
 

 

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε προσφορές με μειωμένες τιμές για 

οργανωμένα ταξίδια τόσο στο εξωτερικό όσο και εντός Ελλάδος, για τα οποία μπορείτε να 

συμμετάσχετε όλοι (φίλοι και συνάδελφοι) είτε μεμονωμένα είτε με την παρέα σας.  

 Οι παρακάτω προσφορές δεν εγκρίθηκαν από το ΔΣ του Συλλόγου Αττικής και 

Κυκλάδων. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην γνωστοποιηθούν από την 

στιγμή που η προσφορά έχει δωθεί, ώστε να κερδίσουν καλύτερες τιμές όσοι/όσες 

ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν κάποιο από αυτά τα οργανωμένα ταξίδια. Όλοι 

γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας  των οργανωμένων εκδρομών και ο καθένας αποφασίζει 

για τον ίδιο και την παρέα του.  

 Θα συνεχίσουμε με την ίδια λογική την αναζήτηση παρόμοιων προσφορών. 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Κωδικός Αεροπορικές Εκδρομές Ημ/νία Διαθεσι- 

μότητα 

Τιμή κατ’ άτομο σε 

δίκλινο 

101 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ 

ΟΑΣΕΩΝ (8ημ.) 

 

23.07.2022 

 

10 θέσεις 
505€ (+195€ φόροι) 

(-110€ από την κανονική 

τιμή) 

102 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΡΑΓΑ-

ΒΙΕΝΝΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (7ημ.) 

24.07.2022 

και 

31.07.2022 

8 θέσεις 

και 

8 θέσεις 

435€ (+215€ φόροι) 
(-110€ από την κανονική 

τιμή) 

 

103 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ (6ημ.) 

26.07.2022 

και 

02.08.2022 

8 θέσεις 

και 

8 θέσεις 

545€ (+205€ φόροι) 
(-100€ από την κανονική 

τιμή) 

104 Χώρες Βαλτικής 

(ΛΕΤΟΝΙΑ-ΕΣΘΟΝΙΑ- ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ) 

(8ημ.) 

 

26.07.2022 

 

6 θέσεις 
800€ (μαζί με φόρους) 

(-95€ από την κανονική 

τιμή) 

 

105Α 

 

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ-ΚΑΣΤΡΑ 

ΚΑΣΤΙΛΛΗΣ (7ημ.) 

 

08.08.2022 

 

10 θέσεις 
625€ (+225€ φόροι) 

(-100€ από την κανονική 

τιμή) 

 

105Β 

 

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ-ΚΑΣΤΡΑ 

ΚΑΣΤΙΛΛΗΣ (7ημ.) 

 

19.08.2022 

 

10 θέσεις 
645€ (+225€ φόροι) 

(-100€ από την κανονική 

τιμή) 

 

106 

 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (6ημ.) 

25.07.2022 

και 

29.08.2022 

6 θέσεις 

και 

10 θέσεις 

545€ (+205€ φόροι) 
(-80€ από την κανονική 

τιμή) 

 

107 

 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - 

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ CINQUE TERRE – 

ΡΩΜΗ (7ημ.)   

 

29.08.2022 

 

10 θέσεις 
595€ (+205€ φόροι) 

(-100€ από την κανονική 

τιμή) 



 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κωδικός Αεροπορικές Εκδρομές Ημ/νία Διαθεσι- 

μότητα 

Τιμή κατ’ άτομο σε 

δίκλινο 

 

201 

 

ΣΑΜΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ  

(7ημ.) 

29.07.2022 

και 

08.08.2022 

6 θέσεις 

και 

6 θέσεις 

460€ (+65€ φόροι) 
(-85€ από την κανονική 

τιμή) 

 

202 

 

 

ΧΙΟΣ-ΣΜΥΡΝΗ-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ  

(6ημ.) 

 

27.08.2022 

 

6 θέσεις 
515€ (+85€ φόροι) 

(-30€ από την κανονική 

τιμή) 

 

203 

 

ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ (7ημ.)  

 

22.08.2022 

και 

29.08.2022 

8 θέσεις 

και 

8 θέσεις 

555€ (+65€ φόροι) 
(-80€ από την κανονική 

τιμή) 

 

                 

 Για την κράτηση των θέσεων (με σειρά προτεραιότητας) θα γίνεται αρχικά 

επικοινωνία στο τηλέφωνο 210-3315621 (Νατάσσα Μεϊμαρίδου ή Φίλιππος 

Παπαηλίας), χρησιμοποιώντας τον κωδικό της εκδρομής, ώστε να επιβεβαιώνονται οι 

διαθεσιμότητες. Επισυναπτόμενα θα βρείτε όλα τα αναλυτικά προγράμματα για τους 

αντίστοιχους κωδικούς. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με έναν εκ των δύο ατόμων (Νατάσσα ή Φίλιππος), 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ. 

 

 Στις μεταφορές των χρημάτων, η αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να έχει την εξής 

μορφή «ΚΩΔΙΚΟΣ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ». 

  

  

 

 



Μητροπόλεως 26-28, (8
ος

 όρ. ) 

Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr  

 

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΑΣΕΩΝ Deluxe 

 
8 ΗΜΕΡΕΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ME AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ AEGEAN 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:        21/05, 28/05 

                                              04/06, 11/06, 18/06, 25/06  

                                              02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 

                                              06/08, 13/08, 20/08, 27/08  

                                              03/09, 10/09, 17/09, 24/09  

                                              01/10, 08/10, 19/10 
1

Η
 μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΤΥΝΙΔΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και απευθείας πτήση για Τύνιδα. Άφιξη, υποδοχή 

από τον ξεναγό μας και τον αντιπρόσωπο μας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην 

Τύνιδα. Διανυκτέρευση.  

 
2

Η
 μέρα: ΤΥΝΙΔΑ- ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ -ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ 

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση. Το μεσημέρι αναχωρούμε για μια 

περιπατητική ξενάγηση στη Νέα πόλη μέσω της λεωφόρου Χαμπίπ 

Μπουργκίμπα, μια από τις μεγαλύτερες λεωφόρους της Τύνιδας, όπου βρίσκεται 

και το σύγχρονο εμπορικό κέντρο της πόλης, φτάνοντας μέχρι την παλιά πόλη. 

Επιβίβαση στο λεωφορείο, μετά από μία σύντομη διαδρομή και περνώντας από  

τη λίμνη της Τύνιδας(Ντου Λακ), φθάνουμε στην Καρχηδόνα  όπου θα 

επισκεφθούμε το αρχαίο θέατρό τη και τις θέρμες του Αντονίνου. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

  
3

Η
 μέρα: ΤΥΝΙΔΑ -ΚΕΡΟΥΑΝ-ΓΚΑΦΣΑ-ΤΟΖΕΡ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Νωρίς το πρωί αναχώρηση και άφιξη στην Κερουάν 

και περιήγηση της πόλης με επισκέψεις στις δεξαμενές των Αγλαβιτών, το 

τέμενος του συντρόφου του προφήτη(κουρέα), με τα περίφημα αραβουργήματα 

και θα συνεχίσουμε την περιήγηση μας με το πρώτο ιερό Τέμενος  που χτίστηκε 

στη βόρεια Αφρική. Έπειτα  επίσκεψη στη Μεντίνα, με την ενδιαφέρουσα αγορά 

της. Ελεύθερος χρόνος για καφέ τσάι και παραδοσιακά γλυκά. Επίσκεψη σε εργαστήριο χαλιών-

παραδοσιακή τέχνη της Καιρουάν. Αναχώρηση για την Τοζέρ με μία διαδρομή δίπλα στους πρόποδες του 

Άτλαντα, περνώντας από την Γκάφσα φθάνουμε στην μεγαλύτερη όαση της Τυνησίας, το Τοζέρ. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

4
Η
 μέρα: ΤΟΖΕΡ-ΟΡΕΙΝΕΣ ΟΑΣΕΙΣ-ΑΜΜΟΛΟΦΟΥΣ ΟΥΝΓΚΙΣΜΕΛ-ΝΕΦΤΑ-ΤΟΖΕΡ 



Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τις 

ορεινές οάσεις. Επιβίβαση σε 4 επί 4, και συνεχίζουμε στις 

ορεινές οάσεις  Τσεμπίκα, Ταμέρζα και Ουνγκισμέλ όπου  

βρίσκεται το στούντιο που γυρίστηκε η ταινία ο πόλεμος των 

άστρων, επίσκεψη στο πανέρι της όασης της Νέφτα. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο της Τοζέρ θα έχετε περιορισμένο χρόνο για 

χαλάρωση και στη συνέχεια μετά το δείπνο επίσκεψη του 

λαογραφικού μουσείου Νταρ Σαριέτ Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.   

 
5

Η
  μέρα: ΤΟΖΕΡ-ΣΟΤ ΕΛ ΤΖΕΡΙΝΤ-ΚΙΜΠΙΛΗ-ΝΤΟΥΖ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Επίσκεψη της μεγαλύτερης όασης της Τυνησίας και καθώς τη διασχίζουμε, 

θα αισθανθούμε την ατμόσφαιρα της όασης και την δροσιά της. Επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο της όασης 

όπου θα δούμε ζώα της ερήμου. Η διαδρομή αυτή προαιρετικά μπορεί να γίνει με Παϊτόνια. Περιήγηση 

στην πόλη του Τοζέρ με την ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική της και την αγορά της. Αναχώρηση 

για την Ντουζ, που είναι η πόρτα της ερήμου, διασχίζοντας την αλμυρή λίμνη του Σοτ Ελ Τζερίντ που η 

επιφάνεια της είναι καλυμμένη από αλάτι, όπου ιδιαίτερα μετά τη βροχή έχουμε την αίσθηση πως 

βρισκόμαστε σε παγετώνα και στην περιοχή αυτή συναντάμε και το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού και 

επίσης το Στο Ελ Τζερίντ βρίσκουμε και τα περίφημα τριαντάφυλλα της ερήμου. Σύντομη στάση για 

φωτογραφίες. Στη συνέχεια περνώντας από την Κιμπίλη με την όαση της, φθάνουμε στην επόμενη 

πανέμορφη όαση της Ντουζ. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας, το οποίο βρίσκεται δίπλα  στους 

αμμόλοφους και πριν τη δύση του ηλίου θα κάνουμε τη βόλτα στους αμμόλοφους της Σαχάρας με 

καμήλες για να απολαύσουμε  τη μοναδικότητα, τη μεγαλοπρέπεια και την απεραντοσύνη της Σαχάρας. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 
6

Η 
μέρα: ΝΤΟΥΖ-ΜΑΤΜΑΤΑ-ΕΛ ΤΖΕΜ-ΜΟΝΑΣΤΙΡ-ΣΟΥΣ-ΠΟΡΤ ΕΛ ΚΑΝΤΑΟΥΙ- ΧΑΜΜΑΜΕΤ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας.  Νωρίς το πρωί αναχώρηση για το βορρά  με επίσκεψη στα  Ματμάτα χωριό 

Βερβερίνικο, μέσα σε ένα σεληνιακό τοπίο, χτισμένο σε 

ένα λόφο με τις περίφημες κατοικίες των Τρογλοβιτών, 

όπου θα επισκεφθούμε και μια τυπική κατοικία τους. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το  Ρωμαϊκό 

αμφιθέατρο του Ελ Τζεμ. Αναχώρηση για το Μοναστίρ. 

Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε το Μοναστίρ, 

πανεπιστημιούπολη και γενέτειρα του επί χρόνια 

προέδρου της Τυνησίας  Μπουργκίμπα και  επίσκεψη 

στο μαυσωλείο του.  Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας 

διασχίζοντας τους ατέλειωτους ελαιώνες, άφιξη στην Σους. Σύντομη στάση στο κέντρο της πόλης και 

ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο φημισμένο Θέρετρο του 

Πορτ ελ Καντάουι με την χαρακτηριστική μαρίνα του και την πανέμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Χαμμαμέτ. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 
7

Η
  μέρα: ΧΑΜΜΑΜΕΤ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για να εξερευνήσετε το Χαμμαμέτ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

Προαιρετικό δείπνο σε νυχτερινό κέντρο 1001 

νύχτες όπου θα απολαύσετε αναπαράσταση της 

ιστορίας της Σεχραζέντ και παραδοσιακούς 

χορούς. 

 

8
Η 

 μέρα: ΧΑΜΜΑΜΕΤ-ΤΥΝΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ 



 Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για μπάνιο και χαλάρωση.(check out: 12.00) Νωρίς το 

μεσημέρι περιήγηση της Χαμμαμέτ και μεταφορά στην 

Τύνιδα. Το μεσημέρι διασχίζοντας  τις κεντρικές λεωφόρους  

της Τύνιδας, θα επισκεφθούμε το χώρο όπου βρίσκεται το 

διοικητικό κέντρο της Τυνησίας και το Τέμενος Ζιτούνα και 

κατηφορίζοντας θα μπούμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της 

Τύνιδας. Αφού ολοκληρώσουμε την επίσκεψη μας στα 

σουκς, φθάνουμε στην πύλη της εισόδου της Μεδίνας. 

Μεταφορά στο γραφικό χωριό Σίντι Μπου Σάιντ με την 

ανδαλουσιάνικη αρχιτεκτονική του, την πανοραμική θέα του 

στη μεσόγειο και την όμορφη μαρίνα του. Θα έχουμε την 

ευκαιρία να απολαύσουμε σε ένα παραδοσιακό καφενέ ένα μοναδικό αραβικό καφέ ή τσάι μέντα. Στη 

συνέχεια θα μεταφερθούμε στο παραδοσιακό εστιατόριο la victoire για το αποχαιρετιστήριο δείπνο. 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Τύνιδας   για  τη  πτήση επιστροφής μας στην  Αθήνα.  

                                                                                                  

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                              615€ 

Τιμή σε μονόκλινο                                              755€ 

Παιδική τιμή (μέχρι 11 ετών)                           535€ 

Φόροι αεροδρομίων                                          195€ 

Πτήσεις ME THN AEGEAN AIRLINES 

Αναχώρηση :  Α3 734   Αθήνα – Τύνιδα     23.45 – 23.59   

Επιστροφή   : Α3 735   Τύνιδα  – Αθήνα    01.30 – 05.40    

                                                         

Περιλαμβάνονται: 

 Εφτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  
El MOURADI AFRICA  TUNIS 5*,  HOTEL RAS EL AIN TOZEUR  4*, MOURADI DOUZ 4*, LE ROYAL 

HAMMAMMET 5*  ή παρόμοια (standard δωμάτια ξενοδοχείου τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με 

πρόσθετο κρεβάτι, το μονόκλινο θα είναι δωμάτιο με μία κλίνη ή δίκλινο με χρήση ενός κρεβατιού). 

 Αεροπορικά εισιτήρια  Αθήνα – Τύνιδα – Αθήνα με την Aegean Airlines  

 (7) πρωϊνά και (6) επιλεγμένα γεύματα ή δείπνα στο ξενοδοχείο 

 Αποχαιρετιστήριο δείπνο στο εστιατόριο La Victoire με μενού 

 Τοπικός διπλωματούχος ξεναγός-αρχηγός 

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 

 Η εκδρομή στις ορεινές οάσεις  με τζιπ 4Χ4(υποχρεωτικά στη διάρκεια της εκδρομής η ζώνη ασφαλείας)  

 Βόλτα με  καμήλες στους αμμόλοφους της Σαχάρας 

 Μία βαλίτσα 23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά 

 Φ.Π.Α. 

 Ασφάλεια ταξιδιού  

Δεν  περιλαμβάνονται: 

 Προαιρετικά ένα επιπλέον δείπνο(30€) με παραδοσιακό δείπνο στο νυχτερινό κέντρο 1001 νύχτες όπου 

θα απολαύσετε αναπαράσταση της ιστορίας της Σεχραζέντ και παραδοσιακούς χορούς. 

 Φόροι αεροδρομίων ,δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία & φιλοδωρήματα :  195 ευρώ  

 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

 

 

 

 



 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 Για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου υπάρχει επιβάρυνση 

 Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση

σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

 Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος 

είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη από 70

140€. 

 Για την είσοδο στην Τυνησία χωρίς καραντίνα λόγω COVID χρειάζεται:

 

 Να είναι πλήρως εμβολιασμένοι οι ενήλικες (18+) με Τρίτη δόση και να έχουν περάσει 7 ημέρες 

από την τελευταία δόση, και 28 ημέρες από την τελευταία δόση Johnson

 Το πιστοποιητικό ανάρρωσης δεν αναγνωρίζεται.

 Τα παιδιά κάτω των 18 χρονών δεν χρειάζεται να είναι εμβολιασ

Rapid/PCR 

 

- Για τους μη εμβολιασμένους απαιτείτ

ταξιδέψουν. 

 

Για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου υπάρχει επιβάρυνση 30€ το άτομο. 

Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση

που θα πραγματοποιηθούν. 

τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος 

είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€. Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια από 120

Για την είσοδο στην Τυνησία χωρίς καραντίνα λόγω COVID χρειάζεται:

ρως εμβολιασμένοι οι ενήλικες (18+) με Τρίτη δόση και να έχουν περάσει 7 ημέρες 

από την τελευταία δόση, και 28 ημέρες από την τελευταία δόση Johnson 

Το πιστοποιητικό ανάρρωσης δεν αναγνωρίζεται. 

Τα παιδιά κάτω των 18 χρονών δεν χρειάζεται να είναι εμβολιασμένοι και δεν χρειάζονται κάποιο 

μη εμβολιασμένους απαιτείται ΤΕΣΤ και 5 ημέρες καραντίνα, άρα 

 

Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση  να αλλάξει η 

τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος 

Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια από 120€ έως 

Για την είσοδο στην Τυνησία χωρίς καραντίνα λόγω COVID χρειάζεται: 

ρως εμβολιασμένοι οι ενήλικες (18+) με Τρίτη δόση και να έχουν περάσει 7 ημέρες 

 

μένοι και δεν χρειάζονται κάποιο 

ΤΕΣΤ και 5 ημέρες καραντίνα, άρα δεν είναι δυνατόν να 



 

 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ 

 Παραδουνάβια Χωριά,

 

Αναχωρήσεις  :     10, 17, 24 , 31 

                                 07, 15, 22 , 29 

                                        

 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ   - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Συγκέντρωση στο πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση 
Βιέννη, Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Άφιξη και 
πόλης. Πανέμορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε 
χαμηλούς λόφους και αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο 
κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 χρόνια έχ
Κοινοβουλίου, τη Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, το Πύργο 
των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ.
μας. Χρόνος στη διάθεση σας  για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα ωραία καταστήματα και την 
μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ,. όπου θα 
επισκεφθούμε το μητροπολιτικό ναό της πόλης, που ήταν μέχρι το 1976 από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Στο 
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ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ  – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 

 

Παραδουνάβια Χωριά,   Τσέσκυ Κρούμλωφ  

, 31   Ιουλίου   ’22    

9  Αυγούστου   ‘22 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  

το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την «πόλη της μουσικής», πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη 
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Άφιξη και 

πόλης. Πανέμορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε 
χαμηλούς λόφους και αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο 
κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα  δούμε  το εντυπωσιακό κτίριο του 
Κοινοβουλίου, τη Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, το Πύργο 
των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Μεταφορά  και τακτοποίηση σ
μας. Χρόνος στη διάθεση σας  για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα ωραία καταστήματα και την 
μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό. Διανυκτέρευση. 

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ,. όπου θα 
επισκεφθούμε το μητροπολιτικό ναό της πόλης, που ήταν μέχρι το 1976 από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Στο 

Μητροπόλεως 26-28, (8ος όρ. ) 
Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 
Φαξ: 210 3315623 – 4 
Email: info@grefis.gr  

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - 7ημ.  

 
 

πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη 
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Άφιξη και ξενάγηση 

πόλης. Πανέμορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε 
χαμηλούς λόφους και αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο 

ουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα  δούμε  το εντυπωσιακό κτίριο του 
Κοινοβουλίου, τη Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, το Πύργο 

εταφορά  και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Χρόνος στη διάθεση σας  για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα ωραία καταστήματα και την 
μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό. Διανυκτέρευση.  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ,. όπου θα 
επισκεφθούμε το μητροπολιτικό ναό της πόλης, που ήταν μέχρι το 1976 από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Στο 



παραδοσιακό Σέντεντρε, θα επισκεφθούμε το Μουσείο της γλύπτριας Μαργκίτ  Κόβατς και τη μικρή ορθόδοξη 
εκκλησία του 1752, χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Μάγιερ-Χόφερ. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στο χωριό των 
Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγ. Ανδρέας, με την   εκκλησία του Αγίου 
Στεφάνου και  τους βασιλικούς τάφους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα:  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΠΡΑΓΑ   
Πρωινό στο ξενοδοχείο  και αναχώρηση για την Πράγα. Καθ’ οδών θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας την Μπρατισλάβα, με τη παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο 
παρελθόν, καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν 
σε καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, 
όπως το κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το 
Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη 
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική 
Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα της Τσεχίας την 
παραμυθένια Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Διανυκτέρευση.  
 

4η μέρα: ΠΡΑΓΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή περιήγηση της πόλης θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο κάστρο της Ευρώπης 
την Καστρούπολη Χρατσάνι, που απλώνεται πάνω στο βράχο της Μάλα Στράνα, με τον επιβλητικό  Ναό του Αγίου 
Βίτου. Θα κατηφορίσουμε στη γειτονιά των Αλχημιστών όπου βρίσκεται και το σπίτι που του Φράνγκ Κάφκα και θα 
περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά της πόλης για να δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, το Δημαρχείο, την 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου και την πέτρινη γέφυρα του Κάρολου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
 

5η μέρα: ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΦ – ΒΙΕΝΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βιέννη. Καθ 
οδών θα επισκεφτούμε την περιοχή των κάστρων της 
Βοημίας και ιδιαίτερα στη πόλη – κάστρο Τσέσκε 
Κρούμλωφ. Ο αυθεντικός χαρακτήρας και ο πλούτος των 
μνημείων της έκαναν την Unesco  να την συμπεριλάβει στον 
κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής  Κληρονομιάς. Στη 
περιπατητική μας περιήγηση  θα δούμε τα φρούρια και τα 
μοναστήρια αυτής της θεαματικής πόλης, θα περπατήσουμε 
στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια της, με την μεσαιωνική 
ατμόσφαιρα. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα 
της Αυστρίας  τη Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Μπορείτε να περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο της πόλης να 
κάνετε αγορές στα κομψά καταστήματα του Γκράμπεν και 
της Κέρτνερστράσε, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες 
ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της  

                                                                                                   
Φλάισμαρκτ και να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των  
 

Αψβούργων στο Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ και στο Μουσείο Καλών Τεχνών. Διανυκτέρευση.  
 
