ΟΧΡΙΔΑ

3 ημέρες

Τιμή συμμετοχής :
Αναχωρήσεις στις
24/12, 27/12, 4/1, 7/1

Hotel
AQUALINA 4*

129€
Με πλήρη διατροφή
περιλαμβάνεται εορταστικό
ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Αναχωρήσεις στις
31/12

Hotel
AQUALINA 4*

209€
Με ημιδιατροφή
περιλαμβάνεται 2 εορταστικά
ρεβεγιόν με απεριόριστο ποτό
και ζωντανή μουσική

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΙΤΟΛΑ – ΟΧΡΙΔΑ (235 χλµ.)
Αναχώρηση στις 07.30 από τα γραφεία µας και µέσω Αµύνταιου, Φλώρινας
µε στάσεις για καφέ, άφιξη στο φυλάκιο Νίκης. Πρώτος σταθµός µας το
γνωστό μοναστηράκι. (ΜΠΙΤΟΛΑ). Γνωριμία µε την πόλη και προαιρετικό
γεύµα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Οχρίδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Το απόγευµα θα πιούµε τον καφέ µας στην
πόλη της Οχρίδας παίρνοντας µια πρώτη γεύση από την όµορφη πόλη.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΟΧΡΙΔΑ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ – ΣΤΡΟΥΓΚΑ (80 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση. Θα περάσουµε από τα γραφικά χωριά Λαγκαδίν,
Πεστάνι και Τρεπγίτσα που βρίσκονται στην ανατολική όχθη της λίµνης και
θα καταλήξουµε στο µοναστήρι του Οσίου Ναούµ. Θα επισκεφθούµε την
εκκλησία του και τον τάφο του, όπως επίσης και την εκκλησία της Άγιας
Παρασκευής (εκκλησία των βράχων µε αγίασµα). Χρόνος ελεύθερος για να
ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης και κοσµήµατα φτιαγµένα από λέπια ψαριών.
Επιστρέφουµε στην Οχρίδα όπου θα δούµε το άγαλµα των αδελφών
Κύριλλου και Μεθοδίου, και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η οποία σήµερα
λειτουργεί σαν µουσείο. Όσοι θέλουν µπορούν να επισκεφθούν το αρχαίο
θέατρο και τα κάστρα της πόλης για να απολαύσουν την πανοραµική θέα.
Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας για γεύµα και ξεκούραση. Το απόγευµα
µια βόλτα στην όµορφη Στρούγκα-τουριστικό θέρετρο-στη δυτική όχθη της
λίµνης, θα ολοκληρώσει τη µέρα µας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
Δείπνο µε ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΟΧΡΙΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (235 χλµ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο µας. Σήµερα µια υπέροχη κρουαζιέρα (προαιρετική)
στη λίµνη θα ολοκληρώσει το πρόγραµµα µας. Μετά το γεύµα µας στο
ξενοδοχείο παίρνουµε τον δρόµο της επιστροφής. Με τις διάφορες
απαραίτητες στάσεις φθάνουµε στην πόλη µας το βράδυ.

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Διατροφή. Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.
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ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Τιμή συμμετοχής :
3 ημέρες
Αναχωρήσεις στις
24/12, 27/12, 31/12,
4/1, 7/1
Με πρωινό

105€
Rys 4* 115€
Edirne 4* 115€
Margi 5* 129€
Trakya 3*

4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1
Με πρωινό

139€
Rys 4* 149€
Edirne 4* 149€
Margi 5*169€
Trakya 3*

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Τις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.

