ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ AΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Κωδικός 195Β1
Α/
Α

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΡ.
ΗΜΕΡ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΑΤΟΜΟ

1785
€

ΕΠΙΒΑΡ
.
ΜΟΝΟΚ
.

35

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

1

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

21

2

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΩΝΙΑ
ΛΙΜΝΕΣ ΜΑΖΟΥΡΙΑΣ

14

990 €

410 €

3

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

11

695 €

285 €

9

525 €

225 €

6

295 €

125 €

8

595 €

185 €

7

475 €

9

670 €

215 €

7

495 €

145 €

8

565 €

175 €

8

565 €

175 €

9

640 €

190 €

10

735 €

285 €

13

995 €

365 €

30

16/6/18

385 €

30

24/5/18, 23/6/18

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ –
ΒΙΕΝΝΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ( ΒΙΕΝΝΗ)
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ
ΑΛΠΕΙΣ
ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΙΤΑΛΙΑΣ
ΕΛΒΕΤΙΑ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΤΟΣΚΑΝΗ - ΙΤΑΛΙΚΗ
ΡΙΒΙΕΡΑ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ –
ΤΟΣΚΑΝΗ - ΡΩΜΗ
ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ - ΣΙΚΕΛΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑ
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΝΔΟΡΑ
ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΥΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ –
ΑΛΣΑΤΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ – ΒΕΝΕΤΙΑ

635 €

Άλλες
Επιβα
ρύνσε
ις

23/6/18
30/6/18
5/4/18, 26/5/18, 16/6/18,
30/6/18
5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
23/6/18
5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
16/6/18, 30/6/18
4/4/18, 26/5/18, 16/6/18,
30/6/18
5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
23/6/18

165
€
25

12

945 €

11

785 €

295 €

13

995 €

365 €

10

775 €

285 €

9

675 €

275 €

13

1095 €

395 €

8

465 €

175 €

4/4/18, 26/5/18, 23/6/18
25
25
25
25
25

30
35
25
25
25

5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
16/6/18, 30/6/18
4/4/18, 26/5/18, 23/6/18
4/4/18, 26/5/18, 23/6/18
4/4/18, 26/5/18, 16/6/18,
30/6/18
4/4/18, 25/5/18, 22/6/18

28/4/18, 24/5/18, 21/6/18
16/6/18
4/4/18, 25/5/18, 22/6/18
4/4/18, 26/5/18, 23/6/18
30/6/18
6/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
16/6/18, 30/6/18

22

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΚΤΩΝ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

8

425 €

165 €

23

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ

6

315 €

115 €

7

365 €

125 €

10

565 €

215 €

9

635 €

205 €

4/4/18, 26/5/18, 23/6/18

6

285 €

115 €

5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
23/6/18

8

595 €

185 €

4/4/18, 26/5/18, 23/6/18

7

365 €

125 €

8

415€

145 €

7

425€

165 €

10

565 €

235 €

24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ
ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΥΑΡΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΑΝ.
ΡΩΜΥΛΙΑ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΚΑΡΠΑΘΙΑΔΕΛΤΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ
ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ -

6/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
16/6/18, 30/6/18
5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
16/6/18, 30/6/18
5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
16/6/18, 30/6/18
5/4/18, 28/4/18, 25/5/18,
16/6/18, 22/6/18

5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
16/6/18, 30/6/18
5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
16/6/18, 30/6/18
5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
23/6/18
5/4/18, 28/4/18, 25/5/18,

(ΔΡΕΣΔΗ ) ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ
33

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

4

200 €

75 €

34

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

5

235 €

85 €

35

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

4

200 €

75 €

36

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

5

235 €

85 €

37

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

7

375 €

125 €

22/6/18
6/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
22/6/18
6/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
22/6/18
6/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
22/6/18
6/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
22/6/18
5/4/18, 28/4/18, 26/5/18,
23/6/18

Υ.Γ. Στις υπ’αρ. 5 ( 6ΗΜΕΡΕΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ) & 23 ( 6ΗΜΕΡΕΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ) εκδρομές του καταλόγου,
για κρατήσεις με προκαταβολή έως 15/3, παρέχεται έκπτωση 20 € ανά άτομο.
Άλλες επιβαρύνσεις αφορούν φόρους ξενοδοχείων και check point

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα, εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται
στις πιο κάτω επιβαρύνσεις:
Τιμές κατ’ άτομο με επιστροφή (Ελλάδα – Ιταλία – Ελλάδα):
Δίκλινη εσωτερική (AB2) 65 € // Δίκλινη εξωτερική (Αs2) 85 €
Τρίκλινη εσωτερική (AB3) 45 € // Τρίκλινη εξωτερική (A3) 65 €
Τετράκλινη εξωτερική (A4) 35 €
Για μία διαδρομή (Ελλάδα – Ιταλία ή αντίστροφα) :
Δίκλινη εσωτερική (AB2) 35 € // Δίκλινη εξωτερική (Αs2) 55 €
Τρίκλινη εσωτερική (AB3) 25 € // Τρίκλινη εξωτερική (A3) 35 €
Τετράκλινη εξωτερική (A4) 20 €
=========================================================================================
=========================================================================================
Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο ενήλικες.
============================================================================================================
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Στις Πασχαλινές αναχωρήσεις, η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει , προκειμένου όπου είναι δυνατόν να
παρακολουθήσουμε την Ακολουθία της Ανάστασης.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1/7/17 EΩΣ 30/6/18
ΕΚΔΟΣΗ 8/3/2018
=============================================================================================================

Ακολουθούν αναλυτικά
προγράμματα εκδρομών κατά Α/Α

A/A: 1 Γύρος Ισπανίας ‐ Πορτογαλία, 21 ημέρες
Αναχώρηση 23/6.

ΓΕΝΟΒΑ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΝΔΟΡΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ ΤΟΛΕΔΟ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ ΠΟΡΤΟ - ΚΟΪΜΠΡΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΟΡΔΟΒΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΜΟΝΤΕΝΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, τακτοποίηση στο πλοίο
και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΓΕΝΟΒΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για ΓΕΝΟΒΑ.
Διασχίζουμε την κεντρική και Βόρεια Ιταλία, με μικρές ενδιάμεσες στάσεις και προσπερνάμε σημαντικές
Ιταλικές μεγαλουπόλεις, όπως η ΜΠΟΛΩΝΙΑ και η ΠΑΡΜΑ, πριν φθάσουμε το βράδυ στην περιοχή της
ΓΕΝΟΒΑΣ για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΓΕΝΟΒΑ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ Πρωινό και αναχώρηση για το πριγκιπάτο του
ΜΟΝΑΚΟ με τα περίφημα ανάκτορα και το ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ακολουθεί η τέταρτη σε πληθυσμό
πόλη της ΓΑΛΛΙΑΣ , η ΝΙΚΑΙΑ. Χτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία, κατά μήκος της κομψής καμπύλης του
κόλπου του ΑΝΖ, στις εκβολές του ΠΑΓΙΟΝ, στους πρόποδες μιας σειράς λόφων, όπου δεσπόζει ένα πλατύ
παραπέτασμα βουνών. Τους κήπους του ΑΛΒΕΡΤΟΥ του Α’, το ΗΡΩΟΝ, την παλαιά πόλη, την πλατεία
ΜΑΣΣΕΝΑ και την παραλιακή λεωφόρο, θα επισκεφθούμε στη σημερινή μας περιήγηση πριν καταλήξουμε το
βράδυ στο ξενοδοχείο μας στη Μασσαλία, για δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΔΟΡΑ Πρωινό και αναχώρηση για το ανεξάρτητο κρατίδιο της ΑΝΔΟΡΑΣ.
Αυτόνομη δημοκρατία βρίσκεται στα γαλλο-ισπανικά σύνορα στα Ανατολικά Πυρηναία όρη. Είναι μια
δασώδης κοιλάδα που διαρρέεται από τον ποταμό Βαλίρα. Οι κάτοικοι της είναι περίπου 20.000 και
κατανέμονται σε 6 κοινότητες. Πρωτεύουσα της είναι η Ανδόρα λα Βιέχα και η έκταση της είναι 452 τετρ.
χλμ. Μέσω ωραιότατης διαδρομής, λοιπόν, και διασχίζοντας τμήμα των Πυρηναίων θα φθάσουμε το
απόγευμα στην πόλη της ΑΝΔΟΡΑΣ, όπου μετά το δείπνο θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γνωριμία με
την πάντα ενδιαφέρουσα αγορά του κρατιδίου, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΔΟΡΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ: Μετά το πρωινό, ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας με την ΑΝΔΟΡΑ και
αναχωρούμε για ΜΑΔΡΙΤΗ με ενδιάμεση στάση στην πόλη της ΣΑΡΑΓΟΣΑ. Μέσω ΚATAΛΑΓΙΟΥΝΤ και
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑΣ θα φθάσουμε το βράδυ στη ΜΑΔΡΙΤΗ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΔΡΙΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Η σημερινή μας ξενάγηση στην ισπανική πρωτεύουσα ξεκινά από
την ΠΟΥΕΡΤΑ ΝΤΕ ΣΟΛ με το άγαλμα σύμβολο της πόλης και συνεχίζεται με την πλατεία της ΘΕΑΣ
ΚΥΒΕΛΗΣ, την ΠΥΛΗ ΑΛΚΑΛΑ και το ΠΑΡΚΟ ΡΕΤΙΡΟ. Στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΑΔΟ λίγο αργότερα θα θαυμάσουμε
έργα μεγάλων ισπανών ζωγράφων, όπως του ΒΕΛΑΣΚΕΘ, ΜΟΥΡΙΛΙΟ, ΓΚΟΓΙΑ, ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ,κ.α. Η ξενάγηση
μας τελειώνει με την επίσκεψη στο ΠΑΛΑΘΙΟ ΡΕΑΛ, το ξακουστό βασιλικό παλάτι με τα 2800 δωμάτια,
ορισμένα των οποίων θα επισκεφθούμε. Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί το απόγευμα, μπορούμε να
περπατήσουμε στη μεγαλοπρεπή ΠΛΑΖΑ ΜΑΓΙΟΡ, να δοκιμάσουμε 'τάπας', και να γνωρίσουμε την αγορά
της πόλης. Δείπνο, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ – (ΕΣΚΟΡΙΑΛ): Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο ιστορική πόλη
της Ισπανίας το γραφικό ΤΟΛΕΔΟ, χτισμένο πλάι στον ποταμό ΤΑΓΟ. Πρωτεύουσα της αυτόνομης
κοινότητας και χωρίς αμφιβολία μία από τις πλουσιότερες σε μνημεία πόλη του κόσμου. Θα επισκεφθούμε
τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ, την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο και ωραιότερο έργο
του ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ, "η ΤΑΦΗ του ΚΟΜΗΤΟΣ ΟΡΓΚΑΘ". Τέλος θα επισκεφθούμε το σπίτι όπου έζησε και
μεγαλούργησε ο μεγάλος ζωγράφος Ελ Γκρέκο. Αμέσως μετά προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στο
ΕΣΚΟΡΙΑΛ για να γνωρίσουμε το Μοναστήρι - παλάτι του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄, τους τάφους των Βασιλιάδων και
στη συνέχεια στην κοιλάδα των πεσόντων να επισκεφθούμε το αντίστοιχο μνημείο κάτω από το λόφο και

την εκκλησία σε σχήμα ελληνικού σταυρού η οποία περιέχει πίνακες του ΒΕΛΑΣΚΕΘ, ΡΙΒΙΕΡΑ και ΓΚΡΕΚΟ. Η
βιβλιοθήκη του Μοναστηριού είναι και η σημαντικότερη της Ισπανίας με πάνω από 40.000 τόμους.
Επιστροφή το βράδυ στη ΜΑΔΡΙΤΗ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΔΡΙΤΗ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ - ΠΟΡΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για ΠΟΡΤΟ, με ενδιάμεσο
σημαντικό σταθμό στη διαδρομή μας το ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, το λίκνο του Πορτογαλικού Έθνους. 'Αφιξη στο
ΠΟΡΤΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη,
διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΠΟΡΤΟ/ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη που είναι
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά στους λόφους, διατηρώντας ακόμη και
σήμερα την μεσαιωνική της εικόνα. Στην περιοχή Ριμπέιρα, κατά μήκος του ποταμού, εκτείνονται οι παλιές
συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα και την ανοιχτή αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα,
από όπου παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες το ομώνυμο κρασί. Στην άνω πόλη θα
περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το χρυσοποίκιλτο ναό του 'Αγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το
Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, δείπνο και
διανυκτέρευση.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΠΟΡΤΟ - ΚΟΪΜΠΡΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τη
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ. Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή μας, η ΚΟΪΜΠΡΑ, η πρώτη Πανεπιστημιούπολη της
Πορτογαλίας και μια από τις πιο παλιές του κόσμου. Στάση, επίσκεψη, περίπατοι γνωριμίας στους δρόμους
της πόλης των ποιητών με το πολυτραγουδισμένο της ποτάμι, το Μοντέγκο. Ακολουθεί το μεγάλο κέντρο
του καθολικισμού η ΦΑΤΙΜΑ, που βρίσκεται 142 km βόρεια της Λισσαβώνας. H Φάτιμα πήρε το όνομα της
από την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας το 1917, σε τρία παιδιά αγροτών στην κοιλάδα "Cova Da Iria" και
από τότε αναδείχθηκε ως η τοποθεσία με τη μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνήματος παγκοσμίως. 'Αφιξη
νωρίς το βράδυ στη Λισσαβώνα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
11Η ΗΜΕΡΑ, ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (ΚΑΣΚΑΪΣ): Μετά το πρωινό ξεκινάμε την ξενάγηση μας, στη γραφική και
φιλόξενη πόλη, που παρά τις συνεχείς επιδρομές Βαρβάρων για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και σήμερα το
λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και
περίτεχνο παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές 'Αμαξες, μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο
συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα στο 17ο και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι των
Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε το 1502
κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για να τιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για την επιτυχή
επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα γνωρίσουμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και το
χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της
γης. Αυτός ο περίφημος πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο, χτίστηκε το 1515
κοντά στις όχθες του ποταμού Tagus για να προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί
από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για να ολοκληρώσετε
τη γνωριμία με την πόλη, ή εναλλακτικά προαιρετική επίσκεψη, στο ΚΑΣΚΑΪΣ, μια πολύ όμορφη πόλη στις
ακτές του Ατλαντικού, δίπλα στην ακτή του ΕΣΤΟΡΙΛ. Δείπνο το βράδυ στο ξενοδοχείο μας και ακολουθεί
προαιρετική διασκέδαση με παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον
κόσμο από τη φημισμένη τραγουδίστρια Rodrigues. Διανυκτέρευση.
12Η ΗΜΕΡΑ, ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ: Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της γοητευτικής
Ανδαλουσίας και μεγαλύτερη πόλη της νότιας Ισπανίας, τη ΣΕΒΙΛΛΗ. 'Αφιξη το απόγευμα, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, και χρόνος ελεύθερος, για την πρώτη γνωριμία με την πόλη, διανυκτέρευση.
13Η ΗΜΕΡΑ, ΣΕΒΙΛΛΗ/ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Πρωινό και γνωριμία με τη γοητευτική πόλη της Κάρμεν, χτισμένη
στις όχθες του πολυτραγουδισμένου Γουαδαλκιβίρ. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την
περίφημη Σάντα Κρουθ με τα γραφικά στενά, τα ανθοστόλιστα μπαλκόνια και τα πλέον καλαίσθητα Πάτιος
σε όλη την Ισπανία. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό της πόλης, τρίτο σε μέγεθος παγκοσμίως και θα
συνεχίσουμε με την επίσκεψη στο Αλκάθαρ, το βασιλικό ανάκτορο στη Σεβίλλη που είχε κάποτε την
πρόθεση να ανταγωνιστεί σε ομορφιά την περίφημη Αλάμπρα. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με την
επίσκεψη σε δύο από τις εντυπωσιακότερες πλατείες, την Πλατεία της Ισπανίας και την Πλατεία της
Αμερικής. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, ενώ για το βράδυ μετά το δείπνο, προτείνουμε παρακολούθηση
παράστασης με ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ, διανυκτέρευση.