6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας περιήγηση  θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, 
το πασίγνωστο Σέμπρουν, κατοικία της Μαρία Θηρεσία, και θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Θα δούμε το 
ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να 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 Τάματος, τη Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα 
περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Ελεύθεροι να περπατήσουμε στην 
Κέρτνερστράσσε, να απολαύσουμε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και 
διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN CAFÉ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και  απόγευμα  
ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 

7η μέρα:   BIENNH  - ΑΘΗΝΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και  ημέρα  ελεύθερη  στη διάθεσή σας .Μπορείτε να περπατήσετε στα τεράστια 
καταπράσινα πάρκα στο κέντρο της πόλης , να θαυμάσετε επιβλητικά παλάτια  σημαντικά μουσεία με εξαιρετικά 
έργα τέχνης , να δοκιμάσετε  τα υπέροχα γλυκά σε ένα από τα ιστορικά καφέ ή τα ζαχαροπλαστεία της. Αργά το 
απόγευμα  μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.   
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

                                        

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                     545€ 

Τιμή σε μονόκλινο                                     725€ 

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)                  495€ 

          Φόροι αεροδρομίων,                              215€ 
            επίναυλος καυσίμων & δημοτικοί φόροι    

 

 
    

   Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  Αθήνα – Βιέννη  – Αθήνα με την Austrian Airlines.    
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 
 Διαμονή σε  επιλεγμένα  ξενοδοχεία  4*. (hotel Danubius  Arena or Danubius  city center Budapest , Hotel 

Boltzmann Vienna, Hotel Holiday Inn Prague  ή παρόμοια).  
 Πρωινό καθημερινά.  
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
 Έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας. 
 Τοπικοί  ξεναγοί Βουδαπέστη και  Πράγα . 
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
 Μια  βαλίτσα  23 κιλά  
 Μια  χειραποσκευή 8 κιλά 
 Φ.Π.Α. 

 



 

   Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων  και επίναυλος καυσίμων

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 

 

Πτήσεις  

Αναχώρηση :   ΟS 804     Αθήνα – Βιέννη
Επιστροφή   :   OS 803    Βιέννη – Αθήνα  
 
 
 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 

 
  Απευθείας πτήσεις για Βιέννη

στις καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες του ταξιδιού να είναι 

 Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με γνώσεις και διάθεση για 

προτάσεις ( αξιοθέατα , διασκέδαση , φαγητό ) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

 Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

σας. 

 Πλούσιο πρόγραμμα value 

σημαντικότερες πρωτεύουσες της Κεντρικής Ευρώπης

οικονομικότερη τιμή της αγοράς

κάθε μέρος που επισκέπτεστε, και διαμόρφωση των αποστάσεων 

έτσι ώστε να έχετε ένα άνετο ταξίδι.  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να 
παραλειφθεί καμία επίσκεψη. 

επίναυλος καυσίμων(215 €)   

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

ιέννη   06.40    07.55  
    22.05    01.10       

 

για Βιέννη με την ασφάλεια και την ποιότητα της 

τις καλύτερες ώρες, ώστε οι ημέρες του ταξιδιού να είναι υπερπλήρεις

καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με γνώσεις και διάθεση για 

προτάσεις ( αξιοθέατα , διασκέδαση , φαγητό ) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο.

λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

value for money για ένα ταξίδι στις 

σημαντικότερες πρωτεύουσες της Κεντρικής Ευρώπης στην μακράν 

οικονομικότερη τιμή της αγοράς, με επαρκή χρόνο γνωριμίας με 

κάθε μέρος που επισκέπτεστε, και διαμόρφωση των αποστάσεων 

έτσι ώστε να έχετε ένα άνετο ταξίδι.   

σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να 

 

 

 

με την ασφάλεια και την ποιότητα της Αustrian Airlines 

υπερπλήρεις.  

καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με γνώσεις και διάθεση για 

προτάσεις ( αξιοθέατα , διασκέδαση , φαγητό ) που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο. 

λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

αξίδι στις 

μακράν 

, με επαρκή χρόνο γνωριμίας με 

κάθε μέρος που επισκέπτεστε, και διαμόρφωση των αποστάσεων 

σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να 



 
               Μητροπόλεως 26-28, (8

ος
 όρ. ) 

               Αθήνα 105 63 

               Τηλέφωνο: 210 3315621 

               Φαξ: 210 3315623 – 4 

               Email: info@grefis.gr  

 

ΓΥΡΟΣ  ΣΙΚΕΛΙΑΣ  6ημ. 

 
 

Κατάνια,  Ακράγαντας , Τραπάνι, Έριτσε , Παλέρμο - Μονρεάλε, 

 Κεφαλού , Ταορμίνα, Συρρακούσες – Ορτυγία, Αίτνα    

 

Αναχωρήσεις: 12, 19, 26 Ιουλίου 22 

                           02, 09, 16, 23 Αυγούστου ’22  
                                                
 

 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΚΑΤΑΝΙΑ – ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ    

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος   και πτήση για την Κατάνια . Άφιξη και αναχώρηση για τον 

Ακράγαντα (Αγκριτζέντο), μία από τις πλουσιότερες και επιφανέστερες ελληνικές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα:  ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ(ξενάγηση) –  ΕΡΙΤΣΕ  -  ΤΡΑΠΑΝΙ  -   ΠΑΛΕΡΜΟ   

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά  Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στον εκπληκτικό  αρχαιολογικό 

χώρο της «Κοιλάδας των Ναών», θα δούμε τον Ναό της  Λακινίας  Ήρας και θα συνεχίσουμε με τον 

καλοδιατηρημένο Ναό της Ομόνοιας, του Ηρακλή του Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων και του Ηφαίστου. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική καστρούπολη Έριτσε (Ερικία), κτισμένη στην κορυφή ενός απόκρημνου 

βράχου στο δυτικότερο σημείο του νησιού με εκπληκτική θέα από την μία πλευρά προς το Τυρρηνικό Πέλαγος, και 



από την άλλη το Τράπανι με τις αλυκές  και τα νησάκια της Εγάδης. Αργά το απόγευμα άφιξη  στην πρωτεύουσα και 

διοικητική έδρα της αυτόνομης περιοχής της Σικελίας: το Παλέρμο, στους πρόποδες του βουνού Πελεγκρίνο. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΜΟΝΡΕΑΛΕ 

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον λόφο του Μονρεάλε, όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός 

Ναός (6.000 τ.μ.) με τα θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Επιστροφή στο Παλέρμο. Η περιήγησή μας θα 

αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι –έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου της–, 

και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της 

Γερουσίας, την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά ψηφιδωτά, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία 

με το Πολυθέαμα Γαριβάλδη. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

 

4η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΚΕΦΑΛΟΥ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ – ΚΑΤΑΝΙΑ  

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πανέμορφη και κοσμοπολίτικη Ταορμίνα (Ταυρομένιον), με 

θέα το Ιόνιο. Καθ οδών θα επισκεφθούμε τη γραφικότατη Κεφαλού, με την γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον 

Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), και τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Νωρίς το μεσημέρι άφιξη στην Ταορμίνα, τόπος 

καλλιτεχνών, μποέμ και συγγραφέων, τόπος έμπνευσης και ρεμβασμού, η αρχαία αποικία των Ναξίων ασκεί 

ακαταμάχητη έλξη στον επισκέπτη. Περνώντας την Πόρτα Μεσίνα, θα δούμε το Παλάτσο Κορβάια, που αποτέλεσε 

έδρα του πρώτου Σικελικού Κοινοβουλίου (1410), το αρχαίο ελληνικό θέατρο, με πανοραμική θέα στη θάλασσα και 

την Αίτνα, και διαμέσου της Κόρσο Ουμπέρτο, θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Πιάτσα Νόβε Απρίλε με την 

εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου και τον Πύργο του Ρολογιού. Αργά το απόγευμα 

άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην  Κατάνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

Διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΟΡΤΥΓΙΑ (ξενάγηση)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τις Συρακούσες.  Ξενάγηση στο 

αρχαιολογικό πάρκο της Νεάπολης, όπου θα δούμε τον Βωμό του Ιέρωνα, το «Αφτί 

του Διονύσου» στα Λατομεία του Παραδείσου, το αρχαίο θέατρο, το Νυμφαίο και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο. 

Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που βρίσκεται πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου θα 

θαυμάσουμε τον Ναό του Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό –

μετατροπή του αρχαίου Ναού της Αθηνάς σε χριστιανική εκκλησία–, τη Βασιλική της Σάντα Λουτσία με τον 

αριστούργημα του Καραβάτζιο «Η ταφή της Σάντα Λουτσία», και θα καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας με 

τους παπύρους μέσα στο νερό. Χρόνος ελεύθερος.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. 

Διανυκτέρευση.  

 

6η μέρα:   ΚΑΤΑΝΙΑ(ξενάγηση) - AITNA  - ΑΘΗΝΑ   

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πανοραμική περιήγηση στην πόλη της Κατάνιας, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Σικελία 

μετά το Παλέρμο, στις ανατολικές ακτές του νησιού στο Ιόνιο Πέλαγος. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε την 

Piazza del Duomo ή αλλιώς  το Σιντριβάνι  του Ελέφαντα, ένα γλυπτό από μαύρη λάβα της Αίτνας, τον Καθεδρικός  

ναός  της Αγίας Αγάθης, πολιούχος της πόλη και  το Castello Ursinο του 13ου αι. που στεγάζει το μουσείο Civico.  

Αναχώρηση για την Αίτνα, το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη (3.350 μ.). Χρόνος 

ελεύθερος ως την ώρα που θα  μεταφερθούμε  στο αεροδρόμιο της Κατάνια για την  πτήση  της επιστροφής στην 

Αθήνα.   

                                                                                         
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                                             645€                                                             

Τιμή σε μονόκλινο                                                                             780€ 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, check points      205€                   

 
 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Κατάνια – Αθήνα με την  Aegean Airlines  

 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 



 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(Hotel Della Valle Αgrigento, Hotel Ibis Style President Palermo, Hotel Katane 

Palace στην Κατάνια).  

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά.   

 Ένα δείπνο στο ξενοδοχείο του Ακράγαντα την 1
η
 μέρα.    

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 

 Tοπικοί ξεναγοί στον αρχαιολογικό χώρο των Συρακουσών & του Ακράγαντα.  

 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

 Φ.Π.Α. 

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά  

 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά  
 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων,επίναυλος καυσίμων, check points  (205€).   

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων τo άτομο τη βραδιά (2€).  

 

 Σημειώσεις: 

Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να γίνει, χωρίς να παραλειφθεί 

καμία επίσκεψη. 

Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις, το 

επιπλέον κόστος για  την Θεσσαλονίκη  είναι 75€-95€, για τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ελλάδας 145€ - 165€ και 

παντα ανάλογα τη διαθεσιμότητα. 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

A3 672  ΑΘΗΝΑ  - ΚΑΤΑΝΙΑ   17.40  -   18.25   

A3 673  ΚΑΤΑΝΙΑ -ΑΘΗΝΑ     19.25  -   21.55  

 

 
 
 



             ΛΕΤΟΝΙΑ 

               7 ημέρες + 1 ημ

 Τα καλύτερα ¨κρυμμένα¨ μυστικά της  Ευρώπης 
« με διαμονή σε ξενοδοχεία στο κέντρο των πόλεων 

Αναχωρήσεις  :       11, 25         

                                   02, 16, 30   Ιουλίου 

                                   06 , 13, 20  Αυγούστου  ‘22    
 

1η ημέρα:  ΑΘΗΝΑ  -  ΡΙΓΑ – ΠΑΡΝΟΥ (190 χλμ) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρίγα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και  ανα

Πάρνου που βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο της  Ρίγας  στη Βαλτική θάλασσα. Είναι ένα διάσημο θέρετρο για 

καλοκαιρινές διακοπές με πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια και μεγάλες παραλίες καθώς επίσης και  ένα γραφικό  

ιστορικό κέντρο. Χρόνος ελεύθερος και ακολουθεί μεταφορά στη παραμυθένια πρωτεύουσα της Βαλτικής το 

Ταλλίν. Τακτοποίηση στα  δωμάτια .  Διανυκτέρευση.

 

2η ημέρα:  ΤΑΛΛΙΝ (ξενάγηση)  (μίνι κρουαζιέρα  στο  Ελσίνκι & επίσκεψη πόλης  προαιρετικά)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Η ξενάγηση  μας αρχίζει με την  παλιά  μεσαιωνική  πόλη,  καμάρι  του Ταλίν με τα 

πλακόστρωτα σοκάκια, τις  λάμπες πετρελαίου, τις μεγαλοπρεπείς γοτθικές εκκλησίες και τους  ωραίους  

πυργίσκους. Από την ΟΥΝΕΣΚΟ  έχει ανακηρυχθεί 

πανέμορφη κεντρική πλατεία της πόλης με τα πολύχρωμα σπίτια των παλιών εμπόρων θα μας  ενθουσιάσει. Θα  

έχουμε την ευκαιρία επισκεφτούμε τον  καθεδρικό ναό του Αλεξάντερ  Νιέφσκυ σε ένα τυπικό ρωσικό 

αναβίωσης μεταξύ του 1894 και του 1900, κατά την περίοδο που η χώρα ήταν μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. 

Στη συνέχεια μεταφορά στο λόφο Τομπέα για να  επισκεφτούμε  το μεσαιωνικό Καθεδρικό Ναό της Παρθένου 

Μαρίας, χτισμένος το 13o αιώνα που αποτελούσ

από τους οποίους είναι θαμμένοι  

 

           Μητροπόλεως 26

 

Χώρες  Βαλτικής  

ΛΕΤΟΝΙΑ – ΕΣΘΟΝΙΑ  -  ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

7 ημέρες + 1 ημ. «δώρο»    

τερα ¨κρυμμένα¨ μυστικά της  Ευρώπης 
« με διαμονή σε ξενοδοχεία στο κέντρο των πόλεων της αλυσίδας RADISSON »

 

 

       Ιουνίου         ‘22 

02, 16, 30   Ιουλίου         ‘22 

06 , 13, 20  Αυγούστου  ‘22                                

ΠΑΡΝΟΥ (190 χλμ) - ΤΑΛΛΙΝ  (128 χλμ.)  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρίγα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και  ανα

Πάρνου που βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο της  Ρίγας  στη Βαλτική θάλασσα. Είναι ένα διάσημο θέρετρο για 

καλοκαιρινές διακοπές με πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια και μεγάλες παραλίες καθώς επίσης και  ένα γραφικό  

ς και ακολουθεί μεταφορά στη παραμυθένια πρωτεύουσα της Βαλτικής το 

Ταλλίν. Τακτοποίηση στα  δωμάτια .  Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα:  ΤΑΛΛΙΝ (ξενάγηση)  (μίνι κρουαζιέρα  στο  Ελσίνκι & επίσκεψη πόλης  προαιρετικά)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Η ξενάγηση  μας αρχίζει με την  παλιά  μεσαιωνική  πόλη,  καμάρι  του Ταλίν με τα 

πλακόστρωτα σοκάκια, τις  λάμπες πετρελαίου, τις μεγαλοπρεπείς γοτθικές εκκλησίες και τους  ωραίους  

πυργίσκους. Από την ΟΥΝΕΣΚΟ  έχει ανακηρυχθεί  πόλη /μνημείο  παγκόσμιας  πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 

πανέμορφη κεντρική πλατεία της πόλης με τα πολύχρωμα σπίτια των παλιών εμπόρων θα μας  ενθουσιάσει. Θα  

έχουμε την ευκαιρία επισκεφτούμε τον  καθεδρικό ναό του Αλεξάντερ  Νιέφσκυ σε ένα τυπικό ρωσικό 

αναβίωσης μεταξύ του 1894 και του 1900, κατά την περίοδο που η χώρα ήταν μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. 

Στη συνέχεια μεταφορά στο λόφο Τομπέα για να  επισκεφτούμε  το μεσαιωνικό Καθεδρικό Ναό της Παρθένου 

Μαρίας, χτισμένος το 13o αιώνα που αποτελούσε  την εκκλησία  της εσθονικής ελίτ των Γερμανών ευγενών, πολλοί 

Μητροπόλεως 26-28, (8
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 όρφ. ) 

Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr  

ΘΟΥΑΝΙΑ 

. «δώρο»     

τερα ¨κρυμμένα¨ μυστικά της  Ευρώπης  
ης αλυσίδας RADISSON » 

                             

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρίγα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και  αναχώρηση για  το 

Πάρνου που βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο της  Ρίγας  στη Βαλτική θάλασσα. Είναι ένα διάσημο θέρετρο για 

καλοκαιρινές διακοπές με πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια και μεγάλες παραλίες καθώς επίσης και  ένα γραφικό  

ς και ακολουθεί μεταφορά στη παραμυθένια πρωτεύουσα της Βαλτικής το 

2η ημέρα:  ΤΑΛΛΙΝ (ξενάγηση)  (μίνι κρουαζιέρα  στο  Ελσίνκι & επίσκεψη πόλης  προαιρετικά)   

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Η ξενάγηση  μας αρχίζει με την  παλιά  μεσαιωνική  πόλη,  καμάρι  του Ταλίν με τα 

πλακόστρωτα σοκάκια, τις  λάμπες πετρελαίου, τις μεγαλοπρεπείς γοτθικές εκκλησίες και τους  ωραίους  

πόλη /μνημείο  παγκόσμιας  πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 

πανέμορφη κεντρική πλατεία της πόλης με τα πολύχρωμα σπίτια των παλιών εμπόρων θα μας  ενθουσιάσει. Θα  

έχουμε την ευκαιρία επισκεφτούμε τον  καθεδρικό ναό του Αλεξάντερ  Νιέφσκυ σε ένα τυπικό ρωσικό στυλ 

αναβίωσης μεταξύ του 1894 και του 1900, κατά την περίοδο που η χώρα ήταν μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. 

Στη συνέχεια μεταφορά στο λόφο Τομπέα για να  επισκεφτούμε  το μεσαιωνικό Καθεδρικό Ναό της Παρθένου 

ε  την εκκλησία  της εσθονικής ελίτ των Γερμανών ευγενών, πολλοί 



στο εσωτερικό της. Από το λόφο αυτό θα  μπορέσουμε να απολαύσουμε  μια εκπληκτική θέα  της  πόλης. Στην 

συνέχεια Θα επισκεφτούμε το πάρκο Kadriorg, αφιερωμέν

τη λίμνη των κύκνων. Θα δούμε επίσης τα ερείπια του μοναστηριού της Πιρίτα , αφιερωμένο στην Αγία Βιργινία.  

Υπόλοιπο ημέρας  ελεύθερο να περιπλανηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια και να απολαύσετε τη μπύ

κελάρι.( Για  όσους  επιθυμούν  μπορούν προαιρετικά να συμμετάσχουν σε  κρουαζιέρα (διάρκεια ταξιδιού 2 ώρες 

Ταλλίν – Ελσίνκι)  και επίσκεψη στο Ελσίνκι 

περιήγησης   της  πόλης  για να δούμε το προεδρικό μέγαρο και την υπαίθρια αγορά στο λιμάνι, τον ορθόδοξο ναό 

Ουσπένσκι, την πλατεία της γερουσίας με τον καθεδρικό του Αγίου Νικολάου, το Ολυμπιακό Στάδιο, το κτίριο της 

Όπερας, τα ναυπηγεία, το μνημείο του συνθέτη Συμπέλιους, και  τη

Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα:  ΤΑΛΛΙΝ – ΤΑΡΤΟΥ - ΡΙΓΑ  (183 χλμ + 245 χλμ)                                                                                                    

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την αρχαιό

πόλη της Εσθονίας που αποτελεί  το πνευματικό και 

πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Στο Τάρτου βρίσκεται το εθνικό 

μουσείο της χώρας και αποτελεί την έδρα του παλαιότερου 

πανεπιστήμιου της Εσθονίας. Τα ξύλινα σπίτια του 19ου 

αιώνα και τα αρχοντικά δίνουν ένα ξεχωριστό  αέρα στην 

πόλη. Θα  επισκεφτούμε την πλατεία  του Δημαρχείου που 

χρονολογείτε από τον 19ο αιώνα  και την παλιά πόλη με τα  

γραφικά  δρομάκια και  την αναστηλωμένη εκκλησία του 

Αγίου Ιωάννη που είναι διακοσμημένη με  αγαλματίδια από 

τερακότα . θα μεταφερθούμε επίσης  στο λόφο Ντομ που 

υπάρχει ένα ρομαντικό πάρκο με τις  μικρές γέφυρες του αγγέλου και του διαβόλου. Αναχώρηση  για  τη  

«βασίλισσα  της  Βαλτικής» τη Ρίγα. Μεταφορά  στο  ξενοδοχείο μας. Χρόνος  ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 

την πόλη.  Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα:  ΡΙΓΑ  (ξενάγηση ) – ΚΑΣΤΡΟ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥΡΑΙΝΤΑ / ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ (50 χλμ) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο   και ξεκινάμε για τη ξενάγηση μας. Η πρωτεύουσα της Λετονίας υπήρξε η τρίτη 

βιομηχανική πόλη της Ρωσίας μετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Γνώρισε μεγάλη άνθηση μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα από τα κυριότερα αξιοθέατά της είναι η Παλιά Πόλη. Περνώντας

δρομάκια, πλαισιωμένα από μεσαιωνικά και ιστορικά κτίσματα, θα επισκεφθούμε τις όχθες του ποταμού 

Νταούγκαβα που διασχίζει την πόλη, τον Καθεδρικό όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά όργανα 

της Ευρώπης με 6.768 αυλούς, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου και του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου. 

μέσα από αριστοκρατικές γειτονιές θα θαυμάσουμε αριστουργήματα της αρτ νουβό αρχιτεκτονικής, 

πύργους μεσαιωνικών κτιρίων να ξεπροβάλλουν πάνω από κεραμοσκεπές, καταπράσινα πάρκα και 

φροντισμένες πλατείες, ανακαλύπτοντας κανείς το γοητευτικό 

πρόσωπο της σύγχρονης  πρωτεύουσας  της  Λετονίας. 

Αναχώρηση για τη Σιγκούλντα μια μικρή πόλη 

βορειοανατολικά της Ρίγας, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη 

φυσική ομορφιά, στην κοιλάδα του ποταμού Γκάουγι

Είναι ίσως η πιο τουριστική πόλη της Λετονίας και μαζί 

με το εθνικό πάρκο Γκάουτζα, συχνά αποκαλείται ως 

“Ελβετία της Λετονίας”, χάρη στις ομοιότητες που 

παρουσιάζει το τοπίο.  Ένα από τα εντυπωσιακότερα 

αξιοθέατα της περιοχής   είναι  το κάστρο των ιππ

Τουράιντα, στην κοιλάδα του ποταμού Γκάουγια, σε 

υψόμετρο 80 μέτρων. Το όνομά του σημαίνει “Κήπος του Θεού” και 

χτίστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου της Ρίγας, στη θέση του προγενέστερου ξύλινου κάστρου 

Λίβς. Στις εγκαταστάσεις του κάστρου φ

αντικατοπτρίζουν την ιστορία της περιοχής, από τον 11ο αιώνα  . Επιστροφή στη Ρίγα. 

ελεύθερο  για να περιπλανηθείτε στους κομψούς εμπορικούς δρόμους του κέντρου. Εναλλακτικά προτείνουμε 

προαιρετική επίσκεψη στο Latvian Ethnographic

μεγαλύτερα «ανοιχτά» μουσεία της Ευρώπης.

 

 

 

στο εσωτερικό της. Από το λόφο αυτό θα  μπορέσουμε να απολαύσουμε  μια εκπληκτική θέα  της  πόλης. Στην 

συνέχεια Θα επισκεφτούμε το πάρκο Kadriorg, αφιερωμένο στην τσαρίνα Αικατερίνη, με τα υπέροχα λουλούδια και 

τη λίμνη των κύκνων. Θα δούμε επίσης τα ερείπια του μοναστηριού της Πιρίτα , αφιερωμένο στην Αγία Βιργινία.  