3,4 ημέρες

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ( 460 χλμ.)
Αναχώρηση στις 06.00 από τα γραφεία μας, για τα ελληνοτουρκικά σύνορα και
φτάνουμε στην Αδριανούπολη (Edirne). Σταυροδρόμι ανάμεσα στη Δύση και
την Ανατολή, σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνική σύνορα, διασχίζεται
από τρία μεγάλα ποτάμια, τον Έβρο και τους παραποτάμους του, Άρδα και
Τούντζα και όπως είναι φυσικό έχει πολλά γεφύρια. Αναφερόμαστε στην
πρωτεύουσα της Θράκης, την αγαπημένη του Ανδριανού, το καύχημα των
Θρακιωτών, η οποία ιδρύθηκε το 125 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Αδριανό.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και συνεχίζουμε για την πρώτη γνωριμία μας
με την πόλη. Χρόνος ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδρομο (Saraclar), με τα
πολλά μαγαζιά, καφέ και τη μεγάλη κλειστή αγορά Αλή – Πασά (καπαλίτσαρσί). Διανυκτερευση.
2η μερα : ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – ξενάγηση πολης.
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε την πόλη που μας
φιλοξενεί, Αντάμα τα χριστιανικά μνημεία με τα μουσουλμανικά, η Ευρώπη με
την Ασία, η χλιδή με την ένδεια. Πρώτη στάση το βραβευμένο Μουσείο Υγείας.
Θα συνεχίσουμε για το κέντρο της πόλης, όπου εκεί θα θαυμάσουμε το
Σελιμιγιέ Τζαμί, παγκόσμιο μνημείο κι αυτό της UNESCO. Θα δούμε επίσης τα
παλιά κτίρια, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, που μας μεταφέρουν σε μια άλλη
εποχή, περπατώντας στα στενά της παλιάς πόλης (άλλοτε Ελληνικής
συνοικίας), το καρβάν Σαράι του Ρουστέμ Πασά, και τις κλειστές αγορές της
πόλης. Χρόνος για να χαρείτε την πόλη. Πιείτε καφέ, συνοδευμένο με το
υπέροχο κιουνεφέ του ζαχαροπλαστείου ΜADO, δοκιμάστε τη σπεσιαλιτέ της
πόλης που είναι τα τζιέρια (ψιλοκομμένα συκωτάκια) και φυσικά μην ξεχάστε
να απολαύσετε ένα παραδοσιακό τούρκικο χαμάμ. Άλλη κουλτούρα, άλλες
εικόνες, άλλη εμπειρία. Διανυκτέρευση.
3η μερα : ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Πρωινό. Ιστορία αιώνων περνά από μπροστά μας, καθώς ξεκινούμε το ταξίδι.
Βαδίζουμε στο ήρεμο τοπίο με αγροτικές καλλιέργειες, στην εύφορη πεδιάδα,
στον ευλογημένο τόπο για την πόλη των Σαράντα Εκκλησιών (κιρκλαρελί),
διασχίζοντας τον θρακιώτικο κάμπο. Απλή πόλη. Στο Μπαΐρι, στην πλατεία
της ελληνικής συνοικίας των Σαράντα Εκκλησιών έχουν διασωθεί μερικά
ελληνικά σπίτια, οι κυλινδρόμυλοι αδελφών Χατζηγιαννάκη, που συνέχισαν τη
ζωή τους στη Θεσσαλονίκη· ο γνωστός μας «Μύλος», το ψυχαγωγικό και
καλλιτεχνικό πολύκεντρο στην περιοχή του λιμανιού. Οι Σαράντα Εκκλησίες
φημίζονταν για τα αμπέλια και τα κρασιά του τόπου. Χρόνος ελεύθερος.
Επιστρέφουμε στην Αδριανούπολη για να επισκεφτούμε τα δυο πλούσια
εμπορικά κέντρα ( erasta και mαrgi). Χρόνος για αγορές. Τελειώνουμε τη μέρα
μας, αφού κάνουμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο στην καινούργια πόλη της
Αδριανούπολης με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική της Τουρκίας, ολοκληρώνοντας
έτσι την άποψη μας για τη μεγάλη Θρακική πόλη. Διανυκτέρευση
4η μερα : ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΡΑΓΑΤΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (460 χλμ.)
Πρωινό. Ξεκινάμε για το προάστιο της Αδριανούπολης, το Κάραγατς, το
«μικρό Παρίσι», όπως το αποκαλούσαν, όπου έμεναν πολλοί Έλληνες. Θα
δούμε το κεντρικό κτήριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, απ’ όπου
διακινήθηκαν πολλοί Έλληνες στις καλές μέρες της Ανατολικής Θράκης και
πέρασαν με τα θλιβερά βαγόνια την περίοδο της προσφυγιάς το φθινόπωρο
του 1922 στην Ελλάδα. Λίγο πίο πέρα είναι το μνημείο-σύμβολο της
διπλωματικής νίκης της Τουρκίας κατά τις συζητήσεις της Συνθήκης του 1923
στη Λωζάνη. Της συνθήκης δηλαδή με την οποία δόθηκε το Κάραγατς καθώς
και η Ίμβρος και η Τένεδος στην Τουρκία. Δεν θα παραλείψουμε όμως να
απολαύουμε τον καφέ μας και να θαυμάσουμε τη μεγαλη γέφυρα του Έβρου,
σε καφέ δίπλα στο ποτάμι βγάζοντας τις αναμνηστικές μας φωτογραφίες.
Περνώντας τα σύνορα, και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις επιστρέφουμε
στη Θεσσαλονίκη.
Σημείωση : στο 3ημέρο πρόγραμμα παραλείπεται η 3η μέρα
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ΜΠΙΤΟΛΑ - ΟΧΡΙΔΑ
ΕΔΕΣΣΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ
Τιμή συμμετοχής :

Hotel
SHIROK SOKAK 3*,
Bitola
Αναχωρήσεις στις
24/12, 27/12, 31/12,
4/1, 7/1

105€ με πρωινό
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν
του γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα
ως προαιρετικό.

3 ημέρες

Μικρό οδοιπορικό
1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΜΠΙΤΟΛΑ (230
χλµ)
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 08.00. Θα κάνουµε πρώτη
στάση στους καταρράκτες της Έδεσσας για τον πρωινό µας καφέ και
συνεχίζουµε για το θρυλικό Βλαχοχώρι (στις κορυφές του Βίτσι σε
υψόµετρο 1350 µ.) το Νυµφαίο. Χρόνος αρκετός για περίπατο και
γεύµα εξ ιδίων. Συνεχίζουµε και φτάνουµε στα σύνορα. Έλεγχος
ταυτοτήτων – διαβατηρίων και σε λίγα χιλιόµετρα βρισκόµαστε στο
Μοναστήρι – Μπίτολα, όπου και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση,
ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) – ΟΧΡΙΔΑ( 140 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για την όµορφη παραλίµνια πόλη, Οχρίδα.
Θα περπατήσουµε κατά µήκος της παραλίας της λίµνης και θα δούµε
το άγαλµα των αδελφών Κύριλλου και Μεθόδιου. Ελεύθερος χρόνος
για καφέ και βόλτα στα γραφικά σοκάκια της. Επιστροφή στη Μπίτολα
και χρόνος για να περπατήσετε στον πλούσιο από µαγαζιά και
καφετερίες πεζόδροµο και να γνωρίσετε τα αξιοθέατα της πόλης που
µας φιλοξενεί. Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΜΠΙΤΟΛΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (230 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για Φλώρινα. Η όµορφη ακριτική πόλη θα
µας προσφέρει τον καφέ στην στολισµένη πλατεία της. Συνεχίζουµε
για το πανέµορφο και γραφικό χωριό Άγιο Αθανάσιο (δίπλα στο
χιονοδροµικό κέντρο του Καϊµάκ Τσαλάν). Ελεύθερος χρόνος για
περίπατο και γεύµα εξ ιδίων. Η επιστροφή µας αρχίζει και φτάνουµε
στη Θεσσαλονίκη το βράδυ
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ΣΟΦΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Αναχωρήσεις στις

24/12, 26/12, 27/12,
31/12, 4/1, 6/1, 7/1
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

109€

SVETASOFIA 3*
+16€ ημιδιατροφή

115€

NOVOTEL 4*
+10€ ημιδιατροφή

115€

BUDAPEST 3*
+25€ ημιδιατροφή

115€

RAMADA 4*
+25€ ημιδιατροφή
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
Διατροφή.Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών
χώρων και ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό.