14Η ΗΜΕΡΑ, ΣΕΒΙΛΛΗ – ΚΟΡΔΟΒΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΓΡΑΝΑΔΑ, με τη
διαδρομή μας όμως να περνά από την πόλη της ΚΟΡΔΟΒΑ, που ήταν κάποτε πρωτεύουσα του πιο δυνατού
βασιλείου του Ισλάμ, πνευματικό και διοικητικό κέντρο, η πιο πολιτισμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Θα
περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας όπου βρίσκεται η ψυχή της παραδοσιακής
Κόρδοβας με τα υπέροχα Πάτιος. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης, το θαυμαστό Τζαμί Μεσκίτα,
σιωπηλό τέμενος σήμερα, με 850 ασπροκόκκινες κολόνες, αψίδες από μάρμαρο και ψιλοδουλεμένο ξύλο,
μεγαλόπρεπο απομεινάρι του ισχυρού χαλιφάτου της Κόρδοβας και στην καρδιά του οποίου δεσπόζει ένας
χριστιανικός ναός. Συνεχίζοντας προς την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας θα καταλήξουμε στη ΓΡΑΝΑΔΑ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
15Η ΗΜΕΡΑ, ΓΡΑΝΑΔΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγηση πόλης που κυριαρχείται από
την πληθωρική ομορφιά της Αλάμπρας, ένα αριστούργημα τέχνης και αφάνταστης λεπτομέρειας στη
διακόσμηση, φτιαγμένο από γύψο, μάρμαρο και τούβλο, της οποίας το όνομα έχει αραβική ρίζα και σημαίνει
"κόκκινο κάστρο". Χτισμένη σε έναν πέτρινο λόφο, στις εκβολές του ποταμού Darro, προστατευμένη από
βουνά και περικυκλωμένη από δάσος, ανάμεσα στις παλαιότερες συνοικίες της πόλης, η Αλάμπρα ήταν
αρχικά σχεδιασμένη για στρατιωτική περιοχή από τα μέσα όμως του 13ου αιώνα έγινε και η κατοικία
βασιλέων. Επίσης, θα επισκεφθούμε τους υπέροχους κήπους του Generalife, ενός ανεξάρτητου παλατιού, το
οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Αλάμπρα και αποτελούσε τόπο χαλάρωσης των βασιλέων.
Αναχώρηση για την πιο τυπική μεσογειακή πόλη της Ισπανίας τη ΒΑΛΕΝΘΙΑ. Πρωτεύουσα του Λεβάντε,
όπως λέγεται στα Ισπανικά η ανατολική πλευρά της Ισπανίας. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
16Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Πρωινό και πανοραμική περιήγηση της πόλης, που 'κουβαλάει'
την αρχιτεκτονική και πολιτισμική παράδοση των χιλίων χρόνων της ιστορίας της. Σήμερα η Βαλένθια θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο μοντέρνες πόλεις της Ευρώπης. Θα περάσουμε από την
παλιά πόλη και θα δούμε το δημαρχείο της πόλης που προσδίδει ένα στυλ αναγεννησιακού μπαρόκ και ήταν
έδρα των Ρεπουμπλικάνων την εποχή του εμφυλίου. Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι του Marques de dos
Aguas, σημερινό Μουσείο κεραμικής με τη θαυμάσια αλαβάστρινη πρόσοψη του. Θα περπατήσουμε επίσης
στην αγορά με το παλιό χρηματιστήριο και θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό με τον πύργο Mikelet, που
θεωρείται σύμβολο της πόλης. Αμέσως μετά αναχώρηση για ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, όπου θα φθάσουμε νωρίς το
βράδυ για δείπνο και διανυκτέρευση.
17Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Μετά το πρωινό ξεκινάμε την ξενάγηση μας από την κεντρική πλατεία της
Βαρκελώνης, την Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo de gracia με τα πιο ακριβά
καταστήματα της πόλης και τα ωραιότερα σπίτια από την εποχή του μοντερνισμού διασήμων αρχιτεκτόνων
με γνωστότερα την Casa Batllo και Casa Mila του μεγάλου Antonio Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα δούμε
από κοντά το αριστούργημα του, την περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας
περνώντας από το Porto Olympico, λιμάνι στην περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων, το Ολυμπιακό χωριό και
την Barceloneta, παλιά γειτονιά των ψαράδων. Θα περάσουμε από την άλλη πλευρά της πόλης και θα
ανηφορήσουμε στο λόφο Montjuik όπου βρίσκεται το Ολυμπιακό στάδιο και όλες οι εγκαταστάσεις της
Ολυμπιάδας του 1992. Η επόμενη στάση μας στο Ισπανικό χωριό, που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια
έκθεση του 1929. Η ξενάγηση μας θα τελειώσει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφημη γοτθική
συνοικία όπου βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά κτήρια, το παλάτι των καθολικών βασιλιάδων και ο
καθεδρικός ναός. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.
18Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΤΖΙΡΟΝΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΤΖΙΡΟΝΑ,
για να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό και την Εβραϊκή περιοχή. Η διαδρομή μας προς τη
νότια Γαλλία συνεχίζεται και μας οδηγεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Δείπνο, χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους στην όμορφη πόλη και μεγάλο εμπορικό λιμάνι, διανυκτέρευση.
19Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΠΑΡΜΑ Ή ΜΟΝΤΕΝΑ: Πρωινό και μέσω της γνωστής διαδρομής,
διασχίζοντας τις όμορφες ακτές της νότιας Γαλλίας, προσπερνώντας την πόλη της ΓΕΝΟΒΑΣ, με μικρές
στάσεις καθοδόν, θα φθάσουμε το βράδυ στην περιοχή της ΠΑΡΜΑ ή της ΜΟΝΤΕΝΑ, για δείπνο και
διανυκτέρευση.
20Η ΗΜΕΡΑ, ΜΟΝΤΕΝΑ - ΑΝΚΟΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ με ενδιάμεση
στάση. Το μεσημέρι τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
21Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση
στάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν η διανυκτέρευση της 2ης ημέρας να γίνει και στην περιοχή της ΠΑΡΜΑ ή της
ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

1785€

2420€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 18 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup - 4*.
18 πρωινά.
18 δείπνα.
Εισιτήρια πλοίων, ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ και αντίστροφα, σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Φόροι ξενοδοχείων: 35€ ανά άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο
ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.
Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

Α/Α 2: Μεγάλη Πολωνία - Λίμνες Μαζουρίας, 14 ημέρες
Αναχώρηση 30/6.

ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΤΟΡΟΥΝ - ΓΚΝΤΑΝΣΚ - ΟΛΣΤΙΝ - ΟΣΤΡΟΝΤΑ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΚΑΣΤΡΟ ΚΣΙΑΖ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΑΝΚΟΝΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ: Αναχώρηση στις 6.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση σε καφέ της Εθνικής
Οδού στην περιοχή της Λαμίας και της Λάρισας για γεύμα προαιρετικά, άφιξη στο συνοριακό σταθμό των
ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη ΣΕΡΒΙΑ και την περιοχή
της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Η διαδρομή μας από
την πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ προσπερνώντας το ΝΟΒΙΣΑΝΤ μας οδηγεί στα σύνορα της
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και την πόλη του ΣΕΓΚΕΤ. Το απόγευμα το ΠΑΡΙΣΙ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ η πανέμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , δείπνο, χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας, στην πρωτεύουσα των Μαγυάρων, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ: Μετά το πρωινό σύντομη πανοραμική περιήγηση - γνωριμία με
το «Μαργαριτάρι του Δούναβη», που φιλοξενεί μεταξύ άλλων και το ΜΝΗΜΕΙΟ των ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ των
Ούγγρων Εβραίων. Αμέσως μετά συνεχίζουμε το ταξίδι μας από μία αρκετά ενδιαφέρουσα διαδρομή που
οδηγεί στην πιο όμορφη ίσως πόλη της Πολωνίας, την ΚΡΑΚΟΒΙΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
χρόνος ελεύθερος, στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2000, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον
κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)//WIELICZKA: Πρωινό και γνωριμία με το "στολίδι της Πολωνίας",
όπως χαρακτηριστικά την αποκαλούν και ήταν κάποτε η πρωτεύουσα των Γιαγγελόνων. Ξεκινάμε την
περιήγηση μας από την πανέμορφη μεσαιωνική πλατεία με την παλαιά υφασματαγορά και το μνημείο του
ποιητή «ΜΙΣΚΕΒΙΤΣ», με τις τέσσερις αλληγορικές μορφές στη βάση του, την ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ
"MARIACKI" μνημειακής γοτθικής κατασκευής, με το φύλακα τρομπετιστή στην κορυφή του καμπαναριού.
Συνεχίζουμε με το ιστορικό πανεπιστήμιο των ΓΙΑΓΓΕΛΟΝΩΝ και καταλήγουμε στο μεσαιωνικό κάστρο,
ΒΑΒΕΛ που υψώνεται πάνω από τον ποταμό ΒΙΣΤΟΥΛΑ, με τη «ΓΟΤΘΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ», όπου γινόταν η
στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλιάδων, όπου μαζί με το Βασιλικό Πύργο, δεσπόζουν της
πόλεως από το λόφο. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στην παλαιά πόλη και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τα
παλαιά ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ WIELICZKA για να θαυμάσουμε ένα μοναδικό μνημείο, που εκτείνεται 304 μέτρα
υπογείως, σε εννέα επίπεδα, με δαιδαλώδεις στοές, αίθουσες, σήραγγες και λίμνες. Τρία μόνο επίπεδα είναι
σήμερα επισκέψιμα, τα οποία και θα γνωρίσουμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την
πολωνική πρωτεύουσα με δύο όμως σημαντικούς σταθμούς στη διαδρομή μας. Στο παγκοσμίως γνωστό
μνημείο του BIRKENAU στο ΑΟΥΣΒΙΤΣ, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των ΝΑΖΙ κατά τη
διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου θα γνωρίσουμε από κοντά, μια εμπειρία που συγκλονίζει. Η διαδρομή
μας προς ΒΑΡΣΟΒΙΑ συνεχίζεται με στάση στο CZESTOCHOWA, για να επισκεφθούμε το μοναστήρι
«ΓΙΑΣΝΑ ΓΚΟΡΑ». Μια από τις πιο σημαντικές πόλεις της ΠΟΛΩΝΙΑΣ, που συχνά αποκαλείται «θρησκευτική
πρωτεύουσα» με εκατομμύρια πιστών να συρρέουν από όλα τα μέρη της γης, για να προσκυνήσουν τη
θαυματουργή εικόνα της ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΤΟΝΑΣ, η αγιογραφία χρονολογείται από το 14ο αιώνα, αλλά ο
θρύλος λέει ότι την εικόνα την έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς από ένα κομμάτι ξύλο από το τραπέζι της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΝΑΖΑΡΕΤ. Το βράδυ θα καταλήξουμε στη ΒΑΡΣΟΒΙΑ, δείπνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Μετά το πρωινό ξεκινάμε τη γνωριμία μας από την παλαιά πόλη
και τα Βασιλικά ανάκτορα, όπου μετά την ολοσχερή καταστροφή της κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, 800
κτίρια ανοικοδομήθηκαν με πιστή λεπτομερειακή αντιγραφή, από ιστορικά ντοκουμέντα, σκίτσα, πίνακες και
φωτογραφίες. Το ROYAL CASTLE Γοτθικό κτίσμα του 13ου αιώνα, το βλέπουμε σήμερα στην ανακαινισμένη
ΜΠΑΡΟΚ μορφή του, καθώς επίσης και την Κολώνα του Σιγισμούνδου, το άγαλμα της Σειρήνας και την

πλατείας της Νίκης. Τέλος το πάρκο «LAZIENKI» από τα ωραιότερα της ΕΥΡΩΠΗΣ που κατασκευάστηκε το
1766 από τον τελευταίο Βασιλιά της Πολωνίας, και μέσα βρίσκεται το «ΠΑΛΑΤΙ της ΛΙΜΝΗΣ» με τις
θαυμάσιες αίθουσες χορού, την αίθουσα των πορτρέτων και τη μεγάλη τραπεζαρία όπου λάμβαναν χώρα τα
περίφημα δείπνα της Πέμπτης, το άγαλμα του Σοπέν, κ.α. Κλείνουμε την ξενάγηση μας με επίσκεψη στο
Μνημείο της Εξέγερσης, γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΤΟΡΟΥΝ - ΓΚΝΤΑΝΣΚ: Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη
ΤΟΡΟΥΝ, γενέτειρα του αστρονόμου Κοπέρνικου. Η πόλη, ιδρύθηκε το 1233, είναι κτισμένη στις όχθες του
ποταμού Βιστούλα και σώζονται ακόμα τα τείχη και υπολείμματα του κάστρου της από την εποχή των
Γερμανών Ιπποτών. Αξιόλογα σημεία ενδιαφέροντος, το παλιό ποτάμιο λιμάνι με τα μεγαλοπρεπή κτίρια, τα
σκοτεινά κελάρια, τα στενά δρομάκια απ’ όπου αναδύεται η πλούσια η ιστορία, καθώς και το ΑΓΑΛΜΑ του
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΥ και τα αναγεννησιακά κτίσματα που στολίζουν την κεντρική πλατεία. Η διαδρομή μας
συνεχίζεται για τη σημαντικότερη πόλη της Βόρειας Πολωνίας, αλλά και σημαντικότερο λιμάνι της χώρας, το
Γκντανσκ, που αποτελεί τη φυσική διέξοδο μιας εκτεταμένης και πλούσιας ενδοχώρας. 'Αφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΓΚΝΤΑΣΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ - (ΣΟΠΟΤ): Μετά το πρωινό ξεκινάμε τη γνωριμία μας με στο
μεγάλο εμπορικό κέντρο της Βαλτικής θάλασσας, που πέρασε οριστικά στα χέρια των Πολωνών το 1945,
αλλά καταστράφηκε κατά την υποχώρηση των Γερμανών. Τη δεκαετία του 1980 το Γκντανσκ ξανάγινε
γνωστό λόγω του κινήματος "Αλληλεγγύη" και των μεγάλων απεργιών με πρωταγωνιστή τον Λεχ Βαλέσα,
του μετέπειτα προέδρου της χώρας (1990-1995). Δίκαια η πόλη ονομάζεται το "Μαργαριτάρι της Βαλτικής",
λόγω του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού της πλούτου, όπως θα διαπιστώσουμε και εμείς κατά τη σημερινή
μας ξενάγηση. Θα επισκεφθούμε την πανέμορφη παλιά πόλη με τα στενά δρομάκια και τις γραφικές
εκκλησίες. Θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του 14ου αιώνα, το βασιλικό
παρεκκλήσι, τη βασιλική οδό με τα σπίτια των ευγενών, το μέγαρο της αδελφότητας του Αγίου Γεωργίου,
το παλιό Δημαρχείο και τις πύλες της παλιάς πόλης που βρίσκονται δίπλα στον ποταμό Μοτλάβα. Η παλιά
πόλη κερδίζει αμέσως τον επισκέπτη. Χτισμένη στις όχθες ενός καναλιού, μοιάζει σαν να μην έχει αλλάξει
τετρακόσια χρόνια τώρα. Πολυώροφα σπίτια βαμμένα σε παλαιά χρώματα, κολλημένα το ένα με το άλλο και
διακοσμημένα με περίτεχνα ψηφιδωτά και γλυπτά - προσέξτε τις υδρορροές τους που καταλήγουν σε
κεφάλια δράκων! Πλακόστρωτα δρομάκια, ιδανικά για περιπάτους. Πλατείες γεμάτες λουλούδια και κομψά
αγάλματα - ανάμεσά τους και του Ποσειδώνα, που θεωρείται το σύμβολο της πόλης. Στον ελεύθερο χρόνο
που ακολουθεί, προτείνουμε προαιρετικά επίσκεψη στο ΣΟΠΟΤ, το μεγαλύτερο καλοκαιρινό τουριστικό
θέρετρο της χώρας στη θάλασσα της Βαλτικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΓΚΝΤΑΣΚ - ΟΛΣΤΙΝ - ΟΣΤΡΟΝΤΑ: Πρωινό και κατευθυνόμαστε νοτιοανατολικά για την
περιοχή της Μαζουρίας. Εδώ βρίσκονται περισσότερες από 2.000 λίμνες, που συνδέονται μεταξύ τους με
ένα εκτεταμένο σύστημα καναλιών και ποταμών και ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς, ανάλογων
τοπίων με λίμνες στην Ευρώπη. Πρώτος σταθμός η πόλη ΟΛΣΤΙΝ, σημερινή πρωτεύουσα της Μαζουρίας,
πριν τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στη γραφική μικρή πόλη ΟΣΤΡΟΝΤΑ, χτισμένη στις όχθες της
λίμνης Ντρβέτσα. Περίπατοι γνωριμίας , δείπνο, διανυκτέρευση.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΟΣΤΡΟΝΤΑ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ: Πρωινό και αναχώρηση για Wroclaw. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και γνωριμία με τη «Βενετία του Βορρά» μία πόλη με γέφυρες και εντυπωσιακά κτίρια, κατά
μήκος του ποταμού ΟΝΤΕΡ, όπου γύρω του είναι κτισμένη η πόλη, που είχε οριστεί και ως πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2016. Δείπνο, διανυκτέρευση.
11Η ΗΜΕΡΑ, ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΚΑΣΤΡΟ ΚΣΙΑΖ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το
περίφημο κάστρο Ξιάζ, (Książ Castle), ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα στην Πολωνία. Χτισμένο σε ένα
μεγαλοπρεπή απότομο βράχο με θέα στον ποταμό Pelcznica που συχνά αναφέρονται σε αυτό ως το
«μαργαριτάρι της νότιας Σιλεσίας». Το κάστρο πέρα από ιστορικό μνημείο, στεγάζει επίσης γκαλερί τέχνης.
Η διαδρομή μας συνεχίζεται για την πρωτεύουσα της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, την ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ. Με ενδιάμεση στάση
στη διαδρομή για προαιρετικό γεύμα και ξεκούραση, θα καταλήξουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, όπου
μετά το δείπνο, θα έχουμε χρόνο για περιπάτους γνωριμίας στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της κεντρικής
Ευρώπης, χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και πολύ κοντά στα σύνορα της Αυστρίας, διανυκτέρευση.
12Η ΗΜΕΡΑ, ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΠΑΝΤΟΒΑ με ενδιάμεσες στάσεις.
'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
13Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΝΤΟΒΑ - ΑΝΚΟΝΑ: Νωρίς το πρωί αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, τακτοποίηση
στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.

14Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στην Πάτρα το μεσημέρι και αναχώρηση για Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

990€

1400€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 12 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (ΝΙΣ 3*- 4*).
Ημιδιατροφή (12 πρωινά, 1 γεύμα & 11 δείπνα).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Εισιτήρια πλοίων ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες καμπίνες (ΑΒ4).
Aρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με
δύο ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.
Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A 3: Πανόραμα Πολωνίας-Μπρατισλάβα, 11 ημέρες
Αναχωρήσεις 5/4, 26/5, 16 & 30/6.
ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - WIELICZKA - ΑΟΥΣΒΙΤΣ- ΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΒΡΟΤΣΛΑΒ – ΚΑΣΤΡΟ ΚΣΙΑΖ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ: Αναχώρηση στις 6.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση σε καφέ της Εθνικής
Οδού στην περιοχή της Λαμίας, και της Λάρισας για γεύμα προαιρετικά, άφιξη στο συνοριακό σταθμό των
ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη ΣΕΡΒΙΑ και την περιοχή
της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Η διαδρομή μας από
την πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ προσπερνώντας το ΝΟΒΙΣΑΝΤ μας οδηγεί στα σύνορα της
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και την πόλη του ΣΕΓΚΕΤ. Το απόγευμα το ΠΑΡΙΣΙ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ η πανέμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να την γνωρίσουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , δείπνο, χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας, στην πρωτεύουσα των Μαγυάρων, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ: Μετά το πρωινό σύντομη περιήγηση - γνωριμία με το
«Μαργαριτάρι του Δούναβη», που φιλοξενεί μεταξύ άλλων και το ΜΝΗΜΕΙΟ των ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ των
Ούγγρων Εβραίων. Αμέσως μετά συνεχίζουμε το ταξίδι μας από μία αρκετά ενδιαφέρουσα διαδρομή που
οδηγεί στην πιο όμορφη ίσως πόλη της Πολωνίας, την ΚΡΑΚΟΒΙΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
χρόνος ελεύθερος, στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2000, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον
κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)//WIELICZKA: Πρωινό και γνωριμία με το "στολίδι της Πολωνίας"
όπως χαρακτηριστικά την αποκαλούν και ήταν κάποτε η πρωτεύουσα των Γιαγγελόνων. Ξεκινάμε την
περιήγησή μας από την πανέμορφη μεσαιωνική πλατεία με την παλαιά υφασματαγορά και το μνημείο του
ποιητή «ΜΙΣΚΕΒΙΤΣ», με τις τέσσερις αλληγορικές μορφές στη βάση του, την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
«MARIACKI» μνημειακής γοτθικής κατασκευής, με τον φύλακα τρομπετιστή στην κορυφή του καμπαναριού.
Συνεχίζουμε με το ιστορικό πανεπιστήμιο των ΓΙΑΓΓΕΛΟΝΩΝ και καταλήγουμε στο μεσαιωνικό κάστρο,
ΒΑΒΕΛ που υψώνεται πάνω από τον ποταμό ΒΙΣΤΟΥΛΑ, με τη «ΓΟΤΘΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ», όπου γινόταν η
στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλιάδων, όπου μαζί με το Βασιλικό Πύργο, δεσπόζουν της
πόλεως από το λόφο. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στην παλαιά πόλη και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τα
παλαιά ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ WIELICZKA για να θαυμάσουμε ένα μοναδικό μνημείο, που εκτείνεται 304 μέτρα
υπογείως, σε εννέα επίπεδα, με δαιδαλώδεις στοές, αίθουσες, σήραγγες και λίμνες. Τρία μόνο επίπεδα είναι
σήμερα επισκέψιμα, τα οποία και θα γνωρίσουμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την
πολωνική πρωτεύουσα με δύο όμως σημαντικούς σταθμούς στη διαδρομή μας. Το παγκοσμίως γνωστό
μνημείο του BIRKENAU στο ΑΟΥΣΒΙΤΣ, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των ΝΑΖΙ κατά τη
διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου θα γνωρίσουμε από κοντά, μια εμπειρία που συγκλονίζει. Η διαδρομή
μας προς ΒΑΡΣΟΒΙΑ συνεχίζεται με στάση στο CZESTOCHOWA, για να επισκεφθούμε το μοναστήρι
«ΓΙΑΣΝΑ ΓΚΟΡΑ». Μια από τις πιο σημαντικές πόλεις της ΠΟΛΩΝΙΑΣ, που συχνά αποκαλείται «θρησκευτική
πρωτεύουσα» με εκατομμύρια πιστών να συρρέουν από όλα τα μέρη της γης, για να προσκυνήσουν τη
θαυματουργή εικόνα της ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΤΟΝΑΣ, η αγιογραφία χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, αλλά ο
θρύλος λέει ότι την εικόνα την έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς από ένα κομμάτι ξύλο από το τραπέζι της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΝΑΖΑΡΕΤ. Το βράδυ θα καταλήξουμε στη ΒΑΡΣΟΒΙΑ, δείπνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Μετά το πρωινό ξεκινάμε τη γνωριμία μας από την παλαιά πόλη
και τα Βασιλικά ανάκτορα, όπου μετά την ολοσχερή καταστροφή της κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, 800
κτίρια ανοικοδομήθηκαν με πιστή λεπτομερειακή αντιγραφή, από ιστορικά ντοκουμέντα, σκίτσα, πίνακες και
φωτογραφίες. Το ROYAL CASTLE Γοτθικό κτίσμα του 13ου αιώνα, το βλέπουμε σήμερα στην ανακαινισμένη
ΜΠΑΡΟΚ μορφή του, καθώς επίσης και την Κολώνα του Σιγισμούνδου, το άγαλμα της Σειρήνας και την

πλατείας της Νίκης. Τέλος το πάρκο «LAZIENKI» από τα ωραιότερα της ΕΥΡΩΠΗΣ που κατασκευάστηκε το
1766 από τον τελευταίο Βασιλιά της Πολωνίας, και μέσα βρίσκεται το «ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ» με τις
θαυμάσιες αίθουσες χορού, την αίθουσα των πορτρέτων και τη μεγάλη τραπεζαρία όπου λάμβαναν χώρα τα
περίφημα δείπνα της Πέμπτης, το άγαλμα του Σοπέν, κ.α. Κλείνουμε την ξενάγηση μας με επίσκεψη στο
Μνημείο της Εξέγερσης, στο γκέττο της πόλης, γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα, χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ: Πρωινό και αναχώρηση για Wroclaw. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και γνωριμία με τη «Βενετία του Βορρά» μία πόλη με γέφυρες και εντυπωσιακά κτίρια, κατά
μήκος του ποταμού ΟΝΤΕΡ, όπου γύρω του είναι κτισμένη η πόλη, που είχε οριστεί και ως πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2016. Δείπνο, διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΚΑΣΤΡΟ ΚΣΙΑΖ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το
περίφημο κάστρο Ξιάζ, (Książ Castle), ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα στην Πολωνία. Χτισμένο σε έναν
μεγαλοπρεπή απότομο βράχο με θέα στον ποταμό Pelcznica που συχνά αναφέρονται σε αυτό ως το
«μαργαριτάρι της νότιας Σιλεσίας». Το κάστρο πέρα από ιστορικό μνημείο, στεγάζει επίσης γκαλερί τέχνης.
Η διαδρομή μας συνεχίζεται για την πρωτεύουσα της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, την ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ. Με ενδιάμεση στάση
στη διαδρομή για προαιρετικό γεύμα και ξεκούραση, θα καταλήξουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, όπου
μετά το δείπνο, θα έχουμε χρόνο για περιπάτους γνωριμίας στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της κεντρικής
Ευρώπης, χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και πολύ κοντά στα σύνορα της Αυστρίας, διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: Πρωινό και αναχώρηση για μια ακόμη σημαντική πόλη την
πρωτεύουσα της Σερβίας, το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. Θα φθάσουμε αργά το απόγευμα και θα έχουμε και εδώ την
ευκαιρία σύντομη περιήγηση - γνωριμία με την πόλη και ορισμένα αξιοθέατα, όπως το Kalemegdan, οχυρό
και πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή Stari Grad κοντά στο κέντρο της πόλης, την πλατεία Δημοκρατίας,
μια από της πλατείες του κέντρου που βρίσκονται κάποια από τα διασημότερα κτίρια, όπως το Εθνικό
Μουσείο, το Εθνικού θέατρο και το άγαλμα του Πρίγκιπα Μιχαήλ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρωινό και αναχώρηση για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με ενδιάμεσες
στάσεις, όπου και μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις των συνόρων, θα φθάσουμε το βράδυ για διανυκτέρευση.
11Η ΗΜΕΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ: Πρωινό, περιήγηση γνωριμία της πόλης (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΤΟΝΤΑ - ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με μικρές στάσεις στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ και
της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη νωρίς το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

695€

980€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (3* ΝΙΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).
Ημιδιατροφή εκτός Θεσσαλονίκης (10 πρωινά, 1 γεύμα & 8 δείπνα).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Aρχηγός – συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με
δύο ενήλικες.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 4 Βουδαπέστη‐Πράγα‐(Δρέσδη)‐Βιέννη, 9 ημέρες
Αναχωρήσεις 10/3, 5 & 28/4, 26/5, 23/6.

ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΙΕΝΝΗ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ: Aναχώρηση στις 6.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ. Hμίωρη στάση στην περιοχή
της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το συνοριακό σταθμό των
ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και η διαδρομή μας έξω από τα Σκόπια, μας οδηγεί
στην περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ.
Προσπερνώντας την πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ, το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ φθάνουμε στα
σύνορα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και την πόλη του ΣΕΓΚΕΤ. Το απόγευμα, το "ΠΑΡΙΣΙ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ", η
πανέμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα με καραβάκι στο ΔΟΥΝΑΒΗ, 'απολαμβάνοντας'
έτσι τη νυχτερινή όψη της πόλης, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Πρωινό και η ξενάγηση μας ξεκινά από τη ΒΟΥΔΑ και
το λόφο του ΓΚΕΛΕΡΤ και συνεχίζεται με τους ΠΥΡΓΟΥΣ των ΨΑΡΑΔΩΝ, τη θαυμαστή εκκλησία
του ΜΑΤΙΑ, όπου στέφονταν οι βασιλιάδες για να απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει
η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση
του Δούναβη. Λίγο αργότερα διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, τη
γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην ΠΕΣΤΗ και την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, στολισμένη με
υπέροχα αγάλματα και τελειώνουμε με τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Γεύμα και
στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε να επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο VACI. Για
το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά, διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά
και κρασί. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ: Μετά το πρωινό αφήνουμε την πρωτεύουσα της
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή για την πρωτεύουσα
της ΤΣΕΧΙΑΣ, την ΠΡΑΓΑ. 'Αφιξη στη "Χρυσή πόλη" και πρώτη γνωριμία με την πόλη και τα
αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΠΡΑΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ: Πρωινό και αρχίζουμε αμέσως την
ξενάγηση της πόλης, από την ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ με το μεγαλοπρεπή Ναό του ΑΓΙΟΥ ΒΙΤΟ,
κατηφορίζουμε στη συνέχεια για να συναντήσουμε το ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθώς και τη
γέφυρα του ΚΑΡΟΛΟΥ και να καταλήξουμε στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ με το ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ, την οδό
ΠΑΡΙΣΙΩΝ και την ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ και τέλος τη γέφυρα του ΤΣΕΧ. Αμέσως μετά θα
επισκεφθούμε το γραφικό καταπράσινο θέρετρο του ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ με τις φημισμένες ιαματικές
πηγές στην κοιλάδα του ποταμού Τέμπλα. Το 14ο αιώνα ονομάστηκε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ από τον
αυτοκράτορα ΚΑΡΟΛΟ τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής, όπως ο ΤΣΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο ΓΚΑΙΤΕ, ο ΜΠΕΤΟΒΕΝ,
ο ΜΠΑΧ, ο ΜΑΡΞ, κ.α. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια του χωριού
ή να κάνουμε αγορές στα πολυάριθμα μαγαζιά. Επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ, δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΠΡΑΓΑ - (ΔΡΕΣΔΗ): Μετά το πρωινό έχετε να επιλέξετε περιπάτους για να
ολοκληρώσετε τη γνωριμία με την πόλη και την αγορά της, με τα περίφημα κρύσταλλα ΒΟΗΜΙΑΣ,
ή προαιρετικά εκδρομή στη ΔΡΕΣΔΗ, τη «ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ των ΓΕΡΜΑΝΩΝ». Ο ποταμός ΕΛΒΑΣ τη
χωρίζει σε δύο τμήματα, την παλαιά και τη νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη σημασία
σήμερα μετά τους βομβαρδισμούς του 1945, αφού μέσα σε μια νύχτα άλλαξε ολόκληρο το σχέδιο
της πόλης. Παρόλα αυτά όμως παραμένει πλούσια σε μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και
πολιτιστική παράδοση. Θα δούμε λοιπόν το μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό συγκρότημα «ZWIMGER»,
μέρος της πριγκηπικής κατοικίας του 17ου αιώνα, πολυτελές κτίριο σε ρυθμό ΜΠΑΡΟΚ, σχεδιασμένο
από το MATHIAS POPPELMAN. Ακολουθεί επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου, με το ΘΕΑΤΡΟ της

ΟΠΕΡΑΣ και στην ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΥΛΗΣ, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής,
έργο του Ιταλού GAETANO CHIAVERI. Χρόνος ελεύθερος γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στην
ΠΡΑΓΑ για δείπνο και διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ: Πρωινό και αναχώρηση για ΒΙΕΝΝΗ. Νωρίς το μεσημέρι
φθάνουμε στην πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο σπουδαιότερο
παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ, ενώ στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τα κτίρια
της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING), την κρατική ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και
ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ
ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ καθώς και το
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού
ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο σε
εστιατόριο της πόλης, διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ - ΝΙΣ: Mετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής
(ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΣΕΓΚΕΤ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ) με ενδιάμεσες στάσεις, για την περιοχή της ΝΙΣ. 'Αφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ: Πρωινό και αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ με προορισμό το συνοριακό σταθμό
των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγρλαφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την ΑΘΗΝΑ με
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις

Δίκλινο Μονόκλινο

10/3

495€

710€

5 & 28/4, 26/5, 23/6

525€

750€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ( 3* - 4* στη ΣΕΡΒΙΑ).
Ημιδιατροφή (8 πρωινά, 1 γεύμα και 7 δείπνα).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο
δωμάτιο με δύο ενήλικες.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 5 Βουδαπέστη ‐ (Βιέννη) ‐ Βελιγράδι, 6 ημέρες
Early Booking έως 15/3! Αναχωρήσεις 17/3, 5 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6.
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ: Aναχώρηση στις 6.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ. Hμίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της
Λάρισας και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και η
διαδρομή μας έξω από τα Σκόπια, μας οδηγεί στην περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Προσπερνώντας την πρωτεύουσα
της ΣΕΡΒΙΑΣ, το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ φθάνουμε στα σύνορα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και την πόλη του ΣΕΓΚΕΤ. Το
απόγευμα, το "ΠΑΡΙΣΙ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ" η πανέμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να τη
γνωρίσουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα με καραβάκι στο ΔΟΥΝΑΒΗ,
'απολαμβάνοντας' έτσι τη νυχτερινή όψη της πόλης, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Πρωινό και η ξενάγηση μας ξεκινά από τη ΒΟΥΔΑ και το λόφο του
ΓΚΕΛΕΡΤ και συνεχίζεται με τους ΠΥΡΓΟΥΣ των ΨΑΡΑΔΩΝ, τη θαυμαστή εκκλησία του ΜΑΤΙΑ, όπου στέφονταν οι
βασιλιάδες για να απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και το
ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη. Λίγο αργότερα διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές
γέφυρες του Δούναβη, τη γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην ΠΕΣΤΗ και την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, στολισμένη με
υπέροχα αγάλματα και τελειώνουμε με τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο
που ακολουθεί, μπορούμε να επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο VACI. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά,
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - (ΒΙΕΝΝΗ): Μετά το πρωινό μπορείτε να αφιερώσετε την ημέρα σας στην πόλη, για
περιπάτους, επισκέψεις, αγορές ή εναλλακτικά να ακολουθήσετε την πρόταση μας για ημερήσια προαιρετική εκδρομή
στη ΒΙΕΝΝΗ. Πολύ νωρίς φθάνουμε στην πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία στην πανοραμική μας
περιήγηση να δούμε τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING), την κρατική ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Χρόνος
ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη για δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΝΙΣ: Mετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής, για την
πρωτεύουσα της Σερβίας, το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, όπου θα έχουμε σύντομη στάση - επίσκεψη, με ενδιάμεσες στάσεις, τελικός
προορισμός η περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ: Πρωινό και αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ με προορισμό το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ.
Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις
17/3, 5 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6

Δίκλινο Μονόκλινο
275€*
295€

420€

*Η τιμή ισχύει για κρατήσεις με προκαταβολή έως 15/3








ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
Διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (3* - 4* στη ΣΕΡΒΙΑ).
Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 1 γεύμα και 4 δείπνα).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο ενήλικες.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 6 Μοναδικές Αυστριακές Άλπεις, 8 ημέρες
Αναχωρήσεις 24/3, 4/4, 26/5, 16 & 30/6.

