
                       

11 ήμερη οδική εκδρομή  από 30-6-2020 έως 10-7-2020 
1η..ημέρα:. ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦΙΑ   Αναχώρηση από το Τιτάνια  νωρίς το πρωί 06:30 για Σόφια. Κάνοντας τις 

απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την Σόφια  

Περιήγηση στην πόλη Τακτοποίηση. στο..ξενοδοχείο, διανυκτέρευση                                                                                                                                                                

 2η..ημέρα: ΣΟΦΙΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ   Πρωινό  και αναχώρηση για το Βελιγράδι, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ 

και φαγητό. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη στην περιήγησή μας στη 

Σερβική πρωτεύουσα, θα δούμε το φρούριο Καλεμεγκντάν, με τους πύργους, τις πολεμίστρες και τα 

οχυρώματα από την εποχή της Αναγέννησης.Στην συνέχεια, στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε πολλά 

και εντυπωσιακά κτήρια του 19ου αιώνα όπως το εθνικό μουσείο, ενώ κατά μήκος της λεωφόρου των 

Επαναστάσεων θα δούμε το Κοινοβούλιο,  ένα κλασικό δείγμα Βαλκανικής αρχιτεκτονικής Διαν/ση 
3η..ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  

Πρωινό και αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Το μαργαριτάρι του Δούναβη την 

Βουδαπέστη. Τακτοποίηση..στο ξενοδοχείο Το απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την πόλη..διανυκτέρευση                                       

4ηημερα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ-ΠΟΛΗΣ  

Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του 

Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο.  

Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την 

εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων.  

Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, 

τηνΤσιταντέλλα.Χρόνος.ελεύθερος.στην.πόλη.και.επιστροφή.στο.ξενοδοχείο. 

Σας.προτείνουμε.να.κάνετε.μια..ρομαντική..κρουαζιέρα..στον..Δούναβη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5ηημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΡΑΓΑ    

Πρωινό και αναχώρηση για Τσεχία  για την καταπληκτική Πράγα  πανοραμική  περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης 

και..ακολούθως..τακτοποίηση..στο..ξενοδοχείο Το βράδυ βόλτα στην Καστρούπολη                                                                                                                                                                                    

6η..ημέρα: ΠΡΑΓΑ     

Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης Θα επισκεφτούμε το κάστρο της Πράγας τον καθεδρικό ναό του Αγίου 

Βίτου, το Λορέτο, τα γραφικά δρομάκια της ΜALA STRANA,  

Το Ναό Του Αγίου Νικολάου, τη γέφυρα του Καρόλου το Δημαρχείο, το αστρονομικό ρολόι, τον Πύργο της 

Πυρίτιδας και την πλατεία  WENCENLAS.Επιστροφή.στο.ξενοδοχείο..Το.βράδυ.βολτα.στην.κεντρική..πλατεία    

7η..ημέρα:  ΠΡΑΓΑ–ΜΟΝΑΧΟ    

Πανοραμικό οδοιπορικό στα όμορφα τοπία της Τσεχίας της Γερμανίας  

Άφιξη το μεσημέρι στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας το Μόναχο .Περιήγηση στα Αξιοθέατα της Πόλης στην συνέχεια 

χρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης.   

8η..ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ-ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ  ΑΥΣΤΡΙΑ  

Σήμερα θα απολαύουμε την φύση την θέα στις Άλπεις και τις πανέμορφες λίμνες του St.Gilgen –St. Wolfgang- και το 

μοναδικό Hallstatt   .Διανυκτέρευση στην Αυστρία  

9η..ημέρα: ΑΥΣΤΡΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ  

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Βενετία . Άφιξη στην Βενετία Ξενάγηση στην πόλη Θα δούμε την πιάτσα Σαν Μάρκο 

τον πύργο Ρολόι των Μαυριτανών , 

 το παλάτι των Δόγηδων, την γέφυρα των στεναγμών στην συνέχεια μετάβαση στο Ξενοδοχείο Διανυκτέρευση 

 10η..ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΚΑΡΑΒΙ   
 Πρωινό  και αναχώρηση για το  λιμάνι της Αγκώνα, επιβίβαση στο πλοίο  άφιξη την επόμενη στη Πάτρα 

11η..ημέρα: ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ  

Άφιξη το απόγευμα  στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ στον Ισθμό της Κορίνθου. 

 ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ :     $1830.00          ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : $480.00 extra 
 

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 

*Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν  

**Διαμονή σε επιλεγμένα Ξενοδοχεία σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό 

* Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα  * Έμπειρο  αρχηγό καθ όλη την διάρκεια της εκδρομής 

*Δίκλινες εσωτερικές  καμπίνες στο πλοίο με WC-* Τα λιμενικά τέλη 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

*Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα, τα καραβάκια για την μεταφορά στην Βενετία , 

γεύματα  ή ποτά στο πλοίο και ότι άλλο  αναφέρετε ως προαιρετικό  

 και φόρος πόλεων όπου μας ζητηθεί  ( πληρώνεται στο Ξενοδοχείο από τους πελάτες)  

Προσοχή οι δίκλινες εξωτερικές (με  παράθυρο)-καμπίνες έχουν επιπλέον χρέωση   