3 ημέρες

1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΟΦΙΑ (310 χλμ.)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας για τα σύνορα του
Προμαχώνα. Διέλευση συνόρων και σύντομη στάση για καφέ
στην γραφική Κρέσνα, μέσα στα στενά του Στρυμώνα.
Συνεχίζουμε με προορισμό το Μοναστήρι της Ρίλλας που
βρίσκεται σε υψόμετρο 1147 μέτρων. Ξενάγηση στο μοναστήρι
όπου θα δούμε την εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, το
παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, τον μεσαιωνικό
πύργο του Χρέλιο και κυρίως το κομψοτέχνημα του Σταυρού του
Ραφαήλ. Το μοναστήρι στεγάζει επίσης μια πλούσια συλλογή
από ανεκτίμητα έγγραφα, χειρόγραφα και εικόνες, μια
εθνογραφική συλλογή κοσμημάτων και χαλιών καθώς και
βιβλιοθήκη με 16.000 βιβλία. Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακή
ταβέρνα. Συνεχίζοντας, φθάνουμε το απόγευμα στην
Πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας. Δείπνο και ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (130 + 130 χλμ.)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Κτισμένη στις
όχθες του ποταμού Έβρου και ανάμεσα σε επτά λόφους είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας με σημαντική θέση
στην οικονομία, στο εμπόριο και στις επιστήμες. Θα
επισκεφθούμε την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
το λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου και το σπίτι του
Λαμαρτίνου. Συνεχίζοντας προς τη νότια πλευρά της παλαιάς
πόλης θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο με την πανοραμική θεά
προς την πόλη, τον λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του
Ρολογιού και το Ιμαρέτ τζαμί. Ελεύθερος χρόνος για μια γνωριμία
με την όμορφη πόλη και επιστροφή στη Σόφια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση με
φολκλορικό και λαϊκό πρόγραμμα.
3η μέρα : ΣΟΦΙΑ (ξενάγηση πόλης) – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή μας μέρα είναι
αφιερωμένη στη ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το άγαλμα του
Τσάρου ελευθερωτή, τις εκκλησίες της Αγίας Κυριακής, της Αγίας
Σοφίας, του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα), τον Καθεδρικό ναό του
Αλεξάνδρου Νέφσκι, την Όπερα, και το Θέατρο Ιβάν Βάζωφ.
Εναλλακτικά μπορείτε εξ ιδίων να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό
Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή το Μουσείο Κρύπτη του
Αλ.Νέφσκι ή ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στην αγορά της
πόλης. Μετά το μεσημέρι αναχώρηση για το Σαντάνσκι,
ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης και το απόγευμα
αναχωρούμε για Θεσσαλονίκη και άφιξη το βράδυ.
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ΣΟΦΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Αναχωρήσεις στις

23/12, 24/12, 26/12,
27/12, 30/12, 3/1, 6/1
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό
SVETA SOFIA 3*
+20€ ημιδιατροφή

149€

155€

NOVOTEL 4*
+24€ ημιδιατροφή

155€

BUDAPEST 3*
+34€ ημιδιατροφή

155€

RAMADA 4*
+40€ ημιδιατροφή
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
Διατροφή.Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών
χώρων και ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό.

4 ημέρες

1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΟΦΙΑ (310 χλμ.)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας για τα σύνορα του
Προμαχώνα. Διέλευση συνόρων και σύντομη στάση για καφέ
στην γραφική Κρέσνα, μέσα στα στενά του Στρυμόνα.
Συνεχίζουμε με προορισμό το Μοναστήρι της Ρίλλας που
βρίσκεται σε υψόμετρο 1147 μέτρων. Επίσκεψη στο μοναστήρι
όπου θα δούμε την εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, το
παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, τον μεσαιωνικό
πύργο του Χρέλιο και κυρίως το κομψοτέχνημα του Σταυρού του
Ραφαήλ. Το μοναστήρι στεγάζει επίσης μια πλούσια συλλογή
από ανεκτίμητα έγγραφα, χειρόγραφα και εικόνες, μια
εθνογραφική συλλογή κοσμημάτων και χαλιών, καθώς και μια
βιβλιοθήκη με 16.000 βιβλία. Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακή
ταβέρνα. Συνεχίζοντας, φθάνουμε το απόγευμα στην
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας και ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: ΣΟΦΙΑ (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην
περιήγηση και γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε τη Βουλή ,το
Προεδρικό Μέγαρο ,την Όπερα ,την Εκκλησία σύμβολο της
πόλης του Αλεξάνδρου Νέφσκι με τους χρυσούς θόλους της.
Συνεχίζοντας θα δούμε την Πανεπιστημιούπολη ,το μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη με την άσβεστη φλόγα , το άγαλμα του
Τσάρου ελευθερωτή, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Κυριακής, τις
εκκλησίες της Αγίας Σοφίας ,του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα) και το
Θέατρο Ιβάν Βάζωφ. Χρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της
πόλης ,με μια επίσκεψη σε ένα από τα πολλά πολυκαταστήματα
είτε με την ευκαιρία να απολαύσετε έναν καφέ στην υπέροχη
λεωφόρο Βίτοσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, προαιρετική
διασκέδαση, διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (130 + 130 χλμ.)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Κτισμένη στις
όχθες του ποταμού Έβρου και ανάμεσα σε επτά λόφους είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας με σημαντική θέση
στην οικονομία, στο εμπόριο και στις επιστήμες. Θα
επισκεφθούμε την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
το λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου και το σπίτι του
Λαμαρτίνου. Συνεχίζοντας προς τη νότια πλευρά της παλαιάς
πόλης θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο με την πανοραμική θεά
προς την πόλη, τον λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του
Ρολογιού και το Ιμαρέτ τζαμί. Ελεύθερος χρόνος για μια γνωριμία
με την όμορφη πόλη και επιστροφή στη Σόφια. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση με φολκλορικό και λαϊκό πρόγραμμα.
4η μέρα: ΣΟΦΙΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (310 χλμ.)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην
αγορά της πόλης. Εναλλακτικά μπορείτε εξ’ ιδίων να
επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας ή το Μουσείο Κρύπτη του Αλ. Νέφσκι. Το μεσημέρι
αναχώρηση για το Σαντάνσκι, ελεύθερος χρόνος στην αγορά της
πόλης και το απόγευμα αναχωρούμε για Θεσσαλονίκη και άφιξη
νωρίς το βράδυ
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ & ΝΟΒΙΣΑΝΤ
4 ημέρες βράδυ / 2 διανυκτερεύσεις

