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 12 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ 

ΑΠΟ  03 / 06 / 2020   ΕΩΣ  14 / 6 / 2020
1η ημέρα :ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΣΠΑΡΤΗ
 Συγκέντρωση στις 09:00 και αναχώρηση, πρώτη στάση μας ο Ισθμός της 
Κορίνθου, στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την Μονεμβασιά, αποτελεί 
σήμερα έναν από τους ομορφότερους και πιο ρομαντικούς προορισμούς 
της χώρας μας. θα μαγευτούμε  από τα γραφικά  σοκάκια Στη συνέχεια 
αναχώρηση για Σπάρτη Η πόλη- θρύλος, ο δεύτερος μεγάλος πόλος της 
αρχαίας Ελλάδας, που, σε συνεχή αντιπαλότητα με την Αθήνα, 
διαμόρφωσε την ιστορία, όχι μόνο του τόπου μας, αλλά και ολόκληρου 
του δυτικού κόσμου.  Αφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διαν/ση 

2 ΜΕΡΑ:: ΣΠΑΡΤΗ-ΟΛΥΜΠΙΑ 
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το θρυλικό  Μιστρά , με το κάστρο και 
τις βυζαντινές εκκλησίες στην συνέχεια αναχώρηση για την  Ολυμπία . 
Άφιξη ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας Το Ιερό της 
Ολυμπίας απλώνεται στους  πρόποδες του λόφου του Κρονίου, ανάμεσα 
στον Αλφειό και τον Κλαδέο. Διανυκτέρευση 

3η ΜΕΡΑ: ΟΛΥΜΠΙΑ –ΛΕΥΚΑΔΑ –ΠΡΕΒΕΖΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Μετά το πρωινό. αναχώρηση με προορισμό τα Ιωάννινα στο  ενδιάμεσο 
της διαδρομής θα περάσουμε από την πανέμορφη Λευκάδα την Πρέβεζα 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία για φαγητό και βόλτα στην πόλη, 
συνεχίζουμε για Ιωάννινα Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο το βράδυ 
βόλτα στην πόλη

4η ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για Ηγουμενίτσα απ’ όπου θα πάρουμε το 
καράβι για Κέρκυρα άφιξη και  ξεκινάμε για την περιήγηση της πόλης, 
επίσκεψη στο Κάστρο και το Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του 
νησιού. Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με το νησί με επίσκεψη στο 
ΑΧΙΛΛΕΙΟ, το ΚΑΝΟΝΙ και το ΜΟΝ ΡΕΠΟ. Το απόγευμα μεταφορά στο 
λιμάνι για το ταξίδι της επιστροφής μέσω Ηγουμενίτσας άφιξη στα 
Ιωάννινα Διανυκτέρευση

5η ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για Μέτσοβο Το Μέτσοβο είναι μια περιοχή με 
μακρά παράδοση και πλούσια ιστορία.. Στην πόλη του Μετσόβου θα 
έχετε την ευκαιρία να δείτε και να θαυμάσετε 20 περίπου παραδοσιακές 
βρύσες με νερά πηγών που χρονολογούνται από το 18ο και 19ο αιώνα. 
Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για Μετέωρα όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το απίστευτα όμορφο τοπίο και να 
επισκεφτούμε τις μονές   και αναχώρηση για Αθήνα. Διανυκτέρευση

6η ΜΕΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ—ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟ-ΑΙΓΗΝΑ-ΠΟΡΟΣ ΥΔΡΑ  
Αναχώρηση  νωρίς το πρωί 06:30 για το λιμάνι επιβίβαση στο πλοίο και 
αναχώρηση για μια μονοήμερη κρουαζιέρα Αυτή η «κλασική» 
μονοήμερη κρουαζιέρα μας σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε τρία 
νησιά του Σαρωνικού, τη μαγευτική Αίγινα, το γραφικό Πόρο και τη 
μοναδικής ομορφιάς Ύδρα. Θα απολαύσετε το μεσογειακό περιβάλλον, 
θα γνωρίσετε τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιστορικές τοποθεσίες, αλλά 
και την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με τη συνοδεία ενός 
απολαυστικού λαϊκού Το βράδυ επιστροφή στον Πειραιά και αναχώρηση 
για Κρήτη 