ΒΕΡΟΝΑ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - KITZBUHEL - ZELL AM SEE - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ –
ΒΕΝΕΤΙΑ

1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΠΛΟΙΟ): Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ με
ενδιάμεση στάση, άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑNKOΝΑ, διανυκτέρευση εν
πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΡΟΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΑNKOΝΑ και άμεση αναχώρηση για τη
βόρειο Ιταλία και την πόλη της ΒΕΡΟΝΑΣ. Με ενδιάμεση στάση θα φθάσουμε το βράδυ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΡΟΝΑ - INNΣΜΠΡΟΥΚ: Πρωινό, σύντομη περιήγηση στην πόλη του
ΡΩΜΑΙΟΥ και της ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ και αναχώρηση για ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ. 'Αφιξη στην πρωτεύουσα του
ΤΥΡΟΛΟ και γνωριμία - περιήγηση στην πόλη του ποταμού ΙΝΝ. Ξεκινάμε από την κεντρική
λεωφόρο της ΜΑΡΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ, για να ακολουθήσει το Δημαρχείο, το κτίριο της ΧΡΥΣΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουρν, η αψίδα του Θριάμβου
και η κεντρική λεωφόρος Τερεζιενστράσσε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - KIΤZBUHEL - ZELLAMSEE - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ: Πρωινό και
αναχώρηση για την καρδιά των Αυστριακών 'Αλπεων, το γραφικό ΚΙΤΣΜΠΟΥΕΛ. Τυρολέζικο
σκηνικό, με πέτρινα δρομάκια, πολύχρωμα σπιτάκια, χιονοδρομικά κέντρα υψηλών προδιαγραφών.
Επόμενος σταθμός το παραμυθένιο ΖΕLLAMSEE με την ομώνυμη λίμνη να συνδυάζει αρμονικά το
υδάτινο τοπίο με τους γύρω ορεινούς όγκους. Τελευταίος σταθμός για σήμερα η πόλη του
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ, όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ: Πρωινό και γνωριμία με την πόλη του ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ.
Πρωτεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα του ΜΟΤΣΑΡΤ, μια πόλη με
ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία. Θα δούμε ορισμένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, όπως το
«σπίτι - μουσείο του Μότσαρτ», το παλάτι ΜΙΡΑΜΠΕΛ, την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και
τέλος το περίφημο ΝΤΟΜ, τον καθεδρικό ναό της πόλης. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΒΕΝΕΤΙΑ. 'Αφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και επίσκεψη στη "Βασίλισσα της Αδριατικής". Με βαπορέτο
(έξοδα ατομικά) φθάνουμε στην πόλη για να γνωρίσουμε την περίφημη ΠΛΑΤΕΙΑ του ΑΓΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ, τον ΠΥΡΓΟ του ΡΟΛΟΓΙΟΥ, τη ΓΕΦΥΡΑ των ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ, το ΠΑΛΑΤΙ των ΔΟΓΗΔΩΝ,
κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΓΚΩΝΑ: Μετά το πρωινό ξεκινάμε για το λιμάνι της ΑΓΚΩΝΑ, μέσω
ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ, με ενδιάμεση στάση στη διαδρομή. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ,
διανυκτέρευση εν πλω.

8Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: Το μεσημέρι φθάνουμε στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρείς περίπου
ώρες αργότερα στην ΑΘΗΝΑ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις

Δίκλινο Μονόκλινο

24/3

645€

840€

4/4, 26/5, 16 & 30/6

595€

780€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Eκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
5 πρωινά.
5 δείπνα.
Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο
δωμάτιο με δύο ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το
πρόγραμμα, εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.

Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
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A/A: 7 Βιέννη ‐ Σάλτσμπουργκ ‐ Βελιγράδι, 7 ημέρες
Αναχωρήσεις 17/3, 5 & 28/4, 26/5, 23/6.
ΝΙΣ - ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΤΕΝ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ: Aναχώρηση στις 6.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας
και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και η
διαδρομή μας για τη ΣΕΡΒΙΑ και την περιοχή ΝΙΣ, όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΒΙΕΝΝΗ: Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, την όμορφη ΒΙΕΝΝΗ. Με
ενδιάμεσες στάσεις θα καταλήξουμε αργά το βράδυ για διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Πρωινό και η πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ μας προκαλεί να τη γνωρίσουμε. Ξεκινάμε με
τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING) για να δούμε την κρατική ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και
ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα, ο γοτθικού ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ο
Ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός Ναός και η GRIECHENCASSE, η πάροδος των Ελλήνων, για να καταλήξουμε στο
σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ, εσωτερική επίσκεψη των σαράντα σπουδαιότερων
διαμερισμάτων. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ: Πρωινό και μια πολύ όμορφη διαδρομή μας οδηγεί στο
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ, την πρωτεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα του ΜΟΤΣΑΡΤ, μια πόλη με
ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία και σημαντικά αξιοθέατα, όπως το «σπίτι - μουσείο του Μότσαρτ», το παλάτι
ΜΙΡΑΜΠΕΛ, την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, κ.α. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στη "Χαρούμενη
ατμόσφαιρα" της πόλης και επιστροφή το βράδυ στη ΒΙΕΝΝΗ για δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ - ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑNΤΕΝ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: Μετά το πρωινό μια πολύ όμορφη
εκδρομή ξεκινά στα Βιεννέζικα δάση, το ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ, το κυνηγετικό περίπτερο γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο της
ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΤΣΕΡΑ με τον πρίγκιπα ΡΟΔΟΛΦΟ και την κοσμική λουτρόπολη του ΜΠΑNΤΕΝ. Παραμονή - επίσκεψη και
συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την όμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας με την πόλη και τα αξιοθέατα, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ: Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το
Βελιγράδι, όπου θα έχουμε σύντομη στάση για μια μικρή γνωριμία με την πόλη. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για την
πόλη του ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρωινό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων και μετά το σχετικό
έλεγχο, συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις
17/3, 5 & 28/4, 26/5, 23/6

Δίκλινο Μονόκλινο
475€

640€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 6 διανυκτερεύσεις, σε ξενοδοχεία 4* (ΝΙΣ 3* - 4*).
Ημιδιατροφή εκτός της 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (6 πρωινά και 5 δείπνα).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο ενήλικες.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 8 Πανόραμα Βορείου Ιταλίας ‐ Ελβετία, 9 ημέρες
Αναχωρήσεις 10/3, 4/4, 26/5, 23/6.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΕΛΒΕΤΙΑ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ST. MORITZ
ΜΙΛΑΝΟ - ΤΙΡΑΝΟ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΚΟΜΟ - ΜΠΕΛΑΤΖΙΟ - ΜΕΝΑΤΖΙΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΛΙΜΝΗ
ΜΑΤΖΙΟΡΕ - ΣΤΡΕΖΑ - ΤΟΡΙΝΟ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ/ΠΛΟΙΟ: Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση
στάση, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ: 'Αφιξη στην Ανκόνα το μεσημέρι και άμεση αναχώρηση για ΜΙΛΑΝΟ, με
ενδιάμεση στάση, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΜΙΛΑΝΟ: Πρωινό και γνωριμία με την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και κέντρο μόδας,
τεχνών και πολιτισμού, για να γνωρίσουμε το ΝΤΟΥΟΜΟ, ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο του Μιλάνου,
έδρα του Αρχιεπισκόπου της πόλης και η τέταρτη μεγαλύτερη εκκλησία στην Ευρώπη και τη ΣΚΑΛΑ, ένα
από τα διασημότερα θέατρα στον κόσμο, καθώς και τη Galleria Vittorio Emanuele II, που βρίσκεται στη
βόρεια πλευρά της Piazza del Duomo και συνδέεται με την Piazza del la Scala. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος
στην πάντα ενδιαφέρουσα αγορά της πόλης του ΜΙΛΑΝΟΥ. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΙΛΑΝΟ/ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΙΡΑΝΟ & ST. MORITZ: Πολύ νωρίς παίρνουμε το πρωινό μας και
ξεκινάμε από μια πανέμορφη διαδρομή για το ΤΙΡΑΝΟ, από όπου θα συνεχίσουμε με τρενάκι για το
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο St. Moritz, το οποίο είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1580 μέτρων και
περιβάλλεται από μια λίμνη η οποία, παγωμένη καθώς είναι το χειμώνα, αποτελεί ιδανικό στάδιο για Χόκεϋ.
Αρχικά ήταν μικρό χωριό με ιαματικές πηγές, γνωστές ήδη από τους μεσαιωνικούς χρόνους. 'Αρχισε να
εξελίσσεται σε χειμερινό θέρετρο από το 19ο αιώνα και σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά
κέντρα για σκι το χειμώνα και πεζοπορία το καλοκαίρι. Παραμονή, γεύμα προαιρετικά και η επιστροφή μας
με το πούλμαν θα ολοκληρώσει ιδανικά την ημέρα μας αφού θα μας προσφέρει μια ακόμη διαφορετική
όμορφη διαδρομή, με μοναδικά τοπία. Δείπνο στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΜΙΛΑΝΟ/ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΟΜΟ - BELAGGIO - MENAGGIO - ΛΟΥΓΚΑΝΟ: Πρωινό και
επίσκεψη στην πόλη και την ομώνυμη λίμνη του ΚΟΜΟ. Περίπατοι στην PIAZZA CAVOUR και την κεντρική
πλατεία, με τα όμορφα καφέ και τα εστιατόρια, αλλά και τα πλακόστρωτα σοκάκια της παλαιάς πόλης. Πολύ
κοντά βρίσκεται και ο Καθεδρικός Ναός που η κατασκευή του διήρκεσε τέσσερις περίπου αιώνες και είναι
γνωστός για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που ενσωματώνει. Σημαντικά σημεία
ενδιαφέροντος είναι ακόμη το Μουσείο Μεταξιού και η κατοικία GUISEPPE GARIBALDI για ελεύθερες
επισκέψεις. Λίγο αργότερα από μια γραφική παραλίμνια διαδρομή θα φθάσουμε στο ΒELAGGIO, με τις
διάσημες Βίλες, με πιο χαρακτηριστική τη VILLA MELZI. Mε καραβάκι (έξοδα ατομικά) θα περάσουμε στο
ΜΕΝΑGGIO για να συνεχίσουμε τη «μαγεία» των Ελβετικών τοπίων μέχρι την πρώτη Ελβετική πόλη και
ομώνυμη λίμνη, το ΛΟΥΓΚΑΝΟ. Εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε και να γνωρίσουμε αυτή τη
χαρακτηριστική Ελβετική πόλη, αλλά και να ανέβουμε με το τελεφερίκ (καιρού επιτρέποντος/έξοδα ατομικά)
στην κορυφή ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ, για να απολαύσουμε τα μοναδικά τοπία που συνθέτουν οι λίμνες και τα
βουνά της περιοχής. Επιστροφή στο Μιλάνο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΜΙΛΑΝΟ - LAGO MAGGIORE - TOΡΙΝΟ: Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Ματζιόρε και
τη γραφική Στρέζα. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στα γραφικά παραλίμνια δρομάκια ή εναλλακτικά
προαιρετικά, κρουαζιέρα με το καραβάκι στο νησάκι Ίζολα Μπέλα με το παλάτι ή στο διπλανό Ίζολα
Πεσκατόρε, των ψαράδων. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για να καταλήξουμε το βράδυ στο ΤΟΡΙΝΟ,
για δείπνο και διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΤΟΡΙΝΟ/ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Μετά το πρωινό ξεκινάμε την περιήγηση - ξενάγηση της πόλης.
Χτισμένη σε πεδιάδα στους πρόποδες των 'Αλπεων με ένα μεγάλο μέρος της να βρέχεται κυρίως από τον
ποταμό Πάδο, θα συναντήσουμε πολλές μεγάλες, πέτρινες γέφυρες στοιχεία που δίνουν ένα ξεχωριστό
χρώμα και μια γραφικότητα στην πόλη. Θα ξεναγηθούμε στο Αιγυπτιακό μουσείο του Τορίνο, το τρίτο
μεγαλύτερο και σημαντικότερο Μουσείο για την αρχαία Αίγυπτο στον κόσμο, μετά από αυτού της Βρετανίας
και του Καΐρου. Με εξαιρετική συλλογή από κοινά αντικείμενα καθημερινής χρήσης έως τοιχογραφίες του

τάφου του Ίτι, το σύμπλεγμα του Τουταγχαμών, του 'Αμμωνος και τη σαρκοφάγο του Πεταμένωφι. Οι
συλλογές του καλύπτουν πάνω από τέσσερις χιλιάδες χρόνια ιστορίας του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.
Πολύ σημαντικό και το Μουσείο Κινηματογράφου Fellini, Rosselini Visconti, Antonioni, με σπάνια συλλεκτικά
εκθέματα. ‘Ολος ο Ιταλικός κινηματογράφος στεγάζεται σε ένα ψηλό τούβλινο κτίριο με απίστευτη θέα, το
Mole Antonelliana. Τέλος, στον Καθεδρικό ναό της πόλης θα δούμε από κοντά τη φημισμένη Ιερά Σινδόνη.
Ένα από τα πιο σημαντικά και ταυτόχρονα από τα πλέον αμφισβητούμενα κειμήλια της καθολικής πίστης,
φυλάσσεται εδώ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους. Δείπνο, διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΤΟΡΙΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ: Νωρίς το πρωί γεμάτοι εικόνες, τοπία και αναμνηστικά, κατευθυνόμαστε
μέσω ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ,
διανυκτέρευση εν πλω.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι ΠΑΤΡΑΣ το μεσημέρι και αναχώρηση για Αθήνα με
ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο












10/3

660€

875€

4/4, 26/5, 23/6

670€

885€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 6 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
6 πρωινά σε μπουφέ.
6 δείπνα στα ξενοδοχεία.
Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με W.C. (AB4).
Αρχηγός - συνοδός.
Τοπικός ξεναγός στο Τορίνο.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι ξενοδοχείων: 25€ ανά άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο
ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.
Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
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A/A 9: Ιταλικό Πανόραμα, 7 ημέρες
Αναχωρήσεις 17/3, 5 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6.

ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΜΠΑΡΙ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ με ενδιάμεση
στάση, άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΜΕΣΤΡΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση
αναχώρηση για το ΜΕΣΤΡΕ της ΒΕΝΕΤIΑΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Αμέσως μετά θα
γνωρίσουμε την πόλη των ΔΟΓΗΔΩΝ, με ιδιωτικό βαπορέτο (έξοδα βαπορέτου ατομικά - 15€). Θα
δούμε την πλατεία και την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, τη ΓΕΦΥΡΑ των ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ, και τον
ΠΥΡΓΟ του ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο ΜΕΣΤΡΕ, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: Μετά το πρωινό ολοκληρώνουμε την επίσκεψη μας στη
ΒΕΝΕΤΙΑ (έξοδα βαπορέτου ατομικά) και αναχώρηση για ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ. Στην πόλη της
Αναγέννησης, θα δούμε και θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας των
Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την πλατεία Ντέλ λα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο - σημερινό
δημαρχείο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε και την παλαιότερη γέφυρα του 'Αρνο, το Πόντε Βέκκιο.
Ακολουθεί τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ: Πρωινό και αναχώρηση για ΡΩΜΗ, με μία ευχάριστη
παράκαμψη στην όμορφη ΣΙΕΝΑ, με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες
πλατείες και εκκλησίες μαυρισμένες από το χρόνο, όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα
τείχη και στερεούς πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη Πιάτσα Ντελ Κάμπο, την
κεντρική πλατεία της πόλης, που πλαισιώνεται από το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο
Καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές
τοιχογραφίες του. 'Αφιξη στη ΡΩΜΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και ακολουθεί
προαιρετική γνωριμία με τη νυχτερινή όψη της πόλης (BY NIGΗT), για να απολαύσουμε φωτισμένη
τη 'γοητευτική' πρωτεύουσα της Ιταλίας. Διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΡΩΜΗ: Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση στην «ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ»
από τις ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ και συνεχίζουμε με την ΑΨΙΔΑ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, το
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ, τις ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, το μνημείο του ΒΙΤΟΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΕ, την ΠΙΑΤΣΑ
ΒΕΝΕΤΣΙΑ, το λόφο του ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ και ολοκληρώνουμε την επίσκεψη μας με την ΠΛΑΤΕΙΑ και
το ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ στο ΒΑΤΙΚΑΝΟ, με τη μεγαλόπρεπη Βασιλική του. Στον ελεύθερο
χρόνο που ακολουθεί, μπορείτε να επιλέξετε, μια επίσκεψη στα Μουσεία Βατικανού ή περιπάτους
στον εμπορικό δρόμο VIA DEL’ CORSO, που ξεκινά από την ΠΙΑΤΣΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ και καταλήγει στην
ΠΙΑΤΣΑ ΝΤΕΛ ΠΟΠΟΛΟ, με εύκολη πρόσβαση στη ΦΟΝΤΑΝΑ ΝΤΙ ΤΡΕΒΙ, το ΠΑΝΘΕΟΝ, την
ΠΙΑΤΣΑ ΚΟΛΟΝΑ και την ΠΙΑΤΣΑ ΝΤΙ ΙΣΠΑΝΙΑ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΜΠΑΡΙ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΟΜΠΗΙΑ, επίσκεψη
του Αρχαιολογικού χώρου της νεκρής πόλης που θάφτηκε κάτω από την πυρακτωμένη λάβα του
ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για το λιμάνι του ΜΠΑΡΙ. Τακτοποίηση τις
καμπίνες του πλοίου και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με
ενδιάμεση στάση, για να φθάσουμε νωρίς το απόγευμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν ορισμένες φορές το πρόγραμμα να εκτελεσθεί αντίστροφα.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις

Δίκλινο Μονόκλινο

17/3

470€

605€

5 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6

495€

640€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελή, κλιματιζόμενα πούλμαν.
Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ και αντίστροφα σε 4ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ με W.C. (AB4).
Διαμονή - 4 διανυκτερεύσεις - σε ξενοδοχεία 4*.
4 πρωινά.
4 γεύματα ή δείπνα.
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Φόροι ξενοδοχείων: 25€ ανά άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο
δωμάτιο με δύο ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το
πρόγραμμα, εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.

Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 10 Τοσκάνη ‐ Ιταλική Ριβιέρα, 8 ημέρες
Αναχωρήσεις 17/3, 4/4, 26/5, 23/6.

'ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΧΩΡΙΑ' ΤΣΙΝΚΟΥΕ ΤΕΡΡΕ
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΑΣΙΖΗ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - LA
SPEZIA - CINQUE TERRE
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, τακτοποίηση στο πλοίο
και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΑΣΙΖΗ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΑΓΚΩΝΑ και άμεση αναχώρηση για
την όμορφη πρωτεύουσα της ΟΥΜΒΡΙΑΣ, την ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ. Λίγο πριν φθάσουμε μια μικρή παράκαμψη θα
μας οδηγήσει για σύντομη επίσκεψη, στη μεσαιωνική πόλη της ΑΣΙΖΗΣ, με τα τείχη, το κάστρο και τις
πέτρινες κεραμοσκεπές και τη θαυμάσια βασιλική, με τις δύο εκκλησίες, με τον τάφο του ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και των συντρόφων του. Το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ,
για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ: Πρωινό, σύντομη περιήγηση - γνωριμία με την πόλη. Θα
δούμε την Πιάτσα Νοβέμπρε με τη Φοντά να Ματζόρε, τον Καθεδρικό του Σαν Λορέντζο και το υπέρλαμπρο
μέγαρο των Πριόρι, τα στενά δρομάκια, τις μεσαιωνικές γειτονιές. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για
ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ με ενδιάμεση στάση, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ: Πρωινό, αναχώρηση για την περιοχή της δυτικής
ΤΟΣΚΑΝΗΣ. Πρώτος σταθμός η πόλη της ΛΟΥΚΑ στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιταλίας, χτισμένη στις όχθες
του ποταμού Σέρκιο σε εύφορο πεδινό τόπο κοντά στην Τυρρηνική θάλασσα. Είναι πρωτεύουσα της
ομώνυμης επαρχίας και εκτός από τα άλλα της αξιοθέατα και τη μακραίωνη ιστορία της, είναι πολύ γνωστή
για τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα Αναγεννησιακά της τείχη. Επόμενος σταθμός η πόλη της ΠΙΖΑΣ, με τον
πασίγνωστο ομώνυμο πύργο, που είναι ένα από τα κτίρια που υψώνονται στον κήπο της "αυλής των
θαυμάτων", καθώς επίσης το ΝΤΟΥΟΜΟ και το ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙ. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας,
δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την
πόλη της Αναγέννησης για να δούμε και να θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας
των Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την πλατεία Ντέλ λα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο - σημερινό δημαρχείο,
την εκκλησία Σάντα Κρότσε στην ομώνυμη πλατεία, γοτθικής αρχιτεκτονικής που δίκαια βρίσκεται υπό την
προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ και την παλαιότερη γέφυρα του 'Αρνο, το Πόντε Βέκκιο. Επόμενος σταθμός, το
"ΜΑΝΧΑΤΤΑΝ του ΜΕΣΑΙΩΝΑ", η γραφική κωμόπολη SAN GIMIGNANO. Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας
καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη. Η πόλη των όμορφων
πύργων, είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες της Τοσκάνης. Στον ουρανό της υψώνονται οι εντυπωσιακοί
πύργοι του 13ου αιώνα, από τους 76 που υπήρχαν, σήμερα σώζονται οι 14. Νωρίς το βράδυ επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ - LA SPEZIA (CINQUE TERRE): Πρωινό και
αναχώρηση για να εξερευνήσουμε την περιοχή ΤΣΙΝΚΟΥΕ ΤΕΡΡΕ. Η περιοχή των πέντε χωριών, οι "ΠΕΝΤΕ
ΓΑΙΕΣ" όπως μεταφράζεται, είναι μια βραχώδης παραλιακή ζώνη, με πέντε μικρά χωριά (RIO MAGGIORE,
MANAROLA, CORNIGLIA, VERNAZZA και MONTE ROSSO), ασύγκριτης ομορφιάς χτισμένα στα απόκρημνα
βράχια της Λυγηρίας στην Ιταλική Ριβιέρα. Aπό τη ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ θα επιβιβασθούμε σε πλοιάριο και θα
φθάσουμε στο ΠΟΡΤΟ ΒΕΝΕΡΕ, νοτιοδυτικά του κόλπου των ποιητών, για να συνεχίσουμε την κρουαζιέρα
μας και να απολαύσουμε μοναδικά τοπία και εικόνες από τη μαγευτική αυτή περιοχή. Σε δύο από τα
πανέμορφα αυτά χωριά (VERNAZZA & MONTE ROSSO) θα κάνουμε ανάλογες στάσεις για φαγητό και καφέ
και στη συνέχεια με τοπικό τρένο που ενώνει τα χωριά, θα φθάσουμε στο ΛΕΒΑΝΤΟ, όπου θα μας περιμένει
το πούλμαν για την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο, για δείπνο και διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΑΝΚΟΝΑ: Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ, όπου το
μεσημέρι θα τακτοποιηθούμε στο πλοίο, απόπλους για ΠΑΤΡΑ διανυκτέρευση εν πλω.

8Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση
στάση.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

565€

740€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:











Eκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
5 πρωϊνά.
5 δείπνα.
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με W.C. (AΒ4), ΠΑΤΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ και αντίστροφα.
Εισιτήρια πλοιαρίου από ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ στο ΜΟΝΤΕ ΡΟΣΣΟ.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Φόροι ξενοδοχείων: 25€ ανά άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με
δύο ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.

Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 11 Μεσαιωνική Ούμβρια‐Τοσκάνη‐Ρώμη, 8 ημέρες
Αναχώρηση 17/3.

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΑΣΙΖΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΓΚΝΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, τακτοποίηση στο πλοίο
και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΑΣΙΖΗ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για
την όμορφη πρωτεύουσα της ΟΥΜΒΡΙΑΣ, την ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ. Λίγο πριν φθάσουμε μια μικρή παράκαμψη θα
μας οδηγήσει για σύντομη επίσκεψη, στη μεσαιωνική πόλη της ΑΣΙΖΗΣ, με τα τείχη, το κάστρο και τις
πέτρινες κεραμοσκεπές και τη θαυμάσια βασιλική, με τις δύο εκκλησίες, με τον τάφο του ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και των συντρόφων του. Το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ,
για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: Πρωινό, σύντομη περιήγηση - γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε
την Πιάτσα Νοβέμπρε με τη Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό του Σαν Λορέντζο και το υπέρλαμπρο μέγαρο
των Πριόρι, τα στενά δρομάκια, τις μεσαιωνικές γειτονιές. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ. Θα
καταλήξουμε στην πόλη της Αναγέννησης και ξεκινάμε αμέσως την ξενάγηση μας, για να δούμε και να
θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας των Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την πλατεία
Ντέλλα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο - σημερινό δημαρχείο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε στην ομώνυμη
πλατεία, γοτθικής αρχιτεκτονικής που δίκαια βρίσκεται υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ και την
παλαιότερη γέφυρα του 'Αρνο, το Πόντε Βέκκιο. Ακολουθεί τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ: Πρωινό και παραμένουμε για λίγο στην πόλη για περιπάτους η μια
επίσκεψη στην ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΟΥΦΙΤΣΙ με πίνακες των ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ, ΡΑΦΑΕΛ, ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΟ και
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ. Αμέσως μετά αναχώρηση για την περιοχή της δυτικής ΤΟΣΚΑΝΗΣ και η πόλη της
ΠΙΖΑΣ, για να γνωρίσουμε τον πασίγνωστο ομώνυμο πύργο, που είναι ένα από τα κτίρια που υψώνονται
στον κήπο της "αυλής των θαυμάτων". Ακολουθεί επίσκεψη στο ΝΤΟΥΟΜΟ και το ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙ. Επιστροφή
το απόγευμα στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - SAN GIMIGNANO - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ: Μετά το πρωινό αποχαιρετάμε τη
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ και αναχωρούμε, με ενδιάμεσες στάσεις που μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε αρκετά
αξιοθέατα, για την πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη ΡΩΜΗ. Ξεκινάμε με το "ΜΑΝΧΑΤΤΑΝ του ΜΕΣΑΙΩΝΑ", τη
γραφική κωμόπολη SAN GIMIGNANO. Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο
Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Υπήρξε τόπος υποδοχής και ανάπαυσης των
προσκυνητών, κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού τους, από την βόρεια Ευρώπη προς τη Ρώμη. Η πόλη
των όμορφων πύργων, είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες της Τοσκάνης. Στον ουρανό της υψώνονται
οι εντυπωσιακοί πύργοι του 13ου αιώνα, από τους 76 που υπήρχαν, σήμερα σώζονται οι 14. Στη συνέχεια θα
γνωρίσουμε τη μεσαιωνική ΣΙΕΝΑ, με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες πλατείες και
εκκλησίες, μαυρισμένες από το χρόνο, όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και στερεούς
πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη Πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης
που πλαισιώνεται από το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο Καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό
δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες του. Αργά το απόγευμα θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στη ΡΩΜΗ, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Ξενάγηση στην «ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ». Από το ΒΑΤΙΚΑΝΟ, την ΠΛΑΤΕΙΑ και
τη μεγαλόπρεπη Βασιλική του ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ξεκινά η επίσκεψη μας για να συνεχίσουμε με την ΠΙΑΤΣΑ
ΒΕΝΕΤΣΙΑ όπου δεσπόζει το μνημείο του ΒΙΤΟΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΕ, το λόφο του ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ, την ΑΡΧΑΙΑ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, την ΑΨΙΔΑ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, το ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ. Στον ελεύθερο χρόνο που
ακολουθεί, μπορείτε να επιλέξετε, μια επίσκεψη στα Μουσεία Βατικανού ή περιπάτους στην κοσμοπολίτικη
VIA VENETO και στο ονομαστό συντριβάνι της ΦΟΝΤΑΝΑ ΝΤΙ ΤΡΕΒΙ καθώς επίσης και στον εμπορικό
δρόμο VIA DEL' CORSO. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και ακολουθεί προαιρετικά, βραδινή βόλτα για
να απολαύσουμε και φωτισμένη τη γοητευτική πρωτεύουσα της Ιταλίας, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΡΩΜΗ - ΑΝΚΟΝΑ: Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ, όπου το μεσημέρι θα
τακτοποιηθούμε στο πλοίο, απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.

8Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση
στάση.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

565€

740€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Eκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
5 πρωινά.
5 δείπνα.
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με W.C. (AΒ4), ΠΑΤΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ και αντίστροφα.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Φόροι ξενοδοχείων: 25€ ανά άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο
ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.

Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 12 Νότια Ιταλία - Σικελία, 9 ημέρες
Αναχωρήσεις 10/3, 4/4, 26/5, 16 & 30/6.
MΠΑΡΙ - ΡΕΤΖΙΟ-ΜΕΣΣΙΝΑ- ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ- ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ -ΠΑΛΕΡΜΟ- ΜΟΝΡΕΑΛΕ ΚΕΦΑΛΟΥ- ΜΕΣΣΙΝΑ – ΚΟΣΕΝΤΖΑ - ΛΕΤΣΕ - ΜΠΑΡΙ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Συγκέντρωση στις 11.45 π.μ. και αναχώρηση στις 12.00 μ.μ. για Πάτρα, με
ενδιάμεση στάση. 'Αφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΜΠΑΡΙ. Διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΠΑΡΙ - ΡΕΤΖΙΟ: 'Αφιξη το πρωί και αναχώρηση για το ΡΕΤΖΙΟ. Mε ενδιάμεσες στάσεις, θα
καταλήξουμε νωρίς το βράδυ στο ΑΡΧΑΙΟ ΡΗΓΙΟ και θα έχουμε χρόνο για περιπάτους γνωριμίας με την
πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΡΕΤΖΙΟ - ΜΕΣΣΙΝΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ: Πρωινό και αναχώρηση για
τη VILLA S. GIOVANNI, όπου με το F/B περνάμε το στενό της Μεσσίνας, γνωστό σα στενό ΣΚΥΛΑΣ και
ΧΑΡΥΒΔΗΣ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για την ΤΑΟΡΜΙΝΑ, την πανέμορφη μεσαιωνική πόλη της Σικελίας,
με το Ελληνορωμαϊκό αρχαίο θέατρο και την επιβλητική θέα του Ηφαιστείου της Αίτνας. Επόμενος σταθμός
η πόλη της ΚΑΤΑΝΙΑΣ, με την Κρήνη του ελέφαντα στο κέντρο της πλατείας του Καθεδρικού Ναού, έργο
του Vaccarini, αγαπημένου αρχιτέκτονα της Κατάνια και σύμβολο της πόλης. Αναπαριστά έναν ελέφαντα
που έχει επάνω του έναν αιγυπτιακό οβελίσκο και είναι κατασκευασμένος από ηφαιστειογενή πέτρα. Το
βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στις ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ για δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΠΑΛΕΡΜΟ: Πρωινό και περιήγηση - ξενάγηση στην πιο αξιόλογη πόλη της
"ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ", όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τους ναούς της ΑΘΗΝΑΣ και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, την
πηγή της ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, το βωμό του ΙΕΡΩΝΑ, την ΑΚΡΟΠΟΛΗ των ΕΠΙΠΟΛΩΝ, το σημαντικότερο μετά της
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ και το ΟΡΑΤΟΡΙΟ του ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Αμέσως μετά αναχώρηση για
την πρωτεύουσα της Σικελίας, το ΠΑΛΕΡΜΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος,
διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ: Πρωινό και αρχίζουμε την περιήγηση - ξενάγηση της πόλης. Θα
δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, τη Μητρόπολη, το θέατρο "ΜΑΣΣΙΜΟ", το "ΠΑΛΑΤΣΟ ΡΕΑΛΕ", το
αρχαιολογικό Μουσείο του Παλέρμου στην πλατεία Olivella, περιέχει ευρήματα από τους αρχαιολογικούς
χώρους της Σικελίας από τη Νεολιθική έως τη Ρωμαϊκή εποχή και τον Καθεδρικό ναό, το παρεκκλήσιο
Παλατίνα, το ιστορικό κέντρο Κουάτρο Κάντι, κ.α. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Μονρεάλε (15 χλμ.)
από το Παλέρμο, για να θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της, έργο των Νορμανδών κατακτητών, του
βασιλιά Γουλιέλμου του ΙΙ, από το 12ο αιώνα, με τα εκπληκτικά μωσαϊκά, καθώς επίσης και το ιερό στο
Μοναστήρι των Βενεδικτίνων σε Αραβική αρχιτεκτονική τέχνη. Γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο
ΠΑΛΕΡΜΟ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΜΕΣΣΙΝΑ - ΚΟΣΕΝΤΖΑ: Πρωινό και η περιήγηση μας στη Σικελία
ολοκληρώνεται, με επίσκεψη στη γραφική ΚΕΦΑΛΟΥ και την πόλη της ΜΕΣΣΙΝΑΣ, απ’ όπου θα πάρουμε το
F/B για να επιστρέψουμε στη VILLA S. GIOVANNI και να συνεχίσουμε για την περιοχή της ΚΟΣΕΝΤΖΑ, για
δείπνο και διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΚΟΣΕΝΤΖΑ - ΤΑΡΑΝΤΟ - ΛΕΤΣΕ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Απουλία και την πόλη
του ΛΕΤΣΕ. Από τη γνωστή πλέον διαδρομή, με ενδιάμεση στάση, για να επισκεφθούμε το ΤΑΡΑΝΤΟ,
πρωτεύουσα της Απουλίας και πολεμικό ναύσταθμο της Ιταλίας, που ιδρύθηκε το 708 π.Χ. από τους
Σπαρτιάτες και συνεχίζει να είναι μια μητροπολιτική πόλη. Νωρίς το βράδυ καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας
στο ΛΕΤΣΕ, όπου μετά το δείπνο θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να κάνουμε την πρώτη γνωριμία
μας με την πόλη. Διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ - ΜΠΑΡΙ: Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για
μια σύντομη περιήγηση - γνωριμία με ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνόφωνα χωριά της
Απουλίας. Θα γνωρίσουμε, λοιπόν, τη ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ, το ΚΟΡΙΛΙΑΝΟ και την ΚΑΛΗΜΕΡΑ, για να

διαπιστώσουμε ότι παραμένουν ανεξίτηλα μέχρι και σήμερα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και των
Ελλήνων που έζησαν και μεγαλούργησαν εδώ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για το ΜΠΑΡΙ, όπου το
απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο πλοίο και θα αναχωρήσουμε για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, διανυκτέρευση εν
πλω.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη το μεσημέρι στην Πάτρα και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση
στάση.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις

Δίκλινο Μονόκλινο

10/3

630€

820€

4/4, 26/5, 16 & 30/6

640€

830€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* - 4*.
Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία ( 6 πρωινά και 6 δείπνα).
Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ και αντίστροφα σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες με W.C (ΑΒ4).
Εισιτήρια F/B, από και προς τη ΣΙΚΕΛΙΑ.
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Φόροι ξενοδοχείων: 25€ ανά άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο
ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.
Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 13 Κυανή Ακτή ‐ Προβηγκία ‐ Βαρκελώνη, 10 ημέρες
Αναχωρήσεις 16/3, 4/4, 25/5, 22/6.