Υπόλοιπο ημέρας  ελεύθερο να περιπλανηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια και να απολαύσετε τη μπύ

κελάρι.( Για  όσους  επιθυμούν  μπορούν προαιρετικά να συμμετάσχουν σε  κρουαζιέρα (διάρκεια ταξιδιού 2 ώρες 

Ελσίνκι)  και επίσκεψη στο Ελσίνκι – πρωτεύουσα της  Φιλανδίας  όπου θα  έχουμε  τη δυνατότητα  

α να δούμε το προεδρικό μέγαρο και την υπαίθρια αγορά στο λιμάνι, τον ορθόδοξο ναό 

Ουσπένσκι, την πλατεία της γερουσίας με τον καθεδρικό του Αγίου Νικολάου, το Ολυμπιακό Στάδιο, το κτίριο της 

Όπερας, τα ναυπηγεία, το μνημείο του συνθέτη Συμπέλιους, και  την περίφημη εκκλησία των βράχων).  

ΡΙΓΑ  (183 χλμ + 245 χλμ)                                                                                                    

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την αρχαιότερη 

πόλη της Εσθονίας που αποτελεί  το πνευματικό και 

πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Στο Τάρτου βρίσκεται το εθνικό 

μουσείο της χώρας και αποτελεί την έδρα του παλαιότερου 

πανεπιστήμιου της Εσθονίας. Τα ξύλινα σπίτια του 19ου 

ένα ξεχωριστό  αέρα στην 

Θα  επισκεφτούμε την πλατεία  του Δημαρχείου που 

χρονολογείτε από τον 19ο αιώνα  και την παλιά πόλη με τα  

γραφικά  δρομάκια και  την αναστηλωμένη εκκλησία του 

Αγίου Ιωάννη που είναι διακοσμημένη με  αγαλματίδια από 

. θα μεταφερθούμε επίσης  στο λόφο Ντομ που 

υπάρχει ένα ρομαντικό πάρκο με τις  μικρές γέφυρες του αγγέλου και του διαβόλου. Αναχώρηση  για  τη  

«βασίλισσα  της  Βαλτικής» τη Ρίγα. Μεταφορά  στο  ξενοδοχείο μας. Χρόνος  ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 

ΚΑΣΤΡΟ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥΡΑΙΝΤΑ / ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ (50 χλμ)  

εκινάμε για τη ξενάγηση μας. Η πρωτεύουσα της Λετονίας υπήρξε η τρίτη 

βιομηχανική πόλη της Ρωσίας μετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Γνώρισε μεγάλη άνθηση μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα από τα κυριότερα αξιοθέατά της είναι η Παλιά Πόλη. Περνώντας

δρομάκια, πλαισιωμένα από μεσαιωνικά και ιστορικά κτίσματα, θα επισκεφθούμε τις όχθες του ποταμού 

Νταούγκαβα που διασχίζει την πόλη, τον Καθεδρικό όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά όργανα 

ην εκκλησία του Αγίου Πέτρου και του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου. 

μέσα από αριστοκρατικές γειτονιές θα θαυμάσουμε αριστουργήματα της αρτ νουβό αρχιτεκτονικής, 

πύργους μεσαιωνικών κτιρίων να ξεπροβάλλουν πάνω από κεραμοσκεπές, καταπράσινα πάρκα και 

φροντισμένες πλατείες, ανακαλύπτοντας κανείς το γοητευτικό 

πρόσωπο της σύγχρονης  πρωτεύουσας  της  Λετονίας. 

Αναχώρηση για τη Σιγκούλντα μια μικρή πόλη 

βορειοανατολικά της Ρίγας, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη 

φυσική ομορφιά, στην κοιλάδα του ποταμού Γκάουγια. 

Είναι ίσως η πιο τουριστική πόλη της Λετονίας και μαζί 

με το εθνικό πάρκο Γκάουτζα, συχνά αποκαλείται ως 

“Ελβετία της Λετονίας”, χάρη στις ομοιότητες που 

παρουσιάζει το τοπίο.  Ένα από τα εντυπωσιακότερα 

αξιοθέατα της περιοχής   είναι  το κάστρο των ιπποτών 

Τουράιντα, στην κοιλάδα του ποταμού Γκάουγια, σε 

υψόμετρο 80 μέτρων. Το όνομά του σημαίνει “Κήπος του Θεού” και 

χτίστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου της Ρίγας, στη θέση του προγενέστερου ξύλινου κάστρου 

Λίβς. Στις εγκαταστάσεις του κάστρου φιλοξενείται ένα πολυδιάστατο μουσείο με εκθέματα που 

αντικατοπτρίζουν την ιστορία της περιοχής, από τον 11ο αιώνα  . Επιστροφή στη Ρίγα. 

ελεύθερο  για να περιπλανηθείτε στους κομψούς εμπορικούς δρόμους του κέντρου. Εναλλακτικά προτείνουμε 

Ethnographic Open Air Museum, το οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα και 

μεγαλύτερα «ανοιχτά» μουσεία της Ευρώπης.Διανυκτέρευση. 

στο εσωτερικό της. Από το λόφο αυτό θα  μπορέσουμε να απολαύσουμε  μια εκπληκτική θέα  της  πόλης. Στην 

ο στην τσαρίνα Αικατερίνη, με τα υπέροχα λουλούδια και 

τη λίμνη των κύκνων. Θα δούμε επίσης τα ερείπια του μοναστηριού της Πιρίτα , αφιερωμένο στην Αγία Βιργινία.  

Υπόλοιπο ημέρας  ελεύθερο να περιπλανηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια και να απολαύσετε τη μπύρα σας  σε ένα 

κελάρι.( Για  όσους  επιθυμούν  μπορούν προαιρετικά να συμμετάσχουν σε  κρουαζιέρα (διάρκεια ταξιδιού 2 ώρες 

πρωτεύουσα της  Φιλανδίας  όπου θα  έχουμε  τη δυνατότητα  

α να δούμε το προεδρικό μέγαρο και την υπαίθρια αγορά στο λιμάνι, τον ορθόδοξο ναό 

Ουσπένσκι, την πλατεία της γερουσίας με τον καθεδρικό του Αγίου Νικολάου, το Ολυμπιακό Στάδιο, το κτίριο της 

ν περίφημη εκκλησία των βράχων).  

ΡΙΓΑ  (183 χλμ + 245 χλμ)                                                                                                     

υπάρχει ένα ρομαντικό πάρκο με τις  μικρές γέφυρες του αγγέλου και του διαβόλου. Αναχώρηση  για  τη  

«βασίλισσα  της  Βαλτικής» τη Ρίγα. Μεταφορά  στο  ξενοδοχείο μας. Χρόνος  ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 

 

εκινάμε για τη ξενάγηση μας. Η πρωτεύουσα της Λετονίας υπήρξε η τρίτη 

βιομηχανική πόλη της Ρωσίας μετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Γνώρισε μεγάλη άνθηση μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα από τα κυριότερα αξιοθέατά της είναι η Παλιά Πόλη. Περνώντας τα στενά λιθόστρωτα 

δρομάκια, πλαισιωμένα από μεσαιωνικά και ιστορικά κτίσματα, θα επισκεφθούμε τις όχθες του ποταμού 

Νταούγκαβα που διασχίζει την πόλη, τον Καθεδρικό όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά όργανα 

ην εκκλησία του Αγίου Πέτρου και του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου.  Περνώντας 

μέσα από αριστοκρατικές γειτονιές θα θαυμάσουμε αριστουργήματα της αρτ νουβό αρχιτεκτονικής, 

πύργους μεσαιωνικών κτιρίων να ξεπροβάλλουν πάνω από κεραμοσκεπές, καταπράσινα πάρκα και 

χτίστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου της Ρίγας, στη θέση του προγενέστερου ξύλινου κάστρου 

ιλοξενείται ένα πολυδιάστατο μουσείο με εκθέματα που 

αντικατοπτρίζουν την ιστορία της περιοχής, από τον 11ο αιώνα  . Επιστροφή στη Ρίγα.  Το απόγευμα 

ελεύθερο  για να περιπλανηθείτε στους κομψούς εμπορικούς δρόμους του κέντρου. Εναλλακτικά προτείνουμε 

, το οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα και 



 

 

 

 

5η ημέρα :  ΡΙΓΑ -  ΑΝΑΚΤΟΡΟ  ΡΟΥΝΤΑΛΕ 

Πρωινό  στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφτούμε το περίφημο Ανάκτορο Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο 

αιώνα που αναμφίβολα είναι από τα ομορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της Βαλτικής. Το Παλάτι 

κτίστηκε για τη Τσαρίνα Άννα από τον Ραστρέλλι, τον αρχιτέκτονα

αλλά και του Παλατιού της Αικατερίνης στο Ταλλίν.

Η ακριβής  προσέλευση του καθολικού εθίμου με τους σταυρούς πάνω στο λόφο δεν είναι σίγουρη από 

πού προήρθε αλλά πιστεύεται ότι οι πρώτοι τοποθετήθηκαν μετά από μια μεγάλη εξέγερση το 1831. Με 

το πέρασμα των χρόνων οι προσκυνητές άφηναν όλο και μεγαλύτερους σταυρούς, γλυπτά πατριωτών, 

αγάλματα της  Παναγίας και προσευχητάρια. Ο  ακριβής  αριθμός σταυρών δεν έχει καταγραφεί

αλλά  υπολογίζεται  περίπου στις  100.000  . Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λιθουανίας το Βίλνιους. 

Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

Διανυκτέρευση.                                 

 

6η ημέρα:  ΒΙΛΝΙΟΥΣ  (ξενάγηση)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγησή μας. Θα  επισκεφτούμε τον Καθεδρικό ναό της 

πόλης με τους μοναδικούς θησαυρούς, το πεζόδρομο Κεντιμίνας με τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια, την 

εκκλησία της Αγίας Άννας γοτθικής αρχιτεκτονικής, το μεγαλοπρεπές κτίριο του Πανεπιστημίου, το παλιό 

Δημαρχείο, τις πύλες της Ανατολής με τη περίφημη εικόνα της Παρθένου, την εκκλησία των Αγίων Πέτρου 

& Παύλου αλλά και  τη Βουλή. Υπόλοιπο ημέρας  ελεύθερο για περίπατο στη Παλιά Πόλη. Θα νι

να μπαίνετε στη μηχανή του χρόνου 

κληρονομιάς της UNESCO. Aν και εντελώς τουριστική, η επίσκεψη στον Πύργο του Γκεντιμίνας, το 

σύμβολο της πόλης, είναι μαγευτική και η θέα εκεί είναι

αγορά του Τίμο και περπατήστε στις όχθες του ποταμού Νερίς.  Διανυκτέρευση.

 

7η ημέρα:  ΒΙΛΝΙΟΥΣ   - ΤΡΑΚΑΙ - ΚΑΟΥΝΑΣ (27 + 87 + 103 χλμ.) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη γραφική κωμόπολη Τρακάι

Λιθουανίας, χτισμένη στην όχθη της  λίμνης Γκάλβε. Θα επισκεφτούμε  το κάστρο 

Βιτάουτας κτισμένο στο νησί της λίμνης το 15ο αιώνα, το οποίο είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα 

σπουδαιότερα ιστορικά και αρχιτεκτονικά Μνη

συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε μια μικρή κρουαζιέρα στη λίμνη. 

Αμέσως μετά χρόνος ελεύθερος  να κάνουμε  μια βόλτα  στο 

κέντρο της πόλης με τα υπέροχα ξύλινα σπίτια κτισμένα από 

Εβραίους της Κριμαίας και θα συνεχίσουμε για το Κάουνα

έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγία 

Γερτρούδης, το κάστρο του Κάουνας όπου πραγματοποιείται το 

ετήσιο φεστιβάλ οπερέτας και το δημαρχείο που είναι γνωστό με 

το όνομα «Λευκός Κύκνος». Στην παλιά πόλη ανακαλύπτεις την 

πολιτισμική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης, ενώ φτάνοντας με 

τελεφερίκ στον λόφο Αλεξότας μπορεί κανείς να θαυμάσει την πανοραμική θέα 

του Κάουνας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο  μας στο Βίλνιους. Διανυκτέρευση.

 

ΑΝΑΚΤΟΡΟ  ΡΟΥΝΤΑΛΕ – ΛΟΦΟΣ  ΣΤΑΥΡΩΝ -  ΒΙΛΝΙΟΥΣ  ((79  + 75+ 218 χλμ)

Πρωινό  στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφτούμε το περίφημο Ανάκτορο Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο 

αιώνα που αναμφίβολα είναι από τα ομορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της Βαλτικής. Το Παλάτι 

κτίστηκε για τη Τσαρίνα Άννα από τον Ραστρέλλι, τον αρχιτέκτονα του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη 

αλλά και του Παλατιού της Αικατερίνης στο Ταλλίν. Στη  συνέχεια   αναχώρηση  για  το λόφο των Σταυρών. 

Η ακριβής  προσέλευση του καθολικού εθίμου με τους σταυρούς πάνω στο λόφο δεν είναι σίγουρη από 

εται ότι οι πρώτοι τοποθετήθηκαν μετά από μια μεγάλη εξέγερση το 1831. Με 

το πέρασμα των χρόνων οι προσκυνητές άφηναν όλο και μεγαλύτερους σταυρούς, γλυπτά πατριωτών, 

αγάλματα της  Παναγίας και προσευχητάρια. Ο  ακριβής  αριθμός σταυρών δεν έχει καταγραφεί

αλλά  υπολογίζεται  περίπου στις  100.000  . Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λιθουανίας το Βίλνιους. 

Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγησή μας. Θα  επισκεφτούμε τον Καθεδρικό ναό της 

πόλης με τους μοναδικούς θησαυρούς, το πεζόδρομο Κεντιμίνας με τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια, την 

αρχιτεκτονικής, το μεγαλοπρεπές κτίριο του Πανεπιστημίου, το παλιό 

Δημαρχείο, τις πύλες της Ανατολής με τη περίφημη εικόνα της Παρθένου, την εκκλησία των Αγίων Πέτρου 

& Παύλου αλλά και  τη Βουλή. Υπόλοιπο ημέρας  ελεύθερο για περίπατο στη Παλιά Πόλη. Θα νι

να μπαίνετε στη μηχανή του χρόνου – δεν είναι τυχαίο που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO. Aν και εντελώς τουριστική, η επίσκεψη στον Πύργο του Γκεντιμίνας, το 

σύμβολο της πόλης, είναι μαγευτική και η θέα εκεί είναι σαν καρτ ποστάλ. Περάστε από την οικολογική 

αγορά του Τίμο και περπατήστε στις όχθες του ποταμού Νερίς.  Διανυκτέρευση. 

ΚΑΟΥΝΑΣ (27 + 87 + 103 χλμ.)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη γραφική κωμόπολη Τρακάι, τη πρώτη πρωτεύουσα της 

Λιθουανίας, χτισμένη στην όχθη της  λίμνης Γκάλβε. Θα επισκεφτούμε  το κάστρο 

Βιτάουτας κτισμένο στο νησί της λίμνης το 15ο αιώνα, το οποίο είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα 

σπουδαιότερα ιστορικά και αρχιτεκτονικά Μνημεία της Λιθουανίας. 

μια μικρή κρουαζιέρα στη λίμνη. 

Αμέσως μετά χρόνος ελεύθερος  να κάνουμε  μια βόλτα  στο 

κέντρο της πόλης με τα υπέροχα ξύλινα σπίτια κτισμένα από 

Εβραίους της Κριμαίας και θα συνεχίσουμε για το Κάουνας. Θα 

έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγία 

Γερτρούδης, το κάστρο του Κάουνας όπου πραγματοποιείται το 

ετήσιο φεστιβάλ οπερέτας και το δημαρχείο που είναι γνωστό με 

το όνομα «Λευκός Κύκνος». Στην παλιά πόλη ανακαλύπτεις την 

και αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης, ενώ φτάνοντας με 

τελεφερίκ στον λόφο Αλεξότας μπορεί κανείς να θαυμάσει την πανοραμική θέα 

του Κάουνας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο  μας στο Βίλνιους. Διανυκτέρευση. 

ΒΙΛΝΙΟΥΣ  ((79  + 75+ 218 χλμ) 

Πρωινό  στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφτούμε το περίφημο Ανάκτορο Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο 

αιώνα που αναμφίβολα είναι από τα ομορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της Βαλτικής. Το Παλάτι 

του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη 

Στη  συνέχεια   αναχώρηση  για  το λόφο των Σταυρών. 

Η ακριβής  προσέλευση του καθολικού εθίμου με τους σταυρούς πάνω στο λόφο δεν είναι σίγουρη από 

εται ότι οι πρώτοι τοποθετήθηκαν μετά από μια μεγάλη εξέγερση το 1831. Με 

το πέρασμα των χρόνων οι προσκυνητές άφηναν όλο και μεγαλύτερους σταυρούς, γλυπτά πατριωτών, 

αγάλματα της  Παναγίας και προσευχητάρια. Ο  ακριβής  αριθμός σταυρών δεν έχει καταγραφεί  ποτέ 

αλλά  υπολογίζεται  περίπου στις  100.000  . Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λιθουανίας το Βίλνιους. 

Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγησή μας. Θα  επισκεφτούμε τον Καθεδρικό ναό της 

πόλης με τους μοναδικούς θησαυρούς, το πεζόδρομο Κεντιμίνας με τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια, την 

αρχιτεκτονικής, το μεγαλοπρεπές κτίριο του Πανεπιστημίου, το παλιό 

Δημαρχείο, τις πύλες της Ανατολής με τη περίφημη εικόνα της Παρθένου, την εκκλησία των Αγίων Πέτρου 

& Παύλου αλλά και  τη Βουλή. Υπόλοιπο ημέρας  ελεύθερο για περίπατο στη Παλιά Πόλη. Θα νιώσετε σαν 

δεν είναι τυχαίο που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO. Aν και εντελώς τουριστική, η επίσκεψη στον Πύργο του Γκεντιμίνας, το 

σαν καρτ ποστάλ. Περάστε από την οικολογική 

 

, τη πρώτη πρωτεύουσα της 

Λιθουανίας, χτισμένη στην όχθη της  λίμνης Γκάλβε. Θα επισκεφτούμε  το κάστρο – μουσείο της 

Βιτάουτας κτισμένο στο νησί της λίμνης το 15ο αιώνα, το οποίο είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα 

Στη 

τελεφερίκ στον λόφο Αλεξότας μπορεί κανείς να θαυμάσει την πανοραμική θέα 



8η ημέρα:  ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΡΙΓΑ - ΑΘΗΝΑ   

Πολύ νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους  για την πτήση της επιστροφής μας στην 

Αθήνα μέσω Ρίγας. 

      

Τιμή   σε  δίκλινο δωμάτιο       :    

Τιμή  σε  μονόκλινο                   :    

Παιδικό σε τρίκλινο (μέχρι 12 ετών) : 
    

Επιβάρυνση  ημιδιατροφής                             150 
 

 

             
      

 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης   Αθήνα  

 Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο τοπικό  

πρόγραμμα της εκδρομής. 

 Διαμονή σε  επιλεγμένα κεντρικά  ξενοδοχεία  4*

στο Βίλνιους , Radisson Blu Latvija

 (6) πρωινά σε μπουφέ καθημερινά  στα ξενοδοχεία

αναχώρηση είναι πολύ  νωρίς το πρωί  03.45 

 Αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

 Τοπικός ξεναγός όπου χρειάζεται.

 Είσοδος στο κάστρο Βιτάουτας στο Τρακάι.

 Μίνι  κρουαζιέρα  στη λίμνη του

 Είσοδος στο κάστρο Τουράιντα. 

 Είσοδος  στα  Ανάκτορα  και στους  κήπους  του Ρούνταλε.   

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

 Μια  βαλίτσα  20  κιλά ανά άτομο 

 Μια χειραποσκευή  8 κιλά   (διαστάσεις 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος  καυσίμων 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων/πόλεων.

 Φπα.  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φιλοδωρήματα & αχθοφορικά. 

 Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

 Εισόδους  μουσείων  & αρχαιολογικών χώρων 

 

 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Κόστος προαιρετικής Κρουαζιέρας & επίσκεψης στο Ελσίνκι 110

και προπληρωμή στην Ελλάδα). 

Οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων 

Πτήσεις  

Αναχώρηση :  Αθήνα – Ρίγα    

 

Επιστροφή  :  Βίλνιους – Ρίγα  05.45 

                        Ρίγα  – Αθήνα    

ΑΘΗΝΑ    

πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους  για την πτήση της επιστροφής μας στην 

 

Τιμή   σε  δίκλινο δωμάτιο       :         895€ 

:      1.095€ 

Παιδικό σε τρίκλινο (μέχρι 12 ετών) :     795€ 

Επιβάρυνση  ημιδιατροφής                             150 €  (7 δείπνα εντός  ξενοδοχείων

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης   Αθήνα  –  Ρίγα   & Βίλνιους – Ρίγα - Αθήνα 

Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο τοπικό  

κεντρικά  ξενοδοχεία  4*lux της  αλυσίδας  RADISSON HOTELS

Latvija  conference & spa hotel στη Ρίγα, Radisson Blu

σε μπουφέ καθημερινά  στα ξενοδοχεία και (1) πρωινό σε πακέτο την τελευταία ημέρα  που η 

αναχώρηση είναι πολύ  νωρίς το πρωί  03.45 π.μ.    

συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

όπου χρειάζεται.   

Είσοδος στο κάστρο Βιτάουτας στο Τρακάι. 

Μίνι  κρουαζιέρα  στη λίμνη του Τρακάι.  

Είσοδος στο κάστρο Τουράιντα.  

Είσοδος  στα  Ανάκτορα  και στους  κήπους  του Ρούνταλε.    

Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

Μια  βαλίτσα  20  κιλά ανά άτομο (100 cm x 50 cm x 80 cm) 

διαστάσεις 55 cm x 40 cm x 20 cm) 

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος  καυσίμων 195€.  

Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων/πόλεων. 

 

Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο  & ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

αρχαιολογικών χώρων (μόνο όσοι δεν αναφέρονται στα περιλαμβανόμενα) 

Κόστος προαιρετικής Κρουαζιέρας & επίσκεψης στο Ελσίνκι 110€ το άτομο (απαιτείται δήλωση συμμετοχής 

και προπληρωμή στην Ελλάδα).  

Οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων 

Δημοτικοί φόροι  ξενοδοχείων/πόλεων

 11.45  - 14.55   

Ρίγα  05.45 –  06.35 

   07.55 -  11:05  

πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους  για την πτήση της επιστροφής μας στην 

δείπνα εντός  ξενοδοχείων )    

Αθήνα  με   την   Air Baltic.  

Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο τοπικό  λεωφορείο, σύμφωνα με το 

HOTELS (Radisson Blu Lietuva  

Blu Olympia στο Ταλλίν).      

πρωινό σε πακέτο την τελευταία ημέρα  που η 

& ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. 

(μόνο όσοι δεν αναφέρονται στα περιλαμβανόμενα)  

το άτομο (απαιτείται δήλωση συμμετοχής 

Οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων & οι  

Δημοτικοί φόροι  ξενοδοχείων/πόλεων 



2. Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, 

χωρίς να παραλειφθεί καμία επίσκε

 

 

 

 

 

σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, 

χωρίς να παραλειφθεί καμία επίσκεψη.  

σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, 



 
 

 
 

 

Μικρές χρήσιμες συμβουλές:  
 

 Οι περισσότερες πόλεις που θα επισκεφτούμε είναι γεμάτες π

αυτό     

               να φοράτε άνετα παπούτσια για περπάτημα.

 Η καλύτερη εποχή να επισκεφτείς τις Βαλτικές χώρες είναι την

 Ο καιρός έχεις συχνά διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας γι’ αυτό να έχετε μαζί σας μια ομπρέλα και 

               μια ζακέτα.  

 Γενικά οι τιμές στις Βαλτικές χώρες είναι αρκετά προσιτές

 Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στις Βαλτικές χώρες είναι το Ευρώ. 
 

 

Οι περισσότερες πόλεις που θα επισκεφτούμε είναι γεμάτες πλακόστρωτους δρόμους γι’ 

άνετα παπούτσια για περπάτημα. 

Η καλύτερη εποχή να επισκεφτείς τις Βαλτικές χώρες είναι την άνοιξη και το καλοκαίρι

Ο καιρός έχεις συχνά διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας γι’ αυτό να έχετε μαζί σας μια ομπρέλα και 

Γενικά οι τιμές στις Βαλτικές χώρες είναι αρκετά προσιτές.  

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στις Βαλτικές χώρες είναι το Ευρώ.  

λακόστρωτους δρόμους γι’ 

άνοιξη και το καλοκαίρι.  

Ο καιρός έχεις συχνά διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας γι’ αυτό να έχετε μαζί σας μια ομπρέλα και  



           Μητροπόλεως 26-28, (8
ος

 όρφ. ) 

Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr  

 

Χώρα των Βάσκων - Κάστρα Καστίλλης 7ημ. 
 

Μπιλμπάο, Σανταντέρ, Σαντιγιάνα Ντελ Μαρ, Βαγιαδολίδ, Καστίγιο Ντε Κόκα, Άβιλα, Σεγκόβια, 

Μαδρίτη, Τολέδο, Μπουργκός, Μπιλμπάο, Ονταρίμπια, Σαν Σεμπαστιάν 

 

 

 Αναχωρήσεις :   01, 08, 19  Αυγούστου ’22 
    

 

 Απευθείας πτήσεις με τη Volotea για το Μπιλμπάο, με πρωινή αναχώρηση και βραδινή επιστροφή, 

για ένα πλήρες 7 ήμερο ταξίδι στην Καστίλη και τη Βασκονία. 

 Διανυκτερεύσεις εντός πόλεων (Μαδρίτη, Βαγιαδολίδ, Μπιλμπάο) σε 4* επιλεγμένα εξαιρετικά 

ξενοδοχεία. 

 Γνωριμία με τα διασημότερα κάστρα της Καστίλλης (Καστίγιο Ντε Κόκα, Καστροπολιτεία Άβιλα, 

Καστροπολιτεία Σεγκόβια). 

 Δυνατότητα επίσκεψης στο παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας μουσείο Guggenheim στο Μπιλμπάο. 

 Μονοήμερες εκδρομές δώρο σε Σαν Σεμπαστιάν, Ονταρίμπια, Τολέδο, Σανταντέρ και Σαντιλιάνα 

Ντελ Μαρ. 

 

 
1η μέρα:  ΑΘΗΝΑ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΣΑΝΤΙΓΙΑΝΑ ΝΤΕΛ ΜΑΡ - ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ  

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Μπιλμπάο και ένα ασύγκριτο 7ήμερο ταξίδι στη 

μαγική χώρα των Βάσκων με απευθείας πτήση. Άφιξη στο Μπιλμπάο και αναχώρηση για τον πρώτο μας προορισμό, 

το Σανταντέρ, πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της αυτόνομης κοινότητας και ιστορικής περιοχής της Κανταβρίας, 

στις βόρειες ακτές της Ισπανίας, παραθαλάσσια πόλη, παλαιό επίνειο του βασιλείου της Καστίλης. Κατά τη 

διάρκεια του μεσαίωνα, από το λιμάνι αυτό γινόταν το θαλάσσιο εμπόριο της Ισπανίας, αργότερα δε, στις αρχές 

του 20ού αιώνα, υπήρξε και η θερινή διαμονή των βασιλέων, εξ ου και τα υπέροχα ανάκτορα Palacio Magdalena. 

Πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και χρόνος ελεύθερος. Επόμενος προορισμός μας η 

Σαντιγιάνα Ντελ Μαρ. Η παλιά πόλη με τα χαρακτηριστικά μπαλκόνια της και τα λουλούδια είναι πανέμορφη. 

Ολόκληρο το χωριό, με τα παλαιά κτήρια και τις πέτρινες οικίες, τα λιθόστρωτα σοκάκια κλπ., έχει χαρακτηριστεί 

από την Unesco, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής  κληρονομιάς. Προαιρετικά, αν υπάρχει χρόνος, θα δούμε το 

μουσείο της Altamira, με παραστάσεις από τα προϊστορικά ομώνυμα σπήλαια. Στη συνέχεια αναχώρηση και άφιξη 

το απόγευμα στο Βαγιαδολίδ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα: ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ – ΚΑΣΤΙΓΙΟ ΝΤΕ ΚΟΚΑ – ΑΒΙΛΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ  

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο μας. Έπειτα από την πανοραμική ξενάγηση της πόλης, σήμερα θα έχουμε την 

ευκαιρία να γνωρίσουμε την μεσαιωνική Καστιλιάνικη ύπαιθρο, αρχικά επισκεπτόμενοι το Κάστρο της Κόκα, το 

οποίο χτίστηκε τον 15ο αιώνα και θεωρείται ένα από τα καλύτερα παραδείγματα ισπανικών κάστρων με 

πλινθοδομή. Ενσωματώνει με ένα μαγευτικό τρόπο το μαυριτανικό-μουσουλμανικό σχεδιασμό και βασίζεται 

έντονα στη Γοτθική αρχιτεκτονική. Έχει κηρυχθεί Ισπανικό Εθνικό Μνημείο και θα έχουμε την ευκαιρία να το 

επισκεφτούμε εσωτερικά! Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη μεσαιωνική καστροπολιτεία Άβιλα. Εδώ υπάρχουν τα 

μεγαλύτερα μεσαιωνικά τείχη της Ευρώπης και αμέτρητες μονές και εκκλησίες, ένας συνδυασμός επίγειας και 

επουράνιας δύναμης που χαρακτήριζαν την παλιά Καστίλη. Είναι η υψηλότερη επαρχιακή πρωτεύουσα της 

Ισπανίας, και το κλίμα στα ενδότερα της καστροπολιτείας θα μας μεταφέρει νοερά σε μία άλλη εποχή. Μετέπειτα 

θα αναχωρήσουμε για τη Μαδρίτη, όπου και θα εγκατασταθούμε για τις επόμενες 3 διανυκτερεύσεις του ταξιδιού 

μας. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ (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 με τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του Μπερναμπέου και την 

Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Για το 

ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείου του Πράδο με έργα των μεγάλων ζωγράφων, 

όπως του Ελ Γκρέκο, Μουρίλιο, Βελάσκεθ και Γκόγια, και το Βασιλικό Παλάτι.  Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ 

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη των τριών πολιτισμών» (Χριστιανών, 

Εβραίων και Αράβων), χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί  αναλλοίωτη τη μεσαιωνική 

φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο  της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί στο κέντρο της 

πόλης και αντικατοπτρίζει την ιστορική σημασία του, το σπίτι-μουσείο του Ελ Γκρέκο (Δομίνικου Θεοτοκόπουλου) 

και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου βρίσκεται το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο,  «Η ταφή του κόμη Οργκάθ» 

(1586-1588). Επιστροφή νωρίς το μεσημέρι στη Μαδρίτη και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να 

περπατήσετε  στα γραφικά στενά της  περίφημης συνοικίας Barrio de la Letras, μία απ' τις πιο μποέμ συνοικίες της 

Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ' τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, 

όπως ο Λόπεθ Ντε Βέγκα και Θερβάντες. Διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΣΕΓΚΟΒΙΑ – ΜΠΟΥΡΓKΟΣ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το Μπιλμπάο με ενδιάμεσες στάσεις στην ασύγκριτης ομορφιάς 

Σεγκόβια και στο ιστορικό Μπουργκός. Ξεκινώντας από τη Σεγκόβια, ανακηρυγμένη ως μνημείο πολιτιστικής 

κληρονομιάς από την Unesco, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στην πόλη, να θαυμάσουμε το διάσημο 

μεσαιωνικό υδραγωγείο της πόλης και το ξακουστό και πανέμορφο κάστρο του Αλκαθάρ. Συνεχίζουμε τη διαδρομή 

μας με επόμενη στάση το Μπουργκός. Ο Καστιλιάνος ευγενής, πολιτικός ηγέτης και διπλωμάτης Ελ Σιντ είναι μια 

ιστορική φιγούρα για την πόλη, καθώς γεννήθηκε μερικά χιλιόμετρα μακριά από το Μπούργος και μεγάλωσε και 

μορφώθηκε σε αυτό. Η πόλη είχε το γόητρο της πρωτεύουσας μέχρι το 1560, όταν η Μαδρίτη ορίστηκε ως η μόνη 

αυλή. Η πόλη αναπτύχθηκε ξανά τον 19ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου, το Μπούργος ήταν 

έδρα της εθνικιστικής κυβέρνησης του Φράνκο. Η πόλη διαθέτει πολλά ιστορικά μνημεία: ο Καθεδρικός του 

Μπούργος (ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1984), τη Μονή Λας Ουέλγας 

Ρεάλες και το αββαείο Καρτούχα ντε Μιραφλόρες. Ένας μεγάλος αριθμός εκκλησιών, παλατιών και άλλων κτιρίων 

από τη μεσαιωνική περίοδο σώζονται μέχρι σήμερα. Με την ολοκλήρωση της περιήγησης μας, θα επιβιβαστούμε 

στο λεωφορείο μας με τελικό προορισμό το Μπιλμπάο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 

6η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΟΝΤΑΡΙΜΠΙΑ – ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ακολουθεί η ολοήμερη εκδρομή μας στα πανέμορφα τουριστικά θέρετρα του 

Βισκαικού κόλπου, την καστροπολιτεία Ονταρίμπια και το ξακουστό Σαν Σεμπαστιάν. Η Ονταριμπία (Hondarribia) 

εκτείνεται στις εκβολές του ποταμού Μπιδασόα. Το πολεοδομικό της συγκρότημα συνεχίζεται δίχως διακοπή στις 

γειτονικές Ιρούν και Εντάιγ που συνεργάζονται στα πλαίσια της ομώνυμης διασυνοριακής κοινοπραξίας και της 

ευρύτερης ευρωπόλης Μπαγιόν-Σαν Σεμπαστιάν. Εκεί θα έχουμε το χρόνο να περιπλανηθούμε στα παραμυθένια 

σοκάκια και να απολαύσουμε τα πεντανόστιμα pintxos της βασκικής κουζίνας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 

ξενάγηση μας στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας γαστρονομίας, με τα 6 βραβευμένα Michelin εστιατόρια,  η οποία 

χαρακτηρίζεται και ως η βασίλισσα της Χώρας των Βάσκων. Το Σαν Σεμπαστιάν (San Sebastián) ή Ντονόστια 

ιδρύθηκε το 1524 και η παλαιά πόλη στηρίζεται σε έναν αμμώδη ισθμό που συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το 

δύσκολο και απότομο λόφο του Ουρχέλ. Θα περιπλανηθούμε στα στενά γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης (Parte 

Vieja) για να θαυμάσουμε παλιά κτίρια γοτθικού ρυθμού που σήμερα φιλοξενούν παραδοσιακά μπαρ και 

εστιατόρια, που σφύζουν από ζωή όλη μέρα.  Θα καταλήξουμε στην Calle Mayor (μεγάλο δρόμο) για να δούμε τον 

Καθεδρικό Ναό σε νεογοτθικό ρυθμό και τα υπέροχα βιτρό και στη συνέχεια θα δούμε την μπαρόκ εκκλησία της 

Σάντα Μαρία Κόρο. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε τη διαδρομή Gernikako Arbola, τη λεωφόρο που διασχίζει τον 

ποταμό Itsasadarra με τις υπέροχες γέφυρες, καθώς και τον παραλιακό πολυφωτογραφημένο δρόμο Mirakontxa. 

Σας συστήνουμε να έχετε μαζί το μαγιό σας, απολαμβάνοντας την παραλία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και 

μεζέδες στα σοκάκια της πόλης, ή σε κάποιο από τα περίφημα πολυτελή εστιατόρια της πόλης. Αργά το απόγευμα 

επιστροφή στο Μπιλμπάο και διανυκτέρευση. 

 

 

 

 



7η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Ξενάγηση πόλης & Μουσείο Guggenheim) - ΑΘΗΝΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξενάγηση της πόλης που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Νερβιόν, στις όχθες 

του οποίου αναπτύχθηκαν όλες οι συνοικίες της. Σε αυτό το ποτάμι οφείλει εξ άλλου το Μπιλμπάο και το όνομά 

του - bi albo στα βασκικά σημαίνει "δύο όχθες". Περπατώντας σε ένα από τα ωραιότερα ιστορικά κέντρα, βλέπουμε 

την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα, το εντυπωσιακό θέατρο Αριάγα κατά το πρότυπο της γαλλικής Όπερας, την γέφυρα 

Αρενάλ, τον Καθεδρικό ναό και την περίφημη Γκραν Βία με τα κομψά καταστήματα. Το ίδρυμα Σολομών Ρ. 

Γκουγκενχάιμ επέλεξε το Μπιλμπάο να είναι η πόλη του Ευρωπαϊκού του παραρτήματος και κατασκευάστηκε εδώ 

το περίφημο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Γκουγκενχάιμ - σήμα κατατεθέν της πόλης από το 1997. Προαιρετική 

επίσκεψη στο μουσείο που είναι ένα από τα καλύτερα του είδους του στην Ισπανία. Ελεύθερος χρόνος μέχρι αργά 

το απόγευμα, οπότε και θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

 

1/8 & 8/8                                                                          
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                                         725€ 

Τιμή σε μονόκλινο                                                                         995€                                                       

Φόροι (αερ. & ξεν.) & check point                                             225€ 

 

19/8                                                                                  Early Booking                       
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                                          745€ 

Τιμή σε μονόκλινο                                                                       1.015€                                                       

Φόροι (αερ. & ξεν.) & check point                                              225€ 

 

 

                         

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μπιλμπάο - Αθήνα με την Volotea. 

 Πολυτελές κλιματιζόμενο  πούλμαν  για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού. 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία πόλεων 4*.   

 Πρωινό μπουφέ  καθημερινά.  

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 

 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

 Φ.Π.Α.  

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.  

 Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Φόροι αεροδρομίων, ξενοδοχείων & checkpoints (225€).       

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να 

παραλειφθεί καμία επίσκεψη.  

 

Πτήσεις  

 

Αναχώρηση :  Αθήνα – Μπιλμπάο   05.00  - 07.30   

Επιστροφή  :  Μπιλμπάο – Αθήνα    22.30 -  03:00  



ΚΛΑΣΙΚΟΣ 

Ρώμη , 

           Αναχωρήσεις :                  0

                                                        01, 
                                                  
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ –  ΡΩΜΗ  (ξενάγηση)      

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 

στην «Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 

κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταν

καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες 

μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποί

και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι 

Σπάνια. Ακολούθως, θα μεταφερθούμε 

του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του 

Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.

 

2η μέρα: ΡΩΜΗ – (ΒΑΤΙΚΑΝΟ)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε 

στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της 

Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Από

Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των 

Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με 

τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. 

όπως  εσείς θέλετε . Διανυκτέρευση.  

 

 

          Μητροπόλεως 26

 
 

ΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ  6ημ. 

Ρώμη , Σιένα , Φλωρεντία ,  Βερόνα, Βενετία    
 

04, 11, 18, 25                 Ιουλίου ‘22 

01,  08, 15, 22, 29    Αυγούστου  ’22   

      

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για  την «αιώνια» πόλη την Ρώμη. Με  την άφιξη ,

στην «Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 

κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην 

καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες 

μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποί

και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι 

μεταφερθούμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία 

του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του 

Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι

Διανυκτέρευση. 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε 

στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της 

Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, 

Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των 

Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με 

τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Υπόλοιπο  ημέρας  ελεύθερο να το εκμεταλλευτείτε  

Μητροπόλεως 26-28, (8
ος

 όρφ. ) 

Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr  

ημ.  

 

Με  την άφιξη ,αρχίζει η  ξενάγηση 

στην «Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 

τίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην 

καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες 

μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται 

και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι 

στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία 

του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του 

Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Μεταφορά και 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε 

στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της 

λλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, 

Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των 

Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με 

Υπόλοιπο  ημέρας  ελεύθερο να το εκμεταλλευτείτε  



 

3η μέρα: ΡΩΜΗ -  ΣΙΕΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

Πρωινό  στο  ξενοδοχείο . Επιβίβαση στο λεωφορείο  και αναχώρηση 

Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό 

Δημαρχείο της Σιένα. 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

ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκ

UNESCO. Μεταφορά στο  ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα  δωμάτια

πόλη. Διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα:   ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ξενάγηση) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην ξενάγησή μας 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 στολίζε

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 Πινακοθή

με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της 

Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χ

ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. 

απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση

 

5η μέρα:  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  -  ΒΕΡΟΝΑ –   ΜΕΣΤΡΕ

Βενετίας.Διαν/ση.                     

 

 

6η μέρα: ΜΕΣΤΡΕ  - ΒΕΝΕΤΙΑ (ξενάγηση) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, 

που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, θα πάρουμε το  βαπορέτο

Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 

Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια 

φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο

Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο 

περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, 

το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο 

Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής 

που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της 

                                                                                      

    

Τιμοκατάλογος  

Κανονική τιμή 

  Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος  καυσίμων  & check point 

 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ     

πιβίβαση στο λεωφορείο  και αναχώρηση για  να επισκεφθούμε την 

Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό 

. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά 

εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται 

ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της 

ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 

UNESCO. Μεταφορά στο  ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα  δωμάτια. Υπόλοιπο ημέρας  ελεύθερο  στη  υπέροχη  

Στην ξενάγησή μας 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 στολίζε

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, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της 

Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χ

ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. 

απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση. 

ΜΕΣΤΡΕ/ΒΕΝΕΤΙΑ     

Πρωινό στο ξενοδοχείο . Αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την 

πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού 

Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή 

Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και 

Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα 

μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» 

με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Χρόνος ελεύθερος και αργά το 

απόγευμα μεταφορά  στο ξενοδοχείο  

ΒΕΝΕΤΙΑ (ξενάγηση) – ΑΘΗΝΑ       

για τη πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, 

που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

. Από το Τρονκέτο, θα πάρουμε το  βαπορέτο, έξοδα εξ ιδίων και θα κ

Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 

Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια 

κό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του 

Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο 

περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, 

το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο 

Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος 

οδρόμιο της Βενετίας  για την πτήση επιστροφής μας  στην

                                                                                       

Τιμή κατ’ άτομο σε 

Δίκλινο 

Παιδική τιμή 

(έως 12 ετών) 

625 € 545 € 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος  καυσίμων  & check point 

σκεφθούμε την μεσαιωνική Σιένα. 

Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό 

. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά 

εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται 

για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της 

όσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 

Υπόλοιπο ημέρας  ελεύθερο  στη  υπέροχη  

Στην ξενάγησή μας 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. 

κη Ουφίτσι, 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 Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για 

ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το 

αχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την 

πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού 

Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή 

Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και 

έι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα 

μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» 

Χρόνος ελεύθερος και αργά το 

  μας στo  Mέστρε της 

για τη πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, 

που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

και θα καταλήξουμε στην περιοχή 

Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 

Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια 

γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του 

Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο 

με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, 

το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο 

ρόνος ελεύθερος ως την ώρα 

για την πτήση επιστροφής μας  στην Αθήνα. 

Τιμή κατ’ άτομο σε 

Μονόκλινο 

790 € 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος  καυσίμων  & check point    205 € 



Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ρώμη & Βενετία - Αθήνα με πτήσεις της  Aegean Airlines. 

 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(IH Cicerone  Rome,  Grand Hotel Mediterraneo Firenze  & Hotel 

Leonardo Royal Mestre).    

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά.   

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 

 Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία και στα Μουσεία Βατικανού. 

 Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

  Φ.Π.Α. 

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά  

 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων Check Points  (205 €) 

 Είσοδοι σε μουσεία,  σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Εισιτήριο εισόδου στα Μουσεία Βατικανού 30€. 

 Βαπορέτο για την μετακίνησή μας στη Βενετία (15€-20€). 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Mέστρε  3,10 € , Φλωρεντία  4,80€,  Ρώμη 6€).  

                

Για την ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε 

συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (30€ για ενήλικες και 20€ για παιδιά μέχρι 18 

ετών). Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας, στα Μουσεία 

του Βατικανού. 

Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να γίνει, χωρίς να 

παραλειφθεί καμία επίσκεψη. 

Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη  Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές 

πτήσεις, το επιπλέον κόστος για  την Θεσσαλονίκη  είναι 75€-95€, για τα υπόλοιπα αεροδρόμια της 

Ελλάδας 145€ - 165€ και πάντα ανάλογα τη διαθεσιμότητα. 

 

 

 

 

 

 

Πτήσεις  

Αναχώρηση :  Αθήνα – Ρώμη      08.30  - 09.35    

Επιστροφή  :   Βενετία  – Αθήνα  18.40 -  21:55  



 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ

 

 

 
                       

 

Σιένα, Μοντεκατίνι,  Φλωρεντία

 

 Αναχωρήσεις:                             

                                                       

                                                                   
                 

                                         
         

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ    – ΡΩΜΗ -  ΣΙΕΝΑ  - 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 

πούλμαν και  αναχώρηση  για το  Μοντεκατίνι 

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 

Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα 

τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Μεταφορά  και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο μας  στο Μοντεκατίνι

φημισμένη λουτρόπολη της  Ιταλίας. Δι

 

2η μέρα:  ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Πρωινό. Αναχώρηση για  την Φλωρεντία. Σ

Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη 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 Δα

Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων 

γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και 

πολυφωτογραφημένη 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 Gilli και 

Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του 

πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

           Μητροπόλεως 26

 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ  

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ CINQUE TERRE – ΡΩΜΗ

Μοντεκατίνι,  Φλωρεντία, χωριά Τσινκουετέρε, Λούκα, Πίζα  

                          11 ,18, 25   Ιουλίου   ‘22 

                                                        01, 08, 15, 22, 29   Αυγούστου  ‘22 

                                                                                  05    Σεπτεμβρίου  ‘22 

                             Δώρο    6  δείπνα !!!!!!!   

  ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ιταλίας την Ρώμη. Άφιξη, 

Μοντεκατίνι . Καθ οδών θα επισκεφθούμε 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 

Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα 

τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Μεταφορά  και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο μας  στο Μοντεκατίνι

Διανυκτέρευση. 

ΙΑ 

Πρωινό. Αναχώρηση για  την Φλωρεντία. Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 

του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη 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, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και 

ένη 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 Gilli και 

. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την 

πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

Μητροπόλεως 26-28, (8
ος

 όρ. ) 

Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr  

 

ΡΩΜΗ   7ημ. 

