Σιδερένια 
πύλη», το μεγαλύτερο και μακρύτερο φαράγγι της Ευρώπης. Επιστροφή στο 
Βελιγράδι. Διανυκτέρευση. 
5η-6η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ: Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος 
στη διάθεση σας. Στη συνέχεια μεταφορά για ψώνια στο μεγαλύτερο 
πολυκατάστημα της πόλης. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για να 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής.

BIENNH
5 μέρες

από €499

XRVIE

Λάρνακα - Βελιγράδι
Βελιγράδι - Λάρνακα

JU 881
JU 886

10:45 - 12:25
23:55 - 03:20 +1

Με απευθείας πτήσεις των Σέρβικων Αερογραμμών
ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Βιέννη
Βιέννη - Λάρνακα

OS 836
OS 835

06:25 - 08:45
20:40- 00:40 +1

Με απευθείας πτήσεις των Αυστριακών Αερογραμμών
ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 2o ΠΑΙΔΙ

6/7, 24/8 €499 €675 €359 €399
€519 €695 €379 €41913/7, 20/7, 27/7
€549 €725 €409 €4493/8, 10/8, 17/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

11/7, 18/7, 25/7
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€499
€539

ΔΙΠΛΟ
€645
€685

ΠΑΙΔΙ
€359
€3991/8, 8/8, 15/8, 22/8

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βελιγράδι - Λάρνακα + Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλος καυσίμων + Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 
κιλά + Διαμονή για 4 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα 
+ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή  κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα + Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός στις μεταφορές και τις 
εκδρομές + Ασφάλεια ταξιδιού + Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βιέννη - Λάρνακα + Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλος καυσίμων + Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 
μέχρι 8 κιλά + 4 βράδια διαμονή σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα + Μεταφορές 
και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό + 
Ασφάλεια ταξιδιού + Φ.Π.Α ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων - Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά 
- Ποτά στα φαγητά - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων - Φιλοδωρήματα και 
αχθοφορικά - Ποτά στα φαγητά - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ολοήμερη εκδρομή στο μοναστήρι Χόποβο/Σρέμσκι Κάρλοβτσι/Νόβισαντ, 
€35 το άτομο.  Οι κρατήσεις γίνονται και πληρώνονται απευθείας στους 
αντιπροσώπους μας στο Βελιγράδι.

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

+ Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καμία  υπηρεσία. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: €50 το άτομο

5 μέρες

από €499

XRBEG-38-



1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΑΡΙΣΙ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση για το Παρίσι με ενδιάμεσο σταθμό. 
Άφιξη στην «Πόλη του Φωτός», παραλαβή και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ξεκινήστε την πρώτη 
σας γνωριμία με την γαλλική πρωτεύουσα 
κάνοντας μία νυχτερινή βόλτα απολαμβάνοντας 
το δείπνο σας σε ένα γραφικό μπιστρό. 
Διανυκτέρευση.

2η - 6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ 
Το Παρίσι προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια 
τουρίστες  από όλο τον κόσμο που έρχονται να 
θαυμάσουν την αρχιτεκτονική της πόλης, τα 
μνημεία της αλλά και τα πλούσια σε εκθέματα 
μουσεία του. Ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης 
είναι ο ποταμός Σηκουάνας ο οποίος χωρίζει 
την πόλη σε δύο μέρη, την αριστερή και τη δεξιά 
όχθη. Σημαντικότερα αξιοθέατα είναι ο Πύργος 
του Άιφελ, η Αψίδα του Θριάμβου, η Σακρέ Κερ 
στη Μονμάρτρη, η Παναγία των Παρισίων, το 
μνημείο της Βαστίλλης, η Πλατεία Βαντόμ, η 
Πλας ντε Βοζ, τα μουσεία του Λούβρου, του 
Ορσέ, του Πικάσο, το μουσείο του Ροντέν, το 
Πομπιντού/Μπωμπούρ με εκθέματα σύγχρονης 
τέχνης, το πανεπιστήμιο της Σορβόνης, καθώς 
και το παλάτι των Βερσαλλιών λίγα χιλιόμετρα 
έξω από το Παρίσι όπως επίσης και η περίφημη 
Eurodisney, πηγή χαράς μικρών και μεγάλων. 
Εσείς δεν έχετε παρά να οργανώσετε το δικό 
σας πρόγραμμα με βάση τα ενδιαφέροντα σας 
και η περιπέτεια στους δρόμους του Παρισιού 
ξεκινάει! Μπορείτε ακόμη να διαλέξετε μια από 
τις προαιρετικές εκδρομές που προσφέρουμε.

7η μέρα:   ΠΑΡΙΣΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ  
Πρόγευμα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Παρισιού για να πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής. Το όνειρο τελειώνει αλλά οι 
αναμνήσεις θα μείνουν για πάντα χαραγμένες 
στο μυαλό μας.

Λάρνακα - Βιέννη
Βιέννη - Παρίσι
Παρίσι - Βιέννη
Βιέννη - Λάρνακα

OS 836
OS 415
OS 416
OS 835

06:25 - 08:45
13:05 - 15:05
15:50 - 17:45
20:40- 00:40 +1

Με πτήσεις των Αυστριακών Αερογραμμών

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

6/7, 13/7, 24/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€649

€669

€699

ΔΙΠΛΟ

€985

€1015

€1045

ΠΑΙΔΙ 2o ΠΑΙΔΙ

€439 €439

€459 €459

€499 €499

20/7, 27/7

3/8, 10/8, 17/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Παρίσι - 
 Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό με πτήσεις 
 των Αυστριακών Αερογραμμών.

- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά.

- Διαμονή για 6 βράδια σε ξενοδοχείο 
 4* της αλυσίδας NOVOTEL στο Παρίσι.

- Πρόγευμα καθημερινά.
- Μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχείο-
 αεροδρόμιο

- Ασφάλεια ταξιδίου.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΑΡΙΣΙ
7 μέρες

από €649

XRCDG-39-



1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΟΦΙΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ 
-ΜΠΑΝΣΚΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση για τη Σόφια την πρωτεύουσα της 
Βουλγαρίας. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση 
για το πασίγνωστο τουριστικό θέρετρο Μπάνσκο 
που βρίσκεται βορειοανατολικά του όρους Πίριν. 
Κατάφυτα δάση από πεύκα και έλατα καθώς 
και κρυστάλλινες λίμνες, συνθέτουν το τοπίο 
του θέρετρου που αναπτύχθηκε τουριστικά τις 
τελευταίες δεκαετίες ως ένας προορισμός για 
όλες τις εποχές. Καθοδόν θα επισκεφθούμε 
το περίφημο μοναστήρι της Ρίλας. Άφιξη στο 
Μπάνσκο και τακτοποίηση ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΠΑΝΣΚΟ-ΜΕΛΝΙΚ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ-
ΜΠΑΝΣΚΟ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το 
πάλαι ποτέ Μελένικο, την πλούσια εμπορική 
πόλη και το πιο αξιόλογο κέντρο του Ελληνισμού 
στο βόρειο τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας. 
Σήμερα είναι η μικρότερη πόλη της Βουλγαρίας 
με ξεχωριστή ομορφιά. Τα πανέμορφα αρχοντικά, 
χτισμένα με τη Μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, 
είναι σήμερα ξενώνες και ταβερνεία που το 
εσωτερικό τους θυμίζει Βαυαρέζικες μπυραρίες. 
Κι όσο για το ξακουστό κόκκινο κρασί, που το 
προτιμούσαν ιδιαίτερα οι αυτοκράτορες του 
Βυζαντίου, εξακολουθεί να παράγεται μέχρι και 
σήμερα. Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια 
και ακολούθως θα δοκιμάσουμε τα τοπικά 
κρασιά. Συνεχίζουμε για τη πόλη Σαντάνσκι, από 
τις πιο γνωστές λουτροπόλεις της Βουλγαρίας 
με καταπράσινα πάρκα. Χρόνος ελεύθερος για 
να απολαύσετε το γεύμα σας (προαιρετικό) ή να 
κάνετε τα ψώνια σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΜΠΑΝΣΚΟ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια περιήγηση της 
πόλης του Μπάνσκο. Το απόγευμα ελεύθερο στη 
διάθεση σας. Αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό 
σας και χαλαρώστε στο spa του ξενοδοχείου. 
Μπορείτε επίσης να κάνετε τις βόλτες σας ή 
ακόμη να πάτε για ιππασία ή ορεινή ποδηλασία 
και να απολαύσετε την μαγεία του καταπράσινου 
τοπίου. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΠΑΝΣΚΟ-ΜΠΑΤΣΚΟΒΟ-
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Πρόγευμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για τη Φιλιππούπολη (Πλόβτιβ). Καθοδόν θα 
επισκεφθούμε το μοναστήρι Μπάτσκοβο, ή της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, από τα μεγαλύτερα 
Ορθόδοξα μοναστήρια της Βουλγαρίας. Κτίστηκε 
τον 11ο αιώνα και αποτελούσε φρούριο για την 
τότε εποχή και ένα από τα πρώτα αξιοθέατα 
σε επισκεψιμότητα. Χρόνος ελεύθερος και 
συνεχίζουμε για τη Φιλιππούπολη τη δεύτερη 
σε πληθυσμό πόλη της Βουλγαρίας. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Μετά το πρόγευμα θα ξεναγηθούμε στην παλιά 
πόλη της Φιλιππούπολης που είναι ιστορικά 
διατηρητέα περιοχή, γνωστή για το ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό της ύφος. Η πόλη πήρε το όνομα 
της από τον Βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο 
τον Β’, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης για να 
κάνετε τα ψώνια και τις βόλτες σας. Το βράδυ 
θα μεταφερθούμε σε τοπικό, παραδοσιακό 
εστιατόριο για δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΠΡΙΒΙΤΣΑ-ΣΟΦΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Καθοδόν 
θα επισκεφθούμε την πόλη Κοπρίβιτσα, από 
τις γραφικότερες της Βουλγαρίας. Περιήγηση 
και ξενάγηση της πόλης και συνεχίζουμε για τη 
Σόφια. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΣΟΦΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Μετά το πρόγευμα ακολουθεί ξενάγηση 
της Σόφιας. Θα επισκεφθούμε τον Ναό του 
Αλεξάντερ Νέφσκι, το Προεδρικό Μέγαρο, το 
ιστορικό Κοινοβούλιο, την Ρώσικη εκκλησία και 
την εκκλησία της Αγίας Nedelya. Το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος στην όμορφη Σόφια για να 
πραγματοποιήσετε τις αγορές και τις βόλτες σας. 
Θα σας γοητεύσουν τα διάφορα μικρά μαγαζάκια 
με χειροποίητα είδη από νέους καλλιτέχνες που 
βρίσκονται διάσπαρτα στο κέντρο της πόλης. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΣΟΦΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα (breakfast box). Νωρίς το πρωί 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Σόφιας για να 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής.

Λάρνακα - Σόφια
Σόφια - Λάρνακα

FB 856
FB 855

10:35 - 12:50
07:55 - 09:55

Με απευθείας πτήσεις της Bulgaria Air

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

10/7, 17/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€699

€729

€759

ΔΙΠΛΟ

€825

€855

€885

ΠΑΙΔΙ

€489

€519

€549

24/7, 31/7

7/8, 14/8, 21/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Σόφια-Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μία 
 χειραποσκευή  μέχρι 10 κιλά.
- Διαμονή για επτά (7) βράδια σε επιλεγμένα 
 ξενοδοχεία 4*.
- Πρόγευμα καθημερινά.
- Έξι (6) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται 
 στο πρόγραμμα.
- Φολκλορική βραδιά με δείπνο και πρόγραμμα.
- Δοκιμή κρασιού στο Μέλνικ.
- Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις σύμφωνα  
 με το πρόγραμμα με κλιματιζόμενο πούλμαν.
- Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/
 ξεναγός.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 
υπηρεσία.

ΓΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
8 μέρες
Μοναστήρι Ρίλας - Μπάνσκο - Μέλνικ - Σαντάνσκι - Μπάτσκοβο - Φιλιππούπολη - Κοπρίβιτσα - Σόφια

από €699

XRBUL -40-



ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

11/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€759

€779

€819

ΔΙΠΛΟ

€915

€935

€975

ΠΑΙΔΙ

€559

€579

€619

18/7, 25/7, 1/8

8/8, 15/8, 22 /8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 
υπηρεσία.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Βουκουρέστι 
Βουκουρέστι - Λάρνακα

0B 138 
0B 1137 

10:15 - 12:35 
19:10 - 21:20

Με απευθείας πτήσεις της Blue Air

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βουκουρέστι - 
 Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.
- Διαμονή για 3 βράδια στη Ποϊάνα Μπρασόβ 
 σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα.
- Διαμονή για 3 βράδια στο Βουκουρέστι σε 
 επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα.
- 5 δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα σε 
 παραδοσιακό εστιατόριο.
- Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο 
 πρόγραμμα με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν.
- Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΝΑΙΑ - 
ΠΟΙΑΝΑ ΜΠΡΑΣΟΒ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
και αναχώρηση για το Βουκουρέστι. Άφιξη, 
παραλαβή και μεταφορά στο ορεινό θέρετρο 
Σινάια. Εκεί θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
του Κατακουζηνού, ο οποίος ήταν απόγονος 
Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και είχε δώσει 
διαταγή να χτιστεί το μοναστήρι το 1696 
μετά που γλύτωσε ως εκ θαύματος από 
δολοφόνους. Συνεχίζουμε με προορισμό, το 
δημοφιλέστερο ορεινό θέρετρο της Ρουμανίας 
Ποϊάνα Μπρασόβ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΟΙΑΝΑ ΜΠΡΑΣΟΒ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΟΡΗ 
(ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΑΝ)
Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στα 
περίφημα Καρπάθια Όρη για να επισκεφθούμε 
το εντυπωσιακό κάστρο του Δράκουλα στην 
περιοχή Μπράν. Το κάστρο χτίστηκε το 1377 
με σκοπό να προστατεύσει την γύρω περιοχή 
από εισβολείς. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας 
με επίσκεψη στη μεσαιωνική πόλη Μπρασόβ. 
Στη μαγευτική αυτή πόλη που περιβάλλεται 
από καταπράσινους λόφους, θα δούμε τη 
Μαύρη Εκκλησία που χρονολογείται από το 
1477 (τη μεγαλύτερη γοτθική εκκλησία στη 
Ρουμανία), και την κεντρική πλατεία με το 
Δημαρχείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΟΙΑΝΑ ΜΠΡΑΣΟΒ - ΣΙΓΚΙΣΟΑΡΑ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια ολοήμερη 
εκδρομή στην γενέτειρα του Βλαντ Τσέπες, 
μια εξαιρετικά διατηρημένη μεσαιωνική πόλη 
που φωλιάζει σε ένα πανέμορφο λοφώδες 
εξοχικό τοπίο, την Σιγκισόαρα. Είναι η 
μοναδική κατοικημένη μεσαιωνική πόλη 
της Ευρώπης. Έντεκα πύργοι ορθώνονται 
περήφανα κατά μήκος των τειχών της πόλης. 
Στο εσωτερικό των τειχών, οι λιθόστρωτοι 
δρόμοι προσφέρονται για περιπάτους ανάμεσα 
στις όμορφες κατοικίες και τις άθικτες 
εκκλησίες του 16ου αιώνα. Η διακίνηση 
αυτοκινήτων απαγορεύεται μέσα στην πόλη 
γιατί έχει κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα από 
την UNESCO. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΟΙΑΝΑ ΜΠΡΑΣΟΒ - ΠΑΛΑΤΙ ΠΕΛΕΣ - 
ΠΟΣΑΔΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Βουκουρέστι. 
Καθοδόν θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό 
Παλάτι Πέλες και το Μουσείο κυνηγίου στην 
Ποσάδα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε από κοντά βαλσαμωμένα είδη κυνηγίου. 
Άφιξη στο Βουκουρέστι, τακτοποίηση στα 
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα θα ανακαλύψουμε τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Αρχίζουμε 
την πανοραμική ξενάγηση από την Ρωμαϊκή 
Πλατεία, την Αψίδα του Θριάμβου, το Μουσείο 
του Χωριού, την Πλατεία του Ελεύθερου 
Τύπου, το Δημαρχείο και το πάρκο Cismi-
giu, τη Νομική Σχολή, την Όπερα, την Ιατρική 
Σχολή «Carol Davilla» και συνεχίζουμε 
για το Προεδρικό Παλάτι Cotroceni, τον 
Βοτανικό Κήπο και τη Στρατιωτική Ακαδημία. 
Οδηγώντας κατά μήκος του ποταμού Dam-
bovita θα φτάσουμε στο επιβλητικό Σπίτι 
του Λαού. Συνεχίζουμε για το Πατριαρχείο, 
την Πλατεία Πανεπιστημίου, την Ελληνική 
Εκκλησία και τον Πύργο της Πυροσβεστικής. 
Το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση σας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Πρόγευμα και η μέρα είναι ελεύθερη στη 
διάθεση σας. Προτείνουμε να κάνετε έξυπνες 
αγορές πριν έρθει το ευρώ ή να κάνετε τις 
βόλτες σας στα μεγάλα πάρκα όπως το Her-
astrau που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα 
της πόλης. Αξίζει να πάτε μια βόλτα στο 
καταπράσινο αυτό πάρκο και να απολαύσετε 
μια βαρκάδα στην ομώνυμη λίμνη που το 
περιβάλλει. Το βράδυ θα έχουμε δείπνο σε 
παραδοσιακό εστιατόριο με φολκλορικό 
πρόγραμμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για 
τα τελευταία σας ψώνια. Το απόγευμα θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 
την πτήση της επιστροφής.

8 μέρες

από €759

Βουκουρέστι-Σινάια-Ποϊάνα Μπρασόβ-Καρπάθια Όρη
(Κάστρο Δράκουλα)-Μπρασόβ-Σιγκισοάρα-Παλάτι Πέλες-Ποσάδα

XRROM-41-



ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

9/7.16/7, 23/7, 30/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€779

€809

ΔΙΠΛΟ

€1015

€1045

ΠΑΙΔΙ

€509

€5396/8, 13/8, 20/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βελιγράδι-Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 
 μέχρι 8 κιλά.
- Διαμονή για 3 βράδια στη Μπαγκίνα Μπάστα σε 
 ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα.
- Διαμονή για 3 βράδια στο Βελιγράδι σε
 ξενοδοχείο 4*  με πρόγευμα. 
- Έξι (6) γεύματα ή δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
- Πρόγευμα την ημέρα της άφιξης.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
 κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός.
- Εισιτήριο εισόδου στο ανοικτό μουσείο Σιρογκόινο.
- Εισιτήριο εισόδου στη Ξύλινη πόλη.
- Εισιτήριο κρουαζιέρας στη λίμνη Πέρουτσακ.
- Εισιτήριο εισόδου στο κάστρο Γκόλουπατς.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Φαγητό και ποτό στην πτήση.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 
με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί 
καμία υπηρεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Βελιγράδι
Βελιγράδι - Λάρνακα

JU 887 
JU 886

04:05 - 05:45
23:55 - 03:20 +1

Με απευθείας πτήσεις των Σέρβικων 
Αερογραμμών

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΜΠΑΓΚΙΝΑ 
ΜΠΑΣΤΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΑΤΣΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση για Βελιγράδι. Άφιξη, παραλαβή 
και αναχώρηση για τη Μπαγκίνα Μπάστα, ένα 
από τα πιο γνωστά τουριστικά θέρετρα της 
Σερβίας, που βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό 
περιβάλλον δίπλα στον ποταμό Δρίνα. Καθοδόν 
θα σταματήσουμε για πρόγευμα και ξεκούραση. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Ράτσα 
από τον 13ο αιώνα, ένα πραγματικό στολίδι της 
Σέρβικης Ορθόδοξης εκκλησίας.  Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΠΑΓΚΙΝΑ ΜΠΑΣΤΑ - ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΕΝΑ 
- ΣΙΡΟΓΚΟΙΝΟ - ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για 
τη Μπάνια Στένα, όπου θα ανεβούμε για να 
απολαύσουμε την πανοραμική θέα σε ένα από 
τα «ωραιότερα μπαλκόνια» της Ευρώπης. Θα 
θαυμάσουμε τα βουνά Τάρα με τα καταπράσινα 
δάση,  το φαράγγι που δημιουργήθηκε από τον 
ποταμό Δρίνα καθώς και τη λίμνη Πέρουτσακ. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το αυθεντικό, 
παραδοσιακό Σέρβικο χωριό Σιρογκόινο, που θα 
σας ταξιδέψει χρόνια πίσω  με αναπαραστάσεις 
του τρόπου ζωής των αγροτών τον 19ο αιώνα. 
Ακολούθως θα συνεχίσουμε για το φημισμένο 
τουριστικό θέρετρο Ζλάτιμπορ, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον καφέ 
μας σε ένα από τα υπαίθρια καφέ δίπλα στη 
λίμνη και το καταπράσινο τοπίο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΜΠΑΓΚΙΝΑ ΜΠΑΣΤΑ - ΛΙΜΝΗ 
ΠΕΡΟΥΤΣΑΚ - ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ - ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΛΗ
Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή. Πρώτος μας 
σταθμός η λίμνη Πέρουτσακ, όπου θα πάρουμε 
το ποταμόπλοιο για να απολαύσουμε μια δίωρη 
κρουαζιέρα, η οποία θα μας φέρει στην όμορφη 
πόλη Βίσεγκραντ, που βρίσκεται στη συμβολή 
των ποταμών Δρίνα και Ρζαβ και είναι κυρίως 
γνωστή λόγω του νομπελίστα συγγραφέα Ίβο 
Άντριτς. Μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε  το 
«διαμάντι» της πόλης, που δεν είναι άλλο από 
την πέτρινη γέφυρα Ντρίνα που χτίστηκε το 
1577 και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Η ίδια η Unesco 
μάλιστα εκθειάζει τη μοναδικότητα και την 
κομψότητα της γέφυρας. Κατά την επιστροφή 
μας στη Μπαγκίνα Μπάστα θα επισκεφθούμε 
την «Ξύλινη πόλη», το μικρό παραμυθένιο ξύλινο 
χωριό που δημιουργήθηκε από την φαντασία 
του διάσημου σκηνοθέτη Εμίρ Κοστουρίτσα για 
τις ανάγκες την ταινίας του «Η ζωή είναι ένα 
θαύμα».  Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΠΑΓΚΙΝΑ ΜΠΑΣΤΑ-ΤΟΠΟΛΑ-
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑ
8 μέρες

από €779

Μπαγκίνα Μπάστα - Μοναστήρι Ράτσα - Μπάνια Στένα - Σιρογκόινο - Ζλάτιμπορ - Βίσεγκραντ - 
Ξύλινη Πόλη - Τόπολα - Βελιγράδι - Γκόλουπατς - Γκέρνταμ

XRSER1

Μετά το πρόγευμα αποχαιρετούμε τη πανέμορφη 
Μπαγκίνα Μπάστα και κατευθυνόμαστε στο 
Βελιγράδι. Καθοδόν θα επισκεφθούμε το 
γραφικό και πανέμορφο χωριουδάκι Zlakusa. 
Συνεχίζουμε για την πόλη Τόπολα, κέντρο της 
επαναστατημένης Σερβίας του 19ου αιώνα. 
Θα επισκεφθούμε το μουσείο του βασιλιά 
Πέτρου Α’ Καραγιώργεβιτς και την εκκλησία 
του Αγ. Γεωργίου με τα περίφημα ψηφιδωτά 
και νωπογραφίες καθώς και το μαυσωλείο της 
Βασιλικής οικογένειας. Άφιξη στο Βελιγράδι 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε για τη 
ξενάγηση της πόλης. Θα περάσουμε από το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Προεδρικό 
Μέγαρο, την πλατεία της Δημοκρατίας, το 
Εθνικό Μουσείο, το Σέρβικο Πατριαρχείο και τη 
Μητρόπολη. Ακολούθως θα περάσουμε στο Νέο 
Βελιγράδι όπου θα δούμε τη μοντέρνα πλευρά 
της πόλης. Συνεχίζουμε για την Ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Σάββα, το πάρκο Τόπσιντερ 
και την αριστοκρατική περιοχή Ντέντινιε. Η 
ξενάγηση μας συνεχίζεται με το Βελιγραδιώτικο 
φρούριο και το πάρκο Καλεμεγκντάν, το οποίο 
γειτονεύει με τον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο 
«Κνεζ Μιχαήλοβα». Το υπόλοιπο της μέρας 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  Το βράδυ 
σας προτείνουμε να απολαύσετε το ποτό σας 
στη μποέμικη συνοικία της πόλης, την ξακουστή 
Σκαντάρλια.