Τιμή συμμετοχής :

Αναχωρήσεις στις
23/12, 27/12, 3/1, 6/1
Hotels
Royal In 4* κεντρικό
115€ Με πρωινό
Belgrade 4* κεντρικό/
Heritage 4* κεντρικό
119€ με πρωινό

135€ με ημιδιατροφή
88 Rooms 4* κεντρικό /
Prag Hotel 4* κεντρικό
129€ με πρωινό

139€ με ημιδιατροφή
Προαιρετικές εκδρομές :
Νόβι Σαντ 15€
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Τις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Διατροφή .
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (610 χλμ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο και αναχώρηση στις 22.00μ.μ. για το Βελιγράδι.
Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων. Περνώντας περιφερειακά από Σκόπια, Νις,
φθάνουμε το πρωί στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι.
2η ημέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση πόλης)
Ξεκινώντας την περιήγησή μας στην όμορφη πόλη του Βελιγραδιού, θα
επισκεφτούμε τον μεγαλύτερο χριστιανικό ναό των Βαλκανίων, τον Άγιο
Σάββα, αφιερωμένο στον πρώτο Αρχιεπίσκοπο & Πρίγκιπα της μεσαιωνικής
Σερβίας. Πανοραμικά, θα δούμε το Κοινοβούλιο, στο οποίο μέχρι τη διάλυση
της χώρας συνεδρίαζε το κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το Δημαρχείο, το
Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τον ιστορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό,
αλλά και ερείπια κτιρίων που καταστράφηκαν από τους νατοϊκούς
βομβαρδισμούς.. Ξενάγηση στο Μουσείο Τίτο, αφιερωμένο στον ηγέτη που
σημάδεψε την ιστορία της χώρας. Συνεχίζουμε για το Kalemegdan, το
φρούριο – κάστρο της πόλης από όπου, πανοραμικά θα θαυμάσουμε το
δέλτα των ποταμών Δούναβη και Σάββα, τη φυλακή Νεμπόισα, στην οποία
φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. Θα
περπατήσουμε στο κάστρο για να θαυμάσουμε το μνημείο Ευγνωμοσύνης
προς τη Γαλλία και το μνημείο του Νικητή. Στη συνέχεια, προτείνεται
προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη, κατά την οποία θα έχετε την ευκαιρία
να θαυμάσετε το ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό τοπίο που αγκαλιάζει το
Βελιγράδι. Ελεύθερος χρόνος στον μεγάλο κοσμοπολίτικο πεζόδρομο της
οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με αμέτρητα καταστήματα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορείτε να διασκεδάσετε σε ένα από τα
παραποτάμια νυχτερινά κέντρα ή τα night clubs. Εναλλακτικά, μια
κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό και μουσική στον Δούναβη θα ήταν ιδανική για
μια όμορφη βραδιά. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βελιγράδι - Φρούσκα Γκόρα - Νόβι Σαντ (90 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για μια προαιρετική εκδρομή στην περιοχή της
Βοϊβοντίνα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα επισκεφθούμε τη Φρούσκα
Γκόρα και στη συνέχεια την βγαλμένη από παραμύθι πόλη Σρέμσκι
Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
επισκεφθούμε το οινοποιείο της περιοχής με το διάσημο κρασί Bermet.
Επόμενος σταθμός μας το Νόβι Σαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, μια
πόλη, που αποπνέει αέρα Αυστροουγγαρίας. Θα δούμε το κάστρο
Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan,
τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
περιήγηση στον κεντρικό πεζόδρομο. Το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι
και το βράδυ προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα στη
Σκανταρλίγια, μια περιοχή που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και την
Μονμάρτη στο Παρίσι. Μια γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους
ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών θα μας γοητεύσει.
4η ημέρα: Βελιγράδι Νις - Θεσσαλονίκη (630 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Νις, το οποίο βρίσκεται
στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και χρόνος
ελεύθερος για καφέ η φαγητό εξ ιδίων . Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με τις
απαραίτητες στάσεις καθοδόν. Άφιξη στην πόλη μας αργά το βράδυ.
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ & ΝΟΒΙΣΑΝΤ
Τιμή συμμετοχής :

Αναχωρήσεις στις
23/12, 27/12, 3/1, 6/1
Hotels
Royal In 4* κεντρικό
145€ Με πρωινό
Belgrade 4* κεντρικό/
Heritage 4* κεντρικό
155€ με πρωινό

169€ με ημιδιατροφή
88 Rooms 4* κεντρικό /
Prag Hotel 4* κεντρικό
169€ με πρωινό

179€ με ημιδιατροφή
Προαιρετικές εκδρομές :
Νόβι Σαντ 15€
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Τις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Διατροφή .
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.