7η  ΜΕΡΑ :-ΕΛΟΥΝΤΑ –ΣΠΙΝΑΛΟΝΓΚΑ –ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ :
Άφιξη το πρωί  στην Κρήτη   το νησί που γεννήθηκε ο Δίας, ο Μίνωας , η 
πατρίδα του Ελ Γκρέκο ,του Καζαντζάκη . Κρήτη με τις Βουνοκορφές , τα 
σπήλαια με τους λυράρηδες τις μαντινάδες και την τσικουδιά. Άφιξη το 
πρωί στο Ηράκλειο  συνεχίζουμε για να  περιπλανηθούμε  στα αξιοθέατα 
της Ανατολικής Κρήτης θα δούμε τα Μάλια την Ελούντα τον Άγιο Νικόλαο 
την Σπιναλόγκα επιστροφή στο Ηράκλειο τακτοποίηση στο ξενοδοχείο                                          

8η  ΜΕΡΑ:ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΦΑΙΣΤΟΣ –ΜΑΤΑΛΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΦΑΙΣΤΟ, ΜΟΝΗ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ  
συνεχίζουμε για τα ΜΑΤΑΛΑ (μπάνιο).επιστροφή το απόγευμα στο 
Ηράκλειο

9η  ΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΧΑΝΙΑ
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό τα Χανιά  στην διαδρομή 
μας θα περάσουμε από την Ιστορική μονή Αρκαδίου στην  συνέχεια θα 
επισκεφτούμε το πανέμορφο Ρέθυμνο ,χρόνος ελεύθερος για φαγητό και 
βόλτα στην Παλιά την πόλη , συνεχίζουμε για  Χανιά  άφιξη τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο Το βράδυ βόλτα στην Πόλη .Διανυκτέρευση

10η  ΜΕΡΑ: ΧΑΝΙΑ 
Μετά το πρωινό Αναχώρηση  για το δυτικό  τμήμα θα περάσουμε τα χωριά 
Πλατανιάς, Αγία Μαρίνα Μάλεμε, στην τουριστική ζώνη των Χανίων στάση 
στην Κίσσαμο για καφέ και συνεχίζουμε για Φαλάσαρνα όπου θα έχουμε 
χρόνο για μπάνιο σε μία από τις ωραιότερες παραλίες της Κρήτης και 
φαγητό ,επιστροφή το απόγευμα ,   Το βράδυ βόλτα στα Χανιά

11η   ΜΕΡΑ:. ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη και αφού φορτώσουμε τις 
αποσκευές μας  Η σημερινή ημέρα μας θα είναι αφιερωμένη στην περιοχή 
των  Χανίων Πρώτα θα αναχωρήσουμε για τον Ομαλό από όπου θα 
θαυμάσουμε τα λευκά όροι και από ψηλά το φαράγγι της Σαμαριάς ,το 
μεσημέρι χρόνος ελεύθερος για φαγητό στον Ομαλό επιστροφή στα Χανιά 
στο Ακρωτήρι  θα δούμε τους τάφους των Βενιζέλων και μία πανοραμική 
Θέα της Πόλης ,προσκύνημα στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος  επιστροφή 
μεταφορά στην Σούδα απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι για Πειραιά

12η ΜΕΡΑ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ- 
Άφιξη το πρωί στον Πειραιά ,μεταφορά στην Αθήνα Τέλος εκδρομής

 ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
* Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
* Διαμονή σε επιλεγμένα Ξενοδοχεία 3* σε δίκλινα δωμάτια με  πρωινό
* Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα στα  Ελληνικά
* Έμπειρο  αρχηγό καθ΄ όλη την διάρκεια της εκδρομής   
*Ναυτιλιακά  εισιτήρια  και τα λιμενικά τέλη 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Εισόδους μουσείων, ποτά, γεύματα ή ποτά στο πλοίο και ότι άλλο 
αναφέρετε ως προαιρετικό. 
Και  φόρους  ξενοδοχείων 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ :  $1730.00      ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ :  $450.00 extra



 