, Λούκα, Πίζα   

‘22  

 

για την πρωτεύουσα της Ιταλίας την Ρώμη. Άφιξη, επιβίβαση στο 

. Καθ οδών θα επισκεφθούμε 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. Μεταφορά  και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο μας  στο Μοντεκατίνι Τέρμε  την πιο 

την πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 

του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον 

περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το 

βίδ 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, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και 

ένη 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 Gilli και 

Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την 

πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  



3η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ    -  Κρουαζιέρα στα χωριά της 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευ

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 Κληρονομιάς. Με 

κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε  τρία  

μεσαιωνικά χωριά, με πρώτη στάση το  

που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία 

να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να  καταλήξουμε  

στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα 

επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής 

Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα 

ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε

    

4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ – ΛΟΥΚΑ 

Πρωινό  στο  ξενοδοχείο . Αναχώρηση για 

τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ 

Μερκάτο και Ανφιτεάτρο

της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, 

κοιμητήριο Κάμπο Σάντο.

την Ρώμη . Μεταφορά και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

 

5η μέρα:  ΡΩΜΗ (ξενάγηση)     

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 

σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από 

την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε σ

και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά 

της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι 

Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια.

Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου 

μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο πο

βωμό, έργο του Μπερνίνι. Υπόλοιπο ημέρας 

 

6η μέρα:  ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το 

ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα 

περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν 

διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, 

όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Από

Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο 

κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των 

Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις 

Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην 

Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον 

Μιχαήλ Άγγελο.   

Πρότασή  μας είναι να περπατήσετε στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, να κάνετε  μια  στάση  στο εντυπωσιακό Πάνθεον, να 

απολαύσετε ένα παγωτό στην πιάτσα Ντε λα Ροτόντα. Αμέσως  μετά τα  βήματά σας θα σας βγάλουν 

πιάτσα Ναβόνα,  για να φωτογραφίστε την κρήνη των Τεσσάρων ποταμών  του Μπερνίνι , το Συντριβάνι του 

Ποσειδώνα και να απολαύσετε  τα  σπαγγέτι σε  μία από τις  εκδοχές τους  σε ένα από τα  πολλά εστιατόρια της  

περιοχής. Κάντε  μια  βόλτα ως τις  όχ

πιάτσα  Ντι Σπάνια   και  τα  στενά  γύρω από αυτή και συγκεκριμένα στη  βια  Κοντότι 

καταστήματα και οι μπουτίκ πολλών και γνωστών οίκων μόδας. Αξίζει να σημειωθεί

δρόμο βρίσκεται και το Καφέ Γκρέκο, το πιο ιστορικό καφέ της Ρώμης στο οποίο συνήθιζε να απολαμβάνει τον 

Κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά της 

βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης 

Θάλασσα. Η  περιοχή είναι μία  

από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από 

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με 

κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε  τρία  

μεσαιωνικά χωριά, με πρώτη στάση το  Monterosso,  τη Vernazza, 

που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία 

να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να  καταλήξουμε  

στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα 

σμένο στην άκρη της ιταλικής 

Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή 

Τέρμε .  Διανυκτέρευση. 

ΛΟΥΚΑ – ΠΙΖΑ – ΡΩΜΗ      

Αναχώρηση για την μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των 

τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ 

Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Στη συνέχεια θα επισκεφθού

της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, 

καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο 

«Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό 

κοιμητήριο Κάμπο Σάντο.  Στη  συνέχεια  αναχώρηση  για  την «Αιώνια πόλη» 

την Ρώμη . Μεταφορά και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

και ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 

σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από 

την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε σ

και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά 

της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι 

ολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Ακολούθως, θα μεταφερθούμε  στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του 

Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου 

μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό 

Υπόλοιπο ημέρας  ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ   

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το 

ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα 

περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν 

διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, 

όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του 

Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο 

κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των 

Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις 

Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην 

τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον 

Πρότασή  μας είναι να περπατήσετε στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, να κάνετε  μια  στάση  στο εντυπωσιακό Πάνθεον, να 

απολαύσετε ένα παγωτό στην πιάτσα Ντε λα Ροτόντα. Αμέσως  μετά τα  βήματά σας θα σας βγάλουν 

πιάτσα Ναβόνα,  για να φωτογραφίστε την κρήνη των Τεσσάρων ποταμών  του Μπερνίνι , το Συντριβάνι του 

Ποσειδώνα και να απολαύσετε  τα  σπαγγέτι σε  μία από τις  εκδοχές τους  σε ένα από τα  πολλά εστιατόρια της  

περιοχής. Κάντε  μια  βόλτα ως τις  όχθες  του Τίβερη και  συνεχίστε  τη  βόλτα σας στο κάστρο Σαν Αντζελο

πιάτσα  Ντι Σπάνια   και  τα  στενά  γύρω από αυτή και συγκεκριμένα στη  βια  Κοντότι 

καταστήματα και οι μπουτίκ πολλών και γνωστών οίκων μόδας. Αξίζει να σημειωθεί

δρόμο βρίσκεται και το Καφέ Γκρέκο, το πιο ιστορικό καφέ της Ρώμης στο οποίο συνήθιζε να απολαμβάνει τον 

τική κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά της Cinque Terre, που 

στο 

την μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των 

τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ 

. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη 

της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, 

καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο 

«Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό 

ια  αναχώρηση  για  την «Αιώνια πόλη» 

την Ρώμη . Μεταφορά και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

και ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 

σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από 

την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου 

και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά 

της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι 

στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του 

Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου 

υ δεσπόζει πάνω από τον παπικό 

Πρότασή  μας είναι να περπατήσετε στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, να κάνετε  μια  στάση  στο εντυπωσιακό Πάνθεον, να 

απολαύσετε ένα παγωτό στην πιάτσα Ντε λα Ροτόντα. Αμέσως  μετά τα  βήματά σας θα σας βγάλουν   στην 

πιάτσα Ναβόνα,  για να φωτογραφίστε την κρήνη των Τεσσάρων ποταμών  του Μπερνίνι , το Συντριβάνι του 

Ποσειδώνα και να απολαύσετε  τα  σπαγγέτι σε  μία από τις  εκδοχές τους  σε ένα από τα  πολλά εστιατόρια της  

θες  του Τίβερη και  συνεχίστε  τη  βόλτα σας στο κάστρο Σαν Αντζελο.  Στη   

πιάτσα  Ντι Σπάνια   και  τα  στενά  γύρω από αυτή και συγκεκριμένα στη  βια  Κοντότι  βρίσκονται τα 

καταστήματα και οι μπουτίκ πολλών και γνωστών οίκων μόδας. Αξίζει να σημειωθεί πως στον συγκεκριμένο 

δρόμο βρίσκεται και το Καφέ Γκρέκο, το πιο ιστορικό καφέ της Ρώμης στο οποίο συνήθιζε να απολαμβάνει τον 



καφέ του και ο διάσημος Τζιάκομο Καζανόβα (1725

να  βρεθείτε στη Βία Ντελ Κόρσο.  Διανυκτέρευση.

  

7η μέρα: ΡΩΜΗ –  ΑΘΗΝΑ  

Πρωινό  στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την 

πτήση της επιστροφής μας  στην Αθήνα 

 

                        

                                                                                                       

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                           

Τιμή σε μονόκλινο                                                           

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)                                        

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων            
 

 Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  4*  

 Πρωινό  μπουφέ  καθημερινά.   

 Δείπνο  καθημερινά .  

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.

 Ελληνόφωνος τοπικός  ξεναγός για  την  Φλωρεντία

 Εισιτήρια   κρουαζιέρας  στα  χωριά της 

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

 Φ.Π.Α. 

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

 Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων (

 Είσοδοι σε μουσεία,  σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται

 Είσοδος  Μουσεία Βατικανού  30 €/ενήλικας & 

 Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (

 Ασφάλεια Covid (20€). 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ: 
ΑΘΗΝΑ- ΡΩΜΗ    10.55-12.00 

ΡΩΜΗ -ΑΘΗΝΑ    13.00-15.55  

 

Σημειώσεις :   

1. Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να 

παραλειφθεί καμία επίσκεψη.  

2. Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Πτήσεις εσωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, 

Ρόδο, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη με 

Προσοχή:  
 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να 

δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου υποχρεωτική κράτηση και 

προπληρωμή εισόδου τουλάχιστον 

υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού. 

καφέ του και ο διάσημος Τζιάκομο Καζανόβα (1725-1798). Για περισσότερο οικονομικές αγορές, βέβαια, μπορείτε 

Διανυκτέρευση. 

Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την 

Αθήνα .                                                                                   

                                                                                                       Κανονική τιμή   

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                           695 €                                                                       

Τιμή σε μονόκλινο                                                           845 €                    

ιμή (μέχρι 12 ετών)                                        645 €            

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων              205 €   

ονομικής θέσης Aθήνα  - Ρώμη – Αθήνα  με την  Sky Express .

κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

4*  (Hotel Ariston Montecatini , Hotel American Palace  Roma)

Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.

ην  Φλωρεντία. 

χωριά της   Cinque Terre. 

Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων (205 €). 

Είσοδοι σε μουσεία,  σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.

ενήλικας & 20€/ανήλικος. 

τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά ( Μοντεκατίνι 1,40 € , Ρώμη 6€ ).  

 

σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να 

Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Πτήσεις εσωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, 

νδρούπολη με από 90€ επιπλέον χρέωση. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 

Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να 

δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου υποχρεωτική κράτηση και 

προπληρωμή εισόδου τουλάχιστον 15 μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν 

να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού. 

1798). Για περισσότερο οικονομικές αγορές, βέβαια, μπορείτε 

Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την 

 

                                                             

 

. 

κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

American Palace  Roma).     

Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 

. 

σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να 

Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Πτήσεις εσωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, 

Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να 

δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου υποχρεωτική κράτηση και 

5 μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν 

να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού.  



 

 

 

 

 



ΣΑΜΟ

Πυθαγόρειο, Βαθύ, Πάτμος, Καρλόβασι, Μυτιληνιοί, Αηδόνια, Ποτάμι, Κοκκάρι 

Αναχωρήσεις: Κάθε Παρασκευή

Δώρο η κρουαζίερα στη Πάτμο
 

Αναχωρήσεις:  

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΣΑΜΟΣ - ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ (CINE REX)

Συγκέντρωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναχώρηση

Ευπαλίνου και φυσικά του μέγα μαθηματικού και φιλόσοφου

σαν καταπράσινος καμβάς στην άκρη του βόρειου Αιγαίου. Ανάμεσα στις εύπορες εκτάσεις και τα ορε

υπάρχουν μοναδικοί θησαυροί, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος,

αμμουδιές και καταπράσινα τοπία. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Όσοι 

επιθυμούν μπορούν να βρεθούν στο χωριό Μυτιληνιοί και συγκεκριμένα στο θερινό κινηματογράφο “Cine Rex” 

ώστε να απολαύσουν ταινία, της επιλογής τους, στο θερινό δειλινό.

προσεγμένο κήπο, που μπορεί κανείς να το παρομοιάσει με μικρό θερινό μουσείο καθώ

αντικείμενα του παρελθόντος ενώ προσφέρονται σπιτική λουκουμάδες, από το ευγενέστατο προσωπικό. Κατά την 

διάρκεια της ταινίας, μπορεί κανείς να απολαύσει ένα γρήγορο γεύμα από καλαμάκια κοτόπουλου μέχρι πίτσα. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Διαμονή & παροχές : Samos City Hotel   

Διατροφή : Πρωινό 

 

Μητροπόλεως 26

 

ΣΑΜΟΣ – ΠΑΤΜΟΣ  7 ημ. 

 

Πυθαγόρειο, Βαθύ, Πάτμος, Καρλόβασι, Μυτιληνιοί, Αηδόνια, Ποτάμι, Κοκκάρι 

άθε Παρασκευή και Δευτέρα από 17/06 μέχρι 2

 

Δώρο η κρουαζίερα στη Πάτμο

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ (CINE REX) 

στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναχώρηση για το νησί του τύραννου Πολυκράτη, του αρχιτέκτονα 

μέγα μαθηματικού και φιλόσοφου Πυθαγόρα. Άφιξη στο νησί της

την άκρη του βόρειου Αιγαίου. Ανάμεσα στις εύπορες εκτάσεις και τα ορε

, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, που συνοδεύονται 

Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Όσοι 

χωριό Μυτιληνιοί και συγκεκριμένα στο θερινό κινηματογράφο “Cine Rex” 

ώστε να απολαύσουν ταινία, της επιλογής τους, στο θερινό δειλινό. Ο κινηματογράφος βρίσκεται μέσα σε ένα 

προσεγμένο κήπο, που μπορεί κανείς να το παρομοιάσει με μικρό θερινό μουσείο καθώ

αντικείμενα του παρελθόντος ενώ προσφέρονται σπιτική λουκουμάδες, από το ευγενέστατο προσωπικό. Κατά την 

διάρκεια της ταινίας, μπορεί κανείς να απολαύσει ένα γρήγορο γεύμα από καλαμάκια κοτόπουλου μέχρι πίτσα. 

Διανυκτέρευση. 

 

Μητροπόλεως 26-28, (8
ος

 όροφος ),Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr 

 

Πυθαγόρειο, Βαθύ, Πάτμος, Καρλόβασι, Μυτιληνιοί, Αηδόνια, Ποτάμι, Κοκκάρι  

από 17/06 μέχρι 23/09  

Δώρο η κρουαζίερα στη Πάτμο!!! 

για το νησί του τύραννου Πολυκράτη, του αρχιτέκτονα 

Άφιξη στο νησί της φιλοξενίας, που στέκει 

την άκρη του βόρειου Αιγαίου. Ανάμεσα στις εύπορες εκτάσεις και τα ορεινά χωριά 

που συνοδεύονται με κρυστάλλινες 

Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Όσοι 

χωριό Μυτιληνιοί και συγκεκριμένα στο θερινό κινηματογράφο “Cine Rex” 

Ο κινηματογράφος βρίσκεται μέσα σε ένα 

προσεγμένο κήπο, που μπορεί κανείς να το παρομοιάσει με μικρό θερινό μουσείο καθώς έχει στολιστεί από 

αντικείμενα του παρελθόντος ενώ προσφέρονται σπιτική λουκουμάδες, από το ευγενέστατο προσωπικό. Κατά την 

διάρκεια της ταινίας, μπορεί κανείς να απολαύσει ένα γρήγορο γεύμα από καλαμάκια κοτόπουλου μέχρι πίτσα. 



 

2η μέρα: ΣΑΜΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (ΝΑΟΣ ΗΡΑΣ 

ΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΑΚΑΚΗΣ) - ΚΟΚΚΑΡΙ

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα βρεθούμε στον 

ιστορικό μνημείο όπου γεννήθηκε η θεά, μεγάλωσε και παντρεύτηκε τον αρχηγό των θεών, Δία

την σειρά του, στην λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς

στον Μέγα ναό και την μία όρθια κολόνα, που έχει απομείνει, η οποία έχει το εντυπωσιακό ύψος 21 μέτρων. 

Ακόμη, θα δούμε το Ρωμαϊκό και παλαιοχριστιανικό ναό. Αμέσως μετά, θα 

Παναγίας. Το ιστορικό μοναστήρι του 15

ξύλο και πέτρα. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας, 

κατασκευή της φημισμένης «Δίκαιης κούπας του Πυθαγόρα», μεταξύ άλλων πολλών κατασκευών από τους 

έμπειρους τεχνίτες. Στη συνέχεια της διαδρομής μας, θα κάνουμε στάση στη περιοχή του Πλάτανου, γραφικό 

παραδοσιακό χωριό της Σάμου, όπου θα απολαύσουμε μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία

Ορίζοντες. Με συντροφιά μας την απίστευτη θέα στο βόρειο Αιγαίο και την καταπράσινη πλάση, θα γευτούμε 

εξαίρετα πιάτα  που θα ευχαριστήσουν τον ουρανίσκο μας. 

θα απολαύσουμε μια μοναδική πεζοπορία στον παρθένο οικολογικό βιότοπο

βλάστηση, που ξεδιπλώνεται δεξιά και αριστερά, σε συνδυασμό με τα τρεχούμενα νερά του ποταμού συνθέτουν 

μια συναρπαστική εμπειρία μέσα στην κατάφυτη φύση. Στη περιοχή του Καρλόβασι

κελάρι της οικογένειας Βακάκη. Ανάμεσα στους αμπελώνες, στο πετρόχτιστο “καλύβι” στεγάζεται ο χώρος 

γευσιγνωσίας του οινοποιείου. Εκεί,  θα απολαύσαμε την γευστική δοκιμή και θα μάθουμε την ιστορία του 

οινοποιείου. Το ειδυλλιακό σκηνικό συμπληρώνεται από το αμφιθέατρο, το οποίο φιλοξενεί πλήθος εκδηλώσεων 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο οινοποιείο Βακάκης, η παράδοση γίνεται τέχνη με κέντρο το κρασί. Συνεχίζουμε για 

το κουκλίστικο Κοκκάρι, το γραφικό ψαροχώρι μοιάζει να αναδύεται μέ

χτισμένο ακριβώς πάνω στο κύμα. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τον ήλιο και τον καφέ σας. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

Διαμονή & παροχές : Samos City Hotel   

Διατροφή : Πρωινό 

 

3η μέρα: ΣΑΜΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΕΟΣΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ - ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρώτη μας επίσκεψη το Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ

αιώνα, με την δική του μακραίωνη ιστορία, θα μάθουμε όλα τα μυστικά του Σαμιώτικου κρασιού, από τους 

ορεινούς αμπελώνες και τον τρύγο μέχρι το πατητήρι και τις συλλεκτικές φιάλες. Το βραβευμένο οινοποιείο του 

συνεταιρισμού, διαθέτει διακρίσεις και συλλογή εκθεμάτων παραγωγής, εργαλεία και μηχανήματα οινοποίησης 

που μας αποτυπώνουν την ιστορία και την άμεση σχέση με το νησί. Στο τέλος της ξενάγησής μας, θα δοκιμάσουμε 

4 ποικιλίες φημισμένων κρασιών που θα μας ταξιδέψουν στη

θα μας χαρίσουν μια μοναδική εμπειρία γεύσης. 

όπου φιλοξενείται το φοβερό μουσείο Παλαιοντολογ

πέντε ενότητες τα απολιθώματα, το ζωολογικό, τα ορυκτά, την θαλάσσια ζωή και το βοτανολογικό. Το μουσείο 

διαθέτει πλούσια συλλογή από ευρήματα και σίγουρα θα κερδίσει τις εντυπώσεις μας. Συνεχίζουμε για το 

Πυθαγόρειο, όπου επισκεφτούμε το αρχαιολογικό μουσ

από αυτά αγγεία, περίτεχνα γλυπτά και έργα αρχαίας τέχνης. Επόμενη στάση μας, το Ευπαλίν

θαύμα της αρχαιότητας. Επιλέγοντας την πρώτη διαδρομή και μπαίνοντας μέσα στο όρυγμα, πρόκειται για κλειστή 

σήραγγα μήκους 1036 μέτρων, διαπιστώνουμε αμέσως την τεράστια καινοτομία την οποία σκέφτηκε και υλοποίησε 

ο ευρηματικός μηχανικός και αρχιτέκτονας Ευπαλίνος, μετά από εντολή του τυράννου Πολυκράτη, με σκοπό την 

ύδρευση του τόπου. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε τη Μονή της Μεγάλης Παναγίας. Το ιστορικό μοναστήρι του 

15
ου

 αιώνα, ιδρύθηκε από μοναχούς της Μικράς Ασίας και είναι χτισμένο 

για φαγητό και βόλτα στο γραφικό Πυθαγόρειο, ψαροχώρι αφιερωμένο στον μέγα μαθηματικό και φιλόσοφο 

Πυθαγόρα. Γνωστό και ως Τηγάνι, από την παλιά του ονομασία, διαθέτει εξαίσια δαιδαλώδεις δρομάκια που έχουν 

ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αμέσως μετά, θα βρεθούμε στη περιοχή του 

Μαραθόκαμπου και συγκεκριμένα στη φημισμένη παραλία ψιλή άμμος, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από 

ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (ΝΑΟΣ ΗΡΑΣ - ΜΟΝΗ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΚΟΚΚΑΡΙ 

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα βρεθούμε στον ναό της Ήρας, το διάσημο Ηραίο Σάμου. Το 

ιστορικό μνημείο όπου γεννήθηκε η θεά, μεγάλωσε και παντρεύτηκε τον αρχηγό των θεών, Δία

στην λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εκεί, περνώντας από την ιερά οδό, θα βρεθούμε 

στον Μέγα ναό και την μία όρθια κολόνα, που έχει απομείνει, η οποία έχει το εντυπωσιακό ύψος 21 μέτρων. 