ΓΕΝΟΒΑ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΒΙΝΙΟΝ - ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΤΖΙΡΟΝΑ - ΠΑΡΜΑ Ή ΜΠΟΛΩΝΙΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, τακτοποίηση στο πλοίο
και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΓΕΝΟΒΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για ΓΕΝΟΒΑ.
Διασχίζουμε την κεντρική και Βόρεια Ιταλία, με μικρές ενδιάμεσες στάσεις και προσπερνάμε σημαντικές
Ιταλικές μεγαλουπόλεις, όπως η ΜΠΟΛΟΝΙΑ, και η ΠΑΡΜΑ, πριν φθάσουμε το βράδυ στην περιοχή της
ΓΕΝΟΒΑΣ για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΓΕΝΟΒΑ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το πριγκιπάτο του
ΜΟΝΑΚΟ με τα περίφημα ανάκτορα και το ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ακολουθεί η τέταρτη σε πληθυσμό
πόλη της ΓΑΛΛΙΑΣ, η ΝΙΚΑΙΑ. Χτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία, κατά μήκος της κομψής καμπύλης του
κόλπου του ΑΝΖ, στις εκβολές του ΠΑΓΙΟΝ, στους πρόποδες μιας σειράς λόφων, όπου δεσπόζει ένα πλατύ
παραπέτασμα βουνών. Τους κήπους του ΑΛΒΕΡΤΟΥ του Α', το ΗΡΩΟΝ, την παλαιά πόλη, την πλατεία
ΜΑΣΣΕΝΑ και την παραλιακή λεωφόρο, θα επισκεφθούμε στη σημερινή μας περιήγηση πριν καταλήξουμε το
βράδυ στο ξενοδοχείο μας στη Μασσαλία, για δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για σύντομη
περιήγηση στην πρωτεύουσα της Προβηγκίας με τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του
Αγίου Νικολάου όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ που στεγάζεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με
θέα το Σατό Ντ' Ιφ όπου φυλακίστηκε ο Κόμης Μοντεκρίστο, σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου
Δουμά. Ακολουθεί επίσκεψη στην Εξ αν Προβάνς, την ομορφότερη πόλη της Προβηγκίας και μία από τις
ωραιότερες της Γαλλίας, για να δούμε έναν από τους παλαιότερους καθεδρικούς ναούς, την πλατεία
Δημαρχείου, την Κουρ Μιαραμπά. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ, άφιξη νωρίς το
βράδυ στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ/ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Πρωινό και στη σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε τη
ΓΟΤΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός, την εκκλησία της ΣΑΓΡΑΔΑ ΦΑΜΙΛΙΑ, έργο του
γνωστού καταλανού αρχιτέκτονα Γκαουντί, το ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, μία μικρογραφία χαρακτηριστικής
ισπανικής αρχιτεκτονικής, το ΛΙΜΑΝΙ, τη ΛΕΩΦΟΡΟ του ΚΟΛΟΜΒΟΥ, τη ΡΑΜΠΛΑΣ, το λόφο ΜΟΝΤΖΟΥΙΚ
και τέλος το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ όπου έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1992. Στον ελεύθερο χρόνο που
ακολουθεί μπορείτε να απολαύσετε πανοραμικά την πόλη από το λόφο ΝΤΙΜΠΙΝΤΑΜΠΟ ή να επισκεφθείτε
το πάρκο ΓΚΟΥΕΛ, έργο και αυτό του ισπανού αρχιτέκτονα ΓΚΑΟΥΝΤΙ. Δείπνο και προαιρετική διασκέδαση
σε κέντρο Φλαμένκο. Διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΟΡΑ): Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στη διάθεση μας
για περιπάτους και επισκέψεις, όπως στη La Rambla το δρόμο που χωρίζεται πρακτικά σε πέντε κομμάτια,
κάθε ένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό κομμάτι της πόλης. Μπορούμε ακόμη να
επισκεφθούμε το Μουσείο Πικάσο. Η ιδιοφυία του νεαρού καλλιτέχνη τονίζεται σε αυτό το μουσείο, το
οποίο παρουσιάζει περίπου 3500 έργα του και χρειάζεται να δει κανείς προκειμένου να κατανοήσει τη
μετέπειτα εξέλιξη του. Εναλλακτικά προαιρετικά εκδρομή στο ανεξάρτητο κρατίδιο της ΑΝΔΟΡΑΣ. Αυτόνομη
δημοκρατία βρίσκεται στα γαλλο - ισπανικά σύνορα στα Ανατολικά Πυρηναία όρη. Είναι μια δασώδης
κοιλάδα που διαρρέεται από τον ποταμό Βαλίρα. Οι κάτοικοι της είναι περίπου 20.000 και κατανέμονται σε 6
κοινότητες. Πρωτεύουσα της είναι η Ανδόρα λα Βιέχα και η έκταση της είναι 452 τετρ. χλμ. Μέσω
ωραιότατης διαδρομής λοιπόν και διασχίζοντας τμήμα των Πυρηναίων, θα φθάσουμε στην πόλη της
ΑΝΔΟΡΑΣ. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και γνωριμία με την πάντα ενδιαφέρουσα αγορά του
κρατιδίου, επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΤΖΙΡΟΝΑ - ΑΒΙΝΙΟΝ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την
Τζιρόνα, για να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό και την Εβραϊκή περιοχή. Επόμενος σταθμός
η Αβινιόν, η παπική έδρα του Μεσαίωνα, πριν καταλήξουμε στη Μασσαλία, για δείπνο και διανυκτέρευση.

8Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΠΑΡΜΑ Ή ΜΠΟΛΩΝΙΑ: Πολύ νωρίς το πρωί αναχώρηση για ΠΑΡΜΑ ή
ΜΠΟΛΩΝΙΑ, μέσω της γνωστής διαδρομής, διασχίζοντας τις όμορφες ακτές της νότιας Γαλλίας, μέσω
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΓΕΝΟΒΑΣ, με μικρές στάσεις καθοδόν, για ξεκούραση και γεύμα, θα φθάσουμε το βράδυ στην
περιοχή της ΠΑΡΜΑΣ ή της ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΜΑ Ή ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ.
Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρεις περίπου ώρες αργότερα στην
Αθήνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν η διανυκτέρευση της 2ης ημέρας να γίνει και στην περιοχή της ΠΑΡΜΑΣ ή της
ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο












16/3

715€

1000€

4/4, 25/5, 22/6

735€

1020€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές περιηγήσεις με σύγχρονο πολυτελές πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup - 4*.
7 πρωινά.
7 δείπνα.
Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ καμπίνες με W.C. (ΑΒ4).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι ξενοδοχείων: 25€ ανά άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο
ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.
Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 14 Ισπανία ‐ Ανδόρα, 13 ημέρες
Αναχώρηση 16/6.

ΓΕΝΟΒΑ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ ΤΟΛΕΔΟ - ΑΝΔΟΡΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΜΟΝΤΕΝΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, τακτοποίηση
στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΓΕΝΟΒΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για
ΓΕΝΟΒΑ. Διασχίζουμε την κεντρική και Βόρεια Ιταλία, με μικρές ενδιάμεσες στάσεις και
προσπερνάμε σημαντικές Ιταλικές μεγαλουπόλεις, όπως η ΜΠΟΛΩΝΙΑ και η ΠΑΡΜΑ, πριν
φθάσουμε το βράδυ στην περιοχή της ΓΕΝΟΒΑΣ για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΓΕΝΟΒΑ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το
πριγκιπάτο του ΜΟΝΑΚΟ με τα περίφημα ανάκτορα και το ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ακολουθεί
η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της ΓΑΛΛΙΑΣ, η ΝΙΚΑΙΑ. Χτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία, κατά
μήκος της κομψής καμπύλης του κόλπου του ΑΝΖ, στις εκβολές του ΠΑΓΙΟΝ, στους πρόποδες μιας
σειράς λόφων, όπου δεσπόζει ένα πλατύ παραπέτασμα βουνών. Τους κήπους του ΑΛΒΕΡΤΟΥ του
Α’, το ΗΡΩΟΝ, την παλαιά πόλη, την πλατεία ΜΑΣΣΕΝΑ και την παραλιακή λεωφόρο, θα
επισκεφθούμε στη σημερινή μας περιήγηση πριν καταλήξουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στη
Μασσαλία, για δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση,
σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα της Προβηγκίας με τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου
Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ που στεγάζεται στο
ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το Σατό Ντ' Ιφ όπου φυλακίστηκε ο Κόμης Μοντεκρίστο,
σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Ακολουθεί επίσκεψη στην Εξ αν Προβάνς,
την ομορφότερη πόλη της Προβηγκίας και μία από τις ωραιότερες της Γαλλίας, για να δούμε έναν
από τους παλαιότερους καθεδρικούς ναούς, την πλατεία Δημαρχείου, την Κουρ Μιαραμπά.
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ, άφιξη νωρίς το βράδυ στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,
δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ/ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Πρωινό και στη σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε
τη ΓΟΤΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός, την εκκλησία της ΣΑΓΡΑΔΑ ΦΑΜΙΛΙΑ,
έργο του γνωστού καταλανού αρχιτέκτονα Γκαουντί, το ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, μία μικρογραφία
χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής, το ΛΙΜΑΝΙ, τη ΛΕΩΦΟΡΟ του ΚΟΛΟΜΒΟΥ, τη
ΡΑΜΠΛΑΣ, το λόφο ΜΟΝΤΖΟΥΙΚ και τέλος το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ όπου έγιναν οι Ολυμπιακοί
αγώνες του 1992. Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί μπορείτε να απολαύσετε πανοραμικά την
πόλη από τον λόφο ΝΤΙΜΠΙΝΤΑΜΠΟ, ή να επισκεφθείτε το πάρκο ΓΚΟΥΕΛ, έργο και αυτό του
ισπανού αρχιτέκτονα ΓΚΑΟΥΝΤΙ. Δείπνο και προαιρετική διασκέδαση σε κέντρο Φλαμένκο.
Διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΜΑΔΡΙΤΗ
με ενδιάμεση στάση στην πόλη της ΣΑΡΑΓΟΣΑ. Μέσω ΚATAΛΑΓΙΟΥΝΤ και ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑΣ θα
φθάσουμε το βράδυ στη ΜΑΔΡΙΤΗ. Μετά το δείπνο ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να
περπατήσετε και να κάνετε μία πρώτη γνωριμία με τη φωτισμένη πόλη. Διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΔΡΙΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Η σημερινή μας ξενάγηση στην ισπανική πρωτεύουσα
ξεκινά από την ΠΟΥΕΡΤΑ ΝΤΕ ΣΟΛ με το άγαλμα σύμβολο της πόλης και συνεχίζεται με την
πλατεία της ΘΕΑΣ ΚΥΒΕΛΗΣ, την ΠΥΛΗ ΑΛΚΑΛΑ και το ΠΑΡΚΟ ΡΕΤΙΡΟ. Στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΑΔΟ λίγο
αργότερα θα θαυμάσουμε έργα μεγάλων ισπανών ζωγράφων, όπως του ΒΕΛΑΣΚΕΘ, ΜΟΥΡΙΛΙΟ,

ΓΚΟΓΙΑ, ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ, κ.α. Η ξενάγηση μας τελειώνει με την επίσκεψη στο ΠΑΛΑΘΙΟ ΡΕΑΛ, το
ξακουστό βασιλικό παλάτι με τα 2800 δωμάτια, ορισμένα των οποίων θα επισκεφθούμε. Στον
ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί το απόγευμα, μπορούμε να περπατήσουμε στη μεγαλοπρεπή
ΠΛΑΖΑ ΜΑΓΙΟΡ, να δοκιμάσουμε 'τάπας' και να γνωρίσουμε την αγορά της πόλης. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ - (ΕΣΚΟΡΙΑΛ): Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο
ιστορική πόλη της Ισπανίας το γραφικό ΤΟΛΕΔΟ, χτισμένο πλάι στον ποταμό ΤΑΓΟ. Πρωτεύουσα
της αυτόνομης κοινότητας και χωρίς αμφιβολία μία από τις πλουσιότερες σε μνημεία πόλη του
κόσμου. Θα επισκεφθούμε τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ, την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ όπου φυλάσσεται
το μεγαλύτερο και ωραιότερο έργο του ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ, "η ΤΑΦΗ του ΚΟΜΗΤΟΣ ΟΡΓΚΑΘ". Τέλος, θα
επισκεφθούμε το σπίτι όπου έζησε και μεγαλούργησε ο μεγάλος ζωγράφος Ελ Γκρέκο. Αμέσως
μετά προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στο ΕΣΚΟΡΙΑΛ για να γνωρίσουμε το μοναστήρι - παλάτι
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄, τους τάφους των Βασιλιάδων και στη συνέχεια στην κοιλάδα των πεσόντων θα
επισκεφθούμε το αντίστοιχο μνημείο κάτω από το λόφο και την εκκλησία σε σχήμα ελληνικού
σταυρού η οποία περιέχει πίνακες του ΒΕΛΑΣΚΕΘ, ΡΙΒΙΕΡΑ και ΓΚΡΕΚΟ. Η βιβλιοθήκη του
Μοναστηριού είναι και η σημαντικότερη της Ισπανίας με πάνω από 40.000 τόμους. Επίσκεψη στην
ΚΟΙΛΑΔΑ των ΠΕΣΟΝΤΩΝ του μνημείου που χτίστηκε το 1959 από το δικτάτορα ΦΡΑΝΚΟ, σε
ανάμνηση του εμφυλίου πολέμου της Ισπανίας. Σε αυτό το μνημείο βρίσκεται σήμερα ο τάφος του
Φράνκο και του Χοσέ Αντόνιο. Επιστροφή το βράδυ στη ΜΑΔΡΙΤΗ, χρόνος ελεύθερος. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΝΔΟΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το ανεξάρτητο κρατίδιο της
ΑΝΔΟΡΑΣ. Αυτόνομη δημοκρατία βρίσκεται στα γαλλο-ισπανικά σύνορα στα Ανατολικά Πυρηναία
όρη. Είναι μια δασώδης κοιλάδα που διαρρέεται από τον ποταμό Βαλίρα. Οι κάτοικοι της είναι
περίπου 20.000 και κατανέμονται σε 6 κοινότητες. Πρωτεύουσα της είναι η Ανδόρα λα Βιέχα και η
έκταση της είναι 452 τετρ. χλμ. Μέσω ωραιότατης διαδρομής, λοιπόν, και διασχίζοντας τμήμα των
Πυρηναίων θα φθάσουμε το απόγευμα στην πόλη της ΑΝΔΟΡΑΣ, όπου μετά το δείπνο θα έχουμε
χρόνο για περιπάτους και γνωριμία με την πάντα ενδιαφέρουσα αγορά του κρατιδίου,
διανυκτέρευση.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΔΟΡΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ: Μετά το πρωινό ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας με την
πόλη και αναχωρούμε για τις ακτές της νότιας Γαλλίας. Θα διασχίσουμε ένα ακόμη κομμάτι των
Πυρηναίων μέχρι να φθάσουμε στο ΠΕΠΙΝΙΑΝ και από εκεί στη ΜΑΣΣΑΛΙΑ. Στη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ και μετά το δείπνο, θα έχουμε χρόνο
για περιπάτους στην όμορφη πόλη και μεγάλο εμπορικό λιμάνι, διανυκτέρευση.
11Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΠΑΡΜΑ Ή ΜΟΝΤΕΝΑ: Πρωινό και μέσω της γνωστής διαδρομής,
διασχίζοντας τις όμορφες ακτές της νότιας Γαλλίας, προσπερνώντας την πόλη της ΓΕΝΟΒΑΣ με
μικρές στάσεις καθοδόν, θα φθάσουμε το βράδυ στην περιοχή της ΠΑΡΜΑ ή της ΜΟΝΤΕΝΑ, για
δείπνο και διανυκτέρευση.
12Η ΗΜΕΡΑ, ΜΟΝΤΕΝΑ - ΑΓΚΩΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της ΑΓΚΩΝΑΣ με
ενδιάμεση στάση. Το μεσημέρι τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν
πλω.
13Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με
ενδιάμεση στάση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν η διανυκτέρευση της 2ης ημέρας να γίνει και στην περιοχή της ΠΑΡΜΑ
ή της ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

995€

1360€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup - 4*.
10 πρωινά.
10 δείπνα.
Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Φόροι ξενοδοχείων: 30€ ανά άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο
δωμάτιο με δύο ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το
πρόγραμμα, εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.

Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

32€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 15 Μπενελούξ - Κάτω Χώρες, 12 ημέρες
Αναχωρήσεις 24/5, 23/6.
ΑΝΚΟΝΑ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ - ΣΤΟΥΤΓΓΑΡΔΗ - ΜΑΝΧΑΪΜ - ΚΟΛΩΝΙΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΒΟΛΕΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΠΛΟΙΟ): Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, με ενδιάμεση
στάση, μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις επιβίβασης στο πλοίο, θα γίνει ο απόπλους για την ΑΝΚΟΝΑ.
Διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΤΥΡΟΛΟ: 'Αφιξη στην ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για την περιοχή του
ΤΥΡΟΛΟ. Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες της ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΑ, προσπερνάμε την ΜΠΟΛΩΝΙΑ και τη
ΒΕΡΟΝΑ και απολαμβάνουμε μία υπέροχη διαδρομή καθώς αρχίζει η ανάβαση των ΙΤΑΛΟΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ
ΑΛΠΕΩΝ προς ΤΡΕΝΤΟ και ΜΠΟΛΖΑΝΟ. Το βράδυ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ - ΜΑΝΧΑΪΜ: Πρωινό σύντομη επίσκεψη στην πόλη του ποταμού
ΙΝΝ και πρωτεύουσα του Τυρόλο και αναχώρηση για ΜΑΝΧΑΪΜ. Το ΜΟΝΑΧΟ, η πρωτεύουσα της Βαυαρίας,
είναι ένας σημαντικός σταθμός της διαδρομής μας, όπου θα έχουμε ανάλογη στάση - επίσκεψη. Το βράδυ
θα τακτοποιηθούμε σε ξενοδοχείο του ΜΑΝΧΑΪΜ, δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΝΧΑΪΜ - ΡΗΝΟΣ - ΚΟΛΩΝΙΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: Ενδιαφέρουσα και η σημερινή διαδρομή
με συνεχώς εναλλασσόμενες παραστάσεις. Ένας υπέροχος συνδυασμός από καταπράσινα τοπία και κάστρα
που δένουν αρμονικά μεταξύ τους, ακολουθώντας μια μοναδική διαδρομή δίπλα από τον ποταμό ΡΗΝΟ, μας
οδηγεί στη γερμανική μεγαλούπολη, την ΚΟΛΩΝΙΑ. Σύντομη στάση και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα
της Ολλανδίας, το 'Αμστερνταμ. Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και θα έχουμε δείπνο
και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΖΑΑΝΤΑΜ - ΒΟΛΕΝΤΑΜ: Πρωινό και γνωριμία με τη Βενετία του Βορρά.
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα επισκεφθούμε την πλατεία ΝΤΑΜ και τα ιστορικά κτίρια τα
οποία την περικλείουν, το ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ και τη ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, κέντρο προτεσταντισμού της
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. Θα επισκεφθούμε επίσης το ΝΕΟΓΟΤΘΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, τον
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, την περιοχή ΖΟΡΝΤΑΝ, την πλατεία ΒΑΤΕΡΛΟ, την ΕΒΡΑΪΚΗ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ, το κτίριο του ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ και της ΟΠΕΡΑΣ. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο ΚΡΑΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ της πόλης και θα δούμε έργα μεγάλων καλλιτεχνών 17ου αιώνα όπως του ΡΕΜΠΡΑΝΤ και άλλων.
Χρόνος ελεύθερος και ακολουθεί προαιρετικά επίσκεψη στο γραφικό χωριό ΖΑΑΝΤΑΜ με τους περίφημους
ανεμόμυλους αλλά και τον κόλπο ΖΑΛΝΤΕΡ ΖΕΙ με το πανέμορφο χωριό των ψαράδων, το ΒΟΛΕΝΤΑΜ. Τα
παραμυθένια τοπία που οι Ολλανδοί δημιούργησαν, καθώς και η πλούσια ιστορία και παράδοση συνθέτουν
τοπία μοναδικά. Η επίσκεψη μας θα τελειώσει με περίπατο στο λιμανάκι του ΒΟΛΕΝΤΑΜ για να θαυμάσουμε
μικρά γραφικά σπιτάκια που θυμίζουν πίνακες ζωγραφικής και γιατί όχι να γευθούμε φρέσκα θαλασσινά που
πωλούνται σε αφθονία στις υπαίθριες αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το
ΒΕΛΓΙΟ και την πόλη των ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Η διαδρομή μας όμως ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα, αφού
περιλαμβάνει δύο σημαντικές επισκέψεις. Πρώτος σταθμός η διοικητική πρωτεύουσα της ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, η
ΧΑΓΗ, με το γνωστό σε όλους ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ αλλά και το παλαιό ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.
Ακολουθεί το μεγαλύτερο λιμάνι της ΕΥΡΩΠΗΣ, το ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ, με τον ποταμό ΜΑΑΣ να δίνει ένα
ιδιαίτερο χρώμα. Συνεχίζουμε μέσω ΑΝΤΒΕΡΠΗΣ, για να καταλήξουμε στην πρωτεύουσα του Βελγίου, τις
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Τακτοποίση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος, για περιπάτους και πρώτη γνωριμία
με την πόλη, διανυκτέρευση.

7Η ΗΜΕΡΑ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Πρωινό και περιήγηση - ξενάγηση στη Βελγική πρωτεύουσα, για να γνωρίσουμε
στην περίφημη «ΓΚΡΑΝ ΠΛΑΣ», το ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, τα ΑΝΑΚΤΟΡΑ, την ΑΚΑΔΗΜΙΑ, το ΜΝΗΜΕΙΟ του
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ, το ΜΝΗΜΕΙΟ της ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ και το ΜΕΓΑΡΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην αγορά της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - MΠΡΥΖ: Πρωινό και εκδρομή στην όμορφη πόλη της ΓΑΝΔΗΣ. Είναι
η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας, είναι μια πολυάσχολη πόλη με
μεγάλο λιμάνι και Πανεπιστήμιο. Συνδέεται από θαλάσσης με το Κανάλι Γάνδη - Τερνέουζεν και έχει έναν
από τους πιο πολυάσχολους σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Βέλγιο. Διαθέτει πολύ όμορφο ιστορικό κέντρο
με χαρακτηριστικά κτίσματα μεσαιωνικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, τα οποία, ευτυχώς, δεν
υπέστησαν καταστροφές από τους πολέμους, αναπαλαιώθηκαν και συντηρούνται άψογα. Το ιστορικό
κέντρο της πόλης είναι η μεγαλύτερη περιοχή στο Βέλγιο όπου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων.
Ακολουθεί επίσκεψη στην Μπρύζ, μια ακόμη ιδιαίτερη βελγική πόλη που διακατέχεται από το υδάτινο
στοιχείο, κυρίως στο ιστορικό κέντρο, αλλά και στα περίχωρα. Τα δύο μεγάλα ποτάμια που ξεκινούν από τη
Βόρεια Θάλασσα, την Οστάνδη και τη Ζέ-μπρυζ (τα 2 μεγάλα βόρεια λιμάνια του Βελγίου), καταλήγουν
στην πόλη της Μπρύζ, σχηματίζοντας πολλά μικρά και μεγάλα κανάλια. Μια πόλη με αρκετούς ναούς, του
15ου και 16ουαιώνα, κυρίως γοτθικού ρυθμού, αλλά και πολλούς πύργους. Στην τεράστια κυκλική κεντρική
πλατεία της Μπρύζ, το Markt, γεμάτη από καφέ και ρεστοράν, ξεχωρίζουν το παλαιό κυβερνείο και το
καμπαναριό - κάστρο του Belfort, ύψους 88 μέτρων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,
δείπνο, διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ: Πρωινό και η διαδρομή μας με
κατεύθυνση τα υπέροχα ελβετικά τοπία, περνά από το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και το ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ. Θα έχουμε
ανάλογες στάσεις με πρώτο σταθμό το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
διαιρείται σε 12 καντόνια. Πρωτεύουσα του η ομώνυμη πόλη, με σημεία ενδιαφέροντος, ο καθεδρικός ναός
του 17ου αι., τα δουκικά ανάκτορα (16ος και 17ος αι.). 'Αλλες σημαντικές πόλεις είναι η Ες σιρ Αλζέτ, η
Ντιφερντάνζ/Ντιφερντάγκε, η Ντιντελάνζ/Ντίντελάγκε και η Ζάνεμ. Κοιτίδα των κατοίκων του
Λουξεμβούργου θεωρείται η πόλη στο κέντρο του κράτους, που διασχίζει ο ποταμός Σάουερ και φέρει το
όνομα Έττελμπρυκ. Το Λουξεμβούργο υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
(Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πρωτεύουσα του Λουξεμβούργου αποτελεί
την έδρα πολλών διεθνών οικονομικών και πολιτικών οργανισμών, καθώς και μέρους των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, Eurocontrol). Η Έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, θα είναι ο
επόμενος σταθμός μας. Η πόλη είναι χτισμένη στη δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό
Ιλλ, ένα παραπόταμο του Ρήνου, ο οποίος είναι πλωτός στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ υπάρχουν και
πολλά κανάλια, σχεδόν σε κάθε σημείο της πόλης. Είναι η πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του νομού BasRhin της περιφέρειας της Αλσατίας, στη βορειοανατολική Γαλλία. Η πλατεία Κλέμπερ, ο καθεδρικός ναός
χτισμένος από κόκκινο ψαμμόλιθο, αλλά και το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι από τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της πόλης.Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στο
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ή το ΟΦΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ: Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας στην
περιοχή των Γερμανοελβετικών συνόρων, μέσα από μια αδιάκοπη διαδοχή λόφων προβάλουν αντικριστά οι
ορεινοί όγκοι του ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥΜΟΥ και του ΓΙΟΥΡΑ, ανάμεσα στους οποίους περνά το μεγάλο ποτάμι. Το
δρομολόγιο μας ανεβαίνει πάλι στην κοιλάδα του Ρήνου και μας οδηγεί στη ΖΥΡΙΧΗ, τη μεγαλύτερη
Ελβετική πόλη, όπου θα έχουμε λίγο χρόνο να περπατήσουμε στη Μπανχοφστράσσε και να φτάσουμε μέχρι
την παραλία της όμορφης λίμνης. Στην πόλη της ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ φθάνουμε αργότερα για τον απογευματινό
καφέ, πλάι στην όμορφη λίμνη με τη σκεπαστή γέφυρα και το ΜΝΗΜΕΙΟ των ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ. Η μαγεία των
Ελβετικών τοπίων θα συνεχιστεί στη διαδρομή μας προς το Λουγκάνο και την ευρύτερη περιοχή του
ΜΙΛΑΝΟΥ, όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.
11Η ΗΜΕΡΑ, ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ (ΠΛΟΙΟ): Νωρίς το πρωί αναχώρηση μέσω ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ για το λιμάνι
της ΑΝΚΟΝΑ. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.
12Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη το μεσημέρι στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με
ενδιάμεση στάση, όπου θα φθάσουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

945€

1330€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Eκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* plus - 4*.
Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 2ΗΣ ημέρας (9 πρωινά & 8 δείπνα).
Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες καμπίνες με W.C. (AB4).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Φόροι ξενοδοχείων & check point/άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων: 30 €.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:



Είναι δυνατόν ορισμένες φορές το πρόγραμμα να εκτελεσθεί και αντίστροφα και η διανυκτέρευση
του ΤΥΡΟΛΟ να μεταφερθεί στην περιοχή της ΒΕΡΟΝΑΣ.
Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο
ενήλικες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.

Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 16 Ιστορική & Ρομαντική Γερμανία, 11 ημέρες
Αναχωρήσεις 28/4, 24/5, 21/6.

ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΜΑΝΧΑΪΜ - ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ - ΡΗΝΟΣ
- ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΛΕΙΨΙΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΔΑΜ - ΔΡΕΣΔΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΒΕΡΟΝΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΠΛΟΙΟ): Aναχώρηση για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, με ενδιάμεση
στάση, μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις επιβίβασης στο πλοίο, θα γίνει ο απόπλους για την
ΑΝΚΟΝΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - TYΡΟΛΟ: 'Αφιξη στην ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για την
πρωτεύουσα του ΤΥΡΟΛΟ. Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες της ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΑ, προσπερνάμε
την ΜΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΒΕΡΟΝΑ και απολαμβάνουμε μία υπέροχη διαδρομή καθώς αρχίζει η
ανάβαση των ΙΤΑΛΟΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ προς ΤΡΕΝΤΟ και ΜΠΟΛΖΑΝΟ. Το βράδυ τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας, στην ευρύτερη περιοχή ΤΟΥ ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΜΑΝΧΑΪΜ: Πρωινό και αναχώρηση
για ΜΑΝΧΑΪΜ. Η διαδρομή μας με στάσεις, για περιπάτους γνωριμίας με τη ΒΑΥΑΡΕΖΙΚΗ
πρωτεύουσα, το ΜΟΝΑΧΟ, αλλά και την πόλη της ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ, μας οδηγεί στο ΜΑΝΧΑΪΜ, μια
μεγάλη βιομηχανική πόλη της Γερμανίας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΝΧΑΪΜ - ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ - ΠΑΡΑΡΗΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Πρωινό και επίσκεψη στη
λουτρόπολη του ΒΙΣΜΠΑΤΕΝ, σύντομη γνωριμία με την πόλη. Το Βισμπάντεν είναι μια πόλη στο
κρατίδιο της Έσσης. Ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 274.000 κατοίκους. Η πόλη είναι μέρος της
μητροπολιτικής περιοχής Φρανκφούρτης. Οι πρωτεύουσες των δύο κρατίδιων Έσση με το
Βισμπάντεν και Ρηνανία-Παλατινάτο με το Μάιντς, είναι στις δύο πλευρές του ποταμού Ρήνου και
συνδέονται με μια γέφυρα. Το Βισμπάντεν είναι διάσημο για τις θερμές πηγές και τα SPA του. Οι
θερμές πηγές χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τους Ρωμαίους. Λίγο αργότερα μια μοναδική
παραποτάμια διαδρομή δίπλα στο ΡΗΝΟ, από τους αμπελώνες της ΡΗΝΑΝΙΑΣ και τα ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ
ΚΑΣΤΡΑ, μας οδηγεί στο όμορφο χωριουδάκι, ST. GOARSHAUSEN. Νωρίς το απόγευμα
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην
πόλη. Διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΝΧΑΪΜ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Μετά το πρωινό διασχίζουμε τα
καταπράσινα τοπία της κεντρικής ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ με κατεύθυνση βόρεια, για την πόλη της
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, που βρίσκεται στον ποταμό Μάιν
και έχει πληθυσμό περίπου 650.000 κατοίκους και 5 εκατομμύρια στην ευρύτερη μητροπολιτική
περιοχή. Η Φρανκφούρτη είναι γνωστή για τους ουρανοξύστες της και είναι το σημαντικότερο
οικονομικό κέντρο της Γερμανίας, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, καθώς είναι η
έδρα του Γερμανικού Χρηματιστηρίου (Deutsche Börse AG), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και πολλών τραπεζών, όπως η Ντόιτσε Μπανκ, η Ντρέσντνερ Μπανκ, η Κομέρτσμπανκ. Με στάσεις
για καφέ - γεύμα προαιρετικά και μικρή επίσκεψη στην πόλη της ΛΕΙΨΙΑΣ, καταλήγουμε στη
Γερμανική πρωτεύουσα το βράδυ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Πρωινό και περιήγηση - ξενάγηση στη γερμανική πρωτεύουσα. Θα
γνωρίσουμε τη σύγχρονη και την παλαιά ιστορία μιας πόλης - σύμβολο. Θα δούμε την Πύλη του
Βρανδεμβούργου, έμβλημα της πόλης, τα τελευταία 120 μέτρα του τείχους που διχοτομούσε την