                                   7 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  -ΚΡΗΤΗ                          
08 ΙΟΥNΙΟΥ 2020      ΕΩΣ   14 IOYNIΟΥ  2020

 

 

1η  ΜΕΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ—ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ-  Συγκέντρωση 
νωρίς το πρωί 06:30 στο ΤΙΤΑΝΙΑ ΗΟΤΕL  και αναχώρηση για το λιμάνι 
επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για μια μονοήμερη κρουαζιέρα Αυτή 
η «κλασική» μονοήμερη κρουαζιέρα μας σας δίνει την ευκαιρία να 
γνωρίσετε τρία νησιά του Σαρωνικού, τη μαγευτική Αίγινα, το γραφικό 
Πόρο και τη μοναδικής ομορφιάς Ύδρα. Θα απολαύσετε το μεσογειακό 
περιβάλλον, θα γνωρίσετε τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιστορικές 
τοποθεσίες, αλλά και την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με τη συνοδεία 
ενός απολαυστικού λαϊκού Το βράδυ επιστροφή στον Πειραιά και 
αναχώρηση για Κρήτη

2η ΜΕΡΑ :-ΕΛΟΥΝΤΑ –ΣΠΙΝΑΛΟΝΓΚΑ –ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ : Άφιξη το πρωί  στην Κρήτη   το νησί που γεννήθηκε ο Δίας, ο 
Μίνωας , η πατρίδα του Ελ Γκρέκο ,του Καζαντζάκη . Κρήτη με τις 
Βουνοκορφές , τα σπήλαια με τους λυράρηδες τις μαντινάδες και την 
τσικουδιά. Άφιξη το πρωί στο Ηράκλειο  συνεχίζουμε για να  
περιπλανηθούμε  στα αξιοθέατα της Ανατολικής Κρήτης θα δούμε τα 
Μάλια την Ελούντα τον Άγιο Νικόλαο την Σπιναλόγκα επιστροφή στο 
Ηράκλειο τακτοποίηση στο ξενοδοχείο το βράδυ βόλτα στην πόλη  

3η ΜΕΡΑ:ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΦΑΙΣΤΟΣ –ΜΑΤΑΛΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μετά το 
πρωινό αναχώρηση για ΦΑΙΣΤΟ, ΜΟΝΗ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ  συνεχίζουμε για τα 
ΜΑΤΑΛΑ (μπάνιο).επιστροφή το απόγευμα στο Ηράκλειο

4η  ΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΧΑΝΙΑ  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με 
προορισμό τα Χανιά  στην διαδρομή μας θα περάσουμε από την Ιστορική 
μονή Αρκαδίου στην  συνέχεια θα επισκεφτούμε το πανέμορφο Ρέθυμνο 
,χρόνος ελεύθερος για φαγητό και βόλτα στην Παλιά την πόλη , 
συνεχίζουμε για  Χανιά  άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Το βράδυ 
βόλτα στην Πόλη .Διανυκτέρευση

5η  ΜΕΡΑ: ΧΑΝΙΑ  Μετά το πρωινό Αναχώρηση  για το δυτικό  τμήμα θα 
περάσουμε τα χωριά Πλατανιάς, Αγία Μαρίνα Μάλεμε, στην τουριστική 
ζώνη των Χανίων στάση στην Κίσσαμο για καφέ και συνεχίζουμε για 
Φαλάσαρνα όπου θα έχουμε χρόνο για μπάνιο σε μία από τις ωραιότερες 
παραλίες της Κρήτης και φαγητό ,επιστροφή το απόγευμα ,   Το βράδυ 
βόλτα στα Χανιά

6η   ΜΕΡΑ:. ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στην παλιά 
πόλη και αφού φορτώσουμε τις αποσκευές μας  Η σημερινή ημέρα μας θα 
είναι αφιερωμένη στην περιοχή των  Χανίων Πρώτα θα αναχωρήσουμε για 
τον Ομαλό από όπου θα θαυμάσουμε τα λευκά όροι και από ψηλά το 
φαράγγι της Σαμαριάς ,το μεσημέρι χρόνος ελεύθερος για φαγητό στον 
Ομαλό επιστροφή στα Χανιά στο Ακρωτήρι  θα δούμε τους τάφους των 
Βενιζέλων και μία πανοραμική Θέα της Πόλης ,προσκύνημα στο μοναστήρι 
της Αγίας Τριάδος  επιστροφή μεταφορά στην Σούδα απ’ όπου θα 
πάρουμε το καράβι για Πειραιά

