16 ΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
1η Μέρα :ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από Αθήνα. Για Πάτρα. Επιβίβαση στο πλοίο τακτοποίηση στις καμπίνες και αναχώρηση.
Διανυκτέρευση στο πλοίο. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους χώρους του πλοίου
2η Μέρα :ΑΝΚΟΝΑ- ΡΩΜΗ
Άφιξη στην Ανκόνα στις 12:00 π.μ και άμεση αναχώρηση για την Ρώμη. Στην διαδρομή μας θα κάνουμε στάσεις για
καφέ και φαγητό ,άφιξη και τακτοποίηση στο ξεν/χείο. μια σύντομη νυχτερινή βόλτα στην αιώνια πόλη. Διαν/ση.
3η Μέρα: ΡΩΜΗ
Στη σημερινή μας μέρα θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα της <Αιώνιας πόλης>.Θα δούμε, το Αυρηλιανό τείχος, τη βία
Βένετο ,την Πλατεία του Τρίτωνα, την πιάτσα Βενέτσια με το ομώνυμο ιστορικό παλάτσο ,το λόφο του Καπιτωλίου,
με την σκάλα των Διόσκουρων ,τις Αυτοκρατορικές αγορές ,το Κολοσσαίο, το μέγα ιππόδρομο, την ανυπέρβλητη
Βασιλική του Αγίου Πέτρου το βράδυ βόλτα στην Φοντάνα ντι Τρέβι για καφέ και ευχές.
4ηΜέρα: ΡΩΜΗ –NIKAIA/ΚΑΝΝΕΣ
Πρωινό. Ξεκινάμε με προορισμό την Νίκαια δια μέσω της Ιταλικής και Γαλλικής Ριβιέρας ,άφιξη τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο .Διανυκτέρευση
5η Μέρα: NIKAIA- ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ- NIKAIA
Ένας πανέμορφος κόσμος μας περιμένει σήμερα. Θα δούμε την Νίκαια με τα πανέμορφα αρχοντικά της , το
πρινκιπάτο του Μονακό , το Μόντε Κάρλο To βράδυ βόλτα στις Κάννες Διαν/ση
6η ημέρα : ΝΙΚΑΙΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Ισπανία και την Βαρκελώνη. Άφιξη τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο το Βράδυ βόλτα
στην πόλη
7η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρόγευμα και ξενάγηση της πόλης. Επίσκεψη στο παλιό και νέο λιμάνι, στο άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου,
στον Καθεδρικό Ναό της Σαγράδα Φαμίλια, στην εκκλησία της Αγίας Οικογένειας του Αντωνίου Γκαουντί και στο
παραδοσιακό ισπανικό χωριό Πουέμπλο Εσπανιόλ, μια μικρογραφία χαρακτηριστικής Ισπανικής αρχιτεκτονικής.
Χρόνος ελεύθερος για αγορές από τα περίφημα πολυκαταστήματα Corte Ingles.
8η ΜΕΡΑ:ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ –ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ Μετά το πρωινό, αναχώρηση οδικώς για τη
Μαδρίτη. Καθ’ οδόν, θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της
Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια της τέχνης «μουδεχάρ» αρχιτεκτονική διακόσμηση επηρεασμένη από τη
μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό στιλ. Θα δούμε την επιβλητική
εκκλησία την Βασιλική της Πιλάρ και τον Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί από την Unesco
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Μαδρίτη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία. Διανυκτέρευση.
9η ΜΕΡΑ : ΜΑΔΡΙΤΗ (πανοραμική ξενάγηση πόλης)
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. στην πρωινή πανοραμική ξενάγηση θα δούμε τα αναρίθμητα αξιοθέατα που
“στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα δελ Σολ (την πόρτα του
ήλιου) που είναι το γεωγραφικό κέντρο της Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε που την διακοσμούν τα αγάλματα των
Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 δωμάτια, και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα. Θα
διασχίσουμε μεγάλες Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα μουσεία, όπως η Πινακοθήκη
του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης Ρέϊνα Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το νεοκλασικό
κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε από τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης με το υπέροχο
νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, την Πύλη του Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. Τέλος θα διασχίσουμε
την μεγάλη λεωφόρο Καστελιάνα , το γήπεδο του Μπερναμπέου, και το Βασιλικό Παλάτι.
10η ΜΕΡΑ:ΜΑΔΡΙΤΗ –ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ
Πρωινό. Αναχώρηση διασχίζοντας την Γαλλία και περνώντας από την όμορφη Λυών θα .Διανυκτερεύσουμε κάπου
στην κεντρική Γαλλία.
11η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ
Πρωινό και αναχώρηση για Παρίσι Άφιξη στην πανέμορφη πόλη την ωραιότερη του κόσμου .Στην συνέχεια σας
προτείνουμε κρουαζιέρα στο Σηκουάνα .Το βράδυ μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα στην Πόλη και να θαυμάσουμε
τον φωτισμένο πύργο του Αιφελ
12η Μέρα:.: …. ΠΑΡΙΣΙ
Πρωινό και αναχώρηση για να γνωρίσουμε καλύτερα το Παρίσι. Θα επισκεφτούμε την Παναγία των Παρισίων , το
Πάνθεον ,τα Ηλύσια Πεδία, την Όπερα, την Αψίδα του Θριάμβου, το Τροκαντερό, την Πλατεία Ομονοίας και τον
Πύργο του Άϊφελ .Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στα Ηλύσια
πεδία Διανυκτέρευση.

13η Μέρα:.: ΠΑΡΙΣΙ-ΓΕΝΕΥΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Νότια Γαλλία όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την πανέμορφη πόλη της
Γενεύης
14η Μέρα ΓΕΝΕΥΗ-ΜΙΛΑΝΟ
Αναχώρηση με κατεύθυνση την Ελβετία θα διασχίσουμε την Ελβετία κάνοντας μία επίσκεψη στην Πανέμορφη
Λωζάννη συνεχίζουμε για Ιταλία και για την παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας το Μιλάνο στην περιήγηση μας
στην πόλη θα δούμε το κάστρο της πόλης θα περιπλανηθούμε στην παλιά πόλη θα θαυμάσουμε τον καταπληκτικό
καθεδρικό Ναό ,την σκάλα του Μιλάνου , την στοά όπου έχουν την έδρα τους οι μεγαλύτεροι οίκοι μόδας
.Διανυκτέρευση
15η ΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ-ΑΝΚΟΝΑ- ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό νωρίς το πρωί και αναχώρηση για το λιμάνι της Αγκώνα, επιβίβαση στο πλοίο άφιξη την επομένη στη
Πάτρα
16η Μέρα:ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Άφιξη το απόγευμα στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ στον Ισθμό της Κορίνθου.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ :

$2550.00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ :

$830.00 extra

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
*Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
*Διαμονή σε επιλεγμένα Ξενοδοχεία σε δίκλινα δωμάτια
* 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, κρουαζιέρα στον Σηκουάνα, ,γεύματα ή ποτά στο πλοίο και φόρος
πόλεων όπου μας ζητηθεί ( πληρώνεται στο Ξενοδοχείο)