Ακόμη, θα δούμε το Ρωμαϊκό και παλαιοχριστιανικό ναό. Αμέσως μετά, θα επισκεφτούμε τη Μονή τη

Παναγίας. Το ιστορικό μοναστήρι του 15
ου

 αιώνα, ιδρύθηκε από μοναχούς της Μικράς Ασίας και είναι χτισμένο από 

Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας, σε τοπικό εργαστήριο κεραμικής, όπου θα μάθουμε

Δίκαιης κούπας του Πυθαγόρα», μεταξύ άλλων πολλών κατασκευών από τους 

έμπειρους τεχνίτες. Στη συνέχεια της διαδρομής μας, θα κάνουμε στάση στη περιοχή του Πλάτανου, γραφικό 

παραδοσιακό χωριό της Σάμου, όπου θα απολαύσουμε μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία

Ορίζοντες. Με συντροφιά μας την απίστευτη θέα στο βόρειο Αιγαίο και την καταπράσινη πλάση, θα γευτούμε 

εξαίρετα πιάτα  που θα ευχαριστήσουν τον ουρανίσκο μας. Επόμενος σταθμός μας, οι καταρράκτες 

πεζοπορία στον παρθένο οικολογικό βιότοπο, με την άγρια ομορφιά. Η πλούσια 

βλάστηση, που ξεδιπλώνεται δεξιά και αριστερά, σε συνδυασμό με τα τρεχούμενα νερά του ποταμού συνθέτουν 

μια συναρπαστική εμπειρία μέσα στην κατάφυτη φύση. Στη περιοχή του Καρλόβασι, θα βρεθούμε στο ιστορικό 

Ανάμεσα στους αμπελώνες, στο πετρόχτιστο “καλύβι” στεγάζεται ο χώρος 

γευσιγνωσίας του οινοποιείου. Εκεί,  θα απολαύσαμε την γευστική δοκιμή και θα μάθουμε την ιστορία του 

σκηνικό συμπληρώνεται από το αμφιθέατρο, το οποίο φιλοξενεί πλήθος εκδηλώσεων 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο οινοποιείο Βακάκης, η παράδοση γίνεται τέχνη με κέντρο το κρασί. Συνεχίζουμε για 

το κουκλίστικο Κοκκάρι, το γραφικό ψαροχώρι μοιάζει να αναδύεται μέσα από τα σμαραγδένια νερά καθώς είναι 

χτισμένο ακριβώς πάνω στο κύμα. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τον ήλιο και τον καφέ σας. Επιστροφή στο 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΕΟΣΣ - ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΗΛΙΑΝΗ) - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρώτη μας επίσκεψη το Μουσείο Οίνου του ΕΟΣΣ Σάμου. Στο 

αιώνα, με την δική του μακραίωνη ιστορία, θα μάθουμε όλα τα μυστικά του Σαμιώτικου κρασιού, από τους 

ορεινούς αμπελώνες και τον τρύγο μέχρι το πατητήρι και τις συλλεκτικές φιάλες. Το βραβευμένο οινοποιείο του 

τει διακρίσεις και συλλογή εκθεμάτων παραγωγής, εργαλεία και μηχανήματα οινοποίησης 

που μας αποτυπώνουν την ιστορία και την άμεση σχέση με το νησί. Στο τέλος της ξενάγησής μας, θα δοκιμάσουμε 

4 ποικιλίες φημισμένων κρασιών που θα μας ταξιδέψουν στην ιστορία αιώνων του γλυκού 

θα μας χαρίσουν μια μοναδική εμπειρία γεύσης. Σε λίγα μόλις χιλιόμετρα, θα βρεθούμε στο 

Παλαιοντολογίας και Φυσικής Ιστορίας. Τα εκθέματά του αποτελούνται από 

πέντε ενότητες τα απολιθώματα, το ζωολογικό, τα ορυκτά, την θαλάσσια ζωή και το βοτανολογικό. Το μουσείο 

διαθέτει πλούσια συλλογή από ευρήματα και σίγουρα θα κερδίσει τις εντυπώσεις μας. Συνεχίζουμε για το 

επισκεφτούμε το αρχαιολογικό μουσείο. Η πλούσια συλλογή του, μετρά 3000 εκθέματα πολλά 

από αυτά αγγεία, περίτεχνα γλυπτά και έργα αρχαίας τέχνης. Επόμενη στάση μας, το Ευπαλίν

θαύμα της αρχαιότητας. Επιλέγοντας την πρώτη διαδρομή και μπαίνοντας μέσα στο όρυγμα, πρόκειται για κλειστή 

μέτρων, διαπιστώνουμε αμέσως την τεράστια καινοτομία την οποία σκέφτηκε και υλοποίησε 

και αρχιτέκτονας Ευπαλίνος, μετά από εντολή του τυράννου Πολυκράτη, με σκοπό την 

επισκεφτούμε τη Μονή της Μεγάλης Παναγίας. Το ιστορικό μοναστήρι του 

αιώνα, ιδρύθηκε από μοναχούς της Μικράς Ασίας και είναι χτισμένο από ξύλο και πέτρα. Ελεύθερος χρόνος 

το γραφικό Πυθαγόρειο, ψαροχώρι αφιερωμένο στον μέγα μαθηματικό και φιλόσοφο 

Πυθαγόρα. Γνωστό και ως Τηγάνι, από την παλιά του ονομασία, διαθέτει εξαίσια δαιδαλώδεις δρομάκια που έχουν 

μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αμέσως μετά, θα βρεθούμε στη περιοχή του 

Μαραθόκαμπου και συγκεκριμένα στη φημισμένη παραλία ψιλή άμμος, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 

ναό της Ήρας, το διάσημο Ηραίο Σάμου. Το 

ιστορικό μνημείο όπου γεννήθηκε η θεά, μεγάλωσε και παντρεύτηκε τον αρχηγό των θεών, Δία, συγκαταλέγεται με 

της UNESCO. Εκεί, περνώντας από την ιερά οδό, θα βρεθούμε 

στον Μέγα ναό και την μία όρθια κολόνα, που έχει απομείνει, η οποία έχει το εντυπωσιακό ύψος 21 μέτρων. 

επισκεφτούμε τη Μονή της Μεγάλης 

αιώνα, ιδρύθηκε από μοναχούς της Μικράς Ασίας και είναι χτισμένο από 

σε τοπικό εργαστήριο κεραμικής, όπου θα μάθουμε την ιστορία και 

Δίκαιης κούπας του Πυθαγόρα», μεταξύ άλλων πολλών κατασκευών από τους 

έμπειρους τεχνίτες. Στη συνέχεια της διαδρομής μας, θα κάνουμε στάση στη περιοχή του Πλάτανου, γραφικό 

παραδοσιακό χωριό της Σάμου, όπου θα απολαύσουμε μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία στο εστιατόριο 

Ορίζοντες. Με συντροφιά μας την απίστευτη θέα στο βόρειο Αιγαίο και την καταπράσινη πλάση, θα γευτούμε 

καταρράκτες Ποταμιού, όπου 

με την άγρια ομορφιά. Η πλούσια 

βλάστηση, που ξεδιπλώνεται δεξιά και αριστερά, σε συνδυασμό με τα τρεχούμενα νερά του ποταμού συνθέτουν 

, θα βρεθούμε στο ιστορικό 

Ανάμεσα στους αμπελώνες, στο πετρόχτιστο “καλύβι” στεγάζεται ο χώρος 

γευσιγνωσίας του οινοποιείου. Εκεί,  θα απολαύσαμε την γευστική δοκιμή και θα μάθουμε την ιστορία του 

σκηνικό συμπληρώνεται από το αμφιθέατρο, το οποίο φιλοξενεί πλήθος εκδηλώσεων 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο οινοποιείο Βακάκης, η παράδοση γίνεται τέχνη με κέντρο το κρασί. Συνεχίζουμε για 

σα από τα σμαραγδένια νερά καθώς είναι 

χτισμένο ακριβώς πάνω στο κύμα. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τον ήλιο και τον καφέ σας. Επιστροφή στο 

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ  

. Στο λιθόχτιστο κτίριο του 19ου 

αιώνα, με την δική του μακραίωνη ιστορία, θα μάθουμε όλα τα μυστικά του Σαμιώτικου κρασιού, από τους 

ορεινούς αμπελώνες και τον τρύγο μέχρι το πατητήρι και τις συλλεκτικές φιάλες. Το βραβευμένο οινοποιείο του 

τει διακρίσεις και συλλογή εκθεμάτων παραγωγής, εργαλεία και μηχανήματα οινοποίησης 

που μας αποτυπώνουν την ιστορία και την άμεση σχέση με το νησί. Στο τέλος της ξενάγησής μας, θα δοκιμάσουμε 

γλυκού Σαμιώτικου κρασιού και 

θα βρεθούμε στο χωριό Μυτιληνιοί, 

και Φυσικής Ιστορίας. Τα εκθέματά του αποτελούνται από 

πέντε ενότητες τα απολιθώματα, το ζωολογικό, τα ορυκτά, την θαλάσσια ζωή και το βοτανολογικό. Το μουσείο 

διαθέτει πλούσια συλλογή από ευρήματα και σίγουρα θα κερδίσει τις εντυπώσεις μας. Συνεχίζουμε για το 

Η πλούσια συλλογή του, μετρά 3000 εκθέματα πολλά 

από αυτά αγγεία, περίτεχνα γλυπτά και έργα αρχαίας τέχνης. Επόμενη στάση μας, το Ευπαλίνειο όρυγμα, το όγδοο 

θαύμα της αρχαιότητας. Επιλέγοντας την πρώτη διαδρομή και μπαίνοντας μέσα στο όρυγμα, πρόκειται για κλειστή 

μέτρων, διαπιστώνουμε αμέσως την τεράστια καινοτομία την οποία σκέφτηκε και υλοποίησε 

και αρχιτέκτονας Ευπαλίνος, μετά από εντολή του τυράννου Πολυκράτη, με σκοπό την 

επισκεφτούμε τη Μονή της Μεγάλης Παναγίας. Το ιστορικό μοναστήρι του 

από ξύλο και πέτρα. Ελεύθερος χρόνος 

το γραφικό Πυθαγόρειο, ψαροχώρι αφιερωμένο στον μέγα μαθηματικό και φιλόσοφο 

Πυθαγόρα. Γνωστό και ως Τηγάνι, από την παλιά του ονομασία, διαθέτει εξαίσια δαιδαλώδεις δρομάκια που έχουν 

μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αμέσως μετά, θα βρεθούμε στη περιοχή του 

Μαραθόκαμπου και συγκεκριμένα στη φημισμένη παραλία ψιλή άμμος, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από 



τα μικρασιάτικα παράλια. Η οργανωμένη παραλία, με τη χρυσαφένια αμμου

χαρίσει τις απόλυτες στιγμές χαλάρωσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Διαμονή & παροχές : Samos City Hotel   

Διατροφή : Πρωινό 

 

4η μέρα:  ΣΑΜΟΣ – (ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ) – (ΕΦΕΣΟΣ  Ή ΠΙΚ ΝΙΚ

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα σας προτείνουμε μια μοναδική κρουαζιέρα στην Έφεσο. 

Πυθαγόρειο. Αμέσως μετά τον απαραίτητο έλεγχο, επιβίβαση και αναχώρηση για το λιμάνι του πολύβουου 

Κουσάντασι, το “νησί των πουλιών”. Με την άφιξή μας στο 

αμέσως στο πούλμαν με προορισμό την Έφεσο, το σταυροδρόμι των πολιτισμών. Το υπαίθριο μουσείο της αρχαίας 

Ιωνικής πόλης, που αποτέλεσε οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της UNESCO

μεγαλύτερα του κόσμου και διαθέτει μνημεία που χρονολογούνται από την ελληνιστική μέχρι την βυζαντινή 

περίοδο. Η ανυπέρβλητου κάλους αρχαία πόλη είναι αφιερωμένη στην θεά Άρτεμης και ξεχειλίζει από περίτεχνα 

μαρμάρινα μνημεία ενώ η όλη η ατμόσφαιρα 

την μεγαλοπρεπή βιβλιοθήκη του Κέλσου, την τρίτη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του αρχαίου κόσμου. Τα τέσσερα 

αγάλματα, που στολίζουν τις γωνίες της, εκπροσωπούν τις τέσσερις αρετές του Κέλσου τη Σοφί

Επιστήμη. Αμέσως μετά, θα βρεθούμε στην Στοά του Αλυτάρχου που κοσμούνταν από τα πολύχρωμα μωσαϊκά και 

αγάλματα ενώ θα δούμε την κρήνη του Τραϊανού με τα περίφημα Λουτρά του Βαρίου, τα οποία ανακαινίστηκαν 

από τους βυζαντινούς με καινοτόμες εφαρμογές. Στην συνέχεια, θα δούμε το Ωδείο και το ιστορικό αρχαιοελληνικό 

θέατρο, με χωρητικότητα 24.000 θεατών, στο οποίο κήρυξε το μήνυμα του Χριστού ο Απόστολος Παύλος. Το 

θέατρο της Εφέσου, διατηρήθηκε άριστα μέσα στο ταξίδι των αιώνων αφού μέχρ

εκδηλώσεων. Πριν την αναχώρηση μας θα δούμε το αναστηλωμένο κιονόκρανο, ότι έχει απομείνει, από τον 

εμβληματικό ναό της Αρτέμιδος, ξακουστό και ως Αρτεμίσιο, που αποτελούσε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. 

Συνεχίζουμε την επίσκεψη μας σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια δερμάτινων ειδών. Εκεί, θα απολαύσουμε 

μια αποκλειστική επίδειξη με συνοδεία σαμπάνιας ή τσάι και θα ξεναγηθούμε σε όλη την βιοτεχνία που 

προμηθεύει μεγάλους οίκους μόδας του εξωτερικού, ενώ όσοι επιθυμούν μπορο

Ελεύθερος χρόνος στο κεντρικό παραθαλάσσιο δρόμο του Κουσάντασι, με τις περιποιημένες καφετέριες και 

ταβερνάκια. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επισκεφτούν το μεγάλο παζάρι που αναδύει ανατολίτικο άρωμα με τα 

χειροποίητα διακοσμητικά και χαλιά, μεταξωτά και βαμβακερά είδη αλλά και γλυκά όπως μπακλαβά και κιουνεφέ. 

Το απόγευμα αποχαιρετούμε το αμφιθεατρικό Κουσάντασι, επιβίβαση στο πλοίο για την επιστροφή μας στην Σάμο. 

 

Ως εναλλακτική, σας έχουμε μια μοναδική πρόταση για ένα διαφορ

απέραντο γαλάζιο και μπάνιο σε ιδιωτική παραλία. Ξεκινώντας από το Πυθαγόρειο με το σκάφος “Αρχάγγελος”, 

κάνουμε την πρώτη στάση στο Ποσειδώνιο για βουτιές από το σκάφος, για περίπου μία ώρα, στα στενά της 

Μυκάλης, το κοντινότερο σημείο της Ελλάδας με την Τουρκίας. Φτάνοντας στην απάτητη παραλία, που βρίσκεται 

στην ανατολική ακτή του νησιού και ονομάζεται “Μεγάλη Λάκκα”, θα απολαύσουμε τη γραφική αμμουδιά της με 

τα γαλαζοπράσινα νερά. Εκεί υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώ

καπετάνιος και το πλήρωμα θα ετοιμάσουν το μεσημεριανό μας γεύμα στα κάρβουνα με θαλασσινές νοστιμιές ή 

κρέας (χορτοφαγικό γεύμα μετά από ζήτηση)  και σαλάτα (ποτά και αναψυκτικά δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

τιμή). Κατά την διάρκεια του ταξιδιού προσφέρονται φρούτα και ουζάκι από το πλήρωμα. Επιστροφή στο λιμάνι 

του Πυθαγορείου περίπου στις πέντε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Διαμονή & παροχές : Samos City Hotel  

Διατροφή : Πρωινό. 

 

 

5η ημέρα: ΣΑΜΟΣ –  ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Και ημέρα ελέυθερη.

Διαμονή & παροχές : Samos City Hotel  

Διατροφή : Πρωινό. 

 

τα μικρασιάτικα παράλια. Η οργανωμένη παραλία, με τη χρυσαφένια αμμουδιά και τα ήρεμα τιρκουάζ νερά θα σας 

χαρίσει τις απόλυτες στιγμές χαλάρωσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

ΕΦΕΣΟΣ  Ή ΠΙΚ ΝΙΚ)  

Σήμερα σας προτείνουμε μια μοναδική κρουαζιέρα στην Έφεσο. 

Πυθαγόρειο. Αμέσως μετά τον απαραίτητο έλεγχο, επιβίβαση και αναχώρηση για το λιμάνι του πολύβουου 

Κουσάντασι, το “νησί των πουλιών”. Με την άφιξή μας στο τουριστικό θέρετρο της Τουρκίας, επιβιβαζόμαστε 

αμέσως στο πούλμαν με προορισμό την Έφεσο, το σταυροδρόμι των πολιτισμών. Το υπαίθριο μουσείο της αρχαίας 

Ιωνικής πόλης, που αποτέλεσε οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της UNESCO

μεγαλύτερα του κόσμου και διαθέτει μνημεία που χρονολογούνται από την ελληνιστική μέχρι την βυζαντινή 

περίοδο. Η ανυπέρβλητου κάλους αρχαία πόλη είναι αφιερωμένη στην θεά Άρτεμης και ξεχειλίζει από περίτεχνα 

μαρμάρινα μνημεία ενώ η όλη η ατμόσφαιρα σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, σε μια ένδοξη εποχή. Θα θαυμάσουμε 

την μεγαλοπρεπή βιβλιοθήκη του Κέλσου, την τρίτη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του αρχαίου κόσμου. Τα τέσσερα 

αγάλματα, που στολίζουν τις γωνίες της, εκπροσωπούν τις τέσσερις αρετές του Κέλσου τη Σοφί

Επιστήμη. Αμέσως μετά, θα βρεθούμε στην Στοά του Αλυτάρχου που κοσμούνταν από τα πολύχρωμα μωσαϊκά και 

αγάλματα ενώ θα δούμε την κρήνη του Τραϊανού με τα περίφημα Λουτρά του Βαρίου, τα οποία ανακαινίστηκαν 

τόμες εφαρμογές. Στην συνέχεια, θα δούμε το Ωδείο και το ιστορικό αρχαιοελληνικό 

θέατρο, με χωρητικότητα 24.000 θεατών, στο οποίο κήρυξε το μήνυμα του Χριστού ο Απόστολος Παύλος. Το 

θέατρο της Εφέσου, διατηρήθηκε άριστα μέσα στο ταξίδι των αιώνων αφού μέχρι και σήμερα φιλοξενεί πλήθος 

εκδηλώσεων. Πριν την αναχώρηση μας θα δούμε το αναστηλωμένο κιονόκρανο, ότι έχει απομείνει, από τον 

εμβληματικό ναό της Αρτέμιδος, ξακουστό και ως Αρτεμίσιο, που αποτελούσε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. 

κεψη μας σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια δερμάτινων ειδών. Εκεί, θα απολαύσουμε 

μια αποκλειστική επίδειξη με συνοδεία σαμπάνιας ή τσάι και θα ξεναγηθούμε σε όλη την βιοτεχνία που 

προμηθεύει μεγάλους οίκους μόδας του εξωτερικού, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να χαρούν τις αγορές του. 

Ελεύθερος χρόνος στο κεντρικό παραθαλάσσιο δρόμο του Κουσάντασι, με τις περιποιημένες καφετέριες και 

ταβερνάκια. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επισκεφτούν το μεγάλο παζάρι που αναδύει ανατολίτικο άρωμα με τα 

κά και χαλιά, μεταξωτά και βαμβακερά είδη αλλά και γλυκά όπως μπακλαβά και κιουνεφέ. 

Το απόγευμα αποχαιρετούμε το αμφιθεατρικό Κουσάντασι, επιβίβαση στο πλοίο για την επιστροφή μας στην Σάμο. 

έχουμε μια μοναδική πρόταση για ένα διαφορετικό πικ-νικ, μια ημέρα γεμάτη θάλασσα,

μπάνιο σε ιδιωτική παραλία. Ξεκινώντας από το Πυθαγόρειο με το σκάφος “Αρχάγγελος”, 

κάνουμε την πρώτη στάση στο Ποσειδώνιο για βουτιές από το σκάφος, για περίπου μία ώρα, στα στενά της 

το κοντινότερο σημείο της Ελλάδας με την Τουρκίας. Φτάνοντας στην απάτητη παραλία, που βρίσκεται 

στην ανατολική ακτή του νησιού και ονομάζεται “Μεγάλη Λάκκα”, θα απολαύσουμε τη γραφική αμμουδιά της με 

τα γαλαζοπράσινα νερά. Εκεί υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, στη διάθεσή μας δωρεάν όλη την ημέρα. Ο 

καπετάνιος και το πλήρωμα θα ετοιμάσουν το μεσημεριανό μας γεύμα στα κάρβουνα με θαλασσινές νοστιμιές ή 

κρέας (χορτοφαγικό γεύμα μετά από ζήτηση)  και σαλάτα (ποτά και αναψυκτικά δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

μή). Κατά την διάρκεια του ταξιδιού προσφέρονται φρούτα και ουζάκι από το πλήρωμα. Επιστροφή στο λιμάνι 

του Πυθαγορείου περίπου στις πέντε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

 

ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Και ημέρα ελέυθερη. 

 

διά και τα ήρεμα τιρκουάζ νερά θα σας 

Σήμερα σας προτείνουμε μια μοναδική κρουαζιέρα στην Έφεσο. Αναχώρηση για το 

Πυθαγόρειο. Αμέσως μετά τον απαραίτητο έλεγχο, επιβίβαση και αναχώρηση για το λιμάνι του πολύβουου 

τουριστικό θέρετρο της Τουρκίας, επιβιβαζόμαστε 

αμέσως στο πούλμαν με προορισμό την Έφεσο, το σταυροδρόμι των πολιτισμών. Το υπαίθριο μουσείο της αρχαίας 

Ιωνικής πόλης, που αποτέλεσε οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της UNESCO με τα 

μεγαλύτερα του κόσμου και διαθέτει μνημεία που χρονολογούνται από την ελληνιστική μέχρι την βυζαντινή 

περίοδο. Η ανυπέρβλητου κάλους αρχαία πόλη είναι αφιερωμένη στην θεά Άρτεμης και ξεχειλίζει από περίτεχνα 

σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, σε μια ένδοξη εποχή. Θα θαυμάσουμε 

την μεγαλοπρεπή βιβλιοθήκη του Κέλσου, την τρίτη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του αρχαίου κόσμου. Τα τέσσερα 

αγάλματα, που στολίζουν τις γωνίες της, εκπροσωπούν τις τέσσερις αρετές του Κέλσου τη Σοφία, την Γνώση και την 

Επιστήμη. Αμέσως μετά, θα βρεθούμε στην Στοά του Αλυτάρχου που κοσμούνταν από τα πολύχρωμα μωσαϊκά και 

αγάλματα ενώ θα δούμε την κρήνη του Τραϊανού με τα περίφημα Λουτρά του Βαρίου, τα οποία ανακαινίστηκαν 

τόμες εφαρμογές. Στην συνέχεια, θα δούμε το Ωδείο και το ιστορικό αρχαιοελληνικό 

θέατρο, με χωρητικότητα 24.000 θεατών, στο οποίο κήρυξε το μήνυμα του Χριστού ο Απόστολος Παύλος. Το 

ι και σήμερα φιλοξενεί πλήθος 

εκδηλώσεων. Πριν την αναχώρηση μας θα δούμε το αναστηλωμένο κιονόκρανο, ότι έχει απομείνει, από τον 

εμβληματικό ναό της Αρτέμιδος, ξακουστό και ως Αρτεμίσιο, που αποτελούσε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. 

κεψη μας σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια δερμάτινων ειδών. Εκεί, θα απολαύσουμε 

μια αποκλειστική επίδειξη με συνοδεία σαμπάνιας ή τσάι και θα ξεναγηθούμε σε όλη την βιοτεχνία που 

ύν να χαρούν τις αγορές του. 

Ελεύθερος χρόνος στο κεντρικό παραθαλάσσιο δρόμο του Κουσάντασι, με τις περιποιημένες καφετέριες και 

ταβερνάκια. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επισκεφτούν το μεγάλο παζάρι που αναδύει ανατολίτικο άρωμα με τα 

κά και χαλιά, μεταξωτά και βαμβακερά είδη αλλά και γλυκά όπως μπακλαβά και κιουνεφέ. 

Το απόγευμα αποχαιρετούμε το αμφιθεατρικό Κουσάντασι, επιβίβαση στο πλοίο για την επιστροφή μας στην Σάμο.  

μια ημέρα γεμάτη θάλασσα, 

μπάνιο σε ιδιωτική παραλία. Ξεκινώντας από το Πυθαγόρειο με το σκάφος “Αρχάγγελος”, 

κάνουμε την πρώτη στάση στο Ποσειδώνιο για βουτιές από το σκάφος, για περίπου μία ώρα, στα στενά της 

το κοντινότερο σημείο της Ελλάδας με την Τουρκίας. Φτάνοντας στην απάτητη παραλία, που βρίσκεται 

στην ανατολική ακτή του νησιού και ονομάζεται “Μεγάλη Λάκκα”, θα απολαύσουμε τη γραφική αμμουδιά της με 

στρες, στη διάθεσή μας δωρεάν όλη την ημέρα. Ο 

καπετάνιος και το πλήρωμα θα ετοιμάσουν το μεσημεριανό μας γεύμα στα κάρβουνα με θαλασσινές νοστιμιές ή 

κρέας (χορτοφαγικό γεύμα μετά από ζήτηση)  και σαλάτα (ποτά και αναψυκτικά δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

μή). Κατά την διάρκεια του ταξιδιού προσφέρονται φρούτα και ουζάκι από το πλήρωμα. Επιστροφή στο λιμάνι 



6η μέρα: ΣΑΜΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ  

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και μεταφορά στο λιμάνι του Πυθαγ

ξεκινά μία μοναδική, μονοήμερη κρουαζιέρα στο νησί της Αποκάλυψης.

νησί που αποπνέει μεγαλείο και γαλήνη. 