7η ΜΕΡΑ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ-  Άφιξη το πρωί στον Πειραιά ,μεταφορά στην 
Αθήνα Τέλος εκδρομής

  ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
*Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
* Διαμονή σε επιλεγμένα Ξενοδοχεία 3* σε δίκλινα δωμάτια με  πρωινό
* Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα στα  Ελληνικά
* Έμπειρο  αρχηγό καθ΄ όλη την διάρκεια της εκδρομής   
*Ναυτιλιακά  εισιτήρια  και τα λιμενικά τέλη 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Εισόδους μουσείων, ποτά, γεύματα ή ποτά στο πλοίο και ότι άλλο 
αναφέρετε ως προαιρετικό. 
Και  φόρους  ξενοδοχείων 

TIMH: $1080.00 AUD
ΕΧΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ : $350.00 AUD



. 

06 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ    
                          

16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 21 ΙΟΥNΙΟΥ 2020    

1η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Συγκέντρωση στο  αεροδρόμιο  Πτήση για Τελ Αβίβ. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο του Ben Gurion στις και αναχώρηση για Ιεροσόλυμα. Καθοδόν 
επίσκεψη στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στη Λύδα. Άφιξη 
στα Ιεροσόλυμα..τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ:  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Επίσκεψη στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων,. Συνεχίζουμε με 
την  Οδό Του Μαρτυρίου, το Πραιτώριο. Επίσκεψη και ξενάγηση στον 
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα δούμε και θα προσκυνήσουμε τον 
Πανάγιο Τάφο, την Αποκαθήλωση, τον φρικτό Γολγοθά, το σημείο όπου 
βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός,. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η ΜΕΡΑ:  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ –ΒΙΘΑΝΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Πρωινό και επίσκεψη στο μοναστήρι του Προφ. Ελισαίου με τη συκομορέα 
του τελώνη Ζακχαίου. Θα ανηφορήσουμε στο Σαραντάριο όρος, εδώ που 
ο Κύριος έζησε 40 ημέρες με νηστεία και προσευχή πριν την έναρξη του 
κοσμοσωτήριου έργου Του. Επόμενη στάση μας στον Ιορδάνη ποταμό για 
τον Αγιασμό στο πραγματικό σημείο της Βαπτίσεως του Κυρίου. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Χοτζεβά  
Επιστροφή . Δείπνο. Διανυκτέρευση

4η ΜΕΡΑ : ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- ΒΗΘΑΝΙΑ - ΒΗΘΛΕΕΜ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βηθανία, όπου θα επισκεφθούμε την Ιερά 
Μονή Μαρίας και Μάρθας. Μεταφορά στη Βηθλεέμ. Προσκύνημα στο 
σπήλαιο και τη Φάτνη όπου γεννήθηκε ο Κύριος. Καθοδόν θα δούμε το 
Χωρίο των Ποιμένων. Επίσκεψη (προαιρετικά) στην Ι. Μονή Αγίου Σάββα 
και του Αββά Θεοδοσίου. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα θα  δούμε το 
μοναστήρι του Προφ. Ηλία και του Τιμίου Σταυρού , Επίσκεψη στη 
Γεσθημανή, όπου θα προσκυνήσουμε τον Τάφο της Παναγίας και τους 
Τάφους των Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα 
επισκεφθούμε το Λόφο Σιών, το Υπερώον, το σπίτι του Αγίου του Ιωάννη 
του Θεολόγου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η ΜΕΡΑ: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΘΑΒΩΡ - ΝΑΖΑΡΕΤ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Άνω Γαλιλαία στο όρος Θαβώρ, τον τόπο 
της Μεταμόρφωσης του Κυρίου. Ανάβαση με ταξί στην κορυφή του όρους, 
όπου βρίσκεται το Ελληνο-ορθόδοξο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος. Εν συνεχεία με το πούλμαν κατευθυνόμαστε στον Ιερό Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ναζαρέτ. Ανατολικά της Ναζαρέτ στο 
δρόμο προς τη λίμνη της Τιβεριάδος συναντάμε την Κανά της Γαλιλαίας, 
όπου ο Κύριος τέλεσε το πρώτο θαύμα μετατρέποντας το νερό σε κρασί. 
Μέσα στον Ιερό Ναό φυλάσσονται 2 από τις 6 λίθινες υδρίες του θαύματος. 
Στην ακτή της λίμνης της Τιβεριάδος, βρισκόταν και η αρχαία πόλη της 
Καπερναούμ, την οποία ο Χριστός είχε καταστήσει κέντρο της επιγείου 
δράσεώς του. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της λίμνης είναι χτισμένη η ομώνυμη 
πόλη, Τιβεριάδα. Επιστροφή Δείπνο. Διανυκ/ση.