4 ημέρες

1η μέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (630 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 6.00 π.μ. και αναχώρηση για Βελιγράδι.
Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, περνώντας περιφερειακά από Σκόπια, Νις,
φθάνουμε στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση πόλης) – Ζέμουν
Πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία μας με το μαγευτικό Βελιγράδι. Θα
επισκεφθούμε τον ναό του Αγίου Σάββα, που θεωρείται ο μεγαλύτερος
χριστιανικός ναός των Βαλκανίων. Συνεχίζουμε με την επίσκεψή μας στο
μουσείο Τίτο, όπου βρίσκεται ο τάφος του Ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία
της χώρας, το Κοινοβούλιο, όπου μέχρι τη διάλυση της χώρας συνεδρίαζε το
κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το
Εθνικό Θέατρο, τη νέα πόλη και θα καταλήξουμε στο Kalemegdan, το
φρούριο – κάστρο της πόλης, χτισμένο σε υψόμετρο 125 μέτρων, το οποίο
θεμελιώθηκε από τους Ρωμαίους και ολοκληρώθηκε από τους Οθωμανούς.
Πανοραμικά θα θαυμάσουμε το δέλτα των ποταμών Δούναβη και Σάβα, τη
φυλακή Νεμπόισα, στην οποία φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων
Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. Θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία
Παρασκευή και θα περπατήσουμε στο κάστρο για να θαυμάσουμε το μνημείο
Ευγνωμοσύνης προς τη Γαλλία και το μνημείο του Νικητή. Θα καταλήξουμε
στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Έπειτα θα επισκεφθούμε το
Ζέμουν ή αλλιώς Σεμλίνο, το οποίο τον 19ο αιώνα αποτέλεσε έδρα της
Αυστροουγγαρίας και φιλοξένησε βασιλιάδες και ηγέτες. Επιστροφή στο
Βελιγράδι και χρόνος ελεύθερος στον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ
Μιχαήλοβα, με άφθονα καταστήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
σας προτείνουμε μια προαιρετική κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό και μουσική
στον Δούναβη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βελιγράδι - Φρούσκα Γκόρα - Νόβι Σαντ (90 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια υπέροχη προαιρετική
εκδρομή στην περιοχή της Βοϊβοντίνα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα
επισκεφθούμε τη Φρούσκα Γκόρα και στη συνέχεια την βγαλμένη από
παραμύθι πόλη Σρέμσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), όπου θα έχουμε την
ευκαιρία να επισκεφθούμε το οινοποιείο της περιοχής με το διάσημο κρασί
Bermet. Επόμενος σταθμός μας το Νόβι Σαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα,
μια πόλη, που αποπνέει αέρα Αυστροουγγαρίας. Θα δούμε το κάστρο
Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan,
τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
περιήγηση στον κεντρικό πεζόδρομο. Το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι
και το βράδυ προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα στη
Σκανταρλίγια, μια περιοχή που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και την
Μονμάρτη στο Παρίσι. Μια γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους
ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών θα μας γοητεύσει.
4η μέρα: Βελιγράδι Νις - Θεσσαλονίκη (630 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Νις, το οποίο βρίσκεται
στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και χρόνος
ελεύθερος για καφέ η φαγητό εξ ιδίων . Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με τις
απαραίτητες στάσεις καθοδόν. Άφιξη στην πόλη μας αργά το βράδυ
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ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΟΡΗ
Τιμή συμμετοχής :

Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1
Hotels
Ibis style 3* κεντρικό
159€ Με πρωινό

195€ Με ημιδιατροφή
Golden Tulip 4*
165€ με πρωινό

185€ με ημιδιατροφή
Mercure 4*
169€ με πρωινό

205€ με ημιδιατροφή
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Τις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Διατροφή .
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.