Εκεί όπου σύμφωνα με την Χριστιανική

Διαθήκης, την περίφημη “Αποκάλυψη”

μονή του Αγίου Ιωάννη, με την σπουδαία αρχιτεκτονική

κειμήλια και τους Ορθόδοξους θησαυρούς ενώ 

καρδιά του Αιγαίου μέχρι τη πόλη της Πάτμου. Χρόνος ελεύθερος

του νησιού, με την “αποκαλυπτική” ομορφιά

Διανυκτέρευση. 

Διαμονή & παροχές : Samos City Hotel  

Διατροφή : Πρωινό  

 

7η μέρα: ΣΑΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου. Ελεύθερος χρόνος για μία τελευταία βόλτα στο Βαθύ και το γραφικό λιμανάκι 

του. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Σάμου και

τεράστια συλλογή, από εικόνες και τοπία, πολιτισμό και ιστορία, επι

υπόσχεση για μια νέα εξόρμηση, σε κάποιο νέο προορισμ

Διατροφή : Πρωινό. 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                 

Τιμή σε μονόκλινο 

Τιμή σε τρίκλινο δωμάτιο                         445

                                                     

Φόροι αεροδρομίου 

                                                           & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου

                                                    

 

Περιλαμβάνονται: 

 Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο Samos City, στ

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, με την 

 Εισιτήριο κρουαζιέρας Πυθαγόρειο-Πάτμος-Πυθαγόρειο.

 Ξενάγηση στη Πάτμο με τοπικό ξεναγό και επί

Αποκάλυψης. 

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 

 Τοπικός ξεναγός – αρχηγός. 

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

 Χειραποσκευή έως 8 κιλά. 

 Αποσκευή μέχρι 20 κιλά. 

 Φ.Π.Α 

  

 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων και  δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου 65

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και μεταφορά στο λιμάνι του Πυθαγορείου. Με την επιβίβαση μας στο πλοίο 

, μονοήμερη κρουαζιέρα στο νησί της Αποκάλυψης. Άφιξη στο νησί της

νησί που αποπνέει μεγαλείο και γαλήνη. Επίσκεψη στο μοναστήρι και στην κατανυκτική

Χριστιανική παράδοση, ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε το 

”, υπαγορευμένο από την φωνή του Θεού. Αμέσως μετά, θα βρε

μονή του Αγίου Ιωάννη, με την σπουδαία αρχιτεκτονική και θα επισκεφτούμε το μουσείο με τα εκκλησιαστικά 

τους Ορθόδοξους θησαυρούς ενώ θα απολαύσουμε την ανυπέρβλητη θέα που προσφέρεται

πόλη της Πάτμου. Χρόνος ελεύθερος, για βόλτα και φαγητό, 

με την “αποκαλυπτική” ομορφιά και τα γραφικά δρομάκια. Επιστροφή στη Σάμο και στο ξενοδοχείο.

 

Ελεύθερος χρόνος για μία τελευταία βόλτα στο Βαθύ και το γραφικό λιμανάκι 

της Σάμου και την πτήση της επιστροφής. Αφού έχουμε δημιουργήσει μια 

από εικόνες και τοπία, πολιτισμό και ιστορία, επιστρέφουμε στην πρωτεύουσά μας

υπόσχεση για μια νέα εξόρμηση, σε κάποιο νέο προορισμό του εξωτερικού. 

 

                                          

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                      545€ 

Τιμή σε μονόκλινο                                      665€ 

Τιμή σε τρίκλινο δωμάτιο                         445€ 

 (μέχρι 12 ετών) 

 

Φόροι αεροδρομίου                                      65€ 

& δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου 

 

 

, στη πρωτεύουσα του νησιού Βαθύ. 

, με την Sky Express. 

Πυθαγόρειο. 

Ξενάγηση στη Πάτμο με τοπικό ξεναγό και επίσκεψη στο μοναστήρι της 

Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

ημοτικοί φόροι ξενοδοχείου 65€ 

. Με την επιβίβαση μας στο πλοίο 

ο νησί της Πάτμου, το αρχοντικό 

κατανυκτική σπηλιά της Αποκάλυψης. 

ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε το τελευταίο βιβλίο της Καινής 

Αμέσως μετά, θα βρεθούμε στη 

α επισκεφτούμε το μουσείο με τα εκκλησιαστικά 

θέα που προσφέρεται, από την 

και φαγητό, στην ατμοσφαιρική χώρα 

γραφικά δρομάκια. Επιστροφή στη Σάμο και στο ξενοδοχείο. 

Ελεύθερος χρόνος για μία τελευταία βόλτα στο Βαθύ και το γραφικό λιμανάκι 

Αφού έχουμε δημιουργήσει μια 

στρέφουμε στην πρωτεύουσά μας και δίνουμε 



 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

 Είσοδοι σε μουσεία,  αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.

 

Σημειώσεις : 

 Διαφοροποίηση στη ροή - σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να γίνει, χωρίς να παραλειφθεί καμία 

επίσκεψη.  

 

Είσοδοι Μουσείων: 

Ηραίον                                  6€* 

Μουσείο Πυθαγορείου     6€* 

Μουσείο Σάμου                  4€* 

Ευπαλίνειο Όρυγμα      8€ ή 10€* 

ΕΟΣΣ Μουσείο Κρασιού    2€ 

Βακάκης Οινοποιείο          2€ 

Paleontological                   4€ 

*Έλληνες πολίτες 25 χρονών η είσοδος είναι ελεύθερη.

*Έλληνες πολίτες από 65 χρονών, έχουν έκπτωση 

 

Πτήσεις με την SkyExpress : 

Κάθε Δευτέρα 

GQ310 ΑΘΗΝΑ – ΣΑΜΟΣ 12.00 – 13.00 

GQ311 ΣΑΜΟΣ – ΑΘΗΝΑ 18.25 – 19.25 

Κάθε Παρασκευή  

GQ310 ΑΘΗΝΑ – ΣΑΜΟΣ 10.00 – 11.00 

GQ311 ΣΑΜΟΣ – ΑΘΗΝΑ 17.45 – 18.45 

 

 

Το ξενοδοχείο διαμονής μας: 

Samos City Hotel     

Ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία στο νησί, βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο της γραφικής πρωτεύουσας Βαθύ. Προσφέρει 

ανέσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η διεύθυνση και το 

παραμονή και αξέχαστες εμπειρίες. Χαρείτε τη διαμονή σας στη Σάμο, κάθε μέρα!

    

 

 

 

προτεινόμενο. 

Είσοδοι σε μουσεία,  αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να γίνει, χωρίς να παραλειφθεί καμία 

η είσοδος είναι ελεύθερη. 

χρονών, έχουν έκπτωση -50%. 

 

 

 

 

Ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία στο νησί, βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο της γραφικής πρωτεύουσας Βαθύ. Προσφέρει 

ανέσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η διεύθυνση και το προσωπικό καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για ευχάριστη 

παραμονή και αξέχαστες εμπειρίες. Χαρείτε τη διαμονή σας στη Σάμο, κάθε μέρα!  

 

 

σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να γίνει, χωρίς να παραλειφθεί καμία 

Ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία στο νησί, βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο της γραφικής πρωτεύουσας Βαθύ. Προσφέρει 

προσωπικό καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για ευχάριστη 



 

ΧΙΟΣ-ΣΜΥΡΝΗ και

-Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλουσιοπάροχο μπουφέ!

-Διαμονή στο ομορφότερο ξενοδοχείο της Χίου

-Ολοήμερη εκδρομή στα Μαστιχοχώρια (Μουσείο Μαστίχας, Παραλία Μαύρα Βόλια, Πυργί, Μεστά)!

-Ολοήμερη εκδρομή στα πανέμορφα χωριά της Κεντρικής Χίου (Νέα Μονή, Ανάβα

Πιτυός)! 

 

Χίος, Νέα Μόνη, Αυγώνυμα, Ανάβατος, Κάστρο Χίου, Μύλοι, 

                 Αναχωρήσεις:                         

                                                                     

                                                     6,13,20,27 Αυγούστου

                                                           

  
1

η 
ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΧΙΟΣ (ΠΟΛΗ-ΚΑΣΤΡΟ ΧΙΟΥ

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το νησί της μαστίχας. 

καλύτερα τη πόλη της Χίου. Με την άφιξή μας θα περπατήσουμε στο αγέρωχο κάστρο του νησιού, μπαίνοντας από 

την κεντρική είσοδο και θα δούμε το παλατάκι των Ιουστινιάνι. Τ

βρίσκεται δίπλα ακριβώς στη «Σκοτεινή Φυλακή

περιποιημένα μαγαζάκια και στα λιθόστρωτα στενά, θα φτάσουμε στα Οθωμανικά λουτρά, πρόκειται για χαμάμ 

που λειτούργησαν μέχρι το 1912. Αμέσως μετά, θα κάνουμε στάση στους Μύλου

Ταμπάκικα. Οι πέτρινοι Μεσογειακοί Πυργόμυλοι αποτελούν τοπόσημο της πόλης και εξυπηρετούσαν στις ανάγκες 

κατεργασίας δερμάτων. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε το μουσείο 

εσπεριδοειδών του Κάμπου. Στο καλοδιατηρημένο

εσπεριδοειδών, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, τις μεθόδους παραγωγής και τις συσκευασίες των προϊόντων. 

Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος για να απο

ξενοδοχείου, ή να πιούμε τον καφέ και το ποτό μας με θέα το ασύγκριτο γαλάζιο του Αιγαίου. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: ΧΙΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα φημισμένα Μαστιχοχώρια και στην γνωριμία μας 

με τα νότια αξιοθέατα του νησιού. Η περιήγησή μας ξεκινά στο Μουσείο Μαστίχας, το οποίο βρίσκεται κοντά στο 

χωριό Εμπορειός. Στο εντυπωσιακό αυτό μουσ

σαν μαγικό δάκρυ από το θαμνώδες δέντρο, το οποίο ενώ φύεται

μόνο στη Χίο και παράγει μαστίχα. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη μας στη γνωστή παραλία

Γιαλό, με τα μαύρα βότσαλα, κατάλοιπο προϊστορικής ηφαιστειακής έκρηξης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 

δροσιστούμε και να κολυμπήσουμε σε ένα πανέμορφο και μοναδικό μέρος.  Επόμενη στάση μας, το ζωγραφιστό 

χωριό Πυργί. Τα παραδοσιακά αρχοντόσπιτα με τα περίτεχνα διακοσμητικά μοτίβα, που στολίζουν τις εξωτερικές 

προσόψεις τους, αποτελούν εικαστική τέχνη, που ξεχωρίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο, καθώς τα 

Μητροπόλεως 26-28, (8

ΣΜΥΡΝΗ και κρουαζιέρα στις ΟΙΝΟΥ

5,6ημ.  

υσιοπάροχο μπουφέ! 

Διαμονή στο ομορφότερο ξενοδοχείο της Χίου(Erytha Hotel Resort 4*sup.) με δωμάτιο 

Ολοήμερη εκδρομή στα Μαστιχοχώρια (Μουσείο Μαστίχας, Παραλία Μαύρα Βόλια, Πυργί, Μεστά)!

Ολοήμερη εκδρομή στα πανέμορφα χωριά της Κεντρικής Χίου (Νέα Μονή, Ανάβα

Κάστρο Χίου, Μύλοι, Mουσείο Citrus, Λαγκάδα, Οινούσσες,

Μεστά, Μαύρα Βόλια, Σμύρνη, Τσεσμέ 

                        18,25 Ιουνίου    (5ημ.)  

             2,30 Ιουλίου     (6ημ.)  

6,13,20,27 Αυγούστου   (6ημ.) 

                                                             3,10 Σεπτεμβρίου   (5ημ.) 

ΚΑΣΤΡΟ ΧΙΟΥ-ΜΥΛΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΟ CITRUS):  

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το νησί της μαστίχας. 

καλύτερα τη πόλη της Χίου. Με την άφιξή μας θα περπατήσουμε στο αγέρωχο κάστρο του νησιού, μπαίνοντας από 

την κεντρική είσοδο και θα δούμε το παλατάκι των Ιουστινιάνι. Το διώροφο ιστορικό κτίριο του 15ου αιώνα 

Σκοτεινή Φυλακή» και η κατασκευή του οφείλεται στους Γενουάτες.

περιποιημένα μαγαζάκια και στα λιθόστρωτα στενά, θα φτάσουμε στα Οθωμανικά λουτρά, πρόκειται για χαμάμ 

που λειτούργησαν μέχρι το 1912. Αμέσως μετά, θα κάνουμε στάση στους Μύλους που βρίσκονται στη περιοχή 

Ταμπάκικα. Οι πέτρινοι Μεσογειακοί Πυργόμυλοι αποτελούν τοπόσημο της πόλης και εξυπηρετούσαν στις ανάγκες 

κατεργασίας δερμάτων. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε το μουσείο Citrus, το οποίο 

ο καλοδιατηρημένο αρχοντικό, θα ενημερωθούμε 

εσπεριδοειδών, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, τις μεθόδους παραγωγής και τις συσκευασίες των προϊόντων. 

Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε την πισίνα ή την παραλία του 

ξενοδοχείου, ή να πιούμε τον καφέ και το ποτό μας με θέα το ασύγκριτο γαλάζιο του Αιγαίου. Δείπνο και 

(ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ-ΠΥΡΓΙ-ΜΕΣΤΑ):  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα φημισμένα Μαστιχοχώρια και στην γνωριμία μας 

με τα νότια αξιοθέατα του νησιού. Η περιήγησή μας ξεκινά στο Μουσείο Μαστίχας, το οποίο βρίσκεται κοντά στο 

χωριό Εμπορειός. Στο εντυπωσιακό αυτό μουσείο θα μάθουμε όλα τα μυστικά της φυσικής ρητίνης, που βγαίνει 

σαν μαγικό δάκρυ από το θαμνώδες δέντρο, το οποίο ενώ φύεται σε όλη την περιοχή της Μεσογείου, καλλιεργείται 

μόνο στη Χίο και παράγει μαστίχα. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη μας στη γνωστή παραλία

Γιαλό, με τα μαύρα βότσαλα, κατάλοιπο προϊστορικής ηφαιστειακής έκρηξης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 

δροσιστούμε και να κολυμπήσουμε σε ένα πανέμορφο και μοναδικό μέρος.  Επόμενη στάση μας, το ζωγραφιστό 

αρχοντόσπιτα με τα περίτεχνα διακοσμητικά μοτίβα, που στολίζουν τις εξωτερικές 

προσόψεις τους, αποτελούν εικαστική τέχνη, που ξεχωρίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο, καθώς τα 

28, (8
ος

 όροφος ), Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 

Email: info@grefis.gr 

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ  

με δωμάτιο sea view! 

Ολοήμερη εκδρομή στα Μαστιχοχώρια (Μουσείο Μαστίχας, Παραλία Μαύρα Βόλια, Πυργί, Μεστά)! 

Ολοήμερη εκδρομή στα πανέμορφα χωριά της Κεντρικής Χίου (Νέα Μονή, Ανάβατος, Αυγώνυμα, 

Οινούσσες,  Μουσείο Μαστίχας, Πυργί, 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το νησί της μαστίχας. Σήμερα θα γνωρίσουμε 

καλύτερα τη πόλη της Χίου. Με την άφιξή μας θα περπατήσουμε στο αγέρωχο κάστρο του νησιού, μπαίνοντας από 

ο διώροφο ιστορικό κτίριο του 15ου αιώνα 

κατασκευή του οφείλεται στους Γενουάτες. Ανάμεσα στα 

περιποιημένα μαγαζάκια και στα λιθόστρωτα στενά, θα φτάσουμε στα Οθωμανικά λουτρά, πρόκειται για χαμάμ 

ς που βρίσκονται στη περιοχή 

Ταμπάκικα. Οι πέτρινοι Μεσογειακοί Πυργόμυλοι αποτελούν τοπόσημο της πόλης και εξυπηρετούσαν στις ανάγκες 

το οποίο προβάλει την ιστορία των 

ό, θα ενημερωθούμε για την καλλιέργεια των 

εσπεριδοειδών, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, τις μεθόδους παραγωγής και τις συσκευασίες των προϊόντων. 

λαύσουμε την πισίνα ή την παραλία του 

ξενοδοχείου, ή να πιούμε τον καφέ και το ποτό μας με θέα το ασύγκριτο γαλάζιο του Αιγαίου. Δείπνο και 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα φημισμένα Μαστιχοχώρια και στην γνωριμία μας 

με τα νότια αξιοθέατα του νησιού. Η περιήγησή μας ξεκινά στο Μουσείο Μαστίχας, το οποίο βρίσκεται κοντά στο 

είο θα μάθουμε όλα τα μυστικά της φυσικής ρητίνης, που βγαίνει 

σε όλη την περιοχή της Μεσογείου, καλλιεργείται 

μόνο στη Χίο και παράγει μαστίχα. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη μας στη γνωστή παραλία Μαύρα Βόλια ή Μαύρο 

Γιαλό, με τα μαύρα βότσαλα, κατάλοιπο προϊστορικής ηφαιστειακής έκρηξης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 

δροσιστούμε και να κολυμπήσουμε σε ένα πανέμορφο και μοναδικό μέρος.  Επόμενη στάση μας, το ζωγραφιστό 

αρχοντόσπιτα με τα περίτεχνα διακοσμητικά μοτίβα, που στολίζουν τις εξωτερικές 

προσόψεις τους, αποτελούν εικαστική τέχνη, που ξεχωρίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο, καθώς τα 



«ξυστά» θυμίζουν τα ιταλικά sgraffiti. Βγαλμένο από άλλη εποχή, το «κεντημ

στο πέρασμα του χρόνου, από το μεσαίωνα μέχρι και σήμερα, ενώ έχει διακηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο. Στη 

συνέχεια, θα βρεθούμε στα Μεστά σε έναν τόπο που η ιστορία μπερδεύεται με τους μύθους και το άρωμα της 

μαστίχας κυριαρχεί. Το ωραιότερο χωριό της Χίου θυμίζει κάστρο και η περίτεχνη αρχιτεκτονική του μας ταξιδεύει 

στην εποχή του Βυζαντίου. Το πέτρινο απολίθωμα με τους μικρούς κυκλικούς πύργους και τα θολωτά στενά 

σίγουρα θα προκαλέσει τον θαυμασμό μας. Θα περπατήσουμε α

πετρόχτιστα πυργόσπιτα, με τις ατμοσφαιρικές, τοξωτές γεφυρούλες που θα μας μαγέψουν. Ελεύθερος χρόνος για 

καφέ στην πλατεία και επίσκεψη στην ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 

της Χίου για την πτήση της επιστροφή. Άφιξη στην Αθήνα. 

γεμάτοι από άλλοτε, δίνουμε ραντεβού 

 

3η ημέρα: ΧΙΟΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ-Ημερήσια κρουαζιέρα στις 

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Η τρίτη μέρα στο νησί της Χίου 

σπουδαίο ναυτοχώρι με το όνομα Λαγκάδα

νησιωτικό σύμπλεγμα των Οινουσσών, με την μεγάλη ναυτική παράδοση και την ειδυλλιακή τοποθεσία, ανάμεσα 

στην Χίο και την μικρασιατική χερσόνησο της Ερυθραίας. Το ιδιαίτερο όνομα του κρατεί α

περίφημο σε γεύση από την αρχαιότητα, που παρήγαγαν και εμπορεύονταν

λιμανάκι του, μας υποδέχεται το γλυπτό της στεφανωμένης χάλκινης γοργόνας,

ταυτόχρονα αντικρίζουμε  το πανέμορφο, αμφιθεατρικό χωριό της Αιγνούσας, που φωλιάζει σε απότομο λοφίσκο.

Ο μικρός επίγειος παράδεισος μας προσκαλεί σε μια περιπλάνηση στα πλακόστρωτα δρομάκια, παρατηρώντας τα 

πλούσια αρχοντικά, πολλά από τα οποία ανήκουν σε γ

Θα περπατήσουμε στην πλατεία της Ναυτοσύνης, συναντώντας το πρώτο άγαλμα της χώρας μας, που αφιερώθηκε 

στους εκλιπόντες ναυτικούς και θα επισκεφτούμε τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Όσοι επιθυμούν μπορούν να 

επισκεφτούν το διαμάντι του νησιού, το Ναυτικό Μουσείο, με τα εντυπωσιακά εκθέματα. Ανάμεσα σε αυτά, 

ομοιώματα πλοίων, πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί από Γάλλους αιχμαλώτους της Αγγλίας, ναυτικά 

όργανα, παλιές φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής αλλά και τ

Εποχή. Ελεύθερος χρόνος για να δροσιστούμε στην όμορφη παραλία της χώρας και να δοκιμάσουμε την τοπική 

νησιωτική κουζίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο

4η ημέρα: ΧΙΟΣ - Μονοήμερη εκδρομή στη 

Νωρίς το πρωί πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Στις 

διαβατηρίων/ταυτοτήτων. Στις 08:15 αναχώρηση από το λιμάνι της Χίου με προορισμό το λιμάνι του Τσεσμέ. Άφιξη 

περίπου στις 09:00 στο λιμάνι του Τσεσμέ και αφού γίνει 

ξεκινάει η διαδρομή μας διασχίζοντας 

περάσουμε από τα Ελληνικά χωριά Αλάτσατα (διατηρούν

ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία και στ

35.000 Έλληνες και όπου εκεί βρίσκετε το σπίτι του κορυφαίου ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Ελεύθερος χρόνος 

σε γραφικό καφενεδάκι και συνεχίζουμε με το πούλμαν περνώντας από τις περιοχές Γκιουζέλ Μπαχτσέ, Ναρλίντερε 

και Μπαλτσόβα, που βρίσκονται στα προάστια της Σμύρνης. Η Σμύρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη  πόλη της Τουρκίας 

και 2
ο
 λιμάνι μετά της Κωνσταντινούπολης. Πριν φτάσουμε στο κέντρο θα περάσουμε από το φημισμένο Ρολόι που 

αποτελεί σύμβολο της Σμύρνης. Θα περιηγηθούμε στην πλατεία Αττατούρκ, στην “Ευρωπαϊκή” Σμύρνη

το ωραιότερο και πιο αναβαθμισμένο τμήμα της πόλης, την Πούντα και τον Φρα

ελληνικά σπίτια, το παλιό ελληνικό προξενείο, το εμπορικό λιμάνι, τον σιδηροδρομικό σταθμό και την περιοχή 

όπου ευρίσκονταν τα περισσότερα ελληνικά σπίτια, τα οποία κάηκαν κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Στην 

περιοχή αυτή υπήρχε επίσης η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής

βόλτα και ψώνια πριν την συγκέντρωση μας για επιστροφή πίσω στο Τσεσμέ και το Τελωνείο. Μετά τον έλεγχο 

διαβατηρίων/ταυτοτήτων θα αναχωρήσουμε για Χίο.

5η ημέρα: ΧΙΟΣ (Ελεύθερη μέρα): Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα ξεκουραζόμαστε και δροσιζόμαστε στην 

παραλία ή στην πισίνα απολαμβάνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου μας.