6η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΚΑΣΤΡΟ ΓΚΟΛΟΥΠΑΤΣ - 
ΓΚΕΡΝΤΑΜ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ολοήμερη 
εκδρομή στα βόρεια της Σερβίας για να 
επισκεφθούμε το επιβλητικό μεσαιωνικό 
κάστρο Γκόλουπατς, ένα πραγματικό στολίδι 
που είναι χτισμένο σε ένα ειδυλλιακό τοπίο 
στις όχθες του Δούναβη.  Συνεχίζουμε για το 
εντυπωσιακό φαράγγι Γκέρνταμ, ή αλλιώς τη 
«Σιδερένια πύλη», το μεγαλύτερο και μακρύτερο 
φαράγγι της Ευρώπης. Επιστρέφουμε στο 
Βελιγράδι απολαμβάνοντας το Σέρβικο τοπίο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η - 8η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος στη 
διάθεση σας για να κάνετε τις βόλτες σας 
στο διάσημο πεζόδρομο Κνέζ Μιχαήλοβα 
με τα κομψά καταστήματα, καφετέριες και 
εστιατόρια. Στη συνέχεια μεταφορά για 
ψώνια στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα της 
πόλης. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 
Άφιξη στη Λάρνακα χαράματα της 8ης 
μέρας εντυπωσιασμένοι από τις κρυφές και 
αναπάντεχες ομορφιές της Σερβίας.
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1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση για τη Βαρσοβία με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη, παραλαβή και  πριν την ξενάγηση 
θα σταματήσουμε για καφέ και ξεκούραση. Η 
πόλη της Βαρσοβίας είναι γεμάτη αξιοθέατα 
και μνημεία πολιτισμού, τέχνης, τα οποία αν 
και καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά το Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο, ανοικοδομήθηκαν με πιστή 
και λεπτομερειακή αντιγραφή από ιστορικά 
ντοκουμέντα, σκίτσα, πίνακες και φωτογραφίες. 
Θα ξεκινήσουμε από την Στήλη του Ζιγκμούνδου, 
το παλιότερο άγαλμα της Βαρσοβίας και το 
Κάστρο των Βασιλιάδων. Συνεχίζουμε για το 
«Λαζένκι» που είναι ένα συγκρότημα παλατιών και 
πάρκων της Βαρσοβίας και θα ξεναγηθούμε στους 
εσωτερικούς χώρους του διάσημου βασιλικού 
ανάκτορου «Παλάτι στο Νερό». Θα περάσουμε 
από τον κεντρικό δρόμο Μαρσαλκόβσκα, με τα 
πολλά εμπορικά καταστήματα όπου βρίσκεται το 
Παλάτι του Πολιτισμού και της Επιστήμης. Γεύμα 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΑΛΑΤΙ ΒΙΛΑΝΟΒ - 
ΖΕΛΑΖΟΒΑ ΒΟΛΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο ιστορικό παλάτι 
Βιλάνοβ που βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή 
και είναι γνωστό και ως οι «Βερσαλλίες της 
Πολωνίας». Το Παλάτι είναι μια μπαρόκ βασιλική 
κατοικία που περιβάλλεται από κανάλια και 
γραφικές γέφυρες και ένα όμορφο πάρκο. 
Συνεχίζουμε για τη Ζελάζοβα Βόλα, τη γενέτειρα 
του Φρειδερίκου Σοπέν όπου στο πάρκο που 
βρίσκεται το σπίτι του διάσημου Πολωνού 
μουσικοσυνθέτη μπορείτε να ακούσετε 
νεαρούς πιανίστες να εκτελούν έργα του. 
Επιστροφή στη Βαρσοβία και στο ξενοδοχείο. 
Στον ελεύθερο χρόνο μπορείτε να κάνετε μια 
βόλτα στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης, 
όπου βρίσκονται πολλά καφέ και εστιατόρια. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΖΑΚΟΠΑΝΕ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεγαλύτερο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί, το 
Άουσβιτς για να επισκεφτούμε τα κρεματόρια 
της Ναζιστικής κατοχής όπου βρήκαν τον 
θάνατο περισσότεροι από 4.000.000 άνθρωποι, 
28 διαφορετικών εθνοτήτων. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο και συνεχίζουμε για τη χειμερινή 
πρωτεύουσα της Πολωνίας το Ζακοπάνε, 
ένα από τα πιο γοητευτικά και πανέμορφα 
μέρη της χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΖΑΚΟΠΑΝΕ
Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε το καταπράσινο 
Ζακοπάνε. Θα περιηγηθούμε ανάμεσα στα 

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Βαρσοβία
Βαρσοβία - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

A3 901 
A3 870 
A3 873 
A3 910

05:15 - 07:00
08:15 - 09:45 
18:15 - 21:45 
23:40 - 01:20 +1

Με πτήσεις της Aegean Airlines

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

13/7, 24/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€939

€969

€999

ΔΙΠΛΟ

€1165

€1195

€1235

ΠΑΙΔΙ

€779

€809

€849

20/7, 27/7

3/8, 10/8, 17/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βαρσοβία - 
- Λάρνακα με ενδιάμεσo σταθμό.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
   χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
- 6 βράδια διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στη Βαρσοβία και
 Κρακοβία και 3* superior στο Ζακοπάνε με πρόγευμα.
- Πέντε (5) γεύματα ή δείπνα.
- Δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο με μουσική.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή  
κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

- Τοπικοί ξεναγοί στους χώρους επισκέψεων.
- Εισιτήριο εισόδου και ακουστικά στο Άουσβιτς.
- Εισιτήριο τελεφερίκ για το βουνό Gubalowka 
  στο Ζακοπάνε.
- Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

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

Κατά την παραμονή σας στη Βαρσοβία ο συνοδός 
σας θα σας συνοδεύσει στο Πάρκο «Multimedia 
Fountain», για να παρακολουθήσετε ένα μοναδικό 
θέαμα φως και ήχου, με το νερό να χορεύει από 
τους πίδακες στους ρυθμούς της μουσικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΩΝΙΑ
8 μέρες

από €939

Βαρσοβία - Παλάτι Βιλάνοβ - Ζελάζοβα Βόλα - Άουσβιτς - Ζακοπάνε  
Βιελίτσκα - Κρακοβία - Τσεστόχοβα

γραφικά δρομάκια της πόλης με τα πολλά 
εστιατόρια, καφέ και καταστήματα. Στη συνέχεια 
σας περιμένει μια συναρπαστική εμπειρία, 
όπου με τελεφερίκ θα ανεβείτε στην κορυφή 
του βουνού “Gubalowka” για να θαυμάσετε τη 
θέα και να κάνετε τη βόλτα σας ανάμεσα στα 
τοπικά μαγαζάκια με αναμνηστικά και περίτεχνα 
ξυλόγλυπτα αντικείμενα. Μπορείτε επίσης να 
δοκιμάσετε τις τοπικές λιχουδιές καθώς και 
τα μοσχομυρισμένα κρέατα που ψήνονται στα 
ξύλα. Το βράδυ σας προσκαλούμε σε  δείπνο με  
παραδοσιακή μουσική. Διανυκτέρευση.   

5η μέρα: ΖΑΚΟΠΑΝΕ - ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφθούμε 
τα μοναδικά αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, που 
έχουν μετατραπεί σε ένα υπέροχο έργο τέχνης 
και έχουν ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Θα 
θαυμάσουμε τα γλυπτά από αλάτι αλλά και την 
υπέροχη εκκλησία στους υπόγειους χώρους 
του ορυχείου που είναι μοναδικό στον κόσμο. 
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και συνεχίζουμε 
για την ωραιότερη ίσως πόλη της Πολωνίας, 
την Κρακοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
κάνετε μια ρομαντική βόλτα με άμαξα στα 
δρομάκια της παλιάς πόλης.  Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Η ξενάγηση της πανέμορφης αυτής πόλης που 
αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες 
αρχίζει μετά το πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε από 
την κεντρική πλατεία, Ρύνεκ Γκλόβνυ που είναι 
μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, για να 
θα δούμε την παλιά αγορά υφασμάτων και τη 
διάσημη εκκλησία της Παναγίας, τον πύργο 
της εκκλησίας και να ακούσουμε το ξακουστό 
σήμα της σάλπιγγας, το Μπαρμπάκαν, την οδό 
Φλοριάνσκα και το παλιότερο κτίριο Collegium 
Maius του Πανεπιστημίου της Κρακοβίας που 
ιδρύθηκε το 1364. Θα περάσουμε την Βασιλική 
οδό της Πολωνίας προς τη Βαβέλ για να δούμε 
το Κάστρο, όπου θα  θαυμάσουμε τα ιδιωτικά 
διαμερίσματα των Βασιλιάδων και τον Καθεδρικό 
Ναό με τις σαρκοφάγους. Γεύμα και το υπόλοιπο 
της μέρας ελεύθερο. Το μεγαλύτερο εμπορικό 
κατάστημα της πόλης «Galeria Krakowska» σας 
περιμένει για τα ψώνια σας. Διανυκτέρευση.

7η-8η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την 
Τσεστόχοβα, τη θρησκευτική  πρωτεύουσα της 
Πολωνίας. Εδώ θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
Γιάσνα Γκόρα με τη μοναδική και διάσημη εικόνα 
της Μαύρης Παναγίας. Γεύμα και συνεχίζουμε 
για το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας όπου θα 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής για Λάρνακα 
με ενδιάμεσο σταθμό. 
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1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΡΑΓΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας 
και αναχώρηση για την Πράγα με ενδιάμεσο 
σταθμό. Μεσαιωνικά στενά, παραμυθένια 
κάστρα, εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, η Πράγα 
είναι αναμφισβήτητα ένας “must” προορισμός. 
Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Μετά το πρόγευμα ξενάγηση της Πράγας. Θα 
ξεκινήσουμε από την περιοχή του κάστρου, με 
επίσκεψη στην οδό των Αλχημιστών και στον 
εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. 
Θα περπατήσουμε την μοναδικής ομορφιάς 
πέτρινη Γέφυρα του Καρόλου με τα 30 
αγάλματα και θα μπούμε στην παλιά πόλη, για 
να δούμε τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα 
της. Στην πλατεία της παλιάς πόλης, θα δούμε 
το Δημαρχείο και το Αστρονομικό ρολόι, που 
σταματάει στις κακές ώρες των Τσέχων και 
μέσω της Πύλης της πυρίτιδας θα μπούμε στην 
νέα πόλη. Γεύμα και το απόγευμα ελεύθερο 
στη διάθεση σας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή 
στα νότια της Πράγας, στην υπέροχη, 
μεσαιωνική πόλη του Τσέσκυ Κρούμλοβ, μια 
πραγματική παραμυθούπολη και ένα από τα 
σημαντικότερα μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ στην 
Ευρώπη. Θα επισκεφθούμε το επιβλητικό 
κάστρο που στέκει αγέρωχο από το 1240 με 
τους υπέροχους μπαρόκ κήπους και το κομψό 
Δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού. Ελεύθερος 
χρόνος για να περιπλανηθείτε στα σοκάκια 
της μεσαιωνικής πόλης και να ψάξετε για 
αναμνηστικά, καφέ ή φαγητό. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στην Πράγα και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΚΟΝΟΠΙΣΤΕ - ΠΡΑΓΑ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για να 
επισκεφθούμε ένα από τα δημοφιλέστερα 
κάστρα της Τσεχίας, το Κονοπίστε που 
είναι χτισμένο πάνω από μία λίμνη και 
περιτριγυρισμένο από υπέροχα δάση. Θα 

ξεναγηθούμε στους εσωτερικούς χώρους 
του με την εντυπωσιακή επίπλωση και θα 
θαυμάσουμε τα πολλά κυνηγετικά τρόπαια, τα 
όπλα και τις πανοπλίες. Μετά την ξενάγηση 
του κάστρου θα κατέβουμε μέσω του δάσους 
προς τη μικρή αγορά με τα εντυπωσιακά 
αναμνηστικά. Γεύμα και επιστροφή στην Πράγα. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΜΑΡΙΑΝΣΚΕ ΛΑΖΝΕ - 
ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη ξακουστή 
λουτρόπολη, το πανέμορφο Κάρλοβυ Βάρυ. 
Καθοδόν θα επισκεφθούμε τη γνωστή 
λουτρόπολη Μαριάνσκε Λάζνε για μία σύντομη 
περιήγηση στις πηγές της. Άφιξη στο Κάρλοβυ 
Βάρυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Σας προτείνουμε 
να κάνετε την βόλτα σας στο καταπράσινο αυτό 
θέρετρο και να απολαύσετε τον καφέ σας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Πρόγευμα ακολουθεί ξενάγηση στη 
φημισμένη λουτρόπολη με τα υπέροχα κτίρια 
Αναγεννησιακού ρυθμού. Μεταξύ άλλων θα 
δούμε το Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το 
Θέατρο της πόλης, το φυσικό θερμοπίδακα, τη 
Ρώσικη εκκλησία και το θρυλικό ξενοδοχείο 
Grandhotel Pupp, χτισμένο στα τέλη του 
17ου αιώνα. Γεύμα και χρόνος ελεύθερος για 
να απολαύσετε την βόλτα σας στο γραφικό 
κέντρο της πόλης, κατά μήκος του ποταμού 
και να κάνετε τα ψώνια σας. Μην ξεχνάτε 
πως το Κάρλοβυ Βάρυ είναι η πηγή των 
περίφημων κρυστάλλων Βοημίας, γι’ αυτό μην 
χάσετε την ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας. 
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα. Περάστε λίγες ώρες ξεκούρασης 
και ξεγνοιασιάς πριν αναχωρήσουμε για το 
αεροδρόμιο της Πράγας για να πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα 
λίγο μετά τα μεσάνυχτα εντυπωσιασμένοι από 
την πανέμορφη Τσεχία με τα εντυπωσιακά 
κάστρα και τις ατμοσφαιρικές πόλεις.

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Βιέννη
Βιέννη - Πράγα
Πράγα - Βιέννη
Βιέννη - Λάρνακα

OS 836 
OS 705 
OS 710 
OS 835

06:25 - 08:45 
09:45 - 10:35 
16:25 - 17:15 
20:40 - 00:40 +1

Με πτήσεις της Αustrian Airlines

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

7/7, 25/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€779

€799

€839

ΔΙΠΛΟ

€1025

€1055

€1095

ΠΑΙΔΙ

€569

€599

€639

14/7, 21/7, 28/7

4/8, 11/8, 18/8

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πράγα-Λάρνακα 
 με ενδιάμεσα σταθμό.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή  μέχρι 8 κιλά.
- Τέσσερα (4) βράδια διαμονή σε επιλεγμένο 
 ξενοδοχείο 4* στην Πράγα.

- Δύο (2) βράδια διαμονή σε επιλεγμένο 
 ξενοδοχείο 4* στο Κάρλοβυ Βάρυ.
- Πρόγευμα καθημερινά.
- Τέσσερα (4) γεύματα ή δείπνα σε τοπικά 
 εστιατόρια, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
 κλιματιζόμενα πούλμαν.

- Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/
 ξεναγός.
- Εισιτήριο εισόδου στο κάστρο Κονοπίστε.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 
με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί 
καμία υπηρεσία.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
7 μέρες

από €779

Πράγα-Τσέσκυ Κρούμλοβ-Κονοπίστε-Μαριάνσκε Λάζνε-Κάρλοβυ Βάρυ

XRCZE -44-



ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ
7 μέρες

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 
αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση για τη Μπρατισλάβα την πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας. Με την άφιξη μας θα έχουμε μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη και θα επισκεφθούμε 
το Κάστρο και το μνημείο των πεσόντων του 2ου 
Παγκοσμίου πολέμου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το απόγευμα 
μπορείτε να περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΚΑΣΤΡΟ CERVENY 
KAMEN
Μετά το πρόγευμα θα εκδράμουμε για τη 
Βορειοδυτική Σλοβακία για να επισκεφθούμε 
ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κάστρα, το 
Αναγεννησιακό κάστρο του Cerveny Kamen. Θα 
επισκεφθούμε επίσης το Μουσείο του κάστρου 
όπου θα θαυμάσουμε μια αναπαράσταση της 
ζωής των τότε Αριστοκρατών καθώς επίσης και 
μια συλλογή από όπλα και κυνηγετικά εκθέματα. 
Επιστροφή πίσω στη Μπρατισλάβα από τον δρόμο 
του κρασιού όπου θα θαυμάσουμε τους τοπικούς 
αμπελώνες. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στα 
μεγάλα εμπορικά κέντρα της Μπρατισλάβας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΓΚΙΟΡ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την 
όμορφη Βουδαπέστη. Καθοδόν θα επισκεφθούμε 
την πόλη Γκιόρ, από τις ομορφότερες πόλεις 
της Ουγγαρίας, όπου θα απολαύσουμε τη βόλτα 
μας στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού της 
κέντρου. Άφιξη στην Ουγγρική πρωτεύουσα και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε 
δείπνο και στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια 
κρουαζιέρα κατά μήκος του Δούναβη, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τις υπέροχες 
γέφυρες και τα όμορφα φωτισμένα κτίρια. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και συνεχίζουμε τη γνωριμία μας 
με τη Βουδαπέστη και συγκεκριμένα με την 
Πέστη. Θα επισκεφθούμε την πλατεία Ηρώων 
και θα δούμε το Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο, 
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την 
Όπερα και τις όμορφες γέφυρες του Δούναβη. 
Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη Βούδα που 
είναι κτισμένη σε λόφους για να δούμε την 

εκκλησία του Ματθία και τον περίφημο Πύργο 
των Ψαράδων στην περιοχή του κάστρου, που 
κρατά την μεσαιωνική του ατμόσφαιρα μέχρι 
σήμερα. Το απόγευμα ελεύθερο στην διάθεση 
σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε τα περίφημα 
Ιαματικά Λουτρά της πόλης ή τον Ζωολογικό 
κήπο ή να κάνετε τις βόλτες και τα ψώνια σας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ  
ΒΙΕΝΝΗ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τα 
πασίγνωστα παραδουνάβια Ουγγρικά χωριά. 
Πρώτα θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι 
Σεντεντρέ, ακολούθως το χωριό Βίσεγκραντ 
όπου θα ανεβούμε στο μεσαιωνικό του κάστρο 
και το όμορφο ΄Εστεργκομ, την άλλοτε έδρα των 
Ούγγρων Βασιλιάδων και παλιά πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας με τη Βασιλική. Συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας με τελικό προορισμό την Αυστριακή 
πρωτεύουσα. Άφιξη στη Βιέννη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ
Πρόγευμα και ξενάγηση της Βιέννης. Θα δούμε 
την Όπερα, το Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο, το 
χειμερινό ανάκτορο Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Στεφάνου, τα δίδυμα μουσεία 
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας και το Εθνικό 
Θέατρο. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στους 
περίφημους κήπους του ανακτόρου Σένμπρουν 
που θα σας εντυπωσιάσουν. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο και χρόνος ελεύθερος για ψώνια ή για 
όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τον Πύργο του 
Δούναβη. Το βράδυ σας προτείνουμε εκδρομή στο 
κρασοχώρι Γκρίντζιγκ για μια πανοραμική θέα 
της Βιέννης και να απολαύσετε ένα παραδοσιακό 
δείπνο με βιολιά. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και το πρωινό ελεύθερο για τα τελευταία 
σας ψώνια. Μετά το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε 
για τα Βιεννέζικα δάση. Θα επισκεφθούμε 
τον Πύργο της οικογένειας Lichtenstein, το 
Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και το φημισμένο 
πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ. 
Ακολούθως θα επισκεφθούμε το πανέμορφο 
Μπάντεν όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα 
Βιεννέζικο καφέ και τοπικά γλυκά. Αργά το 
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης 
για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής.

από €869

Μπρατισλάβα-Γκιόρ-Βουδαπέστη-Καμπή του Δούναβη-Βιέννη-Βιεννέζικα Δάση

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

10/7, 28/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€869

€899

€939

ΔΙΠΛΟ

€1175

€1205

€1245

ΠΑΙΔΙ

€569

€599

€639

17/7, 24/7, 31/7

7/8, 14/8, 21/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βιέννη-Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
- χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
- 2 βράδια διαμονή στη Μπρατισλάβα σε 
- ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα.
- 2 βράδια διαμονή στη Βουδαπέστη σε 
- ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα.
- 2 βράδια διαμονή στη Βιέννη σε 
- ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα.
- 6 γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρεται
- στο πρόγραμμα.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενα πούλμαν.
- Κρουαζιέρα στο Δούναβη.
- Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ 
- ξεναγός.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 
με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί 
καμία υπηρεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Βιέννη
Βιέννη - Λάρνακα

OS 836 
OS 835

06:25 - 08:45 
20:40 - 00:40 +1

Με πτήσεις της Austrian Airlines

XRHUN-45-



ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Βιέννη
Βιέννη - Λάρνακα

OS 836 
OS 835

06:25 - 08:45 
20:40 - 00:40 +1

Με πτήσεις της Austrian Airlines

XRCRO

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Στην αναχώρηση 09/7 δεν θα υπάρχει 
 διανυκτέρευση στο Γκρατς αλλά 2 
 διανυκτερεύσεις στο Ζάγκρεπ. Η ξενάγηση του 
 Γκρατς θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί
 με αντίθετη ροή, χωρίς να παραλειφθεί καμία 
 υπηρεσία.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

9/7, 27/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€929

€959

€999

ΔΙΠΛΟ

€1225

€1255

€1295

ΠΑΙΔΙ

€629

€659

€699

16/7, 23/7, 30/7

6/8, 13/8, 20/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βιέννη-Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 
 μέχρι 8 κιλά.
- Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα 
 ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα.
- 6 γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο 
 πρόγραμμα.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
 κλιματιζόμενα πούλμαν.
- Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/
 ξεναγός.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α

Το απόγευμα θα έχουμε ξενάγηση της πόλης που 
εκτείνεται και στις δυο πλευρές του ποταμού 
Μουρ και είναι γνωστή για το μεσαιωνικό της 
κέντρο και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της. 
Στη ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε τον 
Καθεδρικό ναό και το εντυπωσιακό μαυσωλείο 
του αυτοκράτορα Φερδινάνδου Β’, την έδρα 
της τοπικής κυβέρνησης, το επιβλητικό 
Δημαρχείο, το εντυπωσιακό μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης και το τεχνητό νησάκι Murinsel, που 
βρίσκεται στη μέση του ποταμού Μουρ και 
είναι μια φουτουριστική πλωτή εξέδρα που 
κατασκευάστηκε το 2003 και έχει τη μορφή ενός 
γιγαντιαίου κοχυλιού. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΓΚΡΑΤΣ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ 
την πρωτεύουσα της Κροατίας. Άφιξη και 
πρώτη πανοραμική γνωριμία με την πόλη. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα ξενάγηση του Ζάγκρεμπ που 
βρίσκεται απλωμένο απ’ τις παρυφές της 
Μεντβέντιτσα ως στις όχθες του ποταμού Σάβα. 
Θα ξεναγηθούμε πρώτα στη κάτω πόλη, με τις 
γραφικές πλατείες, τις δεντροστοιχίες και τα 
αντιπροσωπευτικά δημόσια κτίρια, όπως το 
Εθνικό θέατρο, την Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο 
και τα περίφημα μουσεία. Στον ιστορικό 
πυρήνα θα δούμε τον Νεογοτθικό Καθεδρικό 
ναό της Παναγίας με τις μεσαιωνικές του 
οχυρώσεις, που βρίσκονται στο λόφο Κάπτολ. 
Στον απέναντι λόφο, θα δούμε τον Ναό του 
Αγίου Μάρκου με την πολύχρωμη στέγη, το 
Κοινοβούλιο, το κυβερνητικό μέγαρο, τον 
πύργο Λότρστσακ και τη μυθική πέτρινη πύλη. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΖΑΓΚΡΕΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΡΙΕΚΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη 
στο Εθνικό πάρκο των λιμνών Πλίτβιτσε, 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς της Ουνέσκο. Το πάρκο με τις 
δεκαέξι λίμνες, άλλη ψηλότερα και άλλη 
χαμηλότερα, απλώνεται σε έκταση χιλιάδων 
στρεμμάτων. Οι λίμνες συνδέονται μεταξύ τους 
και τα νερά τους σχηματίζουν καταρράκτες. 
Το θέαμα είναι μοναδικό ώστε να δικαιολογεί 
τους θρύλους που τις συνοδεύουν εδώ και 
αιώνες. Αφού πάρουμε το εισιτήριο μας, θα 
περιηγηθούμε δίπλα στα νερά των λιμνών με 
τις τιρκουάζ αποχρώσεις, θα θαυμάσουμε τους 
καταρράκτες και την απαράμιλλη ομορφιά 
του τοπίου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και 
φτάνουμε στη Ριέκα, ένα από τα γνωστότερα 
λιμάνια της Κροατίας με τον περίφημο 
πεζόδρομο «Κόρζο» με τα δεκάδες καταστήματα, 
εστιατόρια και καφετέριες. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΡΙΕΚΑ - ΓΥΡΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΙΣΤΡΙΑΣ - 
ΡΙΕΚΑ
Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στη 
χερσόνησο της Ίστριας. Θα επισκεφθούμε το 
μοναδικό Ροβίνι με τη γραφική Βενετσιάνικη 

κάστρο-πολιτεία στο ύψος της οποίας 
δεσπόζει η περίφημη Βασιλική με τη Βυζαντινή 
λάρνακα της Αγίας Ευφημίας. Στο Ροβίνι θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περπατήσουμε 
στα λιθόστρωτα σοκάκια και να γευτούμε την 
πλούσια Ιστριάνικη κουζίνα και να αγοράσουμε 
πανέμορφα χειροποίητα αναμνηστικά. Το 
απόγευμα θα επισκεφθούμε άλλο ένα στολίδι 
της χερσονήσου, την αριστοκρατική Οπάτια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΡΙΕΚΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ 
ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη 
στη γειτονική Τεργέστη της Ιταλίας. Θα 
έχουμε πανοραμική περιήγηση και θα δούμε 
την πλατεία της Ένωσης της Ιταλίας, την 
Ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου και το 
Λυρικό Θέατρο Τζουζέπε Βέρντι. Συνεχίζουμε 
με επίσκεψη στα σπήλαια Ποστόϊνα στη 
Σλοβενία, το δεύτερο μεγαλύτερο σπηλαιϊκό 
συγκρότημα στον κόσμο. Η διαδρομή με 
το τρενάκι και η περιήγηση στο λαβύρινθο 
των σπηλαίων με τους ειδικά φωτισμένους 
σταλαγμίτες και σταλακτίτες σε διάφορα 
εντυπωσιακά σχήματα, χαρίζουν μια μοναδική 
εμπειρία και απόλαυση. Συνεχίζουμε για την 
Λιουμπλιάνα. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Η πρωτεύουσα της Σλοβενίας 
διαθέτει αυθεντική κομψότητα, πράσινη 
συνείδηση και ενδιαφέρουσα πολιτιστική και 
νυχτερινή ζωή. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - 
ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μοναδικής 
ομορφιάς Λίμνη Μπλεντ, όπου θα επισκεφθούμε 
το φημισμένο κάστρο του Μπλέντ που βρίσκεται 
πάνω στο μετέωρο βράχο. Στη συνέχεια θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για μία προαιρετική 
βαρκάδα με τα παραδοσιακά ξύλινα βαρκάκια 
“pletna”, που μοιάζουν με γόνδολες μέχρι το 
μικρό νησάκι που βρίσκεται καταμεσής της 
λίμνης και είναι συνδεδεμένο με ιστορίες έρωτα 
και πάθους. Στο νησάκι δεσπόζει ο γοτθικός 
ναός με το θρυλικό κωδωνοστάσιο. Το απόγευμα 
επιστρέφουμε στη Λιουμπλιάνα όπου θα έχουμε 
ξενάγηση της πόλης. Στον ελεύθερο χρόνο 
προτείνουμε να απολαύσετε τις βόλτες σας 
στις όχθες του ποταμού Λιουμπλιάνιτσα με τις 
περίτεχνες γέφυρες. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την 
αυτοκρατορική Βιέννη. Πανοραμική ξενάγηση 
και χρόνος ελεύθερος για να κάνετε τις βόλτες 
ή τα ψώνια σας και να χαρείτε την πανέμορφη 
αυτή πόλη, που κάθε χρόνο κατέχει μία από τις 
ψηλότερες θέσεις στον ετήσιο κατάλογο των 
πόλεων με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Αργά 
το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής για τη 
Λάρνακα.