4 ημέρες

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βουκουρέστι (680 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06:00π.μ. για τα σύνορα
του Προμαχώνα. Διέλευση συνόρων και διασχίζοντας την πανέμορφη
κοιλάδα του Στρυμόνα, με τις απαραίτητες στάσεις για καφέ η φαγητό,
φτάνουμε στο Ρούσε. Αφού περάσουμε τη «Γέφυρα της φιλίας» που ενώνει
τη Βουλγαρία με τη Ρουμανία πάνω από τον Δούναβη, θα καταλήξουμε στην
πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι που αποκαλείται και το «Παρίσι
των Βαλκανίων». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Βουκουρέστι (Περιήγηση πόλης)
Μετά το πρωινό ξεκινάμε την ξενάγηση στην πανέμορφη πρωτεύουσα της
Ρουμανίας. Επίσκεψη στο παλάτι του κοινοβουλίου, «το σπίτι του λαού», το
δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Αμερικάνικο Πεντάγωνο. Θα
θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής» το
περίφημο Athenaeum (19ος αι.), το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του
βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της
Ρουμανίας, το παλάτι του Βασιλιά Κάρολου του 1ου, που σήμερα στεγάζει
την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του
1989 και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το
εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National
Militar), την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία (1658) και το
Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου. Συνεχίζουμε για το
«μουσείο του χωριού», που είναι μοναδικό στο είδος του, στο οποίο θα
επισκεφθούμε παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας
που έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο
επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή
αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.
Συνεχίζουμε με μία επίσκεψη στο τεράστιο, πανέμορφο και καταπράσινο
πάρκο Herastrau, που βρίσκεται δίπλα στην ομώνυμη τεχνητή λίμνη. Η
ημέρα μας θα κλείσει με μια βόλτα στη παλιά πόλη, όπου θα δούμε της
εκκλησία της Σταυρουπόλεως και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη.
3η ημέρα: Βουκουρέστι - Καρπάθια (140 + 140 χλμ.)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε
την Κοιλάδα Πράχωβα, φθάνουμε στη Σινάϊα, όπου θα επισκεφθούμε το
Ανάκτορο του Κάρολου Α, του πρώτου Βασιλιά της Ρουμανίας, γνωστό ως
Πέλες. Οι συλλογές σπάνιων αριστουργημάτων που κοσμούν τα δωμάτια
του Παλατιού, το καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ανάκτορα της
Ευρώπης. Στη συνέχεια θα δούμε το ομώνυμο μοναστήρι, που χτίστηκε από
τον Κατακουζηνό, πάνω σε μία πέτρα που έφερε από το Όρος Σινά, εξ’ ου
και η ονομασία της περιοχής. Συνεχίζουμε για το Κάστρο Μπράν, όπου θα
επισκεφτούμε τον Πύργο με το ίδιο όνομα, γνωστό και σαν Πύργο του
Δράκουλα. Από εκεί θα μεταβούμε στο Μπρασώβ, όπου θα θαυμάσουμε τα
κτίσματα του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Μπισέρικα Νεάγρα (Μαύρη
Εκκλησιά), τη μεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού από τη Βιέννη έως την
Κωνσταντινούπολη, το Δημαρχείο, τον Πύργο με το Ρολόι, την Κεντρική
Πλατεία. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Βουκουρέστι, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Βουκουρέστι -Σόφια- Θεσσαλονίκη (680 χλμ.)
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη
Σοφια .Στη περιήγηση της πολης ,θα δούμε τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ
Νέφσκυ, τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής ,τα Ρωμαϊκά μνημεία ,τη
Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Χρόνος ελεύθερος και έπειτα
αναχώρηση για τα σύνορα του Προμαχώνα ,άφιξη το βραδύ στη πόλη μας.
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ΚΡΑΚΟΒΙΑ– ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Τιμή συμμετοχής :

Αναχωρήσεις στις
22/12, 3/1
Hotels
Βουδαπέστη
Mercure 4* or similar
Κρακοβία
Novotel 4* or similar
Βελιγράδι
Heritage 4* or similar

339€ με πρωινό
Προαιρετικές εκδρομές :
Κρουαζιέρα στο Δούναβη 15€
Είσοδος στα αλατωρυχεία 30€
Είσοδος Άουσβιτς 50€
Χριστουγεννιάτικο δείπνο 40€
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Τις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.

7 ημέρες

1η & 2η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βουδαπέστη (990 χλμ.)
Συγκέντρωση το βράδυ στις 20:00 στα γραφεία και αναχώρηση στις 20:30 για
τα σύνορα των Ευζώνων. Διασχίζοντας τη Σερβία και με ενδιάμεσες στάσεις
για καφέ και φαγητό, άφιξη αργά το μεσημέρι στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και για όσους επιθυμούν αργά το απόγευμα
προαιρετική κρουαζιέρα στον μαγευτικό Δούναβη Το βράδυ επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
3η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) - Κρακοβία
Πρωινό και η μέρα ξεκινάει με την ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από το
Δούναβη, στη Βούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, τη
μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο
των Ψαράδων, την Εκκλησία του Mατίας στη Βούδα και την περιοχή των
Παλατιών στην Πέστη, επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ, όπου θα θαυμάσουμε
το άγαλμα της Νίκης, το οποίο είναι αφιερωμένο στους ήρωες του B΄
Παγκοσμίου πόλεμου. Θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου
Στεφάνου, θαυμάζοντας την αρχιτεκτονική του μεγαλοπρέπεια χτισμένος στο
σχήμα Ελληνικού ορθόδοξου σταυρού. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων
και αναχώρηση για την Κρακοβία. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο με παραδοσιακή
τοπική μουσική.
4η ημέρα: Κρακοβία (ξενάγηση πόλης) - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη
στην υπέροχη πόλη, την οποία με την καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής
μπορείτε να εξερευνήσετε. Θα θαυμάσουμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο
στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την
καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την
εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση της πλατείας
δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα
διακινούνταν το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο
κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων.
Αξίζει ένας περίπατος στην Kazimierz, την πιο νεανική γειτονιά, στα
νοτιοανατολικά της παλιάς πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες την
εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα του
Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και συνδεδεμένη με
φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο
ζωντανά σημεία για νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, μουσεία,
καφέ και εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση για την κοντινή περιοχή της
Βιελίτσκα, όπου θα επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, τα οποία αποτελούν
μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Στις υπόγειες στοές βρίσκονται
εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα
υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών
της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία
παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να
θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Μπρατισλάβα (470 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για έναν χώρο που δε χρειάζεται συστάσεις, όχι μόνο
γιατί βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς9