6η ημέρα: ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ (NEA

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Θα έχουμε χρόνο να δροσιστούμε στην πισίνα ή στην παραλία του ξενοδοχείου. Αφού 

ολοκληρώσουμε το check out μας στις 12.00, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας και 

διαμάντια της κεντρικής Χίου. Πρώτη μας επίσκεψη η παλαίφατ

. Βγαλμένο από άλλη εποχή, το «κεντημένο χωριό», διατηρήθηκε ανέγγιχτο 

στο πέρασμα του χρόνου, από το μεσαίωνα μέχρι και σήμερα, ενώ έχει διακηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο. Στη 

συνέχεια, θα βρεθούμε στα Μεστά σε έναν τόπο που η ιστορία μπερδεύεται με τους μύθους και το άρωμα της 

αρχεί. Το ωραιότερο χωριό της Χίου θυμίζει κάστρο και η περίτεχνη αρχιτεκτονική του μας ταξιδεύει 

στην εποχή του Βυζαντίου. Το πέτρινο απολίθωμα με τους μικρούς κυκλικούς πύργους και τα θολωτά στενά 

σίγουρα θα προκαλέσει τον θαυμασμό μας. Θα περπατήσουμε ανάμεσα στα λιθόχτιστα στενά του και θα δούμε τα 

πετρόχτιστα πυργόσπιτα, με τις ατμοσφαιρικές, τοξωτές γεφυρούλες που θα μας μαγέψουν. Ελεύθερος χρόνος για 

καφέ στην πλατεία και επίσκεψη στην ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 

της Χίου για την πτήση της επιστροφή. Άφιξη στην Αθήνα. Έχοντας συλλέξει όλες τις εμπειρίες του ταξιδιού, πιο 

δίνουμε ραντεβού για τον επόμενο προορισμό.  

μερήσια κρουαζιέρα στις ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ:  

δοχείου. Η τρίτη μέρα στο νησί της Χίου θα μας βρει βορειοα

σπουδαίο ναυτοχώρι με το όνομα Λαγκάδα, από όπου και θα πάρουμε το καράβι για να περάσουμε απέναντι, στο 

νησιωτικό σύμπλεγμα των Οινουσσών, με την μεγάλη ναυτική παράδοση και την ειδυλλιακή τοποθεσία, ανάμεσα 

στην Χίο και την μικρασιατική χερσόνησο της Ερυθραίας. Το ιδιαίτερο όνομα του κρατεί α

περίφημο σε γεύση από την αρχαιότητα, που παρήγαγαν και εμπορεύονταν οι κάτοικοι του νησιού. Φτάνοντας στο 

λιμανάκι του, μας υποδέχεται το γλυπτό της στεφανωμένης χάλκινης γοργόνας, σήμα κατατεθέν του νησιού ενώ 

ε  το πανέμορφο, αμφιθεατρικό χωριό της Αιγνούσας, που φωλιάζει σε απότομο λοφίσκο.

μας προσκαλεί σε μια περιπλάνηση στα πλακόστρωτα δρομάκια, παρατηρώντας τα 

πλούσια αρχοντικά, πολλά από τα οποία ανήκουν σε γνωστές εφοπλιστικές οικογένειες

α περπατήσουμε στην πλατεία της Ναυτοσύνης, συναντώντας το πρώτο άγαλμα της χώρας μας, που αφιερώθηκε 

και θα επισκεφτούμε τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Όσοι επιθυμούν μπορούν να 

τούν το διαμάντι του νησιού, το Ναυτικό Μουσείο, με τα εντυπωσιακά εκθέματα. Ανάμεσα σε αυτά, 

ομοιώματα πλοίων, πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί από Γάλλους αιχμαλώτους της Αγγλίας, ναυτικά 

όργανα, παλιές φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής αλλά και το αρχαίο τμήμα, με εκθέματα από την Γεωμετρική 

για να δροσιστούμε στην όμορφη παραλία της χώρας και να δοκιμάσουμε την τοπική 

στο ξενοδοχείο για το δείπνο μας. Διανυκτέρευση.  

Μονοήμερη εκδρομή στη ΣΜΥΡΝΗ:  

Νωρίς το πρωί πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Στις 07:30 μεταφορά από ξενοδοχείο προς Τελωνείο Χίου και έλεγχος 

08:15 αναχώρηση από το λιμάνι της Χίου με προορισμό το λιμάνι του Τσεσμέ. Άφιξη 

άνι του Τσεσμέ και αφού γίνει εκεί ο έλεγχος διαβατηρίων, επιβίβαση στο πούλμαν και 

η διαδρομή μας διασχίζοντας τον κόλπο της Ερυθραίας, ένα καταπληκτικό τουριστικό θέρετρο. Θα 

περάσουμε από τα Ελληνικά χωριά Αλάτσατα (διατηρούνται πολλά κτίσματα από την εποχή των Ελλήνων, 

ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία και στον Άγιο Γεώργιο) και τα Βουρλά, στα οποία κατοικούσα

εκεί βρίσκετε το σπίτι του κορυφαίου ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Ελεύθερος χρόνος 

σε γραφικό καφενεδάκι και συνεχίζουμε με το πούλμαν περνώντας από τις περιοχές Γκιουζέλ Μπαχτσέ, Ναρλίντερε 

που βρίσκονται στα προάστια της Σμύρνης. Η Σμύρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη  πόλη της Τουρκίας 

τινούπολης. Πριν φτάσουμε στο κέντρο θα περάσουμε από το φημισμένο Ρολόι που 

αποτελεί σύμβολο της Σμύρνης. Θα περιηγηθούμε στην πλατεία Αττατούρκ, στην “Ευρωπαϊκή” Σμύρνη

το ωραιότερο και πιο αναβαθμισμένο τμήμα της πόλης, την Πούντα και τον Φραγκομαχαλά

ελληνικά σπίτια, το παλιό ελληνικό προξενείο, το εμπορικό λιμάνι, τον σιδηροδρομικό σταθμό και την περιοχή 

όπου ευρίσκονταν τα περισσότερα ελληνικά σπίτια, τα οποία κάηκαν κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Στην 

ήρχε επίσης η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, η οποία δυστυχώς κάηκε ολοσχερώς. Χρόνος για 

βόλτα και ψώνια πριν την συγκέντρωση μας για επιστροφή πίσω στο Τσεσμέ και το Τελωνείο. Μετά τον έλεγχο 

διαβατηρίων/ταυτοτήτων θα αναχωρήσουμε για Χίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και δείπνο. Διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα ξεκουραζόμαστε και δροσιζόμαστε στην 

παραλία ή στην πισίνα απολαμβάνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου μας.

NEA MONH-ΑΥΓΩΝΥΜΑ-ΑΝΑΒΑΤΟΣ-ΠΙΤΥΟΣ) – ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Θα έχουμε χρόνο να δροσιστούμε στην πισίνα ή στην παραλία του ξενοδοχείου. Αφού 

μας στις 12.00, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας και 

Πρώτη μας επίσκεψη η παλαίφατη Νέα Μονή. Το μοναστηριακό συγκρότημα, ύμνος  

ένο χωριό», διατηρήθηκε ανέγγιχτο 

στο πέρασμα του χρόνου, από το μεσαίωνα μέχρι και σήμερα, ενώ έχει διακηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο. Στη 

συνέχεια, θα βρεθούμε στα Μεστά σε έναν τόπο που η ιστορία μπερδεύεται με τους μύθους και το άρωμα της 

αρχεί. Το ωραιότερο χωριό της Χίου θυμίζει κάστρο και η περίτεχνη αρχιτεκτονική του μας ταξιδεύει 

στην εποχή του Βυζαντίου. Το πέτρινο απολίθωμα με τους μικρούς κυκλικούς πύργους και τα θολωτά στενά 

νάμεσα στα λιθόχτιστα στενά του και θα δούμε τα 

πετρόχτιστα πυργόσπιτα, με τις ατμοσφαιρικές, τοξωτές γεφυρούλες που θα μας μαγέψουν. Ελεύθερος χρόνος για 

καφέ στην πλατεία και επίσκεψη στην ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 

Έχοντας συλλέξει όλες τις εμπειρίες του ταξιδιού, πιο 

βορειοανατολικά του νησιού, στο 

από όπου και θα πάρουμε το καράβι για να περάσουμε απέναντι, στο 

νησιωτικό σύμπλεγμα των Οινουσσών, με την μεγάλη ναυτική παράδοση και την ειδυλλιακή τοποθεσία, ανάμεσα 

στην Χίο και την μικρασιατική χερσόνησο της Ερυθραίας. Το ιδιαίτερο όνομα του κρατεί από το θεσπέσιο κρασί, 

οι κάτοικοι του νησιού. Φτάνοντας στο 

σήμα κατατεθέν του νησιού ενώ 

ε  το πανέμορφο, αμφιθεατρικό χωριό της Αιγνούσας, που φωλιάζει σε απότομο λοφίσκο. 

μας προσκαλεί σε μια περιπλάνηση στα πλακόστρωτα δρομάκια, παρατηρώντας τα 

ς οικογένειες με καταγωγή  από το νησί. 

α περπατήσουμε στην πλατεία της Ναυτοσύνης, συναντώντας το πρώτο άγαλμα της χώρας μας, που αφιερώθηκε 

και θα επισκεφτούμε τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Όσοι επιθυμούν μπορούν να 

τούν το διαμάντι του νησιού, το Ναυτικό Μουσείο, με τα εντυπωσιακά εκθέματα. Ανάμεσα σε αυτά, 

ομοιώματα πλοίων, πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί από Γάλλους αιχμαλώτους της Αγγλίας, ναυτικά 

ο αρχαίο τμήμα, με εκθέματα από την Γεωμετρική 

για να δροσιστούμε στην όμορφη παραλία της χώρας και να δοκιμάσουμε την τοπική 

εταφορά από ξενοδοχείο προς Τελωνείο Χίου και έλεγχος 

08:15 αναχώρηση από το λιμάνι της Χίου με προορισμό το λιμάνι του Τσεσμέ. Άφιξη 

έλεγχος διαβατηρίων, επιβίβαση στο πούλμαν και 

τον κόλπο της Ερυθραίας, ένα καταπληκτικό τουριστικό θέρετρο. Θα 

σματα από την εποχή των Ελλήνων, όπως 

κατοικούσαν παλιά περίπου 

εκεί βρίσκετε το σπίτι του κορυφαίου ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 

σε γραφικό καφενεδάκι και συνεχίζουμε με το πούλμαν περνώντας από τις περιοχές Γκιουζέλ Μπαχτσέ, Ναρλίντερε 

που βρίσκονται στα προάστια της Σμύρνης. Η Σμύρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη  πόλη της Τουρκίας 

τινούπολης. Πριν φτάσουμε στο κέντρο θα περάσουμε από το φημισμένο Ρολόι που 

αποτελεί σύμβολο της Σμύρνης. Θα περιηγηθούμε στην πλατεία Αττατούρκ, στην “Ευρωπαϊκή” Σμύρνη, που είναι 

γκομαχαλά, όπου θα δούμε παλιά 

ελληνικά σπίτια, το παλιό ελληνικό προξενείο, το εμπορικό λιμάνι, τον σιδηροδρομικό σταθμό και την περιοχή 

όπου ευρίσκονταν τα περισσότερα ελληνικά σπίτια, τα οποία κάηκαν κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Στην 

η οποία δυστυχώς κάηκε ολοσχερώς. Χρόνος για 

βόλτα και ψώνια πριν την συγκέντρωση μας για επιστροφή πίσω στο Τσεσμέ και το Τελωνείο. Μετά τον έλεγχο 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και δείπνο. Διανυκτέρευση. 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα ξεκουραζόμαστε και δροσιζόμαστε στην 

παραλία ή στην πισίνα απολαμβάνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου μας.  

ΑΘΗΝΑ:  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Θα έχουμε χρόνο να δροσιστούμε στην πισίνα ή στην παραλία του ξενοδοχείου. Αφού 

μας στις 12.00, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας και θα ανακαλύψουμε τα 

Το μοναστηριακό συγκρότημα, ύμνος  



στην Ορθοδοξία και την μεσαιωνική αρχιτεκτονική, στέκει στο Προβάτειο όρος με μεγαλοπρέπεια από τα Βυζαντινά 

χρόνια, καθώς η ίδρυση του  αναγάγετε στα τέλη του 11ου αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση το αυτοκρατορικό 

μνημείο, χτίστηκε στο σημείο όπου βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από τρεις ασκητές ενώ η 

πανοραμική κάτοψη του έχει μορφή σχήματος «Χ». Το πλούσιο εσωτερικό του, τα εξαίσια ψηφιδωτά με τις 

ολοζώντανες χρυσοποίκιλτες μορφές, τις τοιχογραφίες  και το οστεοφυλάκιο των  Χιωτών που σφαγιάστηκαν από 

τους Τούρκους, μαρτυρούν την ιερότητα και την ιστορικότητα του. Το μοναστήρι με την τεράστια φήμη και την 

διεθνή σημασία, ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Συνεχίζουμε για το χωριό Ανάβατος που το 

όνομα του δηλώνει την φυσική του οχύρωση και φανερώνει την στρατηγική του θέση. Ο Μυστράς του Αιγαίου 

συνοδεύεται από θρύλους, τέχνη και ιστορία που προέρχονται από τα βάθη των αιώνων. Τόπος μαρτυρικός καθώς 

η ιστορία το καθιστά ως το «Ζάλογγο της Χίου». Εντυπωσιακό και απόκοσμο, πλήρως εναρμονισμένο με το τοπίο 

που το περιβάλλει διαθέτει πανοραμική θέα σε όλο το Αιγαίο που συναρπάζει. Συνεχίζουμε την εξερεύνηση στο 

γειτονικό χωριό Αυγώνυμα για περιήγηση στα μεσαιωνικά και καλοδιατηρημένα πετρόχτιστα σπίτια με την 

απαράμιλλη θέα στο Αιγαίο και καταλήγουμε στο χωρίο Πιτυός για να ανακαλύψουμε ένα από τα πιο γραφικά 

χωριά της Χίου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα. Έχοντας συλλέξει 

όλες τις εμπειρίες του ταξιδιού, πιο γεμάτοι από άλλοτε, δίνουμε ραντεβού για τον επόμενο προορισμό.  

                                                     18,25/6 & 3,10/9          2/7 & 20,27/8             30/7 & 6,13/8  

Τιμή/άτομο(δίκλινο)                            435€                           545€                                575€            

Τιμή/μονόκλινο                                     595€                           795€                                835€                                                          

Τιμή 3
ο
 άτομο >12 ετών                       395€                           445€                                 475€    

Τιμή 3
ο
/&4

ο
 άτομο 6-12 ετών             365€                           395€                                 425€ 

Τιμή 3
ο
/&4

ο
 άτομο <6 ετών                 275€                           295€                                 295€ 

Φόροι δημοτ. & αερ.                             85€                              85€                                   85€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Διαμονή (4) ή (5) διανυκτερεύσεις στο επιλεγμένο ξενοδοχείο Erytha Hotel Resort 4*sup.  

 Αεροπορικά εισιτήρια με την Sky Express. 

 Δώρο η κρουαζιέρα στις Οινούσσες. 

 Δώρο η μονοήμερη εκδρομή στη Σμύρνη με επίσημο τοπικό ξεναγό.  

 Ημιδιατροφή καθημερινά.   

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 

 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.  

 Αποσκευή έως 20 κιλά. 

 Χειραποσκευή έως 8 κιλά. 

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

 ΦΠΑ. 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Φόροι αεροδρομίων & Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (85€). 

 Προαιρετική Ασφάλεια Covid (20€). 

ΠΤΗΣΕΙΣ: 

♦ Αναχώρηση:   Αθήνα - Χίος   GQ 240  07.20-08.10     

♦ Επιστροφή:   Χίος - Αθήνα  GQ 245  21.55-22.45 

Σημειώσεις:  
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση  να αλλάξει η σειρά που θα 

πραγματοποιηθούν. 

• Στα 5ήμερα προγράμματα παραλείπεται η 5
η
(ελεύθερη) μέρα του προγράμματος.  

 



Μητροπόλεως 26-28, (8
ος

όρ. ) 

Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr 

 

ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ  

 7ημ. αεροπορικώς 

Φιλέρημος, Πεταλούδες, Κάμειρος, Χάλκη, Σύμη, Πανορμίτης, Καστελλόριζο, Λίνδος 

Δώρο 3 κρουαζιέρες σε Σύμη – Πανορμίτη, Χάλκη και Καστελλόριζο 

Δώρο η ημιδιατροφή!!!! 

Κάθε Δευτέρα από 27/06 έως 05/09  

& Κάθε Σάββατο από 02/07 έως 03/09  

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΦΙΛΕΡΗΜΟ – ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ - ΡΟΔΟΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Ρόδο. Άφιξη στο νησί των Ιπποτών και επιβίβαση στο 

λεωφορείο και αναχώρηση  για τα πιο όμορφα μέρη του νησιού. Πρώτη μας στάση είναι στην 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 βρίσκουμε το Καθολικό μοναστήρι των ιπποτών του Αγίου Ιωάννου στην 

περιοχή. Επόμενη μας στάση είναι ο μοναδικός βιότοπος της γνωστής πεταλούδας PanaxiaQuadripunctaria. Σημείο 

κατατεθέν της Ρόδου και πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών και επισκεπτών. Η άγρια βλάστηση και η μοναδική 

ομορφιά της φύσης, απολαμβάνονται μέσα από μια σειρά μονοπατιών που σας «ξεναγούν» σε όλη την περιοχή. Στη 

συνέχεια αναχώρηση για την πόλη της Ρόδου  και ξεκινάει η πρώτη μας γνωριμία με την πόλη. Με την ξενάγηση μας 

θα κάνουμε τον γύρο των τειχών που διαρκεί περίπου για 2 χιλιόμετρα, θα επισκεφθούμε το παλάτι του Μεγάλου 

Μαγίστρου, και θα συνεχίσουμε στην παλιά πόλη με σημεία αναφοράς τον πύργο του Ρολογιού, την πλατεία 

Αρίωνος, Τζαμί,  Τέμενος Σουλτάνου Μουσταφά, το κάστρο της παλιάς πόλης και την πλατεία Ιπποκράτους. Θα 

έχουμε ελεύθερο χρόνο στην παλιά πόλη. Αργά το  μεσημέρι μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα 

ελεύθερο.Δείπνο και διανυκτέρευση.  

Διαμονή:Agla Hotel 4* 

 

2η μέρα: ΡΟΔΟΣ -ΚΑΜΕΙΡΟΣ – ΧΑΛΚΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για την Κάμειρο όπου θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι για την επίσκεψη μας 

στο νησάκι της Χάλκης, όπου θα απολαύσουμε τα καταγάλανα νερά και στην αμμουδιά παρέα με την ησυχία της 

περιοχής.Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

Διαμονή:Agla Hotel 4* 

 

3η μέρα: ΡΟΔΟΣ – ΣΥΜΗ – ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για το λιμάνι που θα επιβιβαστούμε στο καράβι για την Σύμη. Το βενετσιάνικο 

νησί δικαίως θεωρείται ως ένα από τα ομορφότερα της Δωδεκανήσου με την ξεχωριστή του αρχιτεκτονική. Στη Σύμη 

παρατηρούμε τα παραδοσιακά σπίτια χτισμένα το ένα δίπλα από το άλλο στις απότομες πλαγιές βουνοπλαγιές. Η 



βόλτα στα σοκάκια και η επίσκεψη στα σφουγγαράδικα είναι κάτι που δεν θα πρέπει να λείψει από την εμπειρία σας. 

Επόμενη μας στάση είναι το λιμάνι του Πανορμίτη με την Ιερά μονή του Ταξιάρχη του Πανορμίτη με τις υπέροχες 

τοιχογραφίες, την βιβλιοθήκη, το λαογραφικό μουσείο εντός και ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο. Επιστροφή 

στην Ρόδο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

Διαμονή:Agla Hotel 4* 

 

4η μέρα: ΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΥΡΗ ΗΜΕΡΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη να χαρείτε τις ομορφιές της πόλης ή να κάνετε μπάνιο στις παραλίες 

μπροστά από το ξενοδοχείο. Εναλλακτικά μπορείτε να χαλαρώσετε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

Διαμονή:Agla Hotel 4* 

 

5η μέρα: ΡΟΔΟΣ– ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για την ημερήσια εκδρομή μας στο όμορφο νησί του Καστελλόριζου. Άφιξη και 

ελεύθερη ημέρα για βόλτα και εξερεύνηση του νησιού, μπάνιο και φαγητό. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η 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. Αργά το απόγευμα 

αναχωρούμε για την επιστροφή μας στην Ρόδο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

Διαμονή:Agla Hotel 4* 

 

6η μέρα: ΡΟΔΟΣ – ΛΙΝΔΟΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ (κολύμπι) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για την επίσκεψη μας στο 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 και θαλάσσια σπορ. 

Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

Διαμονή:Agla Hotel 4* 

 

7η μέρα: ΡΟΔΟΣ– ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη, έως την ώρα της μεταφοράς μας στο αεροδρόμιο και την πτήση της 

επιστροφής. 

Διαμονή:Agla Hotel 4* 

 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

                        Κανονική Τιμή 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                    635€ 
Τιμή σε μονόκλινο                                    765€ 

Παιδικό (μέχρι 12 ετών)                          535€ 
   Φόροι αεροδρομίου &                              65€ 
   δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου. 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια με την SkyExpress. 



 Διαμονή στο ξενοδοχείο Agla Hotel 4* στην πόλη της Ρόδου, ανακαινισμένο το Μάρτιο 2022.   

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 

 Ημερήσια εκδρομή στη Λίνδο & κολύμπι στα δροσερά νερά της παραλίας Τσαμπίκα. 

 Ημερήσια κρουαζιέρα στη Σύμη - Πανορμίτη. 

 Ημερήσια κρουαζιέρα στη Χάλκη. 

 Ημερήσια κρουαζιέρα στο Καστελλόριζο. 

 Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά  

 Δείπνο σε μπουφέ καθημερινά. 

 Χειραποσκευή έως 8 κιλά. 

 Αποσκευή έως 20 κιλά. 

 Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.  

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

 Φ.Π.Α 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Φόροι και επίναυλοι αεροδρομίων & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (65€). 

 

Σημείωση : 

 Διαφοροποίηση στη ροή - σειρά των επισκέψεων του προγράμματος , ενδέχεται να γίνει, χωρίς να παραλειφθεί 

καμία επίσκεψη. 

 Οι αναχωρήσεις του Αυγούστου έχουν επιβάρυνση 30€ κατά άτομο. 

 Στις αναχωρήσεις του Σαββάτου δυνατότητα πτήσεων από και προς Θεσσαλονίκη με +75€ 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ αναχωρήσεων Δευτέρας 

ΔΕΥΤΕΡΑ    ΑΘΗΝΑ – ΡΟΔΟΣ GQ280 07.25 – 08.25 

ΚΥΡΙΑΚΗ     ΡΟΔΟΣ -  ΑΘΗΝΑ GQ283 20.20 - 21.20 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ αναχωρήσεων Σαββάτου  

ΣΑΒΒΑΤΟ         ΑΘΗΝΑ – ΡΟΔΟΣ GQ280 08.40 – 09.35 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΡΟΔΟΣ -  ΑΘΗΝΑ GQ283 20.20 - 21.20 

 

Το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα είναι αυτό που εκτελείται για τις αναχωρήσεις του Σαββάτου.  

Ακολουθεί ημερήσιο πρόγραμμα για τις αναχωρήσεις της Δευτέρας. 

1. ΑΘΗΝΑ – ΦΙΛΕΡΗΜΟ – ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ – ΡΟΔΟΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  

2. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ 

3. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 

4. ΧΑΛΚΗ 

5. ΛΙΝΔΟΣ 

6. ΣΥΜΗ  

7. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  

 

 