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - BIENNH - ΓΚΡΑΤΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Αυστρίας το παραμυθένιο Γκρατς. Άφιξη και 
πανοραμική γνωριμία με την πόλη. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 

ΚΡΟΑΤIΑ-ΣΛΟΒΕΝIΑ-ΑΥΣΤΡIΑ
7 μέρες

από €929

Γκρατς - Ζάγκρεμπ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ριέκα - Ίστρια - Τεργέστη - Σπήλαια 
Ποστόϊνα Λουμπλιάνα - Λίμνη Μπλέντ - Βιέννη

ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

8/7, 26/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€939

€969

€999

ΔΙΠΛΟ

€1225

€1255

€1295

ΠΑΙΔΙ

€599

€629

€669

15/7, 22/7, 29/7

5/8, 12/8, 19/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βιέννη-Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 
 μέχρι 8 κιλά.
- 3 βράδια διαμονή σε ξενοδοχείο 4* στο 
 Σάλτσμπουργκ με πρόγευμα
- 3 βράδια διαμονή σε ξενοδοχείο 4* στη 
 Βιέννη με πρόγευμα.
- 3 δείπνα όπως αναφέρονται
 στο πρόγραμμα.
- Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με 
 πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν.
- Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός καθ’ 
 όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 
με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί 
καμία υπηρεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Βιέννη
Βιέννη - Λάρνακα

OS 836 
OS 835

06:25 - 08:45 
20:40 - 00:40 +1

Με πτήσεις της Austrian Airlines

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 
αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση για τη γενέτειρα του Μότσαρτ, την 
ειδυλλιακή πόλη του Σάλτσμπουργκ. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα 
έχουμε  ξενάγηση της πόλης, όπου μεταξύ άλλων 
θα δούμε παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους 
κήπους, που ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της Ουνέσκο, τον ποταμό Σάλτσαχ, 

τον πολύβουο πεζόδρομο Γκεντράινντεγκάσσε, 
το σπίτι του Μότσαρτ και τον επιβλητικό 
Καθεδρικό ναό της πόλης, χτισμένο σε ρυθμό 
πρώιμου Μπαρόκ με υπέροχη πρόσοψη. Χρόνος 
ελεύθερος για να απολαύσετε τον καφέ σας 
και να δοκιμάσετε ένα από τα περίφημα τοπικά 
γλυκά. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΙΜΝΕΣ 
ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ-ΧΑΛΣΤΑΤ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την 
περιοχή των Λιμνών, οι οποίες προήλθαν 
από το λιώσιμο των πάγων των Άλπεων. Θα 
θαυμάσουμε ένα μοναδικό σκηνικό με τις 
πανέμορφες λίμνες περιτριγυρισμένες από τα 
πανύψηλα βουνά των Άλπεων και τα υπέροχα 
παραδοσιακά χωριουδάκια να συνθέτουν ένα 
τοπίο που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είναι 
πραγματικά ή είναι η πινελιά ενός έξοχου 
ζωγράφου. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη 
μικρή πόλη Σαιντ Βόλφγκανγκ και στη συνέχεια 
ένα από τα ωραιότερα χωριά της Αυστρίας, το 
πανέμορφο και μοναδικό Χάλστατ, που είναι 
χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. 
Ελεύθερος χρόνος για μια προαιρετική βαρκάδα 
για να απολαύσετε τις απίστευτες ομορφιές του 
Αλπικού τοπίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και  
διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - 
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
του Τιρόλο την αυθεντική πόλη του Ίνσμπρουκ, 
γνωστή για την υπέροχη αρχιτεκτονική της, 
αφού τα περισσότερα κτίρια του ιστορικού της 
κέντρου είναι χτισμένα σε στυλ Μπαρόκ και 
χρονολογούνται από τον 15ο και 16ο αιώνα. 
Μια πόλη με αυτοκρατορική ατμόσφαιρα και 
μνημεία της εποχής των Αψβούργων που θα 
σας εντυπωσιάσει. Μεγαλόπρεπα παλάτια και 
κάστρα, περίτεχνα μπαρόκ και ροκοκό κτίρια, 
Καθεδρικοί ναοί, μεσαιωνικές κατοικίες, 
συνθέτουν ένα ζωντανό μουσείο που θα 
απολαύσουμε στη σημερινή μας εκδρομή. 
Στη ξενάγηση θα δούμε τη χρυσή αψίδα του 
θριάμβου του Λεοπόλδου του Β’, το Χόφμπουργκ 
με την εντυπωσιακή Ρίζενζαλ και την Χόφκιρχε 
με την επιβλητική σαρκοφάγο του Μαξιμιλιανού 
και τα 28 μπρούτζινα αγάλματα των Αψβούργων 
και των αξιωματούχων τους. Επιστροφή στο 
Σάλτσμπουργκ και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΕΛΚ - ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΔΟΥΝΑΒΗ - ΒΙΕΝΝΗ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την 
πόλη Μελκ για να επισκεφθούμε το περίφημο 
μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ, την 
βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών, καθώς 
και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ 
εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. Στη 
συνέχεια ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη 
και περνώντας από μεσαιωνικούς οικισμούς, 
αμπελώνες και κάστρα θα καταλήξουμε στην 

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
7 μέρες

από €939

Σάλτσμπουργκ - Χάλστατ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Ίνσμπρουκ - 
Μελκ - Κοιλάδα Δούναβη - Βιέννη - Γκράτς - Δάση Βιέννης

XRAUS

μεγαλοπρεπή πρωτεύουσα της Αυστρίας 
τη Βιέννη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας από 
την περίφημη Ρίνγκστρασε για να θαυμάσουμε 
την Όπερα και τα χειμερινά Ανάκτορα, το 
ελληνοπρεπές Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
την ατμοσφαιρική Βοτίβκιρχε, το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε και τον περίφημο Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου. Τελειώνουμε με επίσκεψη 
στους περίφημους κήπους του ανακτόρου 
Σενμπρούν που θα σας εντυπωσιάσουν. 
Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για να 
απολαύσετε τις βόλτες σας στην πανέμορφη 
Βιέννη, που κάθε χρόνο καταλαμβάνει μία από 
τις υψηλότερες θέσεις στον ετήσιο κατάλογο 
των πόλεων με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Το 
βράδυ σας προτείνουμε μια προαιρετική βραδιά 
στα κρασοχώρια για να δοκιμάσετε τα τοπικά 
κρασιά και να γευτείτε παραδοσιακά φαγητά. 
Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για μια 
ολοήμερη εκδρομή στην δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Αυστρίας το Γκρατς, με τα θαυμάσια, 
επιβλητικά και πανέμορφα κάστρα του. Η πόλη 
εκτείνεται  και στις δυο πλευρές του ποταμού 
Μουρ και είναι γνωστή για το μεσαιωνικό της 
κέντρο και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της. 
Στη ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε 
τον Καθεδρικό ναό της πόλης, που αποτελεί 
ένα σπάνιο γοτθικό μνημείο, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το εντυπωσιακό μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης και το τεχνητό νησάκι Murinsel, που 
βρίσκεται στη μέση του ποταμού Μουρ και 
είναι μια φουτουριστική πλωτή εξέδρα που 
κατασκευάστηκε το 2003 και έχει τη μορφή 
ενός γιγαντιαίου κοχυλιού. Η ξενάγηση θα 
ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Θα έχετε 
την ευκαιρία να απολαύσετε μια πανοραμική θέα 
της πόλης ανεβαίνοντας με οδοντωτό στο λόφο 
Schlossberg. Επιστροφή στη Βιέννη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ - 
ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και το πρωινό ελεύθερο για τα 
τελευταία σας ψώνια. Μετά το μεσημέρι θα 
αναχωρήσουμε για τα Βιεννέζικα δάση. Θα 
επισκεφθούμε τον Πύργο της οικογένειας 
Lichtenstein, το Μοναστήρι του Τιμίου 
Σταυρού και το φημισμένο πρώην κυνηγετικό 
περίπτερο του Μάγιερλινγκ.  Ακολούθως θα 
επισκεφθούμε το πανέμορφο Μπάντεν όπου 
μπορείτε να απολαύσετε ένα Βιεννέζικο καφέ 
και τοπικά γλυκά. Το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Βιέννης για να πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα λίγο 
μετά τα μεσάνυχτα εντυπωσιασμένοι από την 
αξεπέραστη ομορφιά του Αυστριακού τοπίου.

ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
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ΡΩΜΗ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ
“Απαράμιλλη Cinque Terre“ | 8 μέρες

από €1179

Ορβιέτο - Καταρράκτες Μαρμόρε - Φλωρεντία - Λούκα - Πίζα - Μοντεκατίνι - 
Cinque Terre - Σιένα - Ρώμη-Βατικανό

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΩΜΗ - ΟΡΒΙΕΤΟ - 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΜΑΡΜΟΡΕ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας 
και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση για ξακουστή Φλωρεντία, τη γενέτειρα 
της Ιταλικής Αναγέννησης, την πόλης της τέχνης 

και της αισθητικής. Καθοδόν θα επισκεφθούμε 
το «κρυφό διαμάντι» της Ιταλίας, το μεσαιωνικό 
χωριό Ορβιέτο. Μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε 
τον γοτθικό-ρωμανικό Καθεδρικό ναό, το Παλάτι 
του Πάπα, το Παλάτσο ντελ Καπιτάνο ντελ Πόπολο 
και το οχυρό Αλμπόρνοζ. Χρόνος ελεύθερος για 
να περιπλανηθείτε στην παλιά πόλη με τα μικρά 
γραφικά μαγαζάκια και να θαυμάσετε μοναδικές 
χειροτεχνίες από ντόπιους τεχνίτες. Επόμενος 
σταθμός μας οι καταρράκτες Μαρμόρε στην 
περιοχή του Τέρνι. Η ασυνήθιστη ομορφιά του 
τοπίου θα σας εντυπωσιάσει, καθώς αποτελεί 
ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα της κεντρικής 
Ιταλίας. Συνεχίζουμε για τη Φλωρεντία. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια ξενάγηση της 
Φλωρεντίας. Θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι 
με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον 
Αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ 
Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. 
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα 
ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του 
Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του 
Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το 
Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο 
της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων 
Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την 
περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή 
και πολύ-φωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο 
με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες 
της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα 
Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkows-
ki. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του 
Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, 
την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ - 
ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
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, ο οποίος 
αποτελεί ένα από τα πιο πολύ-φωτογραφημένα 
αξιοθέατα του κόσμου, που εδώ και 800 χρόνια 
προκαλεί τον θαυμασμό όσων τον επισκέπτονται. 
Συνεχίζουμε για τον τελικό προορισμό μας, το 
Μοντεκατίνι από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της 
Ιταλίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ 
ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ CINQUE TERRE
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά της 
Cinque Terre (τα πέντε χωριά) που βρίσκονται 
σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας 
άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική 
Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες 
της Δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από 
την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

XRTOS

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρώμη-Λάρνακα 
 με ενδιάμεσο σταθμό.

- 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. 

- 6 δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
 κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Τοπικοί ξεναγοί στα Μουσεία Βατικανού και 
 Φλωρεντία.

- Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / 
 συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

- Διόδια και στάθμευση των λεωφορείων καθώς 
- και τις ειδικές εισόδους σε όλες τις πόλεις.
- Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων.
- Κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
- Ασφάλεια ταξιδίου.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

14/7, 21/7, 28/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1179

€1199

ΔΙΠΛΟ

€1385

€1415

ΠΑΙΔΙ

€999

€10194/8, 11/8, 18/8

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Ρώμη
Ρώμη - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

A3 901 
A3 650 
A3 655 
A3 910

05:15 - 07:00
08:30 - 09:35 
18:20 - 21:15 
23:40 - 01:20 +1

Με πτήσεις της Aegean Airlines

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για την ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού θα 
 πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή ταυτόχρονα με 
 την κράτηση σας και να προπληρώσετε το κόστος 
 εισόδου που είναι €30 για ενήλικες και €20 για
   παιδιά.
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
 αντίθετη ροή, χωρίς να παραληφθεί καμία 
  υπηρεσία.
- Η ξενάγηση της Ρώμης θα είναι περιπατητική γιατί 
 απαγορεύεται στα τουριστικά λεωφορεία να 
 εισέρχονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 

Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα 
Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά 
Riomaggiore, Manarola και Monterosso όπου και θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που είναι ίσως και 
το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία 
να κάνουμε μια βόλτα στα όμορφα δρομάκια της 
και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου με 
θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε 
το Portovenere χτισμένο στην άκρη της Ιταλικής 
Ριβιέρας πάνω σε μια βραχώδη χερσόνησο. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ομορφότερη 
μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας, τη Σιένα. Έντεκα 
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική 
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το 
μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα 
γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε 
τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και 
τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση 
της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την 
Ιταλία. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την 
«αιώνια πόλη» την Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΡΩΜΗ
Μετά το πρόγευμα ξενάγηση της Ρώμης. Θα 
δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο αρχαίο 
αμφιθέατρο του κόσμου, την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου και την Ρωμαϊκή αγορά. Περνώντας 
από την οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών, θα 
φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην 
Πιάτσα Βενέτσια με το εντυπωσιακό και ογκώδες 
μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ 
Β ,́ τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης 
Ιταλίας. Θα δούμε επίσης τη διάσημη Φοντάνα 
Ντι Τρέβι, όπου μπορείτε να ρίξετε ένα νόμισμα, 
κάνοντας μια ευχή και την πολύβουη Πιάτσα 
Ντι Σπάνια, από τις ομορφότερες πλατείες της 
Ιταλίας, με τα μεγαλοπρεπή Ισπανικά σκαλιά και 
την όμορφη εκκλησία, δημιουργούν ένα από τα 
ωραιότερα «κάδρα» της Ρώμης. Συνεχίζουμε για 
τη 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. Το 
υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο για να κάνετε τις 
βόλτες σας στις γραφικές συνοικίες της Ρώμης. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η-8η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - 
ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια επίσκεψη στο 
ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για να 
ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του και 
την Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή 
ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το εκπτωτικό χωριό 
για να κάνετε τις αγορές σας σε συμφέρουσες 
τιμές. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Ρώμης για να πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα 
χαράματα της 8ης μέρας εντυπωσιασμένοι από τις 
απαράμιλλες ομορφιές που αντικρίσαμε.
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ΝΑΠΟΛΗ-ΚΑΠΡΙ-ΡΩΜΗ
“Μαγευτική Αμαλφιτάνα“ | 8 μέρες

από €1215

Νάπολη-Σαλέρνο-Ποζιτάνο-Αμάλφι-Κάπρι-Σορέντο-Πομπηία-
Καζέρτα-Ρώμη-Βατικανό-Καστέλ Ρομάνο (Outlet)

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΩΜΗ - ΝΑΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας 
και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, 
τη χιλιοτραγουδισμένη Νάπολη, μια πόλη 

πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις, πατρίδα του 
διάσημου τενόρου Ενρίκο Καρούζο, της πίτσας 
αλλά και της Σοφία Λώρεν. Η Νάπολη είναι 
πολύχρωμη και γοητευτική με εξωστρεφείς 
ανθρώπους.  Από τις πιο παλιές και πλούσιες σε 
ιστορία και πολιτισμό ευρωπαϊκές πόλεις. Στην 
πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε τη συνοικία 
Paccanapoli με τα στενά γραφικά δρομάκια αλλά 
και τον πολυσύχναστο δρόμο Via San Biaggio, που 
διασχίζει την πόλη, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, 
το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου 
και την παλαιότερη Όπερα στην Ευρώπη, το 
Θέατρο Σαν Κάρλο. Τέλος θα βρεθούμε στο λόφο 
Ποσίλλιπο για να απολαύσουμε μια πανοραμική 
θέα της πόλης και του Βεζούβιου. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: ΝΑΠΟΛΗ-ΣΑΛΕΡΝΟ-ΠΟΖΙΤΑΝΟ-
ΑΜΑΛΦΙ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το 
Σαλέρνο για ξενάγηση της πόλης. Στη συνέχεια θα 
πάρουμε το καραβάκι για μια μαγευτική κρουαζιέρα 
στο Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το 
πανέμορφο Ποζιτάνο, που βρίσκεται σκαρφαλωμένο 
στην κορυφή του λόφου με τα πολύχρωμα σπιτάκια 
του και τα στενά σοκάκια. Κάποτε ήταν ένα απλό 
ψαροχώρι, ενώ σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα από 
τα πιο σικ παραθαλάσσια θέρετρα της Ευρώπης. 
Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα 
στενά και γραφικά καλντερίμια του. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Αμάλφι χτισμένο στον μυχό του 
ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, 
μία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της 
Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα 
δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και 
γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στη Νάπολη.  Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΝΑΠΟΛΗ - ΚΑΠΡΙ - ΣΟΡΕΝΤΟ 
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα πάρουμε το 
ταχύπλοο για το μαγευτικό νησί της dolce vita το 
Κάπρι. Ένα μέρος που λάτρεψαν για περισσότερα 
από 2000 χρόνια, Ρωμαίοι αυτοκράτορες, 
πολιτικοί, διάσημοι καλλιτέχνες και σταρ 
του Χόλλυγουντ, διατηρεί εδώ και χρόνια την 
πρώτη θέση στις προτιμήσεις τους διεθνούς 
jet set. Οι Ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα 
λουτρά, οι εκκλησίες, οι κρεμαστές σκάλες που 
καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη 
και πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, θυμίζουν 
σκηνικό άλλης εποχής. Προτείνουμε επίσης μια 
επίσκεψη σε μια από τις πολλές σπηλιές και 
ειδικά στη γαλάζια σπηλιά ή να απολαύσετε ένα 
δροσερό κοκτέιλ στην καρδιά του νησιού, στην 
πλατεία Piazetta.  Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για το ρομαντικό Σορέντο με την εκπληκτική θέα 
προς την Νάπολη και το Βεζούβιο. Κάντε την 
βόλτα σας και περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά 
της πόλης που μυρίζει γευστικές απολαύσεις, 
όπως και όλος ο Νότος της Ιταλίας. Αφεθείτε 
στην απόλαυση ενός gelato συνοδευόμενο με ένα 
σφηνάκι λιμοντσέλο.  Επιστροφή στη Νάπολη. 
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΚΑΖΕΡΤΑ - ΡΩΜΗ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τον 
αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας που θάφτηκε 

XRAMA

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρώμη-Λάρνακα 
 με ενδιάμεσο σταθμό. 

- Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
- χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
- 3 βράδια διαμονή στη Νάπολη σε ξενοδοχείο
 4* με πρόγευμα.
- 3 βράδια διαμονή στη Ρώμη σε ξενοδοχείο 
 4* με πρόγευμα.  

- 3 δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
- κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Τοπικοί ξεναγοί στα Μουσεία Βατικανού και 
 Πομπηία.

- Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / 
 συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.

- Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Ποζιτάνο–Αμάλφι 
- Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Κάπρι.
- Διόδια και στάθμευση των λεωφορείων καθώς 
 και τις ειδικές εισόδους σε όλες τις πόλεις.

- Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
- Ασφάλεια ταξιδίου.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

14/7, 21/7, 28/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1215

€1255

ΔΙΠΛΟ

€1425

€1465

ΠΑΙΔΙ

€999

€10394/8, 11/8, 18/8

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Ρώμη
Ρώμη - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

A3 901 
A3 650 
A3 655 
A3 910

05:15 - 07:00
08:30 - 09:35 
18:20 - 21:15 
23:40 - 01:20 +1

Με πτήσεις της Aegean Airlines

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για την ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού θα 
 πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή ταυτόχρονα με 
 την κράτηση σας και να προπληρώσετε το κόστος 
 εισόδου που είναι €30 για ενήλικες και €20 για
   παιδιά.
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
  αντίθετη ροή, χωρίς να παραληφθεί καμία υπηρεσία.
- Η ξενάγηση της Ρώμης θα είναι περιπατητική γιατί 
 απαγορεύεται στα τουριστικά λεωφορεία να 
 εισέρχονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 

από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 
79 μ.Χ. Στη ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε 
μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία 
αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και του 
Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις 
με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ο αιώνα 
π.Χ.). Αμέσως μετά θα αναχωρήσουμε για την 
Καζέρτα, μια σπουδαία και ιστορική πόλη, με 
το εντυπωσιακό Βασιλικό Ανάκτορο, το οποίο 
υπήρξε πρώην βασιλική κατοικία.  Συνεχίζουμε 
με τελικό προορισμό τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο της 
μέρας ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
5η μέρα:  ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευμα και στη συνέχεια ξενάγηση στην «αιώνια 
πόλη». θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
αρχαίο αμφιθέατρο του κόσμου, την αψίδα του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου και την Ρωμαϊκή αγορά. 
Περνώντας από την οδό των Αυτοκρατορικών 
Αγορών, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου 
και στην Πιάτσα Βενέτσια με το εντυπωσιακό 
και ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ 
Εμμανουήλ Β ,́ τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης 
ενωμένης Ιταλίας. Θα δούμε επίσης τη διάσημη 
Φοντάνα Ντι Τρέβι, όπου μπορείτε να ρίξετε ένα 
νόμισμα και να κάνετε μια ευχή και τέλος την 
πολύβουη και πανέμορφη Πιάτσα Ντι Σπάνια.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της 
μέρας ελεύθερο στη διάθεση σας. Ανακαλύψτε 
τις γραφικές συνοικίες της Ρώμης, όπως την 
όμορφη Τραστέβερε, που έχει καταφέρει μέσα 
στα χρόνια να κρατήσει την αυθεντικότητα της.  
Στενά πλακόστρωτα δρομάκια, γεμάτα εστιατόρια 
και μπαρ που σφύζουν από ζωή, δημιουργούν 
ένα μοναδικό σκηνικό που θυμίζει ταινίες 
παλιού ιταλικού κινηματογράφου Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
6η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στο ανεξάρτητο 
κρατίδιο του Βατικανού για να ξεναγηθούμε στα 
περίφημα μουσεία του και την 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 το απόγευμα 
ελεύθερο για να κάνετε τις βόλτες σας στις 
πολύβουες γραφικές πλατείες της Ρώμης και να 
απολαύσετε ένα εσπρέσο ή τα περίφημα Ιταλικά 
παγωτά. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η - 8η μέρα:  ΡΩΜΗ - ΚΑΣΤΕΛ ΡΟΜΑΝΟ (OUT-
LET) - ΛΑΡΝΑΚΑ  
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Καστέλ 
Ρομάνο, ένα από τα μεγαλύτερα Outlet, με 
αμέτρητα καταστήματα επώνυμων εταιρειών 
για να κάνετε τις αγορές σας σε απίστευτα 
χαμηλές τιμές.  Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο της Ρώμης για να πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής.  Άφιξη στη Λάρνακα 
τα χαράματα της 8ης μέρας αλλά στο μυαλό 
μας παραμένουν οι μαγευτικές εικόνες και η 
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του Ιταλικού νότου. 
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ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ



ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
7 μέρες

από €1175

Ρώμη - Βατικανό - Σιένα - Πίζα - Φλωρεντία - Βερόνα - Βενετία - Μιλάνο

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΩΜΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 
πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη στην «Αιώνια Πόλη», 
παραλαβή και στη ξενάγηση που ακολουθεί 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 και πανέμορφη Πιάτσα Ντι 
Σπάνια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα 
δωμάτια και ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του 
Βατικανού για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία 
του και την 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. 
Το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση σας για να 
κάνετε τις βόλτες σας στις γραφικές συνοικίες 
της Ρώμης. Μία απ’ αυτές και ίσως η ομορφότερη, 
είναι η Τραστέβερε, που έχει καταφέρει μέσα στα 
χρόνια να κρατήσει την αυθεντικότητα της.  Στενά 
πλακόστρωτα δρομάκια, γεμάτα εστιατόρια και μπαρ 
που σφύζουν από ζωή, δημιουργούν ένα μοναδικό 
σκηνικό που θυμίζει ταινίες παλιού ιταλικού 
κινηματογράφου. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΡΩΜΗ  - ΣΙΕΝΑ - ΠΙΖΑ - 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. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη 
της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό 
κεκλιμένο πύργο, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο 
πολύ-φωτογραφημένα αξιοθέατα του κόσμου, που 
εδώ και 800 χρόνια προκαλεί τον θαυμασμό όσων 
τον επισκέπτονται. 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 Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το 

XRITA

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ρώμη & 
 Μιλάνο - Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.

- 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. 

- 2 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.
- Ασφάλεια ταξιδίου.
-  Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

15/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1175

€1195

€1225

ΔΙΠΛΟ

€1375

€1395

€1425

ΠΑΙΔΙ

€1025

€1045

€1075

22/7, 29/7

5/8, 12/8, 19/8

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Ρώμη
Μιλάνο - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Μιλάνο
Ρώμη - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

A3 901 
A3 650 
A3 665 
A3 910

A3 901 
A3 660 
A3 655 
A3 910

05:15 - 07:00
08:30 - 09:35 
18:50 - 22:15 
23:40 - 01:20 +1

05:15 - 07:00
08:25 - 10:00 
18:20 - 21:15 
23:40 - 01:20 +1

Με πτήσεις της Aegean Airlines

Με πτήσεις της Aegean Airlines

Αναχωρήσεις: 15/7, 29/7, 12/8

Αναχωρήσεις: 22/7, 5/8, 19/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για την ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού θα 
 πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή ταυτόχρονα με 
 την κράτηση σας και να προπληρώσετε το κόστος 
  εισόδου που είναι €30 για ενήλικες και €20 για 
 παιδιά.
- Στις ημερομηνίες 22/7, 5/8, 19/8 το πρόγραμμα 
 θα εκτελείτε αντίστροφα χωρίς να παραληφθεί 
 οποιαδήποτε υπηρεσία. 
- Η ξενάγηση της Ρώμης θα είναι περιπατητική 
 γιατί απαγορεύεται στα τουριστικά λεωφορεία να 
 εισέρχονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 

σιντριβάνι του Ποσειδώνα και το περίφημο Παλάτσο 
Βέκιο, που σήμερα στεγάζει το Δημαρχείο της 
πόλης. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη 
Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και 
πολύ-φωτογραφημένη 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 - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΕΡΑΡΙ -  
ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ    
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Βενετία. 
Καθοδόν θα επισκεφθούμε το μουσείο Φεράρι, 
που άνοιξε για πρώτη φορά το 1990. Ένα 
πλήθος από όλα τα μοντέλα της πασίγνωστης 
αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και των κινητήρων 
τους θα σας προσφέρουν μια απίστευτη εμπειρία. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 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 τη Βενετία. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
(στην περιοχή Μέστρε, μόλις 15 λεπτά από το κέντρο 
της Βενετίας). 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 - ΜΙΛΑΝΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ  
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Μιλάνο. 
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. Χρόνος ελεύθερος και το 
απόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του 
Μιλάνου για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 
Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 8ης μέρας, 
με τις εικόνες από την μοναδική αυτή χώρα με την 
πλούσια κουλτούρα και ιστορία να μένουν για πάντα 
χαραγμένες  στο μυαλό μας.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

13/7, 20/7, 27/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1159

€1189

ΔΙΠΛΟ

€1435

€1465

ΠΑΙΔΙ

€999

€10293/8, 10/8, 17/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βαρκελώνη και 
 Μαδρίτη - Λάρνακα μέσω Αθηνών.
- 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. 
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
 κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί στη Βαρκελώνη, 
 Μαδρίτη και Τολέδο.
- Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός καθ’
- όλη την διάρκεια της εκδρομής. 
- Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
- Ασφάλεια ταξιδίου.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Αθήνα
Αθήνα - Βαρκελώνη
Μαδρίτη - Αθήνα
Αθήνα - Λάρνακα

Α3 901
Α3 710
Α3 701
Α3 908 

05:15 - 07:00
08:20 - 10:35
12:40 - 17:10
18:35 - 20:15

Με πτήσεις της Aegean Airlines

 1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση μέσω Αθήνας για τη Βαρκελώνη. 
Άφιξη, παραλαβή και ακολουθεί ξενάγηση στην 
πρωτεύουσα της Καταλονίας. Θα ξεκινήσουμε 
με επίσκεψη στο Πάρκο Γκουέλ, που βρίσκεται 
στους πρόποδες της οροσειράς πάνω από 
τη Βαρκελώνη, με τα περίφημα υπαίθρια 
έργα που μας άφησε ο μεγάλος Καταλανός 
αρχιτέκτονας Αντόνιο Γκαουντί. Στη συνέχεια 
θα δούμε τον ημιτελή από το 1884 Ναό της 
Αγίας Οικογένειας “Sagrada Familia”, σύμβολο 
της Βαρκελώνης, την κεντρική πλατεία 
Καταλόνια και τα περίφημα σπίτια του Γκαουντί 
στην κομψή λεωφόρο Πασέο ντε Γκράσια. 
Θα ανεβούμε επίσης στον λόφο Μόντζουικ, 

για μια πανοραμική θέα του λιμανιού και της 
πόλης ολόκληρης αλλά και για να θαυμάσουμε 
τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του 1992. 
Κατεβαίνοντας θα έχουμε την ευκαιρία να 
περάσουμε και από το μνημείο του Χριστόφορου 
Κολόμβου, μέχρι να καταλήξουμε στην παλιά 
συνοικία Μπάριο Γκότικο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της 
μέρας ελεύθερο για να συνεχίσετε τη γνωριμία 
σας με την πιο κοσμοπολίτικη πόλη της 
Ισπανίας. Σεργιανήσετε στα γραφικά σοκάκια 
της Γοτθικής συνοικίας «Μπάριο Γκότικο» με 
τα γουστόζικα μπαράκια και εστιατόρια ή στο 
φημισμένο πεζόδρομο Las Ramblas με τις 
υπαίθριες καφετέριες και τους μοναδικούς 
καλλιτέχνες του δρόμου. Απολαύστε ένα πιάτο 
από τη γνωστή παέγια-paella ή τα φημισμένα 
ισπανικά μεζεδάκια τάπας. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ-
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρόγευμα και η σημερινή μας διαδρομή θα μας 
οδηγήσει προς τη Μοντσεράτ, όπου υπάρχει το 
μοναστήρι των Βενεδικτίνων μοναχών. Μέσα 
από μια όμορφη διαδρομή θα απολαύσουμε 
τη θέα των βουνών της Καταλονίας. Χρόνος 
ελεύθερος για μια προαιρετική βόλτα με το 
τρενάκι ή να κάνετε τα ψώνια σας από τα 
μικροκαταστήματα της περιοχής ή απλώς 
απολαύστε το καφέ σας και την ηρεμία της 
περιοχής. Στην επιστροφή θα σταματήσουμε 
στο οινοποιείο Bodegas Las Torres όπου θα 
δούμε τον τρόπο κατασκευής των κρασιών 
και θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 
διάφορα είδη κρασιών. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο ή 
το πασίγνωστο γήπεδο της Μπαρτσελόνα το 
Camp Nou. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε το θέαμα με τα σιντριβάνια, 
ήχος, φώς και μουσική. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για 
ψώνια. Λίγο μετά το μεσημέρι αναχώρηση για 
τη Βαλένθια, την πατρίδα της φημισμένης paella 
και τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας. Κατά 
την διαδρομή θα έχουμε μία σύντομη στάση 
στη παραλιακή πόλη Πενίσκολα όπου δεσπόζει 
το επιβλητικό κάστρο του Πάπα Λούνα, 
που βρίσκετε κτισμένο πάνω σε ένα βράχο. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και συνεχίζουμε 
με τελικό προορισμό τη Βαλένθια. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε για μια 
πανοραμική  περιήγηση της πόλης όπου θα 
δούμε την Πόλη της Τέχνης και της Επιστήμης, 
δημιουργία του περίφημου σύγχρονου 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
7 μέρες