της UNESCO, αλλά γιατί πρόκειται για το μεγαλύτερο στρατόπεδο εξόντωσης
του τρίτου Ράιχ, τον πλέον μουσειακό χώρο Άουσβιτς - Μπιρκενάου. Στο
στρατόπεδο αυτό βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 1,1 εκ. άνθρωποι κατά
την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεικτα συναισθήματα σε μια
ιδιαίτερα συγκλονιστική ταξιδιωτική εμπειρία. Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε,
στην Τσεστοχόβα, το φημισμένο μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα
επισκεφθούμε το παρεκκλήσι της μονής. Έπειτα, αναχώρηση για την
Μπρατισλάβα, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για
μια πρώτη περιήγηση στην πόλη με τη συνοδεία του αρχηγού.
6η ημέρα: Μπρατισλάβα - Βελιγράδι (570 χλμ.)
Πρωινό και η μέρα ξεκινάει με ξενάγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της
Σλοβακίας, η οποία λέγεται επίσης και "Κόρη του Δούναβη". Είναι μια πόλη
που η ιστορία της είναι επηρεασμένη από διαφορετικά έθνη και θρησκείες Αυστριακούς, Γερμανούς, Ούγγρους, Εβραίους, Σέρβους και Σλοβάκους παλιά πρωτεύουσα του Βασιλείου της Ουγγαρίας και τμήμα των περιοχών της
μοναρχίας των Αψβούργων. Στην παλιά πόλη μπορείτε να δείτε μεταξύ άλλων
το μεσαιωνικό Δημαρχείο της παλιάς πόλης, την κεντρική πλατεία, τον
καθεδρικό γοτθικό ναό του Αγίου Μαρτίνου, στον οποίο μεταξύ 13ου και 16ου
αιώνα γίνονταν η στέψη των Ούγγρων βασιλέων και να αγοράσετε
χειροποίητα σουβενίρ. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη και αναχώρηση για το
Βελιγράδι. Άφιξη αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Σερβίας.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
7η ημέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη (630 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη του
Βελιγραδίου. Θα ξεκινήσουμε από το περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν,
χτισμένο πάνω ακριβώς από τη συμβολή των ποταμών Σάβα και Δούναβη, το
οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα του Νέου Βελιγραδίου και του Ζέμουν. Θα
δούμε από μακριά το Πύργο Νεμπόισα, τόπο όπου μαρτύρησε ο Ρήγας
Φεραίος. Θα περπατήσουμε προς την Μητρόπολη του Βελιγραδίου
περνώντας από το τέρμα της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, αγαπημένο πεζόδρομο
ντόπιων και επισκεπτών με εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αι. που τώρα
στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά μαγαζιά αλλά και κομψά καφέ και εστιατόρια.
Θα δούμε το Ναό του Αγίου Σάββα, μια από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες
εκκλησίες στον κόσμο και ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά κτίρια στον
κόσμο γενικότερα. Θα περάσουμε από τη γνωστή πλατεία Σλάβια, θα δούμε
τα βομβαρδισμένα κτήρια από τον τελευταίο πόλεμο, το κτίριο της
Κυβέρνησης, τη Βουλή, το Δημαρχείο και την Πλατεία της Δημοκρατίας. Στη
συνέχεια αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
φαγητό, άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΒΙΕΝΝΗ

6 ημέρες βραδινή αναχώρηση

Τιμή συμμετοχής :

Αναχωρήσεις στις
22/12, 3/1
Hotels
Ibis 3* Castle Hill
249€ Με πρωινό
Mercure 4* κεντρικό
259€ με πρωινό
Intercity 4*
269€ με πρωινό
Προαιρετικές εκδρομές :
Κρουαζιέρα στο Δούναβη 15€
Βιέννη 25€
Παραδουνάβια Μπρατισλάβα 25€
Χριστουγεννιάτικο δείπνο 35€
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Τις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.

1η & 2η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη (990 χλμ.)
Συγκέντρωση το βράδυ στις 20:00 στα γραφεία μας και αναχώρηση στις
20:30 για τα σύνορα Ευζώνων Διασχίζοντας τη Σερβία και με ενδιάμεσους
σταθμούς για καφέ και φαγητό, άφιξη αργά το μεσημέρι στη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας, και το
βράδυ
σας
προτείνουμε
(μια
προαιρετική)
κρουαζιέρα
στον
χιλιοτραγουδισμένο Δούναβη, με τη συνοδεία της μουσικής του Γιόχαν
Στράους. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας, στην πόλη που χωρίζεται από το
Δούναβη, στη Βούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, τη
μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο
των Ψαράδων, την Εκκλησία του Mατίας, τον λόφο του Γκέλερτ, όπου θα
θαυμάσουμε το άγαλμα της Νίκης, αφιερωμένο στους ήρωες του Β’
Παγκόσμιου πόλεμου. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό
του Αγίου Στεφάνου θαυμάζοντας την αρχιτεκτονική του μεγαλοπρέπεια,
χτισμένος στο σχήμα Ελληνικού ορθόδοξου σταυρού. Θα τελειώσουμε την
ξενάγηση μας με επίσκεψη στο κέντρο της παλιάς πόλης και στον διάσημο
πεζόδρομο της Βάτσι Ούτσα. Χρόνος ελεύθερος για αγορές. Το βράδυ σας
προτείνουμε Χριστουγεννιάτικο δείπνο με τσιγγάνικα βιολιά, φαγητό, και
κρασί.
4η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (ξενάγηση πόλης) (240 χλμ.)
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για την Βιέννη. Θα δούμε το ανάκτορο
Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου
θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό
Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου
Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάμματος, και θα καταλήξουμε στην
ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Θα επισκεφτούμε την μητρόπολη
της Αγίας Τριάδος και το σπίτι όπου ο Ρήγας Φεραίος έγραψε τον Θούριο.
Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, και
θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο της Γκράμπεν, θαυμάζοντας την κρήνη
της πανώλης, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, πριν καταλήξουμε στο
χειμερινό ανάκτορο των Αμπσβούργων, το Χόφμπουρν. Χρόνος ελεύθερος
για να απολαύσετε τα φημισμένα καφέ του ιστορικού κέντρου (σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε το Ντέμελ), και να δοκιμάσετε την ξακουστή
Ζάχερ Τόρτε. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε σνίτσελ, σε κάποιο από τα
παραδοσιακά εστιατόρια ή σε κάποιο κελάρι. Το βράδυ επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
5η ημέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά - Μπρατισλάβα (270
χλμ.)
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας),
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής
τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752.
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε
κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Θα επισκεφτούμε το
χωριό Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα11

οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom,
και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες.
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορφες
μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα απλώνεται σε μια έκταση 48.845
τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής
Ευρώπης συνδεόμενη με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη.
Οι βίλες νότια του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια και κάστρα από
την εποχή του κομμουνισμού, τα σημαντικότερα μουσεία, αλλά και η
πληθώρα των μπαρ που πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την πόλη να
ξεχωρίζει. Θα επισκεφτούμε την όπερα της Μπρατισλάβας, με τα αγάλματα
του Γανυμήδη, την πλατεία του δημαρχείου, τα περίφημα μπρούτζινα
αγάλματα του δρόμου, και τον πεζόδρομο της πόλης γεμάτο με καφέ,
εστιατόρια, και μπαρόκ παλάτια, σας προτείνουμε να πιείτε σοκολάτα στο
Konditorei Kormuth. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο το
βράδυ.
6η ημέρα: Βουδαπέστη – Θεσσαλονίκη (990 χλμ.)
Πρωινό και νιώθοντας γεμάτοι από νέες όμορφες εικόνες και εμπειρίες,
αναχωρούμε για τα σύνορα Ουγγαρίας – Σερβίας, περνάμε έξω από
Βελιγράδι και Σκόπια και φτάνουμε αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.
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ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

7 ημέρες βράδυ

Τιμή συμμετοχής :

Αναχωρήσεις στις
22/12, 3/1
Hotels
Βουδαπέστη
Mercure 4* or similar
Πράγα
International 4* or similar
Ζάγκρεμπ
Laguna 3* or similar

339€ με πρωινό
Προαιρετικές εκδρομές :
Κρουαζιέρα στον Δούναβη 15€
Τσιγγάνικα βιολιά 35€
Κρουαζιέρα Μολδάβα 2 ώρες
με φαγητό 30€
Μαύρο θέατρο 26€
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.

1η & 2η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη (990 χλμ.)
Συγκέντρωση το βράδυ στις 20:00 στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 20:30
για τα σύνορα Ευζώνων Διασχίζοντας τη Σερβία και με ενδιάμεσους σταθμούς
για καφέ και φαγητό, άφιξη αργά το μεσημέρι στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας, και το βράδυ σας
προτείνουμε (μια προαιρετική) κρουαζιέρα στον χιλιοτραγουδισμένο Δούναβη,
με τη συνοδεία της μουσικής του Γιόχαν Στράους. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας, στην πόλη που χωρίζεται από το
Δούναβη, στη Βούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, τη
μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο
των Ψαράδων, την Εκκλησία του Mατίας, τον λόφο του Γκέλερτ, όπου θα
θαυμάσουμε το άγαλμα της Νίκης, αφιερωμένο στους ήρωες του Β’
Παγκόσμιου πόλεμου. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του
Αγίου Στεφάνου θαυμάζοντας την αρχιτεκτονική του μεγαλοπρέπεια,
χτισμένος στο σχήμα Ελληνικού ορθόδοξου σταυρού. Θα τελειώσουμε την
ξενάγηση μας με επίσκεψη στο κέντρο της παλιάς πόλης και στον διάσημο
πεζόδρομο της Βάτσι Ούτσα. Χρόνος ελεύθερος για αγορές. Το βράδυ σας
προτείνουμε Χριστουγεννιάτικο δείπνο με τσιγγάνικα βιολιά, φαγητό, και
κρασί.
4η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (ξενάγηση πόλης) – Πράγα (500χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την αυτοκρατορική Βιέννη. Στην ξενάγηση μας θα
περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα
πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, τα χειμερινά
ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη
του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού
ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του
Tάμματος. Στη συνέχεια, θα καταλήξουμε στην Ελληνική συνοικία όπου θα
δούμε την Μητρόπολη της Αγίας Τριάδος, και το σπίτι όπου ο Ρήγας Φεραίος
έγραψε τον Θούριο. Θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου,
και θα περάσουμε τον πεζόδρομο Γκράμπεν θαυμάζοντας την κρήνη της
Πανώλης και τον Ναό του Αγίου Πέτρου. Αναχώρηση για Πράγα, άφιξη στην
πρωτεύουσα της Τσεχίας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: Πράγα (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε
την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το μεσαιωνικό
Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή
συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το
Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική
βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη
γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Θα συνεχίσουμε τη
ξενάγησή μας στην Καστρούπολη, όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το
παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενμπέργκ, την Αρχιεπισκοπή της
Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το ναό
του Αγίου Νικολάου. Προτείνουμε (προαιρετική) δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα
στον ποταμό Μολδάβα. Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια
παράσταση Μαύρου θεάτρου (το Μαύρο θέατρο γεννήθηκε στην Πράγα και
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χρησιμοποιώντας ήχο και φως, δημιουργεί περίεργες καταστάσεις.)

6η ημέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρούμλοβ - Ζάγκρεμπ (645χλμ.)
Πρωινό και αναχωρούμε για το Τσέσκυ Κρούμλοβ, χείμαρροι του ποταμού
Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία της μεσαιωνικής πόλης η οποία, όπως και
η Πράγα, βρίσκεται στη λίστα των διατηρητέων πόλεων της UNESCO.
Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι της νότιας Βοημίας με τα ιδιαίτερα
καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες
και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρούμλοβ εσωκλείουν θησαυρούς
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η «κρυφή γέφυρα».
Αξίζει μια επίσκεψη στο κάστρο της πόλης με την πανοραμική θέα.
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το Ζάγκρεμπ. Άφιξη αργά το απόγευμα και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και μια γνωριμία με τα κυριότερα αξιοθέατα της
πόλης.
7η ημέρα : Ζάγκρεμπ – Θεσσαλονίκη (990χλμ.)
Πρωινό και ξεκινάμε για το δρόμο της επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις για
καφέ και φαγητό, άφιξη αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
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