6η ΜΕΡΑ:  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ  - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο του Τελ-Αβίβ και πετάμε για 
Αθηνα  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ :  $1690.00
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ :    $380.00 extra

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
* Αεροπορικό εισιτήριο - ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΘΗΝΑ - 
* Φόρους αεροδρομίων. 
* 5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στα  Ιεροσόλυμα, με πρωινό και *ένα 
γεύμα. 
* Εκδρομές ξεναγήσεις-περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
.* Φιλοδωρήματα (υποχρεωτικά).
.* Ξεναγός του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
* Συνοδός - Αρχηγός του γραφείου μας.
* Ασφάλεια Αστικής - Επαγγελματικής Ευθύνης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Ποτά, αχθοφορικά, και οτιδήποτε αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προτεινόμενο ή προαιρετικό.



11 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΥΡΩΠΗ  

ΑΠΟ 30/ 6 / 2020   ΕΩΣ 10 / 7 / 2020 

 
 
 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ :   $1830.00
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ :  $480.00 extra

1η  ΗΜΕΡΑ: 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  ΗΜΕΡΑ: 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  ΗΜΕΡΑ: 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
                                      
4η  ΗΜΕΡΑ: 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5η  ΗΜΕΡΑ: 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  ΗΜΕΡΑ: 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  ΗΜΕΡΑ:  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  ΗΜΕΡΑ: 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 ΗΜΕΡΑ: 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  ΗΜΕΡΑ: 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
  
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 



 

 

16 ΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΥΡΩΠΗ   
ΑΠΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΕΩΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

1η ΜΕΡΑ : 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 ΜΕΡΑ : 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 ΜΕΡΑ: 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. 

4η ΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ –NIKAIA/ΚΑΝΝΕΣ 
Πρωινό. Ξεκινάμε με προορισμό την Νίκαια δια μέσω της Ιταλικής και 
Γαλλικής Ριβιέρας ,άφιξη τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο .Διανυκτέρευση 

5η ΜΕΡΑ: 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 ΗΜΕΡΑ:  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  (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
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 ΜΕΡΑ: 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 ΜΕΡΑ: 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 ΜΕΡΑ:  ΠΑΡΙΣΙ-ΓΕΝΕΥΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Νότια Γαλλία όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε την πανέμορφη πόλη της Γενεύης

14η ΜΕΡΑ 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 ΜΕΡΑ:ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Άφιξη το απόγευμα  στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση για καφέ στον Ισθμό της Κορίνθου

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)  

1η  ΗΜΕΡΑ: 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  ΗΜΕΡΑ: 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  ΗΜΕΡΑ: 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
                                      
4η  ΗΜΕΡΑ: 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5η  ΗΜΕΡΑ: 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  ΗΜΕΡΑ: 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   

  
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                               

ΤΙΜΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ :    $2550.00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ :    $830.00 EXTRA
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10 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  $1390.00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ :   $380.00 extra 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ταξιδεύουμε άνετα για Αλεξανδρούπολη ή Κομοτηνή.

2η ΗΜΕΡΑ: ΑΙΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ
Περνάμε στην Τουρκία και στο όμορφη\ο Αιβαλί, όπου θα επισκεφθούμε 
τα Μοσχονήσια  πριν κατευθυνθούμε στη μαγευτική Σμύρνη όπου θα 
διανυκτερεύσουμε.