από €1159

Βαρκελώνη - Μοντσεράτ - Βαλένθια - Μαδρίτη - Τολέδο

XRSPA

αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα, την πλατεία 
του Δημαρχείου, την παλιά πόλη και τον 
Καθεδρικό ναό με το πύργο Μικαλέτ, σύμβολο 
της πόλης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για την πρωτεύουσα της Ισπανίας την όμορφη 
και αριστοκρατική Μαδρίτη. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση της 
Μαδρίτης όπου θα θαυμάσουμε τα κυριότερα 
αξιοθέατα της πόλης, όπως την πλατεία 
Πουέρτα ντελ Σολ, διάφορα κυβερνητικά 
μέγαρα μεταξύ των οποίων  τη Βουλή των 
Ισπανών, τα κτίρια όπου στεγάζεται το μουσείο 
Πράδο, τη σπουδαιότερη πινακοθήκη της 
Ισπανίας, και τον ιστορικό σιδηροδρομικό 
σταθμό Ατότσα.  Επίσης θα επισκεφθούμε 
το Παλάθιο Ρεάλ, το παλάτι - κατοικία των 
Ισπανών Βασιλιάδων μέχρι το 1931. Το 
απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση σας για να 
εξερευνήσετε την πόλη, που δεν έχει χάσει 
τίποτα από τη μαγεία και την αίγλη των 
παλαιότερων χρόνων. Σας προτείνουμε να 
κάνετε μια βόλτα στη λιθόστρωτη Πλάθα 
Μαγιόρ ή μια επίσκεψη στο εξαιρετικό μουσείο 
Πράδο. Το βράδυ προτείνουμε να διασκεδάσετε 
σε ρυθμούς φλαμένκο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΤΟΛΕΔΟ-ΜΑΔΡΙΤΗ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το ιστορικό 
Τολέδο, πρωτεύουσα των Ρωμαίων, των 
Βησιγότθων, των Αράβων, του Βασιλείου 
της Καστίλης και αργότερα των Ισπανών 
Βασιλιάδων μέχρι το 1560. Κατά τη διάρκεια 
της ξενάγησης θα επισκεφθούμε τον Γοτθικό 
Καθεδρικό Ναό και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε και έργα του μεγάλου έλληνα ζωγράφου 
Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, Ελ Γρέκο όπως 
τον ονόμασαν οι Ισπανοί. Ακολουθεί επίσκεψη 
στο παρεκκλήσι της εκκλησίας του Αγίου 
Θωμά που στεγάζει το αριστούργημα του Ελ 
Γκρέκο «Ο ενταφιασμός του Κόμη Οργκάθ». 
Επιστροφή  στη Μαδρίτη και το υπόλοιπο της 
μέρας ελεύθερο για να κάνετε τις βόλτες σας 
στις όμορφες συνοικίες ή να πάτε για ψώνια 
στην εμπορικότερη και πολυσύχναστη Γκραν 
Βία. Το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε για 
ακόμη μία φορά την Ισπανική κουζίνα, γνωστή 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
της Μαδρίτης για να πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στη 
Λάρνακα εντυπωσιασμένοι από μία χώρα που 
τα έχει όλα, μοντέρνες πόλεις, υπέροχα μπαρόκ 
κτίρια, μουσεία, πάρκα και το κυριότερο 
χαλαρή και «αλέγκρα» ζωή καθώς και μοναδική 
γαστρονομία.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
8 μέρες

από €1129

Λισαβόνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Ομπίδος - Ναζαρέ - Φάτιμα - 
Κόιμπρα - Αβέιρο - Πόρτο - Γκιμαράες - Μπράγκα

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ
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 βόλτα στις γραφικές γειτονιές της 
Αλφάμα. Διανυκτέρευση.

XRPOR

- 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 πρόγευμα.
- 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.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

8/7, 15/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1129

€1169

ΔΙΠΛΟ

€1445

€1485

ΠΑΙΔΙ

€799

€83922/7, 20/8, 27/8

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Φρανκφούρτη
Φρανκφούρτη - Λισαβόνα
Λισαβόνα - Φρανκφούρτη
Φρανκφούρτη - Λάρνακα

LH 1295
LH 1166
LH 1169
LH 1294

03:20 - 06:20
09:15 - 11:15
16:25 - 20:25
21:40 - 02:20 +1

Με πτήσεις της Lufthansa
Αναχωρήσεις: 8/7, 15/7, 22/7

Λάρνακα - Ζυρίχη
Ζυρίχη - Λισαβόνα
Λισαβόνα - Ζυρίχη
Ζυρίχη - Λάρνακα

LX 8369
LX 2086
LX 2085
LX 8368

03:35 - 06:30
10:05 - 11:50
15:25 - 19:15
22:25 - 02:50 +1

Με πτήσεις της Swiss Air
Αναχωρήσεις: 20/8, 27/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

2η μέρα:  ΛΙΣΑΒΟΝΑ
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-ΕΣΤΟΡΙΛ - 
CABO DA ROCA - ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Μετά 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 προαιρετικό δείπνο σε τοπικό 
εστιατόριο με παραδοσιακή μουσική «fado». 
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΟΜΠΙΔΟΣ - ΝΑΖΑΡΕ - 
ΦΑΤΙΜΑ - ΚΟΪΜΠΡΑ
Πρόγευμα. 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. Θα συνεχίσουμε για τη 
Φάτιμα, 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 Μαΐου του 1917. 
Χρόνος για προσκύνημα. Ακολούθως θα 
επισκεφθούμε τη Ναζαρέ, το πιο γνωστό και 
γραφικό ψαροχώρι της Πορτογαλίας για γεύμα. 
Άφιξη στην Κόϊμπρα, μια από τις παλαιότερες 
πανεπιστημιουπόλεις της Ευρώπης. Ξενάγηση 
της πόλης που είναι πλούσια σε έργα τέχνης, 
μνημεία και ιστορικά κτίρια. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΚΟΪΜΠΡΑ - ΑΒΕΙΡΟ - ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Πόρτο. 

Καθοδόν θα επισκεφθούμε τη γοητευτική πόλη  
Αβέιρο, με τα υπέροχα Αρτ Νουβό κτίρια, που 
είναι στολισμένα με τα χρωματιστά πλακάκια 
«azulejos», καθώς  και τα πολύχρωμα σκάφη 
που μοιάζουν με γόνδολες και διασχίζουν τα 
κανάλια της πόλης προσφέροντας μοναδικές 
εικόνες. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο 
Πόρτο όπου θα κάνουμε στάση για γεύμα 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 φημισμένες γέφυρες, 
καταπράσινα πάρκα και κτίρια διαφορετικών 
στυλ, όπως το Χρηματιστήριο του 19ου αιώνα, 
καθώς και μπαρόκ εκκλησίες του 18ου αιώνα 
διακοσμημένες με χρυσό. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΠΟΡΤΟ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΠΟΡΤΟ
Πρόγευμα. 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 
στα στενά μεσαιωνικά δρομάκια 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.  Επιστροφή στο Πόρτο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε για να κάνετε τις βόλτες 
σας δίπλα στο ποτάμι και να απολαύσετε ένα 
δροσιστικό «portonic» (από τα δημοφιλέστερα 
κόκτεϊλ της χώρας) στη πασίγνωστη περιοχή 
Ribeira ή να διασχίσετε την περίφημη γέφυρα 
Ponte de Dom Luis, η οποία σχεδιάστηκε 
από τον Theophile Seyring, μαθητή του Eiffel 
απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα του 
νυκτερινού Πόρτο. Διανυκτέρευση. 

7η-8η μέρα: ΠΟΡΤΟ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος στη 
διάθεση σας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για το αεροδρόμιο της Λισαβόνας για να 
πάρουμε τη πτήση της επιστροφής. Άφιξη 
στη Λάρνακα το πρωί της 8ης μέρας 
εντυπωσιασμένοι από τη γοητευτική 
Πορτογαλία, τον παράδεισο της Ιβηρικής 
χερσονήσου.
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1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - 
ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - 
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 
Φρανκφούρτη. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση 
για το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ.  Περιήγηση 
στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, το 
επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό 
Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον 
ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, 
το κάστρο-έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Στη 

XRGER

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Φρανκφούρτη 
 και  Στουτγκάρδη-Φρανκφούρτη-Λάρνακα.

- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

- 3 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
 στη Νυρεμβέργη. 

- 3 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*  
 στο Στρασβούργο

- Πρόγευμα καθημερινά.
- Έμπειρος Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός σε 
 όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

- Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το 
 πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο 
 πούλμαν.

- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

15/7, 26/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€979

€999

€1039

ΔΙΠΛΟ

€1225

€1255

€1295

ΠΑΙΔΙ

€799

€829

€869

22/7, 29/7

5/8, 12/8, 19/8

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα-Φρανκφούρτη
Στουτγκάρδη-Φρανκφούρτη
Φρανκφούρτη-Λάρνακα

LH1295
LH137
LH1294

03:20 - 06:20
18:50 - 19:35
21:40 - 02:20 +1

Με πτήσεις της Lufthansa

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

συνέχεια θα επισκεφθούμε  το παραμυθένιο 
Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από 
τις παλαιότερες και γραφικότερες πόλεις στο 
Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και 
δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Συνεχίζουμε 
για την Νυρεμβέργη, το μεσαιωνικό στολίδι  
της Βαυαρίας, με την πλούσια ιστορία που δεν 
αφήνει κανένα ασυγκίνητο. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ    
Μετά το πρόγευμα ακολουθεί η περιήγηση 
της παλιάς πόλης της Νυρεμβέργης. Θα δούμε 
το ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές 
εκκλησίες, τα υπέροχα μεσαιωνικά κτίρια, τις 
γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και τις 
μοναδικές πέτρινες γέφυρες. Θα επισκεφθούμε 
επίσης το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη 
«Δίκη της Νυρεμβέργης». Το υπόλοιπο της 
ημέρας ελεύθερο στη διάθεση σας για να 
κάνετε τις δικές σας βόλτες στα λιθόστρωτα 
σοκάκια της πόλης και να ανακαλύψετε το 
παραμυθένιο σκηνικό της.  Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΜΟΝΑΧΟ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ   
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γοητευτική 
πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. 
Η περιήγηση μας θα ξεκινήσει από την 
κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το Παλαιό 
Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με 
τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, 
με το χρυσό άγαλμα.  Θα συνεχίσουμε με την 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που είναι και η 
παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί 
η Τεατινερστράσσε  ο περίφημος πεζόδρομος 
με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού 
κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από  εδώ 
ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός 
της πόλης με καταστήματα, γκαλερί έργων 
τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Ελεύθερος 
χρόνος για να απολαύσετε τον περίπατο σας 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή 
στη Νυρεμβέργη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ         
Πρόγευμα και αναχώρηση για  τη Χαιδελβέργη, 
όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να 
περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό 
της κέντρο, με τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες 
των Ιησουϊτών και του Αγίου Πνεύματος. Η  
Χάουπστράσε, η ραχοκοκαλιά της Χαϊδελβέργης, 
είναι ο μεγαλύτερος πεζόδρομος και περνάει 
από την κεντρική πλατεία με το υπέροχο κτίριο 
του Δημαρχείου και την περίφημη, γοτθικού 
ρυθμού εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. 
δεκάδες υπέροχα μαγαζάκια, από μπιραρίες και 
καφέ μέχρι ζαχαροπλαστεία, παλαιοπωλεία και 
καταστήματα με πρωτότυπα σουβενίρ. Χρόνος 

ελεύθερος στη διάθεση σας για να απολαύσετε 
τη μπύρα ή τον καφέ σας. Συνεχίζουμε για το 
Στρασβούργο, το διαμάντι της Αλσατίας, όπως 
αποκαλείται. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.   
5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Μετά το πρόγευμα πανοραμική περιήγηση 
στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου 
που είναι  κτισμένη στην δυτική όχθη του 
Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό Ιλ. Θα 
μεταφερθούμε στο ιστορικό  κέντρο  της πόλης 
όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός 
Ναός, από τους ψηλότερους στον κόσμο, με 
το Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό του. Θα 
περιπλανηθούμε  στην περιοχή με τα γραφικά 
σοκάκια, που είναι  γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» 
και βρίσκεται στο δυτικό άκρο του ποταμού Ιλλ, 
ο οποίος χωρίζεται σε μια σειρά από γραφικά 
κανάλια δημιουργώντας εκπληκτικές εικόνες.  
Ειδικά το καλοκαίρι τα πολύχρωμα ανθισμένα 
παρτέρια, σε συνδυασμό με τα υπέροχα κτίρια 
μοναδικής αρχιτεκτονικής που βρίσκονται 
κατά μήκος του ποταμού δημιουργούν 
μαγευτικές εικόνες. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ & ΧΩΡΙΑ 
ΑΛΣΑΤΙΑΣ  
Πρόγευμα. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη 
στα πανέμορφα  χωριά της Αλσατίας όπως 
το Ribeauville και το Riquewihr και φυσικά 
το Κολμάρ, το στολίδι της Αλσατίας που 
βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και 
φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε 
στο ιστορικό κέντρο με τα παραδοσιακά σπίτια 
κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. 
Θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό 
αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης 
μικρές πανέμορφες πλατείες με υπαίθριες 
αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο 
σημείο της παλιάς πόλης, τη Μικρή Βενετία 
που χαρακτηρίζετε από κανάλια, περίτεχνες 
γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. 
Επιστροφή στο  Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.

7η - 8η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΠΑΤΕΝ 
ΜΠΑΤΕΝ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ    
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση  για την 
κοσμοπολίτικη λουτρόπολη Μπάντεν-Μπάντεν, 
που βρίσκεται στον Μέλανα Δρυμό και είναι από 
τις πιο όμορφες λουτροπόλεις της Ευρώπης. 
Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε την βόλτα 
σας στο κέντρο της πόλης σε ένα παραμυθένιο 
σκηνικό με κομψά κτίρια και καταπράσινα πάρκα. 
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 
της Στουτγκάρδης για να πάρουμε τη πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα 
της 8ης μέρας με μοναδικές εικόνες χαραγμένες 
στο μυαλό μας από τα μεσαιωνικά κάστρα και τις 
παραμυθένιες πόλεις που επισκεφθήκαμε.

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 
με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί 
καμία υπηρεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
“Τα στολίδια της Ευρώπης“ 7 μέρες

από €979

ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ
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Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 
με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί 
καμία υπηρεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

3/7, 10/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1195

€1225

€1265

ΔΙΠΛΟ

€1515

€1545

€1585

ΠΑΙΔΙ

€999

€1029

€1069

17/7, 24/7, 31/7

7/8, 14/8, 21/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Φρανκφούρτη - 
 Λάρνακα
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή 
 μέχρι 8 κιλά.
- 3 βράδια διαμονή στη Ζυρίχη σε ξενοδοχείο 5*.
- 2 βράδια διαμονή στη Λωζάνη σε ξενοδοχείο 4*.
- 1 βράδυ διαμονή στο Στρασβούργο σε 
 ξενοδοχείο 4*.
- Πρόγευμα καθημερινά.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
 κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Τοπικός έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός / 
 συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 
- Εισιτήρια Αλπικού τρένου για Σαιν Μόριτζ.
- Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
- Ασφάλεια ταξιδίου.
- Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΜΕΛΑΝΑΣ 
ΔΡΥΜΟΣ-ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ- ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ-
ΖΥΡΙΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 
Φρανκφούρτη. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση 
για το Μέλανα Δρυμό ή αλλιώς «Μαύρο Δάσος» 
όπου θα καταλήξουμε στη πανέμορφη λίμνη 
Τίτιζε. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή να 
απολαύσετε μια βαρκάδα στη λίμνη. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για την πόλη Σαφχάουζεν στα 
σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, για να θαυμάσουμε 
τους εντυπωσιακούς καταρράκτες του Ρήνου, ένα 
τρομερό φυσικό φαινόμενο μέσα στο καταπράσινο 
Αλπικό τοπίο. Συνεχίζουμε για τη Ζυρίχη όπου θα 
φθάσουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ 
(Προαιρετική επίσκεψη στο όρος Πιλάτους) 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε  για την 
κουκλίστικη  Λουκέρνη,  μία από τις ομορφότερες 
πόλεις της Ελβετίας. Η παλιά πόλη είναι κάτι 
περισσότερο από εντυπωσιακή με τις χρωματιστές 
προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια 
και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. 
Χρόνος ελεύθερος. Σε όσους λατρεύουν τις 
έντονες προκλήσεις προτείνουμε να απολαύσουν 
(προαιρετικά), μια απίστευτη θέα στα γύρω βουνά 
και στη λίμνη της Λουκέρνης από την κορυφή του 
όρους Πιλάτους,  το οποίο είναι προσβάσιμο με 
τελεφερίκ. Πραγματικά η θέα είναι απίστευτη τόσο 
από την κορυφή του βουνού όσο επίσης και κατά τη 
διάρκεια της ανάβασης με το τελεφερίκ. Επιστροφή 
στη Ζυρίχη  για την πανοραμική μας ξενάγηση. Θα 
διασχίσουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου 
βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας 
και τα μοντέρνα καταστήματα, τον Καθεδρικό Ναό, 
την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου 
αιώνα διάσημη για τα βιτρό της, την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου με την μεγαλύτερη πλάκα 
ρολογιού στην Ευρώπης, το κτίριο που στεγάζει 
το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο κτίριο 
Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας 
περιβάλλοντος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ-ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ-
ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ολοήμερη 
εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό 
κέντρο Σαιν Μόριτζ, με τα γραφικά σαλέ και τα 
πολυτελή ξενοδοχεία για χειμερινές διακοπές 
υψηλών προδιαγραφών. Ακολουθώντας μια 
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ, όπου θα 
πάρουμε το Αλπικό τρένο με κατεύθυνση το Σαιν 
Μόριτζ. Μια ανεπανάληπτη διαδρομή δυόμισι ώρες 
περίπου, που θα σας συναρπάσει. Θα περάσουμε 
από λίμνες, παγετώνες και κουκλίστικα χωριά 
που βρίσκονται ανάμεσα σε καταπράσινα δάση 
και βουνά και εντυπωσιάζουν με τη γραφικότητα 
και την ομορφιά τους. Άφιξη στο Σαιν Μόριτς και 
χρόνος ελεύθερος για να κάνετε τις βόλτες σας και 
να γευτείτε τοπικές λιχουδιές, όπως το περίφημο 
φοντύ τυριών. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη 
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ-ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ-ΒΕΡΝΗ-ΛΩΖΑΝΗ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το 
κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν, στην καρδιά των 
Ελβετικών Άλπεων. Στην περιήγησή μας θα 
περπατήσουμε στη λεωφόρο Χόχεβεκ, με πλήθος 
εστιατορίων, καφέ, μπαρ και καταστημάτων. 
Διασχίζοντας τη πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο 
θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Ελβετίας, 
την πανέμορφη  Βέρνη, που είναι  κτισμένη στις 
όχθες του ποταμού ‘Ααρ. Στην περιήγηση μας στην 
παλιά πόλη  θα δούμε τον περίφημο Πύργο των 
Ρολογιών, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου 
και το κτίριο που στεγάζει το Ομοσπονδιακό 
Κοινοβούλιο. Τελικός μας προορισμός η Λωζάνη, 
έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 
Στην περιήγηση μας στην παλιά πόλη θα δούμε 
το πάρκο Μον Ρεπό, την Πλατεία Ντε λα Ριπόν 
με το Μέγαρο Ρουμίν, τον Καθεδρικό Ναό της 
Νοτρ Νταμ, τη συνοικία Ουσύ πάνω στη λίμνη 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ & ΑΛΠΕΙΣ
8 μέρες

από €1195

Λίμνη Τίτιζ ε- Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Σαιν Μόριτζ - Αλπικό Τρένο - 
Ιντερλάκεν - Βέρνη - Λωζάνη - Γενεύη - Σαμονί - Κολμάρ - Στρασβούργο   

XRSWI

Λεμάν, το Ολυμπιακό Μουσείο και το ιστορικό 
πολυτελές ξενοδοχείο Μπο Ριβάζ. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΛΩΖΑΝΗ-ΓΕΝΕΥΗ-ΣΑΜΟΝΙ-ΛΩΖΑΝΗ  
Πρόγευμα και αναχώρησηση για την κομψή 
και κοσμοπολίτικη Γενεύη, έδρα πολλών και 
μεγάλων Διεθνών Οργανισμών. Χτισμένη πάνω 
στις όχθες της λίμνης Λεμάν είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας μετά τη Ζυρίχη. 
Ανάμεσα στα αξιοθέατα που θα δούμε είναι το 
Μέγαρο των Εθνών, το Μουσείο του Ερυθρού 
Σταυρού, το περίφημο σιντριβάνι Τζετ ντ’ Ο, το 
λουλουδένιο ρολόι, το σπίτι όπου έζησε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου 
Πέτρου και το Διεθνές Μνημείο της Θρησκευτικής 
Μεταρρύθμισης. Τα γραφικά δρομάκια της παλιάς 
πόλης με τα πέτρινα κτίρια, σε συνδυασμό με τη 
μοντέρνα πόλη των Τραπεζών και των μεγάλων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών θα σας εντυπωσιάσουν. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παγκοσμίως 
γνωστό τουριστικό θέρετρο  του Σαμονί που 
βρίσκεται σε μια πανέμορφη κοιλάδα στις πλαγιές 
του περίφημου  Λευκού Όρους «Μον Μπλαν». 
Επιστροφή στη Λωζάνη.  Διανυκτέρευση. 

6η μέρα : ΛΩΖΑΝΗ-ΚΟΛΜΑΡ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ   
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την για την 
κουκλίστικη πόλη Κολμάρ την «πρωτεύουσα» των 
Αλσατικών κρασιών. Καθεδρικοί ναοί, μουσεία, 
αρχιτεκτονικά μνημεία και σιντριβάνια κοσμούν 
την μικρή αυτή πόλη και την κάνουν μοναδική. 
Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο με το περίφημο 
Μουσείο Ούντερλιντεν, την Όπερα, τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Μαρτίνου και το Μοναστήρι των 
Δομινικανών, την Οικία Πφίστερ, δείγμα της 
Γερμανικής Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, αλλά 
και στη «μικρή Βενετία», τμήμα της παλιάς πόλης 
με τα γραφικά κανάλια,  τα πολλά εστιατόρια και 
τις υπαίθριες καφετέριες. Χρόνος ελεύθερος για 
να χαρείτε τις ομορφιές της πόλης που κάθε χρόνο 
κατατάσσεται στις ομορφότερες της Ευρώπης. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στο Στρασβούργο. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
Διανυκτέρευση.
 
7η-8η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-
ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα  και περιήγηση του Στρασβούργου-
πρωτεύουσα της Αλσατίας και μία από τις 
δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο 
Στρασβούργο εδρεύουν επίσης το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης. Πανοραμική περιήγηση 
της πόλης και ακολούθως θα μεταφερθούμε στο 
ιστορικό  κέντρο όπου δεσπόζει ο επιβλητικός 
Καθεδρικός Ναός, από τους ψηλότερους στον 
κόσμο, με το Αστρονομικό Ρολόι που βρίσκεται 
στο εσωτερικό του ναού. Θα περιπλανηθούμε  
στην περιοχή με τα γραφικά στενά που είναι  
γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια, 
τα αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα 
μπαλκόνια. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης για να πάρουμε 
την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα 
τα χαράματα της 8ης μέρας,  εντυπωσιασμένοι 
από τις κοσμοπολίτικες πόλεις και το μαγευτικό 
Αλπικό τοπίο. 

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Φρανκφούρτη
Φρανκφούρτη - Λάρνακα

LH1295 
LH1294

03:20 - 06:20
21:40 - 02:20 +1

Με πτήσεις της Lufthansa
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1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΡΗΝΟΥ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας 
και αναχώρηση για την Φρανκφούρτη. Άφιξη, 
παραλαβή και αναχώρηση για τις όχθες του 
Ρήνου, όπου θα επιβιβαστούμε σε ποταμόπλοιο 
για μια κρουαζιέρα στο Ρήνο. Μοναδικές στιγμές 
και συγκινήσεις μας περιμένουν καθώς θα 

XRBNL

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Φρανκφούρτη-
 Λάρνακα. 

- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι  8 κιλά.

- 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
 4* με πρόγευμα.

- 2 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. 
-  Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

3/7, 10/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1099

€1129

€1169

ΔΙΠΛΟ

€1375

€1405

€1445

ΠΑΙΔΙ

€799

€829

€869

17/7, 24/7, 31/7

7/8, 14/8, 21/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

απολαμβάνουμε τη μαγευτική διαδρομή, που μας 
αποκαλύπτει συνεχώς καινούργιες όψεις ενός 
καταπράσινου 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 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 - 
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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. 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 στα γραφικά δρομάκια της μοναδικής 
αυτής πόλης, που θεωρείται η ομορφότερη του 
Βελγίου.  Επιστροφή στις Βρυξέλλες νωρίς το 
απόγευμα για μια πανοραμική ξενάγηση στην 
έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε 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. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΤΕΡΛΩ - 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση 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 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. 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. Περνώντας από τις γραφικές 
καταπράσινες κοιλάδες θα καταλήξουμε στην 
πνιγμένη στο πράσινο λίμνη Τίτιζε. Χρόνος 
ελεύθερος όπου μπορείτε να απολαύσετε μια 
βαρκάδα. Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό 
εργοστάσιο κατασκευής ρολογιών Cuckoo. 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον τρόπο κατασκευής 
των ρολογιών και να κάνετε τις αγορές σας. 
Επιστροφή στο Στρασβούργο 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, την ιστορική 
συνοικία «Μικρή Γαλλία» που βρίσκεται στο 
δυτικό άκρο του ποταμού Ιλλ, ο οποίος χωρίζεται 
σε μια σειρά από γραφικά κανάλια δημιουργώντας 
μια εκπληκτική εικόνα.  Ειδικά το καλοκαίρι με 
τα πολύχρωμα, ανθισμένα παρτέρια, τα υπέροχα 
κτίρια μοναδικής αρχιτεκτονικής, κατά μήκος του 
ποταμού δημιουργούν μια μαγευτική ατμόσφαιρα. 
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. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
8 μέρες

από €1099

Φρανκφούρτη - Κρουαζιέρα Ρήνου - Άμστερνταμ - Βόλενταμ - Χάγη - Ντέλφ - Ρότερνταμ - 
Βρυξέλλες - Μπρούζ - Λουξεμβούργο - Στρασβούργο - Χαιδελβέργη 

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Φρανκφούρτη
Φρανκφούρτη - Λάρνακα

LH1295 
LH1294

03:20 - 06:20
21:40 - 02:20 +1

Με πτήσεις της Lufthansa
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ME ΔΥΟ ΔΕΙΠΝΑ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ!



XRBAL

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ρίγα - Ταλλίν 
 και Βίλνιους - Ρίγα - Λάρνακα. 

- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

- 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
 4 αστέρων.

- Πρόγευμα καθημερινά.
- Τέσσερα (4) δείπνα όπως αναφέρονται στο 
 πρόγραμμα.

- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
 κλιματιζόμενα πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Τοπικοί ξεναγοί.
- Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

10/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€989

€1019

€1059

ΔΙΠΛΟ

€1285

€1315

€1355

ΠΑΙΔΙ

€829

€859

€899

17/7, 24/7, 31/7

7/8, 14/8, 21/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

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

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΙΓΑ - ΤΑΛΛΙΝ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση για το Ταλλίν, την παραμυθένια 
πρωτεύουσα του Βορρά και της Εσθονίας 
με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη, παραλαβή 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 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 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. Συνεχίζουμε για τη Ρίγα όπου και 
φθάνουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΡΙΓΑ 
Μετά το πρόγευμα θα περπατήσουμε σε κάθε 
γωνιά της παλιάς πόλης της Ρίγας που είναι 
μια αρχοντική πόλη με φινέτσα και υπέροχη 
αρχιτεκτονική, που πολλοί τη συγκρίνουν 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 
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να γνωρίσετε 
καλύτερα τη Ρίγα, μια πόλη με έντονη και 
ξεχωριστή προσωπικότητα. Το ιστορικό της 
κέντρο, στην ανατολική όχθη του ποταμού Dau-
gava, έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την UNESCO και πραγματικά 
αποτελεί ένα από τα ομορφότερα αστικά, 
διαχρονικά έργα τέχνης! Πιείτε τον καφέ σας ή 
απολαύστε ένα τοπικό γλυκό σε κάποιο από τα 
αριστοκρατικά καφέ και κάντε την βόλτα σας 
στις οδούς Elizabetes & Alberta για να θαυμάσετε 
από κοντά την εκπληκτική αρχιτεκτονική των 
φημισμένων Art Nouveau κτιρίων της πόλης.  
Διανυκτέρευση.

6η 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 Λεττονία. 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.

7η 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.

8η μέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΡΙΓΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα (Βreakfast box). Νωρίς το πρωί 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε 
την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα 
εντυπωσιασμένοι από τις μοναδικές ομορφιές 
των χωρών της Βαλτικής.

ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Εσθονία-Λετονία-Λιθουανία | 8 μέρες

από €989

Ταλλίν - Σιγκούλντα - Ρίγα - Ρουντάλε - Βίλνιους - Τρακάι

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ρίγα
Ρίγα - Ταλλίν
Βίλνιους - Ρίγα
Ρίγα - Λάρνακα

ΒΤ 658
ΒΤ 317
ΒΤ 350
ΒΤ 657

12:05 - 15:50
18:10 - 19:00
05:45 - 06:35
07:40 - 11:25

Με πτήσεις των Βαλτικών Αερογραμμών

-56-



XRENG

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Λονδίνο - 
 Λάρνακα με British Airways.

- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.

- 7 διανυκτερεύσεις σε  επιλεγμένα ξενοδοχεία  
 4 και 3 αστέρων.

- Πρόγευμα καθημερινά.
- 4 δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως
 αναφέρονται στο πρόγραμμα

- Τοπικοί ξεναγοί  στο Τσέστερ, Γλασκώβη, 
 Εδιμβούργο, Γιορκ, Στράτφορντ, Οξφόρδη & 
 Λονδίνο.

- Μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη Γουίντερμιρ.
- Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός.
- Ασφάλεια ταξιδίου.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

12/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1345

€1395

ΔΙΠΛΟ

€1645

€1695

ΠΑΙΔΙ

€1049

€10992/8, 9/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

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

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση για το Λονδίνο. Άφιξη, παραλαβή 
και αναχώρηση με προορισμό το Μάντσεστερ. 
Ακολουθώντας μια γραφική διαδρομή στην 
Αγγλική ύπαιθρο θα φτάσουμε στο Μάντσεστερ. 
Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το 
υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο για να γνωρίσετε 
την αποκαλούμενη «πρωτεύουσα» του βορρά που 
είναι διάσημη για τις ποδοσφαιρικές της ομάδες 
και όχι μόνο. 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 στο Γουίντερμιρ, από τα ωραιότερα και 
δημοφιλέστερα θέρετρα της Αγγλίας, 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 ξενάγηση της Γλασκώβης. Θα 
σας εντυπωσιάσει η σπουδαία αρχιτεκτονική 
της, τα πανέμορφα Βικτωριανά κτίρια, οι 
κομψές γκαλερί και τα πολλά μουσεία. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε 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 και θα διασχίσουμε 
το ιστορικό Βασιλικό Μίλι, τον πιο κεντρικό 
δρόμο της παλιάς πόλης.  Τα  υπέροχα γοτθικά 
κτίρια που βρίσκονται και από τις δυο μεριές 
του δρόμου, καθώς και τα γύρω πλακόστρωτα  
δρομάκια, θα σας πάνε ένα ταξίδι πίσω στο 
χρόνο.  Θα καταλήξουμε στο επιβλητικό κάστρο 
του Εδιμβούργου που είναι κτισμένο πάνω στο 
βράχο, ορατό από μίλια μακριά και είναι το σήμα 
κατατεθέν της πόλης.  Επιστροφή στη Γλασκώβη. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα: ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΝΤΑΡΑΜ - ΓΙΟΡΚ - ΛΗΝΤΣ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την 
Μητρόπολη Ντάραμ, για να επισκεφθούμε το 
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 
Ευρώπη. Τελικός προορισμός για σήμερα το 
Λήντς.  Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
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, το μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας την Εθνική Πινακοθήκη ή το πασίγνωστο 
μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Madame 
Tussaud.  Μια βόλτα στις γραφικές συνοικίες 
και αγορές Κόβεντ Γκάρντεν, Νότινγκ Χιλ και  
Κάμντεν Τάουν 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 
γνωστό πολυκατάστημα Harrods σας περιμένει. 
Διανυκτέρευση. 

8η Μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά από το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για 
να χαρείτε ακόμα λίγες στιγμές στην Βρετανική 
πρωτεύουσα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 
9ης μέρας γεμάτοι μαγευτικές εικόνες από δύο 
πανέμορφες χώρες. 

ΑΓΓΛΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ
8 μέρες

από €1345

Μάντσεστερ - Τσέστερ - Αγγλικές Λίμνες - Γλασκώβη - Εδιμβούργο - 
Ληντς - Γιορκ - Οξφόρδη - Στράτφορντ - Λονδίνο

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Λονδίνο
Λονδίνο - Λάρνακα

ΒΑ 673
ΒΑ 672

08:10 - 11:15
18:30 - 01:15 +1

Με απευθείας πτήσεις της British Airways

Λόγω Brexit από την 1η Οκτωβρίου 2021 οι 
Κύπριοι πολίτες καθώς και οι υπόλοιποι 
Ευρωπαίοι Υπήκοοι, θα επιτρέπεται να 
ταξιδεύουν στη Μεγάλη Βρετανία ΜΟΝΟ με 
Διαβατήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Παρίσι-
 Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.

- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

- 2 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο SEQUOIA 
 LODGE στη Disneyland χωρίς πρόγευμα.

- 4 βράδια διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων
 της αλυσίδας NOVOTEL στο Παρίσι.

- Πλούσιο πρωινό καθημερινά μόνο στο 
 ξενοδοχείο του Παρισιού. 

- Εισιτήριο εισόδου στο Πάρκο της Disneyland 
 και Walt Disney Studios για 3 μέρες.

- 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. 

- Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός.
- Δημοτικός φόρος των ξενοδοχείων στο 
 Παρίσι και στην Ντίσνευλαντ.

- Ασφάλεια ταξιδιού .
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
- Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

LPDX.NEO

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
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. Πάρτε 
την πρώτη γεύση από τη μαγεία.

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 Buffa-
lo Bill.  

3η Μέρα: DISNEYLAND
Η μαγεία συνεχίζεται. Και σήμερα η μέρα είναι 
αφιερωμένη στον φανταστικό κόσμο της Dis-
neyland. 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.

4η 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 
τον 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 

ΠΑΡΙΣΙ-DISNEYLAND-ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ
7 μέρες

από €1089

ΣΗΜΕΙΩΣH

Η ηλεκτρική παρέλαση πιθανόν να μην  υπάρχει 
σε ορισμένες ημερομηνίες.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Εκδρομή Λούβρο-Μοντμάρτη €65 για 
μεγάλους και €40 για παιδιά κάτω των 12 
ετών (περιλαμβάνει το εισιτήριο εισόδου 
στο Λούβρο). Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 
εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός 
συμμετοχών και η τιμή ισχύει για κρατήσεις που 
θα πληρωθούν με την κράτηση στην Κύπρο.

Λάρνακα - Βιέννη
Βιέννη - Παρίσι
Παρίσι - Βιέννη
Βιέννη - Λάρνακα

OS 836
OS 415
OS 416
OS 835

06:25 - 08:45
13:05 - 15:05
15:50 - 17:45
20:40- 00:40 +1

Με πτήσεις των Αυστριακών Αερογραμμών

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

6/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

€1089 €1139 €1259 €759€1729

€1119

€1139

€1179

€1199

€1299

€1329

€759

€759

€1829

€1879

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

13/7, 20/7

27/7, 3/8, 10/8, 17/8, 24/8

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.

5η 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.

6η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ - ΜΟΝΤΜΑΡΤΗ 
(Προαιρετική)
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 αξίζει να θαυμάσετε την «Αφροδίτη της 
Μήλου» αλλά και τη «Νίκη της Σαμοθράκης». 
Ακολούθως το 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 στα όμορφα 
γραφικά μαγαζιά. Διανυκτέρευση

7η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι την 
αναχώρηση για την Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη στη Κύπρο αργά το βραδύ. Το 
όνειρο τελειώνει αλλά οι αναμνήσεις  πάντα 
μένουν.
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Λάρνακα - Βιέννη
Βιέννη - Παρίσι
Παρίσι - Βιέννη
Βιέννη - Λάρνακα

OS 836
OS 415
OS 416
OS 835

06:25 - 08:45
13:05 - 15:05
15:50 - 17:45
20:40- 00:40 +1

Με πτήσεις των Αυστριακών Αερογραμμών

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

6/7, 13/7, 24/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€899

€955

€995

ΔΙΠΛΟ

€1235

€1290

€1330

ΠΑΙΔΙ 2o ΠΑΙΔΙ

€599 €599

€629 €629

€679 €679

20/7, 27/7

3/8, 10/8, 17/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικό εισιτήριο με Λάρνακα - Παρίσι - 
 Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.

- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

- Διαμονή για 6 βράδια σε ξενοδοχείο 4 
 αστέρων της αλυσίδας NOVOTEL στο Παρίσι.  

- Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές 
 κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το 
 πρόγραμμα.

- Κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα.
- Εισιτήριο εισόδου για το Μουσείο του Λούβρου 
 με τοπικό ξεναγό.
- Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός.
- Ασφάλεια ταξιδιού. 
- Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στο πάρκο της Disneyland 
 και στο πάρκο του Asterix.

- Φιλοδωρήματα και - αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
- αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

XRCDG1

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΑΡΙΣΙ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση για το Παρίσι με ενδιάμεσο σταθμό. 
Άφιξη στην «Πόλη του Φωτός», παραλαβή και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος 
στη διάθεσή σας για μια πρώτη γνωριμία με την 
υπέροχη αυτή πόλη. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση)
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την 
πανοραμική μας ξενάγηση. θα δούμε το 
Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την 
μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα 
του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο των 
Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο 
παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που 
διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα 
της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), 
την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα 
πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό 
κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες 
του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία 
του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα 
Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία 
των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης , το Πάνθεον, τους πανέμορφους και 
με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, 
την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις 
καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν 
Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, την Σχολή 
Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό 
που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ 
και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου 
είναι θαμμένος ο Ναπολέων. Ακολούθως με 
ποταμόπλοιο θα κάνουμε μια κρουαζιέρα στο 
Σηκουάνα, 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.
                                                                    
3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) 
- ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ - 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN)  
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στο 
μουσείο του Λούβρου, όπου μεταξύ άλλων θα 
δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, 
την Νίκη της Σαμοθράκης, καθώς επίσης 
την Ελληνική, Ρωμαϊκή, και ένα μέρος της 
Αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε 
τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του 
“De la Croix”.  Στη συνέχεια  θα γνωρίσουμε ένα  
σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Παρισιού, 
την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της 
αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη 
από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 
14 Ιουλίου 1789. Η ημερομηνία της πτώσης της 
Βαστίλης σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της 
Βασιλικής αυθαιρεσίας και καθιερώθηκε από το 
1880 ως Εθνική γιορτή της χώρας. Στη συνέχεια 
θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία 
Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ με το 
σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε 

στη συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, 
αμέτρητα μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν 
ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Για το βράδυ 
προτείνουμε να διασκεδάσετε (προαιρετικά) 
σε ένα από τα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. 
Διανυκτέρευση.
 
4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μια 
ολοήμερη εκδρομή στη μαγική DISNEYLAND, το  
δημοφιλέστερο θεματικό πάρκο διασκέδασης 
για μικρούς και μεγάλους.  Επισκεφθείτε τον 
Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην 
χώρα του Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε 
την περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό 
των Κεραυνών και περπατήστε στα βήματα του 
Ιντιάνα Τζόουνς.  Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ -  ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ  (Όνφλερ/
Ντοβίλ/Tροβίλ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για μία ολοήμερη 
εκδρομή στην υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος 
σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως 
«Μονακό του Βορρά», παλιό αριστοκρατικό 
θέρετρο. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια 
της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή 
αγορά της Ντοβίλ, όπου μπορείτε να βρείτε 
τοπικά προϊόντα. Τέλος σας συνιστούμε μια 
φωτογραφία στη διάσημη παραλία της πόλης, 
όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και 
διεθνής ταινίες. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας 
διασχίζοντας την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη 
των ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε την Cote 
Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και 
θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των 
Βίκινγκς, την Ονφλέρ «Honfleur», μία ιστορική 
πόλη χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από το λιμάνι. 
Χρόνος ελεύθερος για αγορές, φαγητό και καφέ. 
Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για 
το πάρκο Αστερίξ, το δεύτερο μεγαλύτερο 
θεματικό πάρκο αναψυχής, εμπνευσμένο από το 
πασίγνωστο κόμικ «ΑΣΤΕΡΙΞ». Η  επίσκεψη  στο 
περήφανο γαλατικό χωριό με αναπαραστάσεις  
ιστοριών,  και οι φωτογραφίες με τους  
δημοφιλείς  ήρωες θα σας   συναρπάσει. Το 
πάρκο απευθύνεται σε όλες  τις  ηλικίες,  με  
παιχνίδια  που κόβουν τη ανάσα. Ο Αστερίξ, ο 
Οβελίξ, ο Πανοραμίξ,  ο Κακοφονίξ, η Μιμίνα, οι 
Ρωμαίοι και οι λοιποί συγγενείς  σας περιμένουν.   
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Παρίσι. 
Διανυκτέρευση.

7η μέρα:   ΠΑΡΙΣΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ  
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι την 
ώρα που θα  μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 
του Παρισιού  για  να πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής. Το όνειρο τελειώνει αλλά οι 
αναμνήσεις θα μείνουν για πάντα χαραγμένες 
στο μυαλό μας.

ΠΑΡΙΣΙ-ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
7 μέρες

από €899

Παρίσι (2 ξεναγήσεις) - Κρουαζιέρα Σηκαουάνα - Μουσείο Λούβρου - Disneyland - Νορμανδία - Πάρκο Αστερίξ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει 
 χωρίς να παραληφθεί καμία υπηρεσία.
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1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΙΓΑ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας 
και αναχώρηση για τη Στοκχόλμη με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευμα και στη ξενάγηση που ακολουθεί θα 
γνωρίσουμε μια από τις πιο πολιτισμένες πόλεις 
του κόσμου. Στη χτισμένη σε 14 νησιά πόλη που 
ενώνονται με γέφυρες, 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. Το υπόλοιπο της μέρας στη 
διάθεση σας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
Πρόγευμα. Η Στοκχόλμη συγκαταλέγεται 
στις ομορφότερες ευρωπαϊκές μητροπόλεις. 
Στη σημερινή ελεύθερη μέρα μπορείτε να 
ανακαλύψετε τη μεσαιωνική παλιά πόλη με τα 
λιθόστρωτα δρομάκια, τις γραφικές πλατείες, 
και τα γουστόζικα, στιλάτα μαγαζιά. Κάντε τη 
βόλτα και τα ψώνια σας καθώς η Στοκχόλμη 
είναι η πιο φθηνή Σκανδιναβική πρωτεύουσα. 
Μπορείτε ακόμη να επισκεφθείτε το μουσείο 
του παγκοσμίου φήμης συγκροτήματος 
«ABBA». Αν πάλι θέλετε να ξεφύγετε από τον 
θόρυβο της πόλης και να βρεθείτε στη φύση, 
σας προτείνουμε το υπαίθριο μουσείο-πάρκο 
Σκάνσεν που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Οι 
αναπαραστάσεις του τρόπου ζωής των αγροτών 
18ου και 19ου αιώνα είναι τόσο πραγματικές 
που ο επισκέπτης νομίζει ότι ζει στην παλιά 
εποχή. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα:  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΕΝ ΠΛΩ - ΕΛΣΙΝΚΙ 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Ακολούθως θα 
επιβιβαστούμε σε πλοίο για τη κρουαζιέρα που 
θα μας μεταφέρει στο Ελσίνκι. Διανυκτέρευση 
στο πλοίο. 

5η 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 
στον γρανίτη, το Ολυμπιακό χωριό, την κεντρική 
πλατεία της ψαραγοράς και όχι μόνο Kauppato-
ri 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. Το 
υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο στη διάθεση σας 
για να συνεχίσετε την εξερεύνηση της όμορφης 
αυτής πόλης. Προτείνουμε να επισκεφθείτε 
την Design district, στην καρδιά της πόλης με τα 
καταστήματα ρούχων, διακόσμησης και αντικερί 
να ξεχειλίζουν από πρωτοτυπία και δημιουργική 
φαντασία.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα:  ΕΛΣΙΝΚΙ - ΤΑΛΛΙΝ
Μετά το πρόγευμα ακόμα λίγες ώρες ελεύθερες 
για να χαρείτε το όμορφο και πρωτοποριακό  
Ελσίνκι. Στη συνέχεια με φέρρυ θα περάσουμε 
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.

7η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ 
Πρόγευμα.  Ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας για να 
περπατήσετε στο παραμυθένιο Ταλλίν και ειδικά 
στην παλιά πόλη που χρονολογείται από τον 13ο 
αιώνα και χωρίζεται σε 2 γειτονιές.  Το παλιό 
εμπορικό κέντρο με τις γραφικές γειτονιές, 
τα μεσαιωνικά σπίτια, τα μικρά καταστήματα, 
μπαράκια και γραφικά ζαχαροπλαστεία και την 
παλιά αριστοκρατική συνοικία Τουμπέα, με τα 
στενά πλακόστρωτα δρομάκια όπου δεσπόζει 
ο περίτεχνος Ρωσικός Καθεδρικός ναός. Από 
την κορυφή του λόφου της Τουμπέα μπορείτε 
να απολαύσετε μια πανοραμική θέα της πόλης. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ - ΡΙΓΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα (Breakfast box). Νωρίς το πρωί 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 
τη πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα με 
ενδιάμεσο σταθμό. 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΕΛΣΙΝΚΙ-ΤΑΛΛΙΝ
8 μέρες

από €1149

- 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.

- 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
 ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρόγευμα.

- 1 διανυκτέρευση σε δίκλινες 
 εσωτερικές καμπίνες στο πλοίο από Στοκχόλμη 
 Ελσίνκι με πρόγευμα.
- 3 δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Εισιτήριο Φέρρυ Μπόουτ Ελσίνκι-Ταλλίν.
- Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο 
 πρόγραμμα.

- Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί.
- Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός
- Ασφάλεια ταξιδιού. 
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

14/7, 21/7, 28/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1149

€1189

ΔΙΠΛΟ

€1495

€1535

ΠΑΙΔΙ

€939

€9694/8, 11/8, 18/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

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

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ρίγα
Ρίγα - Στοκχόλμη
Ταλλίν - Ρίγα
Ρίγα - Λάρνακα

ΒΤ 658
ΒΤ 109
ΒΤ 362
ΒΤ 657

12:05 - 15:50
18:30 - 18:40
05:45 - 06:35
07:40 - 11:25

Με πτήσεις των Βαλτικών Αερογραμμών
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1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΟΣΛΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας 
και αναχώρηση για το Όσλο με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη, παραλαβή και ξενάγηση της 
Νορβηγικής πρωτεύουσας. Το Όσλο είναι μια 
σικ πόλη, ένα στολίδι που ισορροπεί ανάμεσα 
στο κλασικό και το μοντέρνο, το παραδοσιακό 
και το καινοτόμο. Θα δούμε μεταξύ άλλων το 
Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό Ναό, το θαυμάσιο 
Νεοκλασικού ρυθμού Παλάτι, το μοντέρνο και 
αντιφατικό κτίριο του Δημαρχείου της πόλης 
και το καταπράσινο πάρκο Φρόγκνερ με τα 
μοναδικά γλυπτά. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το υπόλοιπο 
της μέρας μπορείτε να περιπλανηθείτε 
στη θαυμάσια αποβάθρα «Aker Brygge» στο 
παραλιακό μέτωπο της πόλης που σφύζει 
από ζωή, καθώς συγκεντρώνει καταστήματα, 
εστιατόρια και καφετέριες. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΟΣΛΟ - NAEROYFJORD -  ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Μετά το πρόγευμα θα  αναχωρήσουμε για το 
πανέμορφο Μπέργκεν, τη μητρόπολη των φιόρδ 
και πατρίδα του Εθνικού συνθέτη Έντβαρντ 
Γκρίνγκ. Διασχίζοντας τα μαγευτικά τοπία, θα 
φθάσουμε στο Φλάμ απ’ όπου θα πάρουμε το 
πλοίο για μια δίωρη κρουαζιέρα στο στενότερο 
και εντυπωσιακότερο φιόρδ της Νορβηγίας 
το Ναερφίορδ, που πήρε το όνομα του από 
το Σκανδιναβό Θεό της θάλασσας. Τα ψηλά, 
καταπράσινα βουνά, και τα τρεχούμενα νερά 
συνθέτουν εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς 
και χαρίζουν στιγμές βαθιάς ταξιδιωτικής 
απόλαυσης. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στο Μπέργκεν.  Διανυκτέρευση.

3η μέρα:  ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε 
το γραφικό και πολύχρωμο Μπέργκεν που 
είναι κτισμένο ανάμεσα σε 7 βουνά και στις 
όχθες τις λίμνης Νόρτες και είναι φημισμένο 
εκτός από τα εντυπωσιακά φιόρδ και 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. Μπορείτε επίσης να σεργιανήσετε στα 
πλακόστρωτα δρομάκια στην παλιά αποβάθρα 
με τα πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια και να 
γευθείτε τοπικές σπεσιαλιτέ όπως σούπα με 
οστρακοειδή, καβούρια και ολόφρεσκο σολομό.  
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το 
Σταβάνγκερ διασχίζοντας μαγευτικά τοπία και 
απολαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία που 
συνθέτουν τον Νορβηγικό «πίνακα». Άφιξη στο  
Σταβάνγκερ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της 
Νορβηγίας, που βρίσκεται περιτριγυρισμένη 
από όμορφα φιόρδ, βουνά και μακριές, λευκές 
παραλίες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ
Πρόγευμα και ξενάγηση του Σταβάνγκερ που 
φημίζεται για τα πολλά φυσικά αξιοθέατα και 
για τα υπέροχα λευκά ξύλινα σπιτάκια στο 
κέντρο της παλιάς πόλης, που προσδίδουν 
μια ιδιαίτερη αισθητική, καθώς και για την 
εντυπωσιακή ποικιλία μουσείων. Μεταξύ άλλων 
θα δούμε τον Καθεδρικό ναό της πόλης και το 
εντυπωσιακό μουσείο πετρελαίου. Το απόγευμα 
ελεύθερο στη διάθεση σας. Σας προτείνουμε μια 
προαιρετική τρίωρη κρουαζιέρα στο μαγευτικό 
«Lysefjord» και στον διάσημο γκρεμό «Pulpit 
Rock». Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ - ΟΣΛΟ
Μετά το πρόγευμα θα αφήσουμε το πανέμορφο 
Σταβάνγκερ και θα συνεχίσουμε το υπέροχο ταξίδι 
μας περνώντας μέσα από την καταπληκτική 
Νορβηγική φύση με τελικό προορισμό το 
Όσλο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΟΣΛΟ - ΒΙΕΝΝΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της 
επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στη 
Λάρνακα εντυπωσιασμένοι από την υπέροχη αυτή 
χώρα που ονομάζεται Νορβηγία. 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ...ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΗΣ!
7 μέρες

από €1145

Όσλο - Naeroyfjord - Μπέργκεν - Σταβάνγκερ - Lysefjord (Pulpit Rock) - Όσλο

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Όσλο-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 πρόγευμα.

- Κρουαζιέρα Φλάμ-Γκουντβάγκεν (Naeroyfjord)
- Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως 
 αναφέρονται στο πρόγραμμα.

- Τοπικοί ξεναγοί στο Όσλο, Μπέργκεν και 
 Σταβάνγκερ.

- Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός.
- Ασφάλεια ταξιδίου.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

4/7, 11/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1145

€1175

€1215

ΔΙΠΛΟ

€1485

€1515

€1555

ΠΑΙΔΙ

€899

€929

€969

18/7, 25/7, 22/8

1/8, 8/8, 15/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Βιέννη
Βιέννη - Όσλο
Όσλο - Βιέννη
Βιέννη - Λάρνακα

OS 836
OS 335
OS 336
OS 835

06:25 - 08:45
10:25 - 12:45
13:55 - 16:15
20:40 - 00:40 +1

Με πτήσεις των Αυστριακών Αερογραμμών
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Σύμφωνα με τον Διεθνή 
Οργανισμό το Όσλο και 
κατ’επέκταση η Νορβηγία 
θεωρείτε απο τα καλύτερα 
μέρη στον κόσμο για να ζει 
κανείς! 
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1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
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 γέφυρες, 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. 
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 μεταξύ 
άλλων θα δούμε το εντυπωσιακό παλάτι 
Κρίστιανμποργκ, το Δημαρχείο, την Όπερα, 
το περίτεχνο συντριβάνι Gefion, το παλάτι 
Αμαλίενμποργκ, κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας, το πανέμορφο κανάλι Nyhavn με 
τα πολύχρωμα κτίρια, τα γραφικά εστιατόρια 
και καφετέριες και τη μικρή Γοργόνα, σήμα 
κατατεθέν της πόλης. Τελειώνοντας τη 
ξενάγηση μας θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό 
μουσείο της Κάρλσπεργκ. 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: ΤΡΕΝΟ ΓΚΕΙΛΟ - ΜΥΡΤΑΛ - ΦΛΑΜ - 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΝΑΕΡΦΙΟΡΔ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Μπέργκεν για 
να ανακαλύψουμε τον λόγο για τον οποίο λένε 
ότι η φύση της Νορβηγίας είναι αξεπέραστη 
και μοναδική. θα επιβιβασθούμε στο τρένο για 
το Μύρταλ και στη συνέχεια θα κάνουμε την 
καταπληκτική διαδρομή Μύρταλ-Φλαμ με το 
περίφημο «mountain train» απολαμβάνοντας 
ακόμα μια πλευρά της υπέροχης Νορβηγικής 

φύσης. Από το γραφικό Φλαμ   θα διασχίσουμε 
με φέρρυ για 2 περίπου ώρες το Ναερφιόρδ, 
το στενότερο και εντυπωσιακότερο φιόρδ 
της Νορβηγίας, που πήρε το όνομα του από το 
Σκανδιναβό Θεό της θάλασσας. Συνεχίζουμε 
για τον τελικό μας προορισμό το γραφικό 
Μπέργκεν. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.  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  σεργιανήστε τα 
πλακόστρωτα δρομάκια στην παλιά αποβάθρα, 
με τα πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια το ένα 
δίπλα στο άλλο, τις υπαίθριες καφετέριες και 
εστιατόρια και να γευθείτε τοπικές σπεσιαλιτέ 
όπως σούπα με οστρακοειδή, καβούρια και 
ολόφρεσκο σολομό ή να πάρετε το τελεφερίκ 
και να ανεβείτε στην κορυφή του βουνού Floy-
en για να απολαύσετε μια πανοραμική θέα του 
Μπέργκεν και των φιόρδ. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΧΑΡΤΑΝΓΚΕΡ - ΟΣΛΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Όσλο. 
Διασχίζοντας τα ονειρικά φιόρδ και τα 
μαγευτικά τοπία 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 
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 Bryg-
ge όπου είναι συγκεντρωμένα καταστήματα, 
εστιατόρια και καφετέριες.  Διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΟΣΛΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα φορτωμένοι 
με χιλιάδες μαγευτικές εικόνες από τα 
μοναδικά Σκανδιναβικά τοπία. 