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΣΟΣ - ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ - IΕΡΑΠΟΛΗ
Επίσκεψη στην αρχαία Έφεσσο και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και 
τον Οίκο της Παναγίας. Συνεχίζουμε για Παμούκκαλε - θαυμάζουμε την 
αρχαία Ιεράπολη και τους περίφημους απολιθωμένους λευκούς 
καταρράκτες, φαινόμενο μοναδικό στον κόσμο.

4η ΗΜΕΡΑ: ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΙΚΟΝΙΟ
Φεύγουμε για την πρωτεύουσα των Σελτζούκων Τούρκων, το ιστορικό 
Ικόνιο -επίσκεψη στο μουσείο του Μεβλανά και περιήγηση της πόλης.

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΚΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΣΙΝΑΣΟ
Αναχώρηση για το Προκόπι - προσκύνημα στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και 
στη συνέχεια επίσκεψη στο Ούτς Χισάρ, Όρτα Χισάρ, στην κοιλάδα 
Κοράματος με τις πάμπολες εκκλησίες και την τρωγλοδυτική κοινότητα 
του Γκιορεμέ, το γεωλογικό συγκρότημα του Ζελβέ και την Άβανος. 

6η ΗΜΕΡΑ: KΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - ΜΑΛΑΚΟΠΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ (IHLARA) - ΚΑΡΒΑΛΗ
Επισκεπτόμαστε τη Μαλακοπή, όπου θα θαυμάσουμε την μοναδική 
υπόγεια πόλη της (Derinkuyu), πριν δούμε την κοιλάδα του 
Περιστρέμματος (Ihlara) και τη γενέτειρα του Αγίου Γρηγορίου στην 
Καρβάλη.

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - ΑΓΚΥΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα, και ταξιδεύουμε 
για Κωνσταντινούπολη όπου θα διανυκτερεύσουμε.

8η ΗΜΕΡΑ: KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ξενάγηση στον Κεράτιο Κόλπο, στα θαλασσινά τείχη του Θεοδοσίου, στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Παναγία των Βλαχερνών, στη Μονή της 
Χώρας, στην Ι.Μ. της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί, όπου είναι οι 
τάφοι των Πατριαρχών και στο Επταπύργιο. Απόγευμα για βόλτα και 
αγορές στην Κλειστή Αγορά.

9η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΒΑΛΑ
Πρωϊνές και...τελευταίες αγορές και αναχώρηση για την Καβάλα.

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΒΑΛΑ- ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                                     
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις                                                                                                                                                           

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Μεταφορές/ εκδρομές /περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν 
• 7 διανυκτερεύσεις στην Τουρκία σε 4*& 5* ως πρόγραμμα (1 Σμύρνη, 1 
Παμούκκαλε, 1 Ικόνιο 2 Καππαδοκία,     2 στην Κωνσταντινούπολη) με 
Πρωινό μπουφέ 
• Ημιδιατροφή στην Τουρκία ήτοι 7 γεύματα ή δείπνα ως πρόγραμμα 
• 2 Νύχτες στην Ελλάδα  με πρωινό 
• Ελληνόφωνος ξεναγός στην Τουρκία (Κων/λη & Ανατολή) 
• Εισιτήρια για τα φερρυ στην Ανατολή 
• Αρχηγός/συνοδός 
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι δεν αναφέρονται στα περιλαμβανόμενα
*Βίζα Τουρκιάς για όσους δεν εχουν Ελληνική ταυτότητα



YOUR TRAVEL AGENT

 Airfares All Over the World

Cruises Greek Islands/Pacific Island

 Accomodation/Hotels

 Cheap Deals to Greece and Cyprus



 Europe River Cruises

 Fast Ferry Tickets for Greek Islands

 Cheap Packages -

   Greek Islands Bali, Fiji, Thailand,

   Australian Islands, Dubai, Abu Dhabi

 Honeymoon Packages

 Travel Insurance

 Car Hire

 Contiki Tours

 Trafalgar Tours