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ & ΦΙΟΡΔ
9 μέρες

από €1995

Στοκχόλμη - Κοπεγχάγη - Γκέιλο - (τρένο Γκέιλο-Μύρταλ-Φλαμ) -
Κρουαζιέρα Νάερφιόρδ - Μπέργκεν - Χαρτάνγκερ - Όσλο

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Στοκχόλμη και 
- Όσλο-Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
- Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

- 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
 4 αστέρων με πρόγευμα καθημερινά. 

- 1 βράδυ διαμονή σε δίκλινες εσωτερικές 
 καμπίνες στο πλοίο από Κοπεγχάγη - Όσλο με 
 μπουφέ πρόγευμα.

- 4 δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Πλούσιο μπουφέ δείπνο στο πλοίο.
- Εισιτήριο φέρρυ μπόουτ.
- Κρουαζιέρα Φλάμ-Γκουντβάγκεν.
- Τρένο Γκέιλο-Μύρταλ.
- Τρένο (mountain train) Μύρταλ-Φλαμ.
- Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο 
 πρόγραμμα.

- Τοπικοί αγγλόφωνοι ή ελληνόφωνοι ξεναγοί. 
- Εισιτήριο εισόδου στο Δημαρχείο της 
 Στοκχόλμης.

- Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Βάσα.
- Εισιτήριο εισόδου στους κήπους Τίβολι.
- Εισιτήριο εισόδου στο μουσείο της 
 Κάρλσμπεργκ.

- Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

17/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1995

€2045

ΔΙΠΛΟ

€2545

€2595

ΠΑΙΔΙ

€1549

€15997/8, 14/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα-Φρανκφούρτη
Φρανκφούρτη-Στοκχόλμη
Όσλο - Βιέννη
Βιέννη - Λάρνακα

LH 1295
LH 802
OS 336
OS 835

03:20-06:20
10:15-12:20
13:55-16:15
20:40-00:40 +1

Με πτήσεις της Luftansa & της Austrian 
Airlines

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤH ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ MOUNTAIN TRAIN



XRSRI

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Κολόμπο - 
 Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.

- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά.

- 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
 4 αστέρων με πρόγευμα καθημερινά.

- 8 δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
 κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί.
- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός. 
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

22/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1655

€1695

ΔΙΠΛΟ

€1895

€1945

ΠΑΙΔΙ

€1155

€119512/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Έξοδα έκδοσης βίζας.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η έκδοση βίζας γίνεται μέσω του διαδικτύου.

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 μεταφορά 
για πρόγευμα και λίγη ξεκούραση. Στη συνέχεια 
ξενάγηση της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
το παλιό κτίριο του Κοινοβουλίου, την πλατεία της 
Ανεξαρτησίας, την παραλιακή λεωφόρο Galle καθώς 
και παλιές 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 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 
επίσης έναν από τους σημαντικότερους ναούς, 
στον 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 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
“Το ευλογημένο νησί του Ινδικού” | 10 μέρες

από €1655

Κολόμπο - Γκολ - Τισαμαχαράμα - Σαφάρι Εθνικό Πάρκο Γιάλα - Νουβάρα Ελίγια - Κάντυ - 
Ορφανοτροφείο Ελεφάντων - Μάταλε - Νταμπούλα - Βράχος Σιγκιρίγια - Τσίλο - Κολόμπο 

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Κολόμπο
Κολόμπο - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Λάρνακα

EK 110 
EK 650
EK 649
EK 109

20:10 - 01:05 +1
02:40 - 08:35
03:15 - 06:00
08:00 - 11:10

Με πτήσεις της Emirates

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 ξεκούρασης και 
χαλάρωσης στο ξενοδοχείο ή την παραλία. 
Δοκιμάστε επίσης τοπικές σπεσιαλιτέ με 
καταπληκτικές γεύσεις, με πρωταγωνιστή φυσικά 
το κάρυ. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το 
Κολόμπο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για να κάνετε 
τις βόλτες σας στο γεμάτο μυρωδιές αποικιακό 
Κολόμπο. Προτείνουμε να ξεκινήσετε από το 
ιστορικό κέντρο και την περιοχή Pettah, που σφύζει 
από ζωή και είναι γεμάτη με μικρά μαγαζάκια και 
υπαίθρια παζάρια.  Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η-10η μέρα: ΚΟΛΟΜΠΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος στη 
διάθεση σας για ψώνια στις πολύβουες υπαίθριες 
αγορές ή την Crescat Boulevard, με τα πολυτελή 
καταστήματα και εμπορικά κέντρα. Το βράδυ 
σας προσκαλούμε σε αποχαιρετιστήριο δείπνο. 
Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 
για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη 
στη Λάρνακα αναπάντεχα εντυπωσιασμένοι από 
μια χώρα πλούσια σε ιστορία, μύθους, καταπράσινα 
βουνά και υπέροχες ακτές με τιρκουάζ νερά. 
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- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Δελχί-Λάρνακα 
 με ενδιάμεσο σταθμό.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά.
- 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5 αστέρων με 
 πρόγευμα καθημερινά.
- 6 δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
 κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί.
- Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
- Ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός. 
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
- Ασφάλεια Ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

22/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1365

€1415

ΔΙΠΛΟ

€1595

€1645

ΠΑΙΔΙ

€995

€10455/8, 12/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Έξοδα έκδοσης βίζας.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Η διαδικασία έκδοσης βίζας γίνεται μέσω 
διαδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.indiavisaonline.gov

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ -  ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΔΕΛΧΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
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 πολύ-
φωτογραφημένο μαυσωλείο «Τάζ Μαχάλ». 
Το απαράμιλλης ομορφιάς χτίσμα από 
ολόλευκο 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 Τζαϊπούρ 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 που βρίσκεται στη κορυφή. 

ΙΝΔΙΑ-ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
8 μέρες

από €1365

Άγκρα - Τάζ Μαχάλ - Φατεχπούρ Σικρί - Τζαιιπούρ - Φρούριο Άμερ - Δελχί

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Δελχί
Δελχί - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Λάρνακα

EK 110 
EK 510
EK 513
EK 109

20:10 - 01:05 +1
03:55 - 09:05
04:15 - 06:20
08:00 - 11:10

Με πτήσεις της Emirates

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 
εργοστάσιο χαλιών και τσαγιού καθώς και 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. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΤΖΑΙΠΟΥΡ - ΔΕΛΧΙ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την 
πρωτεύουσα της Ινδίας το πολύβουο Δελχί.
Τα πάντα στο Δελχί βρίσκονται σε κίνηση. 
Στους δρόμους 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 Κουτούμπ 
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, ένα 
από τα σημαντικότερα μνημεία της Ινδίας 
που έχει µήκος 2 χιλιόμετρα και κτίστηκε 
µεταξύ 1638 και 1648, το Τζαμά Μασίντ το 
μεγαλύτερο τζαμί της χώρας καθώς και το 
Ραζγκάτ το µέρος όπου έγινε η καύση της 
σορού του Μαχάτµα Γκάντι και του Νεχρού.  
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 που είναι 
αφιερωμένη στους Ινδούς στρατιώτες που 
έχασαν τη ζωή τους στο Α’ Παγκόσμιο πόλεμο,  
το κτίριο του Κοινοβουλίου και την Προεδρική 
κατοικία.  Αν ο χρόνος το επιτρέπει θα 
επισκεφθούμε την αγορά Τσάτνι Τσόκ.  Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

8η  μέρα: ΔΕΛΧΙ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα (Breakfast box). Αναχώρηση και 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε 
τη πτήση της επιστροφής για Λάρνακα με 
ενδιάμεσο σταθμό.
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- 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.
- 3 διανυκτερεύσεις στο Ουμπούτ σε ξενοδοχείο 
 της επιλογής σας.
- 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 επισκέψεων.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

20/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1445

€1495

ΔΙΠΛΟ

€1655

€1705

ΠΑΙΔΙ

€1125

€117510/8, 17/8

20/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1625

€1675

ΔΙΠΛΟ

€1975

€2025

ΠΑΙΔΙ

€1245

€129510/8, 17/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

-  Έξοδα έκδοσης βίζας
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το διαβατήριο σας να είναι με ισχύ τουλάχιστον 
6 μήνες από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα. 

1η -2η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΠΑΛΙ 
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. 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 DANU 
- 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. 

ΜΠΑΛΙ
“Το διαμάντι της Ινδονησίας” | 10 μέρες

από €1445

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Μπαλί
Μπαλί - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Λάρνακα

EK 110 
EK 398
EK 399
EK 109

20:10 - 01:05 +1
02:15 - 15:25
00:05 - 05:00
08:00 - 11:10

Με πτήσεις της Emirates

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 
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 11ο 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*

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* Superior
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- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Μπαλί και 
 Σιγκαπούρη - Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.
- Πτήση Μπαλί - Σιγκαπούρη. 
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μία αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μία 
 χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά.
- 4 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί σε ξενοδοχείο 
 της επιλογής σας.
- 3 διανυκτερεύσεις στο Ουμπούτ σε ξενοδοχείο
 της επιλογής σας.
- 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.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

-  Έξοδα έκδοσης βίζας
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το διαβατήριο σας να είναι με ισχύ τουλάχιστον 
6 μήνες από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα. 

1η -2η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΠΑΛΙ 
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. 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 DANU - 
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 Be-
ratan. 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 ζωγραφικής 

ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
12 μέρες

από €1965

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Μπαλί
Μπαλί - Σιγκαπούρη
Σιγκαπούρη - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Λάρνακα

EK 110 
EK 398
TR 281
EK 353
EK 109

20:10 - 01:05 +1
02:15 - 15:25
10:50 - 13:30
00:50 - 04:15
08:00 - 11:10

Με πτήσεις της Emirates

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 11ο 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 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 -12η μέρα: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη.  Αργά το βράδυ 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. 
Άφιξη στη Λάρνακα την 12η μέρα με τις 
βαλίτσες μας γεμάτες με ανεξίτηλες εικόνες 
και αναμνήσεις. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

20/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1965

€2015

ΔΙΠΛΟ

€2345

€2395

ΠΑΙΔΙ

€1575

€162510/8, 17/8

20/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€2095

€2145

ΔΙΠΛΟ

€2625

€2675

ΠΑΙΔΙ

€1595

€164510/8, 17/8

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* Superior
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- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Μπανγκόκ -
 Πουκέτ - Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μια αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά (για το εσωτερικό 
 δρομολόγιο η αποσκευή είναι μέχρι 20 κιλά)
- 3 διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε 
 επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.
- 5 διανυκτερεύσεις στο Πουκέτ σε επιλεγμένο 
 ξενοδοχείο 4*.
- Αμερικάνικο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
- Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως 
 αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός στις εκδρομές. 
- Δικαιώματα εισόδων στους χώρους των 
 επισκέψεων.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Έξοδα έκδοσης βίζας.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με τις πτήσεις της Emirates το πρόγραμμα θα 
είναι 10 μέρες (μία μέρα λιγότερη στο Πουκέτ)

1η–2η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ 
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.

4η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ
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 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 αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο 
του Πουκέτ για την πτήση της επιστροφής με 
ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στη Λάρνακα το 10ης ή 
11ης μέρας γεμάτοι με υπέροχες αναμνήσεις.

ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΠΟΥΚΕΤ
10 & 11 μέρες

από €1445

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

20/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1545

€1575

€1445

ΔΙΠΛΟ

€1775

€1805

€1675

ΠΑΙΔΙ

€1235

€1265

€1135

3/8, 10/8

14/9

19/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€1585

€1615

€1485

ΔΙΠΛΟ

€1815

€1845

€1715

ΠΑΙΔΙ

€1325

€1355

€1225

3/8, 10/8

14/9

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Μπανγκόκ
Μπανγκόκ - Πουκέτ
Πουκέτ - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Λάρνακα

Λάρνακα - Ντόχα
Ντόχα - Μπανγκόκ
Μπανγκόκ - Πουκέτ
Πουκέτ - Ντόχα
Ντόχα - Λάρνακα

EK 110 
EK 384 
PG 273 
EK 379 
EK 109

QR 266 
QR 830 
PG 273 
QR 841
QR 265

20:10 - 01:05 +1
02:50 - 12:30
12:25 - 13:50
00:10 - 03:05 
08:00 - 11:10

13:05 - 16:40 
19:25 - 06:15 +1
12:25 - 13:50
23:55 - 02:20
08:10 - 12:05

Αναχωρήσεις με Emirates: 20/7, 3/8, 10/8, 14/9

Αναχωρήσεις με Qatar: 19/7, 3/8, 10/8, 21/9

Τιμές με πτήσεις της Emirates

Τιμές με πτήσεις της Qatar Airways

-68-





- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ντουμπάι - 
 Οσάκα & Τόκυο - Ντουμπάι - Λάρνακα.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μία αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μία 
 χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά.
- Εισιτήριο με το τρένο «βολίδα» Κιότο-Χακόνε
- Διαμονή για 8 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
 4 αστέρων.  
- Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
- 2 δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και 
 ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Κρουαζιέρα στη λίμνη Άσι.
- Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί. 
- Δικαιώματα εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
- Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός.
- Ασφάλεια ταξιδίου.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

20/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€3995

€4195

ΔΙΠΛΟ

€4825

€5195

ΠΑΙΔΙ

€3745

€394510/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Την 6η μέρα για το ταξίδι σας με το τρένο από 
το Κιότο στο Χακόνε θα πρέπει να έχετε μαζί 
σας μόνο μια μικρή τσάντα με τα απαραίτητα. Οι 
αποσκευές σας θα σταλούν απευθείας στο Τόκυο 
όπου και θα τις παραλάβετε την 7η μέρα κατά την 
άφιξη σας στο ξενοδοχείο.

ΙΑΠΩΝΙΑ
“Η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου | 11 μέρες

από €3995

ΟΣΑΚΑ - ΝΑΡΑ - ΚΙΟΤΟ - ΧΑΚΟΝΕ - ΦΟΥΤΖΙ - ΛΙΜΝΗ ΑΣΙ - ΚΑΜΑΚΟΥΡΑ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ - ΤΟΚΥΟ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Οσάκα
Τόκυο - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Λάρνακα

EK 110 
EK 316
EK 319
EK 109

20:10 - 01:05 +1
03:00 - 17:15
23:00 - 04:10 +1
08:00 - 11:10

Με πτήσεις της Emirates

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΟΣΑΚΑ
Αναχώρηση από τη Λάρνακα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για την Οσάκα, μία από τις 
σημαντικότερες πόλεις της Ιαπωνίας με 
εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Διανυκτέρευση 
στο αεροπλάνο. 

2η μέρα: ΟΣΑΚΑ
Άφιξη στην Οσάκα. Παραλαβή και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Με σχεδόν εννέα εκατομμύρια 
κατοίκους και οικονομία που ξεπερνά 
εκείνες του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊλάνδης, 
η Οσάκα έχει σίγουρα μεγάλη δυναμική. Αυτή 
η επιβλητική αλλά κα παράλληλα κομψή 
πόλη, αποτελεί εμπορικό κόμβο και διαθέτει 
εξαιρετικά εστιατόρια και νυχτερινή ζωή. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΟΣΑΚΑ - ΝΑΡΑ - ΟΣΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για 
να επισκεφθούμε μία από τις παλαιότερες 
πόλεις της Ιαπωνίας τη  Νάρα, η οποία 
φιλοξενεί το μεγαλύτερο μπρούτζινο άγαλμα 
του Βούδα στον κόσμο με ύψος 16 μέτρα 
και βάρος 550 τόνους.  Σύμβολο ειρήνης 
τα χίλια και τόσα εξημερωμένα ελάφια που  
κυκλοφορούν  ελεύθερα στο Πάρκο της 
πόλης και γύρω από τον Ναό Τοντάι-τζι που 
θα επισκεφθούμε. Σύμφωνα με το μύθο, τα 
ελάφια έγιναν οι αγγελιοφόροι των θεών 
όταν ένας από αυτούς εμφανίστηκε πάνω 
σε ένα λευκό ελάφι για να προστατέψει την 
πόλη. Επιστροφή στην Οσάκα και ξενάγηση 
της πόλης.  Μεταξύ άλλων θα δούμε το 
φημισμένο κάστρο με εκθέματα από τη 
ζωή των Σαμουράι και τις πολεμικές τους 
στολές. Εδώ βρίσκεται επίσης και ένα από 
τα περίφημα πάρκα κερασιών. Στη  συνέχεια 
θα μεταφερθούμε στην εμπορική περιοχή 
Σανσαιμπάσι, σήμα κατατεθέν της πόλης, με 
τα εκατοντάδες καταστήματα και εστιατόρια. 
Ευκαιρία να δοκιμάσετε και το περίφημο 
street food της πόλης.  Επόμενη στάση, ο 
θεαματικός ουρανοξύστης Umeda Sky. Η 
ανάβαση στο κτίριο είναι μοναδική εμπειρία 
και η θέα  από τον τελευταίο όροφο  κόβει 
την ανάσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΟΣΑΚΑ - ΚΙΟΤΟ
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για το Κιότο. Ένα ταξίδι στο Κιότο ισοδυναμεί 
με μια περιήγηση σε 11 αιώνες Ιαπωνικής 
ιστορίας. Εδώ γεννήθηκαν  οι παραδόσεις, 
η θρησκεία, η αισθητική και η τέχνη. Το 
ολάνθιστο Κιότο των κερασιών και των 
εκλεπτυσμένων κήπων, διατηρεί αναλλοίωτο 
το χρώμα και την αυθεντικότητα του, 
αρνούμενο να συμβιβαστεί με το μέλλον. 
Εδώ οι Γκέισες, τα κιμονό, οι Σαμουράι και 
οι Σούμο δεν ανήκουν στο παρελθόν. Πρώτη 
μας στάση η γραφική περιοχή Arashiyama, 
όπου θα δούμε μεταξύ άλλων το δάσος από 
bamboo, ένα πραγματικά εκπληκτικό μέρος 
για να απολαύσει κανείς την ομορφιά της 
φύσης με το ύψος των φυτών να φτάνει τα 40 
μέτρα και την γραφική γέφυρα Togetsu-kyo.  
Συνεχίζουμε με το ανυπέρβλητο Χρυσό 
Περίπτερο (Kinkakuji-Temple) που είναι 
καλυμμένο εξ ολοκλήρου από φύλλα χρυσού. 
Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση σας για να 
κάνετε τις βόλτες σας στην ενδιαφέρουσα 
αυτή πόλη. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΚΙΟΤΟ
Μετά το πρόγευμα  θα επισκεφθούμε τον 
ναό Φουσίμι Ινάρι  που είναι γνωστός για τα 
χιλιάδες τορίι (παραδοσιακές πύλες που 
συναντάμε στις εισόδους των Σιντοϊστικών 
ναών), ο οποίος βρίσκεται στο ιερό βουνό 
Ινάρι-σαν στο Φουσίμι και είναι ο κεντρικός 
ναός ανάμεσα σε περίπου 40.000 ναούς στην 
Ιαπωνία που είναι αφιερωμένοι στη θεότητα 
του ρυζιού, Ινάρι και πιστεύεται ότι χτίστηκε 
το 711. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα 
ζυθοποιείο σάκε. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουμε πως φτιάχνετε το 
παραδοσιακό αυτό ποτό που γίνεται από 
ρύζι.  Συνεχίζουμε με τον εντυπωσιακό ναό 
Κιγιομίτζου. Θα ανεβούμε το μικρό λόφο που 
θα μας φέρει στο ναό με το άγαλμα της Θεάς 
του Ελέους Κανόν με τα 11 κεφάλια. Η περιοχή 
Σανεντζάκα και Νινεντζάκα σας ταξιδεύει 
πίσω στο χρόνο με την όμορφη παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά μικρά 
μαγαζάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και  
διανυκτέρευση. 
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6η μέρα: ΚΙΟΤΟ - ΧΑΚΟΝΕ (ΟΡΟΣ ΦΟΥΤΖΙ)
Πρόγευμα. Η σημερινή μέρα θα είναι 
συναρπαστική. Πριν αναχωρήσουμε θα 
στείλουμε τις αποσκευές στο Τόκυο και θα 
έχετε μαζί σας μόνο μια μικρή τσάντα (handbag). 
Θα αναχωρήσουμε με το τρένο-βολίδα για το 
δημοφιλές θέρετρο Χακόνε όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε (καιρού επιτρέποντος) 
τον όγκο και το μεγαλείο του χιονοσκέπαστου 
Φούτζι. Θα επιβιβαστούμε σε ένα από τα 
«πειρατικά πλοία» για να απολαύσουμε μια 
κρουαζιέρα στη γραφική και καταγάλανη λίμνη 
Άσι, που φημίζεται για τη θέα που προσφέρει 
στο όρος Φούτζι. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα ΧΑΚΟΝΕ - ΚΑΜΑΚΟΥΡΑ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ - 
ΤΟΚΥΟ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για 
το Τόκυο. Καθοδόν θα επισκεφθούμε τη 
πανέμορφη μεσαιωνική πόλη Καμακούρα. 
Μεταξύ άλλων θα δούμε τον ναό του Μεγάλου 
Βούδα με το υπαίθριο μπρούντζινο άγαλμα  
ύψους 13 μέτρων και τα χιλιάδες αφιερωματικά 
φαναράκια. Θα τελειώσουμε με μια βόλτα 
τον γραφικό πεζόδρομο Κομάτσι-ντόρι με τα 
ξύλινα σπιτάκια, τα γραφικά καταστήματα και 
τα παραδοσιακά εστιατόρια. Συνεχίζουμε για 
τη Γιοκοχάμα, το πρώην ψαροχώρι που έγινε 
λιμάνι και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις 
της Ιαπωνίας. Θα επισκεφθούμε τη περίφημη 
China town, τη μεγαλύτερη στην Ιαπωνία και 
το πάρκο Γιαμασίτα – διάσημο για τη θέα 
που προσφέρει και θα περπατήσουμε κατά 
μήκος της προκυμαίας. Τελευταία αφήνουμε 
την περιοχή Mινάτο Μιράι που σφύζει από 
ζωή και βρίσκεται δίπλα από το λιμάνι με 
τους ουρανοξύστες, τα πολλά εστιατόρια 
και καταστήματα. Άφιξη στο Τόκυο και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
 
8η Μέρα: ΤΟΚΥΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσει η ολοήμερη 
ξενάγηση μας στη λαμπερή πρωτεύουσα της 
«Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου». Μεταξύ 
άλλων θα δούμε την παραδοσιακή συνοικία  
Ασακούσα όπου βρίσκεται ο Βουδιστικός ναός 
Senso-ji – ο αρχαιότερος που υπάρχει στο Τόκυο 

και από τους πιο σημαντικούς, τον πολυσύχναστο 
εμπορικό δρόμο Νακαμίσε με τα παραδοσιακά 
μαγαζάκια χειροτεχνίας και τα υπαίθρια 
εστιατόρια να σας προκαλούν να γευτείτε τις 
τοπικές λιχουδιές. Συνεχίζουμε τη ξενάγηση 
μας περνώντας από το Αυτοκρατορικό Παλάτι, 
επίσημη κατοικία του Ιάπωνα Αυτοκράτορα για 
να καταλήξουμε στη μεγαλύτερη διασταύρωση 
στον κόσμο την Σιμπούγια, που είναι ίσως το πιο 
προβεβλημένο αξιοθέατο του Τόκυο σε ταινίες 
και όχι μόνο. Η περιοχή σφύζει από ζωή και είναι 
γεμάτη με μοντέρνα καταστήματα, εστιατόρια 
καθώς και κέντρα διασκέδασης & αναψυχής.  
Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση σας. Ακολούθως 
θα απολαύσουμε πανοραμική θέα της πόλης από 
το παρατηρητήριο του κτιρίου Tokyo Metropoli-
tan Government Building Observation. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
 
9η μέρα: ΤΟΚΥΟ
Πρόγευμα και η μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας 
για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. 
Εμείς σας προτείνουμε  να επισκεφθείτε 
ένα από τα πολλά μουσεία της πόλης, ή αν 
επιθυμείτε μπορείτε να τα συνδυάσετε όλα 
με μια επίσκεψη στο πάρκο Ουένο, μια όαση 
πρασίνου στην καρδιά του Τόκυο που σφύζει 
από ζωή, διάσημο επίσης για τα πολλά μουσεία 
και γκαλερί τέχνης που βρίσκονται εντός 
του πάρκου, καθώς και τον ζωολογικό κήπο, 
τις παραδοσιακές αγορές  και τις τοπικές 
σπεσιαλιτέ.  Το βράδυ σας προτείνουμε μια 
βόλτα στον περίφημο και υπέρλαμπρο δρόμο 
Καμπουκίτσο, ή αλλιώς το «red light distric» του 
Τόκυο. Διανυκτέρευση.

10η-11η μέρα: ΤΟΚΥΟ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα έχετε ακόμη λίγες ώρες 
στη διάθεση σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε 
την περιοχή της Γκίνζα με τα πιο πολυτελή 
καταστήματα μόδας και τεχνολογίας σε 
ολόκληρη την Ιαπωνία.  Το απόγευμα αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο του Τόκυο για να πάρουμε 
την πτήση της επιστροφής.  Άφιξη στη Λάρνακα 
το πρωί της 11η μέρας εντυπωσιασμένοι από 
την πιο σύγχρονη χώρα του πλανήτη με ιστορία 
χιλιάδων χρόνων, που πραγματικά συναρπάζει 
τον κάθε ταξιδιώτη. 

-71-



1η-2η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΑΝΟΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας 
και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του 
Βιετνάμ το Ανόι, με ενδιάμεσο σταθμό. 
Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο και άφιξη την 
επόμενη ημέρα. Μετά την διαδικασία εισόδου 
στη χώρα, το Ανόι μας υποδέχεται  με μοναδικό 
στυλ και χάρη. Η πόλη διατηρεί έντονα τα 
σημάδια της Γαλλικής αποικιοκρατίας και 
αποτελεί το οικονομικό και πολιτιστικό 
κέντρο του Βορείου Βιετνάμ. Η γνωριμία μας 
με το Ανόι,  την «ασημένια πόλη» με τις επτά 
λίμνες και τις δεκάδες παγόδες θα ξεκινήσει 
με επίσκεψη στο μουσείο Εθνολογίας με 
τα πλούσια εκθέματα και τον Ναό της 
Λογοτεχνίας.  Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προσκαλούμε 
να παρακολουθήσετε μια ενδιαφέρουσα 
παράσταση με μαριονέτες του νερού. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΑΝΟΙ - ΧΑ ΛΟΝΓΚ - ΑΝΟΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγευτικό 
κόλπο Χα Λονγκ που είναι μοναδικός και 
αποτελεί ένα από τα φυσικά θαύματα του 
πλανήτη, όπου θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα 
με τα παραδοσιακά πλοιάρια.  Ο κόλπος Χα 
Λόνγκ τελεί υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ 
και αποτελεί το όνειρο κάθε φυσιολάτρη με 
εκατοντάδες πανύψηλους και καταπράσινους 
βράχους σκορπισμένους στη θάλασσα, νησιά 
περίεργων σχημάτων που διαμορφώνουν 
αμέτρητες παρθένες παραλίες καθώς και 
εκπληκτικές σπηλιές. Κατά την διάρκεια της 
κρουαζιέρας θα απολαύσετε το γεύμα σας 
με φρέσκα θαλασσινά καθώς και επίσκεψη 
σε δυο από τις πιο όμορφες σπηλιές της 
περιοχής (Thien Cung & Dau Go). Το απόγευμα 
επιστρέφουμε στο Ανόι.  Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΑΝΟΙ - ΧΟΥΕ
Μετά το πρόγευμα θα συνεχίσουμε την 
ξενάγηση μας με επίσκεψη στην πανέμορφη 
λίμνη Χοάμ Κιέμ με τη γραφική γέφυρα Huc 
και στα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΕΤΝΑΜ
Μοναδική εμπειρία ζωής! | 11 μέρες

από €2095

Ανόι - Χα Λόνγκ - Χουέ-Ντα Νάνγκ - Χοι Αν - Χρυσή Γέφυρα - Σαϊγκόν - Κου Τσι Τούνελς - Ποταμός Μεκόνγκ

για ψώνια. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση για 
την ιστορική πόλη Χουέ, που αποτέλεσε για 
αρκετά χρόνια την πρωτεύουσα της χώρας και 
είναι γεμάτη από μνήμες εκείνης της εποχής. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προσκαλούμε σε ένα «βασιλικό δείπνο». 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΧΟΥΕ - ΧΟΙ ΑΝ
Μετά το πρόγευμα θα αρχίσει η περιήγηση μας 
στην όμορφη αυτή πόλη. Μεταξύ άλλων θα 
επισκεφθούμε το Μαυσωλείο του βασιλιά Minh 
Mang, ο οποίος είχε πάνω από 100 παιδιά και 
εκατοντάδες συζύγους,  την αυτοκρατορική 
Ακρόπολη και τέλος την αγορά Dong Ba. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια από τις 
ωραιότερες διαδρομές του Βιετνάμ για θα 
φθάσουμε στη Χοι Αν. Άφιξη  και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΧΟΙ ΑΝ - ΧΡΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑ (Golden 
Bridge)
Μετά το πρόγευμα περιήγηση στους 
παραδοσιακούς δρόμους της πόλης, η οποία 
κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα υπήρξε 
ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της 
Νοτιοανατολικής Ασίας. Στη ξενάγηση μας 

θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων την κλειστή 
Ιαπωνική Γέφυρα,  την παγόδα Ong, τον Κινέζικο 
ναό Fukienese που κτίστηκε το 1692 από τον 
κινέζο Phuoc Kien, καθώς και ένα παραδοσιακό 
εργαστήρι μεταξιού.  Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την εντυπωσιακή και πολύ-
φωτογραφημένη «Χρυσή Γέφυρα» στους 
λόφους Μπα Να. Αιωρούμενη πάνω από 1.400 
μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας, η γέφυρα 
μοιάζει να συγκρατείται από δυο γιγάντια χέρια 
που αναδύονται από τους λόφους, που αν και 
φαίνονται πέτρινα είναι φτιαγμένα από χάλυβα.  
Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΧΟΙ ΑΝ - ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ - ΣΑΙΓΚΟΝ
Πρόγευμα  και καθοδόν προς το αεροδρόμιο 
της Ντανάγκ θα επισκεφθούμε το σπουδαίο 
μουσείο Cham και τα «μαρμάρινα βουνά» 
με τις σπηλιές. Άφιξη στο αεροδρόμιο 
όπου θα πάρουμε μια σύντομη πτήση με 
προορισμό την θρυλική Σαϊγκόν, που σήμερα 
έχει μετονομαστεί σε Χο Τσι Μινχ. Τα παλιά 
νεοκλασικά κτίσματα και η όμορφη ρυμοτομία 
της, αποπνέουν την προπολεμική της αίγλη. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.  Το 
βράδυ θα απολαύσουμε κρουαζιέρα με δείπνο 
στον ποταμό Σαϊγκόν για να θαυμάσουμε την 
πόλη φωτισμένη.  Διανυκτέρευση.
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XRVTM

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ντουμπάι - 
 Ανόι και Σαϊγκόν - Ντουμπάι - Λάρνακα.
- Εσωτερικές πτήσεις Ανόι-Χουέ και Ντα Νάνγκ
 Σαϊγκόν
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Μία αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια  
 χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά για τις πτήσεις της  
 Emirates.
- Μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια 
 χειραποσκευή μέχρι 12 κιλά για τις εσωτερικές 
 πτήσεις.
- Διαμονή 2 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
 στο Ανόι. 
- Διαμονή 1 βράδυ σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
 στη Χουέ.
- Διαμονή 2 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
 στη Χοι Αν.
- Διαμονή 3 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
 στη Σαϊγκόν.
- Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
- Έξι (6) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο 
 πρόγραμμα.
- Κρουαζιέρα με δείπνο στον ποταμό Σαϊγκόν.
- Κρουαζιέρα στο αρχιπέλαγος Χα Λόνγκ με 
  γεύμα από φρέσκα θαλασσινά.
- Παράσταση με μαριονέτες του νερού.
- Εισιτήριο για το τελεφερίκ στη χρυσή γέφυρα.
- Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως 
 αναφέρονται στο πρόγραμμα.
- Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί.
- Δικαιώματα εισόδων στους χώρους 
 επισκέψεων.
- Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός/αρχηγός.
- Ασφάλεια ταξιδιού.
- Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

22/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ

€2095

€2145

ΔΙΠΛΟ

€2345

€2395

ΠΑΙΔΙ

€1795

€184512/8

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Έξοδα έκδοσης βίζας.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά στα φαγητά
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
 αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η Βίζα για το Βιετνάμ εκδίδεται κατά την άφιξη 
σας στο Ανόι, πληρώνεται επί τόπου σε μετρητά 
και στοιχίζει περίπου $25. Τυχόν αύξηση στην 
τιμή έκδοσης βίζας επιβαρύνει τον ταξιδιώτη. 
Θα πρέπει να μας στείλετε αντίγραφο του  
διαβατηρίου σας (με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες) 
30 μέρες πριν την αναχώρηση σας. 

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Ανόι
Σαϊγκόν - Ντουμπάι
Ντουμπάι - Λάρνακα

EK 110 
EK 394
EK 393
EK 109

20:10 - 01:05 +1
03:30 - 13:15
23:55 - 04:00 +1
08:00 - 11:10

Με πτήσεις της Emirates

8η μέρα: ΣΑΙΓΚΟΝ - ΚΟΥ ΤΣΙ ΤΟΥΝΕΛΣ
Μετά το πρόγευμα θα αρχίσουμε την ξενάγηση 
μας με επίσκεψη στα περίφημα και δαιδαλώδη 
τούνελ του Κου Τσι που ήταν ολόκληρες πόλεις 
και κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ 
αποτελούσαν τα κρησφύγετα των Βιετκόνγκ.  
Το απόγευμα  θα συνεχίσουμε με ξενάγηση της 
πόλης.  Μεταξύ άλλων θα δούμε το Πολεμικό 
μουσείο με εκθέματα από τον πόλεμο του 
Βιετνάμ με τις ΗΠΑ, το Παλάτι, τον Καθεδρικό 
ναό της πόλης καθώς και το περίφημο κτίριο 
του Ταχυδρομείου, έργο του γνωστού Γάλλου 
αρχιτέκτονα Άιφελ. Τέλος θα επισκεφθούμε 
την πολύβουη αγορά Ben Thanh. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΣΑΙΓΚΟΝ-ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΚΟΝΓΚ-
ΣΑΙΓΚΟΝ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δέλτα 
του ποταμού Μεκόνγκ για να απολαύσουμε 
μια υπέροχη εκδρομή, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε από κοντά τον τρόπο ζωής 
των ντόπιων κατοίκων.  Θα επιβιβαστούμε σε 
πλοιάριο για μια κρουαζιέρα στον ποταμό Ben 
Tre.  Κατά μήκος του ποταμού, θα θαυμάσουμε 
μεταξύ άλλων την οργιώδη τροπική 
βλάστηση, τις φυτείες ρυζιού και τροπικών 
φρούτων αλλά και τις δραστηριότητες των 
κατοίκων. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία 
να περπατήσουμε στα δρομάκια ενός 
παραδοσιακού χωριού και να γευτούμε 
υπέροχα τροπικά φρούτα και άλλες τοπικές 
λιχουδιές. Ακολούθως θα επιβιβαστούμε ξανά 
στο πλοιάριο για να επιστρέψουμε πίσω στο 
λεωφορείο. Επιστροφή στη Σαϊγκόν. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

10η-11η μέρα: ΣΑΙΓΚΟΝ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ - 
ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στη διάθεση 
σας για ψώνια στις πολύβουες αγορές της 
Σαϊγκόν  ή στα εντυπωσιακά πολυκαταστήματα, 
όπως το Saigon Centre shopping mall. Το βράδυ 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής για Λάρνακα,  γεμάτοι 
συγκλονιστικές εικόνες από την καταπράσινη 
τροπική βλάστηση, τους ατέλειωτους 
ορυζώνες και από ένα πράο και ευγενικό λαό.
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Παρόλο που η Χρυσή 
Γέφυρα, μετρά μόνο
τέσσερα χρόνια από την 
κατασκευή της, εντούτοις 
αποτελεί ένα από τα πιο 
εμβληματικά αξιοθέτα του 
Βιετνάμ. 









Κρουαζιέρα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με πλήρη διατροφή | Λιμενικά 
τέλη | Ψυχαγωγία εν πλω

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Ποτά και άλλες υπηρεσίες στο πλοίο | Εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης 
Φιλοδωρήματα υποχρεωτικά | Ασφάλεια

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΑΠΟ ΛΕΜΕΣΟ | Αναχώρηση: 13/8

ΑΠΟ ΛΕΜΕΣΟ | Αναχωρήσεις: 6/8, 19/8, 26/8, 10/9

ΑΠΟ ΛΕΜΕΣΟ | Αναχωρήσεις: 2/9

Λεμεσός, Ρόδος, Πειραιάς, Σαντορίνη, Χάιφα, Λεμεσός

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ & ΙΣΡΑΗΛ
RHAPSODY OF THE SEAS, ROYAL CARRIBEAN

Λεμεσός, Ρόδος, Πειραιάς, Σαντορίνη, Μύκονος, Χάιφα, Λεμεσός

Λεμεσός, Ρόδος, Πειραιάς, Σαντορίνη, Μύκονος, Ιεροσόλυμα 
Χάιφα, Λεμεσός

7 ΜΕΡΕΣ | από €549

8 ΜΕΡΕΣ | από €559

9 ΜΕΡΕΣ | από €639

Κρουαζιέρα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με πλήρη διατροφή | Λιμενικά 
τέλη | Ψυχαγωγία εν πλω

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα | Ποτά και άλλες υπηρεσίες στο πλοίο 
| Εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης Φιλοδωρήματα υποχρεωτικά | 
Ασφάλεια

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
CELESTYAL OLYMPIA

ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ | Από Απρίλιο 2022 - Οκτώβριο 2022 | Kάθε Παρασκευή 

Λαύριο, Μύκονος, Κουσάντασι, Πάτμος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, 
Λαύριο

4 ΜΕΡΕΣ | από €279

ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ | Από Απρίλιο 2022 - Οκτώβριο 2022 | Kάθε Δευτέρα 

Λαύριο, Μύκονος, Κουσάντασι, Πάτμος, Ρόδος, Ηράκλειο, 
Σαντορίνη, Λαύριο

5 ΜΕΡΕΣ | από €399
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 2022
Για περισσότερες επιλογές & πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.



Αεροπορικό εισιτήριο με ενδιάμεσο σταθμό | Κρουαζιέρα σε δίκλινη 
εσωτερική καμπίνα με πλήρη διατροφή  | Φόροι αεροδρομίων και λιμενικά 
τέλη | Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο λιμάνι και αντίστροφα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης | Ποτά και άλλες υπηρεσίες στο πλοίο
Υποχρεωτικά φιλοδωρήματα | Ασφάλεια ταξιδιού

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΑΠΟ ΡΩΜΗ | Από Απρίλιο 2022 - Σεπτέμβριο 2022
(Κάθε Τρίτη) | NORWEGIAN EPIC

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Ρώμη, Νάπολη, Φλωρεντία, Κάννες, Μαγιόρκα, Βαρκελώνη, 
Αζάτσιο, Ρώμη

8 ΜΕΡΕΣ | από €1399

Κρουαζιέρα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με πλήρη διατροφή 
Φόροι αεροδρομίων και λιμενικά τέλη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Αεροπορικό εισιτήριο για Ρώμη | Μεταφορές το λιμάνι | Εκδρομές 
στα λιμάνια προσέγγισης | Ποτά και άλλες υπηρεσίες στο πλοίο | 
Υποχρεωτικά φιλοδωρήματα | Ασφάλεια

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΑΠΟ ΡΩΜΗ | Από Μάϊο 2022 - Οκτώβριο 2022
(Κάθε Πέμπτη) | WONDER OF THE SEAS, ROYAL CARRIBEAN

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Ρώμη, Νάπολη, Βαρκελώνη, Μαγιόρκα, Μασσαλία, 
Λα Σπέτζια, Ρώμη

8 ΜΕΡΕΣ | από €920

Κρουαζιέρα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με πλήρη διατροφή 
Φόροι αεροδρομίων και λιμενικά τέλη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Αεροπορικό εισιτήριο για Ρώμη | Μεταφορές το λιμάνι | Εκδρομές 
στα λιμάνια προσέγγισης | Ποτά και άλλες υπηρεσίες στο πλοίο | 
Υποχρεωτικά φιλοδωρήματα | Ασφάλεια

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΑΠΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | Από Μάϊο 2022 - Οκτώβριο 2022
(Κάθε δεύτερη Κυριακή) | MSC GRANDIOSA

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔΣ
Κοπεγχάγη, Χελεσίλτ / Γκέιράνγκερ, Μόλτε, Φλαμ, Κίελ,  
Κοπεγχάγη

8 ΜΕΡΕΣ | από €1199

Αεροπορικό εισιτήριο με ενδιάμεσο σταθμό | Κρουαζιέρα σε δίκλινη 
εσωτερική καμπίνα με πλήρη διατροφή  | Φόροι αεροδρομίων και λιμενικά 
τέλη | Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο λιμάνι και αντίστροφα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης | Ποτά και άλλες υπηρεσίες στο πλοίο
Υποχρεωτικά φιλοδωρήματα | Ασφάλεια ταξιδιού

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΑΠΟ ΓΕΝΟΒΑ | Από Απρίλιο 2022 - Σεπτέμβριο 2022
(Κάθε Πέμπτη) | COSTA FIRENZE

ΙΤΑΛΙΑ/ΓΑΛΛΙΑ/ΙΣΠΑΝΙΑ
Γένοβα, Μασσαλία, Βαρκελώνη, Κάλιαρι, 
Παλέρμο, Ρώμη

8 ΜΕΡΕΣ | από €879

Κρουαζιέρα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με πλήρη διατροφή | Λιμενικά 
τέλη | Ψυχαγωγία εν πλω

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Ποτά και άλλες υπηρεσίες στο πλοίο | Εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης
Φιλοδωρήματα υποχρεωτικά | Ασφάλεια

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΑΠΟ ΛΕΜΕΣΟ | Από Απρίλιο 2022 - Οκτώβριο 2022
(Κάθε Παρασκευή) | MSC LIRICA

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Λεμεσός, Ρόδος, Σαντορίνη, Πειραιάς, Έφεσος, 
Χάιφα, Λεμεσός

8 ΜΕΡΕΣ | από €549

ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ | Απρίλιο 2022 - Οκτώβριο 2022
Κάθε Σάββατο | CELESTYAL KRYSTAL

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ | ALL INCLUSIVE
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κουσάντασι, Ρόδος, Ηράκλειο, 
Σαντορίνη, Μύκονος, Μήλος, Πειραιάς

Κρουαζιέρα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με πλήρη διατροφή και όλα τα 
ποτά αλκοολούχα και μη | Δύο εκδρομές | Λιμενικά τέλη | Φιλοδωρήματα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα | Ασφάλεια ταξιδιού

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

8 ΜΕΡΕΣ | από €799
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Σημείωση: Σε όλα τα πακέτα που περιλαμβάνουν αεροπορικό εισιτήριο 
οι τιμές έχουν υπολογιστεί με βάση τα αεροπορικά ναύλα που είναι 

διαθέσιμα σήμερα και στην πιο φθήνη εσωτερική διαθέσιμη καμπίνα. 
Τελικές τιμές θα δίνονται με την κράτηση.



ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όταν κλείνετε ένα ομαδικό ή ατομικό ταξίδι με την 
εταιρεία μας, θέλουμε να είναι πολύ πετυχημένο. Υπάρχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει αυτό αν διαβάσετε 
προσεκτικά το έντυπο που έχετε στα χέρια σας έτσι ώστε 
να έχετε πλήρη γνώση τι ακριβώς προσφέρουμε και να 
κλείσετε το κατάλληλο πρόγραμμα που σας ταιριάζει. 

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ
Είμαστε ταξιδιωτικό γραφείο, μέλος του ΚΟΤ, του ACTA, 
της ΙΑΤΑ και του BSP Κύπρου. Έχουμε άδεια οργάνωσης 
εκδρομών από τον ΚΟΤ με όλες τις υποχρεωτικές εγγυήσεις 
που μας επιτρέπουν νόμιμα να διοργανώνουμε και να 
διαθέτουμε ταξιδιωτικά προγράμματα για το εξωτερικό. 
Επίσης ως μέλος της ΙΑΤΑ και του BSP Κύπρου έχουμε το 
νόμιμο δικαίωμα να συνεργαζόμαστε και να εκδίδουμε 
αεροπορικά εισιτήρια με όλες τις αεροπορικές εταιρείες 
μέλη των πιο πάνω οργανισμών. 

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ
Είσαστε κάθε πελάτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα 
ταξιδιωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο 
ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα / 
σύλλογο / εταιρεία κλπ. που πρέπει να συμπληρώσει το 
Δελτίο Εγγραφής και υποχρεωτικά να ακολουθήσει και να 
αποδεχθεί όλες αυτές τις διαδικασίες που δημοσιεύουμε, 
ώστε να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σ’ ένα από τα 
ταξίδια μας. Παρακαλούμε να προσέξετε ότι αυτές οι 
υποχρεώσεις που έχετε δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν 
εκτός κι αν συμφωνήσουμε γραπτώς να το κάνουμε.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Είναι οι όροι που διέπουν την όποια συμφωνία ταξιδιού 
μεταξύ πελάτη αφ’ενός και των όποιων εταιρειών, 
ξενοδοχείων κλπ αφετέρου, με τη μεσολάβηση του 
γραφείου. Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος του γραφείου είναι 
μεσολαβητικός για λογαριασμό των πελατών και των 
άλλων φορέων (εταιρείες μεταφορών, ξενοδοχεία κλπ) 
προκειμένου οι εκδρομείς να εξυπηρετηθούν απόλυτα 
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου μας. Ο 
κάθε ταξιδιώτης, τα μέλη της οικογένειας του και οι 
συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από αυτόν, 
καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω εταιρειών, συλλόγων, 
ενώσεων, σχολών κλπ, δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή 
τους, τους παρακάτω όρους, τους οποίους διάβασαν, 
κατανόησαν και συμφώνησαν να τηρήσουν. Η έννοια του 
«ταξιδιώτη» ως αντισυμβαλλόμενου, εννοείται στο εξής 
για τους φορείς που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές 
εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση 
μαζί τους και για τους οποίους είναι υπεύθυνοι για την 
τήρηση και αποδοχή των παρακάτω όρων. Επίσης όλοι οι 
ταξιδιώτες δέχονται να τηρήσουν τους ειδικούς όρους 
που ισχύουν σε ειδικά ταξίδια, συγκεκριμένα ταξίδια, λόγω 
αντίστοιχων κανονισμών που υποχρεώνουν το γραφείο ως 
μεσολαβούσα εταιρεία.

4. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται μεταξύ του γραφείου 
που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες 
που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας. Μια κράτηση 
θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί η σχετική 
προκαταβολή όπως αυτή ορίζεται στους Γενικούς 
Όρους Συμμετοχής. Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει 
απευθείας στο γραφείο μας ή μέσω του ταξιδιωτικούς σας 
πράκτορα. Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν σαφώς μόνο 
τα όσα αναφέρονται ρητά στα περιλαμβάνονται της κάθε 
εκδρομής. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται 
η ημέρα αναχώρησης και άφιξης της εκδρομής. Κάθε 
«συμβουλή» που δίδεται σε σας από τον πράκτορα και 
δε σχετίζεται με «συμβουλή» δική μας, είναι ευθύνη του 
πράκτορα και η εταιρεία δεν ευθύνεται για το ότι δεν 
ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όταν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να 
συμπληρώσετε το Δελτίο Κράτησης, να το υπογράψετε και 
να καταθέσετε μια προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας 
της εκδρομής. Με την υπογραφή σας στο έντυπο κράτησης, 
επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους Γενικούς Όρους 
Συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι και ότι συμφωνείτε με 
αυτούς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης 
μεταξύ του γραφείου και εσάς. Η δήλωση συμμετοχής 
είναι έγκυρη μόνο όταν ο πελάτης προκαταβάλλει το 
30% του ποσού εκάστης εκδρομής. Τηλεφωνικές ή άλλου 
είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή 
της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνει το γραφείο 
να δεσμεύει θέσεις. Πελάτες που κάνουν κρατήσεις 
μέσω τηλεφώνου, φαξ, οργανωμένων συνόλων, εταιριών, 
συλλόγων, σχολών κλπ, ή μέσω άλλων τουριστικών 
γραφείων και δεν υπογράψουν δήλωση συμμετοχής, 
δεσμεύονται με όλους τους Γενικούς Όρους συμμετοχής. 
Η εξόφληση γίνεται τουλάχιστον 21 μέρες πριν την 
αναχώρηση, διαφορετικά το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα 
να ακυρώσει την κράτηση. Αν δηλώσετε συμμετοχή σε 
ένα ταξίδι σε λιγότερο από 21 μέρες πριν την αναχώρησή 
σας, τότε θα πρέπει να καταβάλλετε την πλήρη αξία του 
ταξιδιού σας κατά το στάδιο της κράτησης. Οι πελάτες 
και τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, μπορούν επίσης να 
κατοχυρώνουν τις συμμετοχές τους με έμβασμα. Αντίγραφο 
του εμβάσματος, μαζί μα τα στοιχεία των ταξιδιωτών 
και το ταξίδι συμμετοχής τους, είναι απαραίτητο να 
αποστέλλεται στο γραφείο μας. Ο ταξιδιωτικός σας 
πράκτορας στον οποίο θα δώσετε εντολή να κάνει μια 
κράτηση για λογαριασμό σας, θα πρέπει να ακολουθήσει 
όλες τις διαδικασίες πληρωμής του ταξιδιού σας, που αν 
δεν εξελιχθούν σύμφωνα με τους όρους που ορίζουμε θα 
ακυρώσουμε την κράτηση χωρίς καμιά προειδοποίηση.

6. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Ο ταξιδιώτης μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του, 
σε άλλο τρίτο ενδιαφερόμενο άτομο που πληρεί όλους 
τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, 
αφού όμως ενημερώσει το διοργανωτή ή πωλητή. Ο 
αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων 
εκχωρών) ευθύνονται το ίδιο έναντι του οργανωτή ή και 
πωλητή να καταβάλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο 
υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχομένως πρόσθετα 
έξοδα της εκχώρησης αυτής. Η όποια αλλαγή θα πρέπει 
να είναι ακριβώς μέσα στα ίδια πλαίσια και θα είναι 
αποδεκτή εφ’ όσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο 
οργανωμένο ταξίδι, προμηθευτές (αεροπορικές εταιρίες, 
ξενοδοχεία), αποδέχονται τις αλλαγές. Εκεί που η αλλαγή 
γίνεται αποδεκτή, θα υπάρξει ένα πρόσθετο τέλος Ευρώ 
50 κατ’ άτομο. Το τέλος αυτό είναι πέρα από τυχόν άλλα, 
που θα έχουν προβλέψει οι διάφοροι προμηθευτές για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
Αν θελήσετε να κάνετε κάποια αλλαγή στην αρχική σας 
κράτηση, μετά την έκδοση της δικής μας επιβεβαίωσης, 
αυτή είναι δυνατόν εφ’ όσον γίνει από τη στιγμή της 
κράτησης και μέχρι 30 μέρες πριν την αναχώρηση. Στην 
περίπτωση αυτή θα υπάρξει χρέωση ειδικών εξόδων 
επικοινωνίας και ένα ειδικό τέλος αλλαγής Ευρώ 50 κατ’ 
άτομο. Αν ή αλλαγή ζητηθεί σε λιγότερο από 30 μέρες πριν 
την αναχώρηση τότε θα προηγηθεί ακύρωση συμμετοχής, με 
τη σχετική χρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο περί 
ακυρωτικών. Ταυτόχρονα το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα 
να χρεώσει το ποσό των Ευρώ 50 κατ’ άτομο σαν έξοδα 
επικοινωνίας για τις αλλαγές.

8. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ή ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες 
τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει για κάθε 
ταξίδι μας όπως και το συγκεκριμένο που διαλέξατε 
κατά την εγγραφή σας και τη δήλωση συμμετοχής σας. 
Επειδή όμως ετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε τις 
διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε πολύ πριν την 
ημερομηνία αναχώρησής σας και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες 
πολλών προμηθευτών, ανεξάρτητων μεταξύ τους, όπως 
αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια, κλπ., 
στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε άμεσο έλεγχο, 
είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές, τις οποίες εκ των 
πραγμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουμε. 
Οι αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Αν έχουμε μια 
αλλαγή μεγάλης σημασίας τότε θα προσπαθήσουμε να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αναχώρηση και να σας 
ενημερώσουμε. Αλλαγή μεγάλης σημασίας θεωρούμε αυτή 
που αλλάζει η μέρα και ώρα αναχώρησης (πέραν των 12 
ωρών), ένας ενδιάμεσος σταθμός (διανυκτέρευση) του 
ταξιδιού σας, ή να αλλάξει η κατηγορία των ξενοδοχείων, 
πλοίων κλπ., σε μικρότερη. Στην περίπτωση αυτή έχετε τις 
εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις
α. Να δεχθείτε την αλλαγή
β. Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι του γραφείου μας με την 
επιφύλαξη ότι σε περίπτωση ακριβότερης τιμής πώλησης, 
η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς.
γ. Να ακυρώσετε το ταξίδι, με ταυτόχρονη είσπραξη όλων 
των χρημάτων που έχετε καταβάλει.
Το γραφείο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν μετά την 
αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου 
αεροπορικής εταιρίας δεν πραγματοποιηθεί ή για άλλα 
γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την 
επιμέλεια και φροντίδα μας δεν έχουμε τη δυνατότητα 
να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο 
μικρότερης χωρητικότητας, καθυστέρηση λόγω τεχνικής 
βλάβης, από πόλεμο, από τρομοκρατική ενέργεια, από 
κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές, απεργίες 
διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάργκο. 
Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τρένα όσο 
και για την εξασφάλιση διαμονής, η ευθύνη μας σε όλες 
τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών 
Διεθνών Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση 
ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανόν να αποφασιστούν 
από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με 
αποτέλεσμα καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίων, πτήσεων. 
Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει 
τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει 
ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για 
οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Πάντως δεν θα ακυρώσουμε 
το ταξίδι σας 7 μέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν 
υπάρχουν λόγοι πέρα από το δικό μας έλεγχο (όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 4). Στις περιπτώσεις αυτές 
έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές:
α. Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την 
επιφύλαξη ότι σε περίπτωση ακριβότερης τιμής πώλησης, 
η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς.
β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε καταβάλει με 
εξάντληση των υποχρεώσεων του γραφείου.

10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα / οικογένεια σας ακυρώσει 
τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωρίσει γραπτώς την 
απόφασή του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από τη μέρα που θα 
λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση ακύρωσης 
της συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με 
τα παρακάτω ακυρωτικά (κατ’ άτομο):
α. Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση 
παρακράτηση ποσού
Ευρώ 100 για λειτουργικά έξοδα.
β. Ακύρωση συμμετοχής 44 -30 μέρες πριν την αναχώρηση, 

παρακράτηση 30%
της αξίας του ταξιδιού.
γ. Ακύρωση συμμετοχής 29-21 μέρες πριν την αναχώρηση, 
παρακράτηση 50%
της αξίας του ταξιδιού.
δ. Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, 
παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής. 

Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες, σκι, 
εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, 
τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι το 100% της αξίας τους, 
ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης. 
Προτείνουμε να αγοράσετε ασφάλεια ταξιδιού που να 
καλύπτει την περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής σε ταξίδι.

11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Τα έξοδα συμμετοχής των εκδρομών του προγράμματος 
αυτού έχουν υπολογιστεί, μεταξύ άλλων, βάση των 
ακόλουθων στοιχείων
α. Τα ειδικά αεροπορικά ναύλα, οι φόροι αεροδρομίων και 
λιμανιών και ο επίναυλος καυσίμων που ίσχυαν κατά την 
15/4/2022
β. Το ύψος των φόρων και δικαιωμάτων που χρεώνονται στις 
διάφορες χώρες, όπως είναι τα δικαιώματα προσγείωσης, 
φόροι αεροδρομίων ή λιμανιών και επίναυλος καυσίμων.
γ. Την ισοτιμία του Ευρώ και ξένων νομισμάτων την 
15/4/2022 με βάση το ειδικό δελτίο συναλλάγματος της 
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. 

Κάθε αλλαγή στους παράγοντες κόστους που αναφέρονται 
πιο πάνω δυνατόν να επιφέρουν ανάλογη αύξηση στα έξοδα 
συμμετοχής, η οποία θα ανακοινώνεται στους εκδρομείς 
πριν από την εξόφληση της συμμετοχής τους, τουλάχιστον 
21 μέρες πριν από την αναχώρηση. Αν μετά τη δήλωση 
συμμετοχής οι προαναφερόμενοι παράγοντες επιφέρουν 
αύξηση έως 2% της συνολικής τιμής, δε θα λαμβάνεται 
υπόψη.

12. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών το γραφείο λειτουργεί σαν 
μεσάζων και χρησιμοποιεί για λογαριασμό των πελατών του 
αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία 
τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους 
οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Ο ρόλος του είναι καθαρά 
μεσολαβητικός για τη  παροχή υπηρεσιών στους πελάτες 
και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις 
παραλείψεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του γραφείου. 
Δεν είναι, συνεπώς, ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί 
υπεύθυνο για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των 
παραπάνω συντελεστών όπως:
• Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις  προγραμματισμένων  
δρομολογίων  κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις 
τους. Οι προβλεπόμενες αεροπορικές εταιρείες και ώρες 
αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδρομών έχουν 
βασιστεί στα προγραμματισμένα δρομολόγια κάθε μορφής 
και ειδικά ναυλωμένων πτήσεων / δρομολογίων που ίσχυαν 
κατά την έκδοση του προγράμματος.
• Ατυχήματα, ασθένειες ή  δυσάρεστες  οργανικές  
επιπτώσεις  από  κλιματολογικές  συνθήκες,  αδυναμία 
προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag) 
υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς 
συνθήκες καθαριότητας.
• Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν 
από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, απεργίες, διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, 
πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες 
και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανωτέρας βίας. 
• Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών 
αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι 
οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη 
πράξη σε βάρος των πελατών του. 
Το γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και 
προσφέρει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και βοήθεια στην 
αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων χωρίς αυτό να 
στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης 
των οποιονδήποτε έκτακτων δαπανών που πιθανόν να 
χρειαστούν, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν όπως και στις 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας από τους ίδιους τους πελάτες.

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά 
ταξίδια, είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του 
προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων 
προβλημάτων που δημιουργεί, υποχρεώνει τον αρχηγό 
να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την 
εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια αφ’ ενός για 
τον καθυστερημένο εκδρομέα την απώλεια της εκδρομής, 
μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας και αφ’ ετέρου στην εταιρεία 
να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για τις υπηρεσίες που 
δεν προσφέρθηκαν. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη 
των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, 
πιστοποιητικών εμβολιασμού, αδειών αποδημίας κ.α.) 
καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις 
Κυπριακές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. 
Οι μετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την ευχέρεια 
αλλαγής της διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα 
που παραμένει όλο το γκρουπ, ακόμη κι αν προτίθενται 
να καταβάλλουν διαφορά τιμής. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι 
υπεύθυνος, σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη 
σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου, των χρημάτων του, 
αεροπορικών εισιτηρίων, κλπ. Αν χάσετε κάτι, θα σας 
συμπαρασταθούμε για την καλύτερη δυνατή και πιο άμεση 
λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν, θα επιβαρύνουν εσάς. 
Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική, να μην 
αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή, που αφήνει 
κανείς στο δωμάτιο. Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια 
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για τέτοιες περιπτώσεις.

14. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Είναι δική σας ευθύνη η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών 
και δικαιολογητικών που χρειάζονται για να ταξιδέψετε όπως 
διαβατήρια, θεωρήσεις (βίζες), πιστοποιητικά στρατού κλπ. 
Το διαβατήριο είναι απαραίτητο σε κάθε ταξίδι και πρέπει να 
ισχύει πέραν των 6 μηνών μετά την ημερομηνία αναχώρησής 
σας. Το πάσο δε γίνεται αποδεκτό σε καμία χώρα. Τα παιδιά 
12 ετών και άνω πρέπει απαραίτητα να έχουν τα δικά τους 
διαβατήρια. Η χρήση ταυτότητας επιτρέπεται μόνο για 
ταξίδια σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο για 
ταξιδιώτες με Κυπριακή ιθαγένεια. Αν είστε κάτοχος ξένου 
διαβατηρίου πρέπει να εξακριβώσετε όλες τις αξιώσεις που 
σας επηρεάζουν αφού μερικές χώρες έχουν διαφορετικές 
απαιτήσεις που εξαρτώνται από την εθνικότητα του κατόχου 
του διαβατηρίου. Αν δεν καταφέρετε να ακολουθήσετε τη 
σωστή διαδικασία ώστε να έχετε τα σωστά έγγραφα και 
δε σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα που επισκέπτεστε, η 
εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε να 
σας βοηθήσουμε αλλά κάθε προσπάθειά μας θα είναι δείγμα 
καλής θελήσεως. Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε 
του δικαιώματος να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που 
προκαλέσατε στο ταξίδι. Όλες οι χρεώσεις που αναγράφονται 
στον παρών κατάλογο σχετικά με την έκδοση βίζας ή άλλων 
απαραίτητων εγγράφων για την είσοδο σας σε χώρες όπου 
χρειάζεται, είναι αυτές που ισχύουν κατά την μέρα εκτύπωσης 
του καταλόγου, 15/4/2022. Τυχόν αυξήσεις στις εν λόγω 
χρεώσεις από τις κυβερνήσεις των χωρών θα επιβαρύνουν 
τον ταξιδιώτη.

15. ΥΓΕΙΑ
Αν έχετε πρόβλημα υγείας, πάρετε την άδεια του γιατρού 
σας. Εξηγείστε του ακριβώς σε ποια χώρα πηγαίνετε, με 
ποιο μέσο (π.χ. αεροπλάνο, πούλμαν) και πόση διάρκεια 
είναι το ταξίδι σας. Αν έχετε κάποια αναπηρία, φροντίστε 
να μας το γνωστοποιήσετε γραπτώς κατά την εγγραφή σας. 
Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την 
περίπτωσή σας. Αν η αναπηρία δεν μας έχει γνωστοποιηθεί 
από την αρχή ή δημιουργεί πρόβλημα στους άλλους εκδρομείς 
και στις μετακινήσεις σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
διακόψει το ταξίδι σας χωρίς καμιά υποχρέωση επιστροφής 
χρημάτων. Δεν μπορεί όμως η εταιρεία μας να είναι υπεύθυνη 
για οτιδήποτε δεν πάει καλά, ή τυχόν παράπονα μπορεί να 
έχετε λόγω της κατάστασης της υγείας σας. Ζητείστε να 
πληροφορηθείτε από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία, 
αν χρειάζεστε εμβόλια για τις χώρες που πρόκειται να 
επισκεφθείτε και έχετε πάντα μαζί σας όλα τα σχετικά 
πιστοποιητικά των εμβολίων που έχετε κάνει. Άσχετα με 
τυχόν ιδιαιτερότητες του οργανισμού σας, είναι σχετικά 
συχνό φαινόμενο, σε διάφορα μέρη, ακόμα και το απλό νερό 
να σας δημιουργήσει ένα μικρό ή μεγάλο κοιλιακό πρόβλημα. 
Χρησιμοποιείτε νερό εμφιαλωμένο, αφού μπορείτε να έχετε 
σαν γνώμονα, παλαιότερες δικές σας εμπειρίες με τον 
οργανισμό σας. Τέλος δημιουργείστε ένα μικρό φαρμακείο 
με προληπτικά φάρμακα για τις διάφορες περιπτώσεις που 
μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα ταξίδι από πονοκέφαλο, 
πονόδοντο, δυσκοιλιότητα κλπ.

16. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
Όπου υπάρχει μια ιδιαίτερη επιθυμία, πχ. για ειδική δίαιτα, 
τοποθεσία δωματίου, ή μια συγκεκριμένη υπηρεσία από 
το ξενοδοχείο και θεωρείται σημαντική λεπτομέρεια για 
την εγγραφή σας σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να ειδοποιήσετε 
γραπτά το γραφείο, κατά την εγγραφή σας. Θα γίνουν όλες οι 
απαραίτητες προσπάθειες για να ικανοποιηθούν οι λογικές 
επιθυμίες, το γραφείο μας όμως δεν μπορεί να τις εγγυηθεί.

17. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Αν έχετε κάποιο λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε 
ένα ταξίδι, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε στον αρχηγό του 
ταξιδιού ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας ή το ξενοδοχείο, οι 
οποίοι και θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το αίτημά σας. 
Δεν είναι λογικό να υπάρξει παράπονο στην επιστροφή, χωρίς 
να διαμαρτυρηθεί κάποιος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 
ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να φροντίσουμε αυτό που 
σας ενοχλεί και που πιστεύετε ότι αντίκειται στην αρχική 
μας σύμβαση. Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιο πρόβλημα δεν 
λυθεί, θα πρέπει να παραπονεθείτε γραπτώς στο γραφείο, με 
ιδιαίτερη επιστολή, μέσα σε 7 μέρες από την επιστροφή σας 
στην Κύπρο.

18. ΕΓΓΥΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εταιρεία μας είναι δεόντως καλυμμένη με βάση τις 
πρόνοιες του νόμου 51 (i) 98 ώστε ο καταναλωτής να 
καλύπτεται σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας 
του διοργανωτή. Ο πιο πάνω νόμος δεν προβλέπει 
πρόνοια για ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση γι αυτό και 
σας προτρέπουμε να κάνετε μια ασφάλεια ταξιδιού που 
να καλύπτει βασικά ωφελήματα όπως απώλεια ή ζημιά 
αποσκευών, ιατρικές δαπάνες, θάνατο κλπ. 

19. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΑΣ
Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη σωστή καταχώρηση 
των διάφορων στοιχείων και λεπτομερειών στο έντυπό 
μας. Τόσο γενικά όσο ειδικά για τα θέρετρα, ξενοδοχεία, 
δρομολόγια κλπ. Παρ’ όλ’ αυτά, ιδιοκτήτες ή διευθυντές 
ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστιατορίων, 
κυβερνητικοί οργανισμοί (υπεύθυνοι για μουσεία και άλλους 
αρχαιολογικούς χώρους), είναι πιθανόν να αλλάξουν μια ή 
περισσότερες λεπτομέρειες. Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές 
στις ώρες πτήσεων. Εκδρομές, ξεναγήσεις, κρουαζιέρες 
ή σαφάρι μπορούν να αλλάξουν για τοπικές αιτίες. Κάτω 
από παρόμοιες ή κλιματολογικές συνθήκες, εποχές του 
χρόνου κλπ. είναι δυνατόν ορισμένες λεπτομέρειες που 
καταγράψαμε να μην είναι διαθέσιμες για το κοινό, ή να μην 
μπορούν να προσφερθούν (π.χ. μη λειτουργία της πισίνας 

για τεχνικούς λόγους κλπ) και η περιγραφή μας στο έντυπο 
να μην συμφωνεί με την πραγματικότητα (νέα διαμόρφωση 
χώρου, λεωφόρων κλπ). Εφ’ όσον ενημερωθούμε για κάποια 
σημαντική αλλαγή, θα σας ενημερώσουμε, πριν από την 
αναχώρησή σας.

20. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία 
με κριτήριο την ποιότητα, τη θέση του, ανάλογα με την 
εκδρομή και τις λογικές τιμές. Η κατηγορία του ξενοδοχείου 
που αναφέρεται στην κάθε εκδρομή είναι η επίσημα 
αναγνωρισμένη από τον Οργανισμό Τουρισμού της χώρας στην 
οποία βρίσκεται. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο 
διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, ενδέχεται η 
ποιότητα του ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα, 
έστω και αν η κατηγορία είναι η ίδια. Πολλά ξενοδοχεία και 
θέρετρα συνεχίζουν ακατάπαυστα να βελτιώνουν τα κτίρια, 
χώρους κλπ. Θα αναγνωρίσετε ότι είναι πολύ δύσκολο να 
γνωρίζουμε το χρόνο που θα ξεκινήσουν τέτοιες εργασίες, 
το εύρος, τη διάρκεια, τις ώρες των εργασιών και τις 
επιπτώσεις στους ταξιδιώτες κάθε στιγμή του όλου έργου. 
Σε ορισμένα εξωτικά μέρη είναι ενδεχόμενο να συναντήσει 
κανείς «έντομα» στο δωμάτιό του. Στις περιπτώσεις αυτές, 
τα συγκεκριμένα έντομα οφείλουμε να τα δεχθούμε σαν 
τρόπο ζωής της περιοχής και όχι απαραίτητα σαν ένδειξη 
καθαριότητας. Πολλές φορές για διάφορους λόγους (π.χ. 
Overbooking), επειδή δεν έχουμε τον έλεγχο των δωματίων, να 
ειδοποιηθούμε έγκαιρα ή να μας γνωστοποιηθεί στην εξέλιξη 
του ταξιδιού ότι το δωμάτιο που κλείσαμε για εσάς δεν είναι 
διαθέσιμο την ημέρα της αφίξεως σας. Αν αυτό συμβεί θα 
σας αντικαταστήσουμε με ένα άλλο της ίδιας κατηγορίας. 
Αν αυτό δεν είναι δυνατόν και αναγκαστούμε να βρούμε άλλο 
ξενοδοχείο χαμηλότερης κατηγορίας, θα σας επιστρέψουμε 
την προκύπτουσα διαφορά χωρίς άλλη υποχρέωση.

21. ΔΩΜΑΤΙΑ
Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία, εκτός όπου αναφέρεται 
ρητά, είναι σε δωμάτια στάνταρ. Σε όλο τον κόσμο, τα 
δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 15:00, ανεξάρτητα 
με την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη. Παράλληλα ο ίδιος ο 
ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει στο δωμάτιό του από τις 
10:00 μέχρι τις 12:00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης 
του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να κρατήσει 
το δωμάτιό του κανείς, πέρα από τις 12:00 εφ’ όσον υπάρχει 
διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο και πληρώσει το ανάλογο 
ενοίκιο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν σε κάθε δίκλινο 
δωμάτιο δύο κρεβάτια, αντί ενός διπλού. Αν ενδιαφέρεστε 
για συγκεκριμένο τύπο δίκλινου δωματίου, θα πρέπει να 
το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας Θα κάνουμε κάθε 
προσπάθεια να το εξασφαλίσουμε αλλά δεν μπορούμε να 
το εγγυηθούμε.Τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια, είναι 
στην ουσία δίκλινα δωμάτια με την προσθήκη επιπλέον 
πτυσσόμενων κρεβατιών, μεταλλικά που διπλώνουν (πολλοί 
τα αποκαλούν ράντσα). Ως εκ τούτου ο χώρος του δωματίου 
θα περιοριστεί σημαντικά και συνεπώς είναι λιγότερο άνετα. 
Γι αυτό συνιστούμε να αποφεύγονται. Παρόλο που πληρώνει 
κανείς πρόσθετο ποσό για μονόκλινο δωμάτιο, το δωμάτιο 
που θα πάρει δεν σημαίνει ότι είναι ευρύτερο. Αντίθετα στις 
περισσότερες περιπτώσεις ο χώρος του είναι μικρότερος 
από αυτό του δίκλινου. Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ανεύρεσης 
ατόμου για παραμονή σε μισό δίκλινο δωμάτιο, για κάποιον 
που ταξιδεύει μόνος του. Συνεπώς οποιαδήποτε κράτηση 
σε μισό δίκλινο, θα πρέπει 60 μέρες πριν την αναχώρηση να 
μετατραπεί σε μονόκλινο ή να ακυρωθεί.

22. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Τα γεύματα και προγεύματα που περιλαμβάνονται στα έξοδα 
συμμετοχής είναι εκείνα που αναφέρονται στο πρόγραμμα 
κάθε εκδρομής. Σε όλα τα ταξίδια περιλαμβάνεται το 
πρόγευμα ευρωπαϊκού τύπου (εκτός όπου ρητά αναφέρεται 
διαφορετικά). Το πρόγευμα αυτού του είδους διαφέρει από 
ξενοδοχείο δε ξενοδοχείο και περιλαμβάνει οπωσδήποτε 
ρόφημα (καφές ή τσάι), μαρμελάδα, βούτυρο και ψωμί 
ή φρυγανιά. Υπάρχουν πολλά ταξίδια με πλουσιότερο 
πρόγευμα που περιλαμβάνουν επιπλέον αλλαντικά, τυρί, 
δημητριακά, αυγά και διάφορα ψωμάκια κ.α. Στις εκδρομές 
που περιλαμβάνονται τα γεύματα (ημιδιατροφή ή πλήρης 
διατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι 
ανάλογα με το πρόγραμμα της μέρας, ώστε να μην διακόψει 
τις όποιες δραστηριότητες. Το γεύμα δίνεται είτε στα 
ξενοδοχεία είτε σε τοπικά εστιατόρια και είναι συνήθως 
«ταμπλ ντοτ» δηλαδή συγκεκριμένο γεύμα. Δεν προβλέπεται 
επιστροφή χρημάτων για γεύματα που προσφέρθηκαν αλλά 
δεν καταναλώθηκαν. Ειδικά μενού, π.χ. χορτοφάγοι, παρ’ όλο 
που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε, καθώς δεν εξαρτάται 
από εμάς, ρυθμίζονται σχεδόν όλες τις φορές, μέχρι τώρα.

23. ΠΤΗΣΕΙΣ
Είναι πολύ πιθανό οι πτήσεις να είναι γεμάτες και ζευγάρια 
να μην καθίσουν μαζί. Γίνεται πάντα ιδιαίτερη προσπάθεια 
ώστε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες. Οι πτήσεις που 
χρησιμοποιούμε είναι ενδεχόμενο να μην είναι απευθείας 
και να προϋποθέτουν αλλαγή αεροσκάφους (ανταπόκριση) 
σε ενδιάμεσο σταθμό. Οι συγκεκριμένες πτήσεις που θα 
χρησιμοποιήσουμε καθώς και οι ενδιάμεσοι σταθμοί (ή 
αλλαγές) δίνονται πριν από την αναχώρηση. Τέλος, δεν 
μπορούμε να εγγυηθούμε τον τύπο αεροσκάφους, διότι οι 
αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής, την 
τελευταία στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

24. ΠΟΥΛΜΑΝ
Οι θέσεις στα λεωφορεία αλλάζουν καθημερινά από όλους 
ανεξαιρέτως τους εκδρομείς. Το κάπνισμα εντός του πούλμαν 
απαγορεύεται. Η φράση «μέσω πόλης...» υποδηλώνει την 
ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου του προγράμματος και 
όχι τη διέλευση και περιήγηση της αναφερόμενης πόλης. Η 

φράση «θα δούμε...» πολλές φορές υποδηλώνει την από του 
πούλμαν εξωτερική άποψη του εκάστοτε μνημείου-κτιρίου.

25. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα και 
παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, 
ανεξάρτητα αν υπάρχει συνοδεία εκπροσώπων του γραφείου.  
Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών, ισχύουν 
ο κανονισμός της ΙΑΤΑ για τις αεροπορικές εταιρείες και οι 
αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις για  κάθε μεταφορικό μέσον 
και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές 
περιορίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες αυτές. Αν συμβεί να 
χάσετε μια βαλίτσα κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού η 
αεροπορική εταιρεία θα φροντίσει να τη βρει και στη σπάνια 
περίπτωση που θα χαθεί θα σας αποζημιώσει, σύμφωνα με 
τις Διεθνείς Συμβάσεις. Σε τέτοια περίπτωση η αποζημίωση 
καθορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις και συνήθως το 
ποσό της αποζημίωσης δεν είναι ικανοποιητικό.
Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο, 
ή με πούλμαν) κάθε πελάτης δικαιούται να έχει μαζί του 
μια βαλίτσα κανονικού μεγέθους και βάρους έως 20 ή 23 
κιλών αναάλογα με την αεροπορική εταιρία. Εκτός από 
τη βαλίτσα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις 
μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις 
της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x26x23 εκατοστά 
(μήκος, ύψος, πλάτος αντίστοιχα) και βάρους μέχρι 5 κιλά 
και τη μεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους μέχρι 100 
γραμμαρίων, οι οποίες να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα 
(1) λίτρο σε διαφανή θήκη 20Χ20 εκατοστών. Σε περίπτωση 
υπερβάλλοντος βάρους, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να 
πληρώσει τη διαφορά. 

26. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Πριν από την αναχώρησή θα έχετε τις πτήσεις σας, το 
δρομολόγιο, τα ξενοδοχεία κλπ. λεπτομερώς. Είναι πιθανόν 
όμως σε περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής (ή 
εξόφλησης), να παραλάβετε τα έντυπα στο αεροδρόμιο 
αναχώρησης. Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον 
τόπο συγκέντρωσης στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, στα 
έντυπα που θα παραλάβετε. Οι ώρες που αναφέρονται εκεί, 
βασίζονται στο 24ωρο σύστημα (π.χ. 13:00 αντί 1 μ.μ.). Είναι 
ευθύνη του κάθε ταξιδιώτη όπως φέρει όλα τα απαραίτητα 
ταξιδιωτικά και άλλα έντυπα σχετικά με τον ίο SARS Cov 2 
όπως αυτά ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας καθώς 
επίσης και της χώρας που πρόκειται να επισκεφθεί.

27. ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι φόροι αεροδρομίων και ο επίναυλος καυσίμων 
περιλαμβάνονται στις τιμές. Οποιαδήποτε αύξηση είτε των 
φόρων είτε του επίναυλου καυσίμων μετά την ημερομηνία 
έκδοσης του παρόντος καταλόγου, επιβαρύνει τον ταξιδιώτη. 

28. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που 
αναγράφεται στον αντιστοίχως ισχύοντα κάθε φορά 
τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον 
οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και 
πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους 
ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες 
και τιμές θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση 
πώλησης, την οποία και υπογράφουν και συναποδέχονται τα 
δυο μέρη, δηλαδή ταξιδιώτης και εταιρεία. Τελικό πρόγραμμα 
ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι ταξιδιώτες αποδέχονται και 
παραλαμβάνουν μαζί με τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

29. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη 
δημιουργία ομαδικού πνεύματος, καλής διάθεσης μεταξύ 
των εκδρομέων και συνεργασία ως προς το πρόγραμμα 
και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των 
εκδρομέων και η ευχάριστη διάθεσή τους στη διάρκεια 
της εκδρομής, απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας 
και πολιτισμού των Κυπρίων εκδρομέων και εξασφαλίζει 
την ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής. Η εταιρεία μας έχει 
φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδιού. 
Είναι όμως πιθανό μερικά στοιχεία, τα οποία έχει δώσει, να 
έχουν αλλάξει ιδίως σε περίοδο αργιών (ωράρια μουσείων, 
τραπεζών κλπ.). Οι αρχηγοί-συνοδοί και οι αντιπρόσωποί 
μας θα ενημερώσουν τους ταξιδιώτες τους κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής. 

30. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Οι συνοδοί-αρχηγοί τους οποίους κατά το πλείστον 
συναντάτε στις χώρες του προορισμού σας είναι δυνατόν να 
προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο προαιρετικές εκδρομές 
οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα. Το 
κόστος αυτών των εκδρομών καθορίζεται από τον αρχηγό-
συνοδό, αναλόγως των συμμετοχών, και καταβάλλεται επί 
τόπου σε συνάλλαγμα. Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για  
οποιεσδήποτε προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έστω και αν τις συνοδεύει ο 
συνοδός-αρχηγός της εταιρείας μας.

31. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Στα περισσότερα από τα προγράμματα που προσφέρουμε 
έχουμε συμπεριλάβει ασφάλεια ταξιδίου για την δική σας 
προστασία. Μπορείτε να δείτε ακριβώς τις καλύψεις και 
τις προϋποθέσεις που προνοεί η συγκεκριμένη ασφάλεια 
στο www.xenostravel.com.cy/Insurance . Αν επιθυμείτε 
περισσότερες καλύψεις υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης 
με επιπλέον χρέωση.

32. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ημερ. έκδοσης: 15/04/2022 | Ισχύς προγράμματος μέχρι 
31/10/2022
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Παρέχονται τα εξής είδη βίζας: 

Business Visa Education Government

Tourist Visa Government Visa

Transit Visa Mission and organization Visa

Work Visa Personal Visa

Umrah Visa Family Visa

Haj Visa Escort Visa 

 

Η υπηρεσία έκδοσης βίζας προσφέρεται από

τα κεντρικά μας γραφεία στη Λεωφόρο Γιάννη 
Κρανιδιώτη 65 στα Λατσιά, όπου μπορείτε να

αποταθείτε τηλεφωνικώς στο 22591101 ή με email

στο visasaudiarabi@seeyoutravel.com.cy καθώς

και στα πιο κάτω επιλεγμένα υποκαταστήματα:

• Υποκατάστημα Λευκωσίας 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 15Β, 1015, Λευκωσία      

Τηλέφωνο: 22108772 

• Υποκατάστημα Λεμεσού
Χριστόδουλου Χατζηπαύλου 191, 3036, Λεμεσός

Tηλέφωνο: 25355599 

• Υποκατάστημα Γεροσκήπου
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 13, Aphrodite Springs, 

Μπλοκ Β, Πάφος    

Τηλέφωνο: 26102055