πρωτεύουσα, το πλέον ιστορικό σημείο ελέγχου Τσάρλι και πρώην έδρα της Γκεστάπο, την
λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν, το Δημαρχείο, την εκκλησία Νικολάι, το κοινοβούλιο Ράιχσταγκ, την
πασίγνωστη Κουρφίστερνταμ, το δρόμο με τα καφέ και τα πολύ γνωστά πολυκαταστήματα. Επίσης
επισκεπτόμαστε το μοναδικό Μουσείο της Περγάμου με την έξοχη Βαβυλωνιακή πτέρυγα, με την
Πύλη της Ιστάρ και τους υπολοίπους μεσοποταμιακούς θησαυρούς. Χρόνος ελεύθερος να
περπατήσετε στην περίφημη λεωφόρο ΟΥΝΤΕΡ ΝΤΕ ΛΙΝΤΕΝ με τα εμπορικά κέντρα, αλλά και την
ΜΠΕΡΚΕΡΜΑΝ ΣΤΡΑΣΣΕ, με πολυάριθμα μικρά μαγαζιά, καφέ και εστιατόρια, την περίφημη πλατεία
ΠΟΤΣΝΤΑΜΕΡ και ΣΑΒΙΓΚΝΥ ΠΛΑΤΣ. Δείπνο και διανυκτέρευση το βράδυ.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΔΑΜ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την επίσημη
πρωτεύουσα των αυτοκρατόρων της Γερμανίας, το ΠΟΤΣΔΑΜ, τριάντα μόνο χιλιόμετρα νότια του
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ. Εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το ΑΝΑΚΤΟΡΟ του ΚΑΪΖΕΡ
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ, θα περπατήσουμε στα μικρά δρομάκια με τα Φλαμανδικά σπίτια, αλλά και το ΣΑΝ
ΣΟΥΣΙ με τα θρυλικά ανάκτορα που χρονολογούνται από την εποχή του ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ του
ΜΕΓΑΛΟΥ. Επιστροφή στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ: Πρωινό και αναχώρηση για ΔΡΕΣΔΗ, τη
«ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ των ΓΕΡΜΑΝΩΝ» που είναι ο επόμενος σταθμός μας. Ο ποταμός ΕΛΒΑΣ τη χωρίζει
σε δύο τμήματα, την παλαιά και τη νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη σημασία σήμερα
μετά τους βομβαρδισμούς του 1945, αφού μέσα σε μια νύχτα άλλαξε ολόκληρο το σχέδιο της
πόλης. Παρόλα αυτά όμως παραμένει πλούσια σε μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική
παράδοση. Θα δούμε λοιπόν το μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό συγκρότημα «ZWIMGER», μέρος της
πριγκηπικής κατοικίας του 17ου αιώνα, πολυτελές κτίριο σε ρυθμό ΜΠΑΡΟΚ, σχεδιασμένο από το
MATHIAS POPPELMAN. Ακολουθεί επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου, με το ΘΕΑΤΡΟ της ΟΠΕΡΑΣ
και την ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΥΛΗΣ, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής, έργο του
Ιταλού GAETANO CHIAVERI. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για να καταλήξουμε στη ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ,
την πόλη του διάσημου Γερμανού ζωγράφου ΝΤΥΤΕΡ ΑΛΜΠΡΕΧΤ, την πόλη που δίκασε το 194546 τους εγκληματίες ΝΑΖΙ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, περίπατοι γνωριμίας με την πόλη,
διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΒΕΡΟΝΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΕΡΟΝΑ. Αφού
παρακάμψουμε τη Βαυαρική πρωτεύουσα το ΜΟΝΑΧΟ, διασχίζουμε τα πανέμορφα τοπία του
ΤΥΡΟΛΟ και μέσω ΜΠΟΛΖΑΝΟ - ΤΡΕΝΤΟ, καταλήγουμε στην ευρύτερη περιοχή της ΒΕΡΟΝΑΣ, για
δείπνο και διανυκτέρευση.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΡΟΝΑ - ΑΝΚΟΝΑ: Νωρίς το πρωί αφήνουμε την πόλη που φιλοξενεί το σπίτι
του «ΡΩΜΑΙΟΥ και της ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ» με κατεύθυνση το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ. Επιβίβαση στο πλοίο
και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
11Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρεις περίπου ώρες αργότερα
στην ΑΘΗΝΑ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

785€

1080€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:







Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (8 πρωινά & 7 δείπνα).
Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες με W.C. (ΑΒ4).
Αρχηγός - συνοδός.
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.




Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Φόροι ξενοδοχείων & check point/άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων: 30 €.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:



Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με
δύο ενήλικες.
Είναι δυνατόν η διανυκτέρευση της 2ης ημέρας να γίνει και στο ΤΡΕΝΤΟ ή το ΜΠΟΛΖΑΝΟ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το
πρόγραμμα, εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.

Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 17 Γύρος Γαλλίας, 13 ημέρες
Αναχώρηση 16/6.
ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΡΜΑ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΛΟΥΡΔΗ - ΜΠΟΡΝΤΩ ΝΑΝΤ - ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ - ΑΚΤΕΣ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑΣ - ΠΑΡΙΣΙ - EURODISNEY - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ ΜΙΛΑΝΟ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΠΛΟΙΟ): Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ με ενδιάμεση
στάση. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΡΜΑ Ή ΜΟΝΤΕΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για
ΠΑΡΜΑ ή ΜΟΝΤΕΝΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΜΑ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το πριγκιπάτο του
ΜΟΝΑΚΟ με τα περίφημα ανάκτορα και το ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ακολουθεί η τέταρτη σε πληθυσμό
πόλη της ΓΑΛΛΙΑΣ, η ΝΙΚΑΙΑ. Χτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία, κατά μήκος της κομψής καμπύλης του
κόλπου του ΑΝΖ, στις εκβολές του ΠΑΓΙΟΝ, στους πρόποδες μιας σειράς λόφων, όπου δεσπόζει ένα πλατύ
παραπέτασμα βουνών. Τους κήπους του ΑΛΒΕΡΤΟΥ του Α', το ΗΡΩΟΝ, την παλαιά πόλη, την πλατεία
ΜΑΣΣΕΝΑ και την παραλιακή λεωφόρο, θα επισκεφθούμε στη σημερινή μας περιήγηση πριν καταλήξουμε το
βράδυ στο ξενοδοχείο μας στη Μασσαλία, για δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΛΟΥΡΔΗ: Πρωινό και αφήνουμε την πόλη της ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ με το
μεγαλύτερο λιμάνι της νότιας Γαλλίας και αναχωρούμε για την ΤΟΥΛΟΥΖΗ, χτισμένη στη δεξιά όχθη του
ΓΑΡΑΝΑ, μικρή στάση και συνεχίζουμε για την όμορφη Λούρδη, όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΛΟΥΡΔΗ: Τη χθεσινή κουραστική μέρα, διαδέχεται σήμερα μια ήρεμη και πολύ ενδιαφέρουσα.
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία με την πόλη της ΛΟΥΡΔΗΣ. Χτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία στους
πρόποδες των ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ, πάνω στο χείμαρρο του ΠΩ, είναι ο πιο γνωστός τόπος προσκυνήματος για
περισσότερο από έναν αιώνα. Χωρισμένη σε δυο τμήματα με το ενδιαφέρον όμως να επικεντρώνεται στη
"ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΗ". Εδώ, θα επισκεφθούμε την τεράστια πλατεία των ΛΙΤΑΝΕΙΩΝ, την υπόγεια
Βασιλική ΣΑΪΜ - ΠΙ - Χ που μπορεί να χωρέσει 20.000 άτομα. Χτίστηκε για τη γιορτή της εκατονταετηρίδας
(1958) από την εμφάνιση της Παρθένου, ευλαβικό προσκύνημα στη θαυματουργή αυτή εικόνα. Η εκκλησία
ΡΟΖΑΙΡ (1885), Βυζαντινού ρυθμού με τη γοτθικού ρυθμού Βασιλική της (1876), επικεντρώνει το
ενδιαφέρον μας με τα αφιερώματα στους τοίχους της. Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σπήλαιο
ΜΟΣΑΜΠΙΕΛΙ, με τη θαυματουργή πύλη, όπου έγιναν οι εμφανίσεις της Παναγίας αλλά και η γέφυρα "ΣΑΙΝ
- ΜΙΣΕΛ". Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος, ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΛΟΥΡΔΗ - ΜΠΟΡΝΤΩ - ΝΑΝΤ: Νωρίς το πρωί αφήνουμε πίσω μας τα ΠΥΡΗΝΑΙΑ με
κατεύθυνση τις ακτές του Ατλαντικού και την οικονομική μητρόπολη της Ν.Δ. Γαλλίας, το ΜΠΟΡΝΤΩ. 'Αφιξη
το μεσημέρι για σύντομη περιήγηση στο μεγάλο αυτό Γαλλικό λιμάνι. Μια πολύ όμορφη πόλη χτισμένη στην
αριστερή όχθη του ΓΑΡΟΥΝΑ ποταμού, 100 χλμ περίπου από τις ακτές του Ατλαντικού. Στο ξακουστό αυτό
κέντρο των περίφημων κρασιών "ΜΠΟΡΝΤΩ" θα επισκεφθούμε την "ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΜΕΝΤΙ" στην καρδιά της
πόλης με το "GRAND THEATRE" να υψώνεται επιβλητικά. Η διαδρομή συνεχίζεται βορειότερα για να
καταλήξουμε το βράδυ στη ΝΑΝΤ για δείπνο και διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΝΑΝΤ - MONT SAINT MICHEL - ΠΑΡΙΣΙ: Πρωινό, μικρή περιήγηση στην πόλη και ξεκινάμε
για το γραφικό και πανέμορφο MONT SAINT MICHEL. Η διαδρομή μας μέσω RENNES μας οδηγεί νωρίς το
μεσημέρι στον Ιερό βράχο που φιλοξενεί το ομώνυμο Μοναστήρι. Το MONT SAINT MICHEL είναι μία μικρή
νησίδα στις ακτές της Νορμανδίας, σε πολύ μικρή απόσταση (περίπου 1,6 χλμ) από την ακτή, με την οποία
συγκοινωνεί με ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Στην κορυφή του υπάρχει το περίφημο Αββαείο με το επίχρυσο
άγαλμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην κορυφή του καμπαναριού, που χαρακτηρίζεται ως αριστούργημα του
δυτικού πολιτισμού. Ένα τοπίο μοναδικό θα μας κρατήσει κοντά του, για να απολαύσουμε ένα θέαμα

ξεχωριστό , αφού η παλίρροια άλλοτε το θέλει στεριά και άλλοτε νησί. Η πανέμορφη διαδρομή μας
συνεχίζεται κατά μήκος των ακτών της Νορμανδίας, για μικρές επισκέψεις στις παραθαλάσσιες πόλεις και
παραθεριστικά κέντρα της Βόρειας Γαλλίας, DE AUVILLE, TROUVILLE και HONFLEUR. Η Γαλλική
Πρωτεύουσα όμως μας περιμένει και έτσι με αναμνηστικές φωτογραφίες αφήνουμε πίσω μας το υπέροχο
τοπίο με κατεύθυνση την πόλη του φωτός. Ο πύργος του ΑΪΦΕΛ, μας δείχνει από μακριά ότι πλησιάζουμε
και λίγο αργότερα έχουμε ήδη φθάσει για δείπνο και διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ: Γνωριμία με το ιστορικό και μοντέρνο
ΠΑΡΙΣΙ. Η σημερινή περιήγηση - ξενάγηση περιλαμβάνει, την ΟΠΕΡΑ, την ΑΨΙΔΑ του ΘΡΙΑΜΒΟΥ, το
ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ, τον ΠΥΡΓΟ του ΑΪΦΕΛ, το ΜΕΓΑΡΟ των ΑΠΟΜΑΧΩΝ, το ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ, τη ΣΟΡΒΟΝΗ, την
ΠΑΝΑΓΙΑ των ΠΑΡΙΣΙΩΝ, το ΠΑΝΘΕΟΝ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, τη ΒΑΣΤΙΛΛΗ, τα ΜΕΓΑΛΑ ΒΟΥΛΕΒΑΡΤΑ και τέλος
το ΜΟΥΣΕΙΟ του ΛΟΥΒΡΟΥ (εσωτερική επίσκεψη) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία
τέχνης στον κόσμο. Φιλοξενεί περίπου 35.000 μεγάλης αξίας εκθέματα που περιλαμβάνουν έργα της
αρχαιότητας και της μεσαιωνικής τέχνης μέχρι το 1848. Μεταξύ άλλων θα δούμε την "ΑΦΡΟΔΙΤΗ της
ΜΗΛΟΥ", τη "ΝΙΚΗ της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" και τη γνωστή σε όλους "ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ" του ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ. Λίγο
αργότερα, είκοσι χιλιόμετρα ΝΔ της Γαλλικής πρωτεύουσας θα επισκεφθούμε τα ΑΝΑΚΤΟΡΑ των
ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ για να γνωρίσουμε τα κυριότερα διαμερίσματα (ελεύθερη επίσκεψη) και τους πανέμορφους
κήπους. Επιστροφή στο ΠΑΡΙΣΙ και ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, στην πάντα ενδιαφέρουσα και αξιόλογη
αγορά της Γαλλικής πρωτεύουσας. Δείπνο και η πρόταση μας για επίσκεψη στο λόφο της ΜΟΝΜΑΡΤΗΣ με
τη βασιλική ΣΑΚΡ ΚΕΡ, θα κλείσουν ευχάριστα την ημέρα μας.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - EURODISNEY: Πρωινό και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της EURODISNEY.
Τριάντα δύο μόνο χιλιόμετρα ανατολικά της Παρισινής πρωτεύουσας, απλώνεται η DISNEYLAND και μας
περιμένει για να μας χαρίσει πολλές συγκινήσεις. Βρισκόμαστε όμως πολύ κοντά και έτσι θα ξεκινήσουμε
αμέσως το ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών, με το τραινάκι των πειρατών, θα περάσουμε από το
μικρόκοσμο, θα ανεβούμε στο διαστημικό βουνό, θα οδηγήσουμε το δικό μας διαστημόπλοιο στο ΣΤΑΡ
ΤΟΥΡΣ και θα επισκεφθούμε το μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο, του Πήτερ Πάν και της
Χιονάτης με τους επτά Νάνους. Γεύμα προαιρετικά σε ένα από τα πολλά εστιατόρια που υπάρχουν μέσα στο
πάρκο και συνεχίζουμε με πολλά άλλα, μέχρι το απόγευμα που θα επιστρέψουμε στο ΠΑΡΙΣΙ. Μετά το
δείπνο ακολουθείστε την πρόταση μας για προαιρετική ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ στο ΣΗΚΟΥΑΝΑ με τα γραφικά
ΜΠΑΤΩ, κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψη μας στο ΠΑΡΙΣΙ.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡA: Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην
πανέμορφη Κοιλάδα του Λίγηρα. Η συλλογή των αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων της Αναγέννησης, η
ανάμνηση των επικών ή ρομαντικών επεισοδίων της ιστορίας της Γαλλίας και τα βουκολικά τοπία (λίμνες
ή δάση), κάνουν την κοιλάδα του Λίγηρα έναν κατεξοχήν γαλλικό προορισμό. Σήμερα θα γνωρίσουμε δυο
από τα σημαντικότερα κάστρα της περιοχής. Ξεκινάμε με το Αμπουάζ (Amboise). Στην αυγή της
Αναγέννησης, ο πανίσχυρος μεσαιωνικός πύργος της Αμπουάζ, παραχώρησε τη θέση του σε μία βασιλική
κατοικία κατά τη βασιλεία των Γάλλων βασιλέων Κάρολου 8ου και Φραγκίσκου του 1ου. Μετά την επίσκεψη
των βασιλικών διαμερισμάτων (με την εξαιρετική συλλογή επίπλων γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού)
και των επιβλητικών πύργων των ιπποτών, η περιήγηση επεκτείνεται μέσα στους όμορφους
πανοραμικούς κήπους. Ακολουθεί η Μπλουά, πρωτεύουσα του Γαλλικού διαμερίσματος Λουάρ - ε - Σερ
(Loir-et-Cher), που βρίσκεται στις όχθες του Λίγηρα μεταξύ Ορλεάνης και Τουρ. Το διάσημο κάστρο της
Μπλουά που κάποτε ήταν μία από τις κατοικίες του Λουδοβίκου ΙΒ΄ βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ενώ
μια λιθόκτιστη γέφυρα του 18ου αιώνα γεφυρώνει το Λίγηρα. Καθώς η πόλη είναι χτισμένη σε δύο
απόκρημνους λόφους είναι γεμάτη ελικοειδή απότομα δρομάκια τα οποία συχνά καταλήγουν σε μεγάλες
σκάλες. Στα νότια της πόλης υπάρχει το Forêt de Russy, ένα μικρό κομμάτι του πυκνού δάσους που κάποτε
κάλυπτε την περιοχή. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Παρίσι, δείπνο, διανυκτέρευση.
11Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - ΜΙΛΑΝΟ: Πρωινό και αναχώρηση για τη Βόρεια Ιταλία, μέσω ΜΑΚΟΝ τούνελ
MONT- BLANC, ΑΟΣΤΑΣ, με μικρές στάσεις για φαγητό και καφέ, θα φθάσουμε το βράδυ για δείπνο και
διανυκτέρευση στην περιοχή του ΜΙΛΑΝΟΥ.
12Η ΗΜΕΡΑ, ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ: Νωρίς το πρωί αφήνουμε την πόλη των «ΕΚΘΕΣΕΩΝ και της ΜΟΔΑΣ»
και μέσω ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ, φθάνουμε στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ.
Διανυκτέρευση εν πλω.
13Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη το μεσημέρι στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με
ενδιάμεση στάση, όπου θα φθάσουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

995€

1360€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με σύγχρονο πολυτελές πούλμαν.
Διαμονή - 10 διανυκτερεύσεις - σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* SUP - 4*.
Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (10 πρωινά, 10 δείπνα).
Εισιτήρια πλοίων, ΠΑΤΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ και αντίστροφα σε τετράκλινες καμπίνες με W.C. (ΑΒ4).
Τοπικός ξεναγός, για την ξενάγηση στο ΠΑΡΙΣΙ και το ΜΟΥΣΕΙΟ του ΛΟΥΒΡΟΥ.
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Φόροι ξενοδοχείων & check point/άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων: 35€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με
δύο ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.

Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A 18: Παρίσι - Νορμανδία - Αλσατία, 10 ημέρες
Αναχωρήσεις 16/3, 4/4, 25/5, 22/6.
ΝΟΒΑΡΑ - ΑΟΣΤΑ - ΓΕΝΕΥΗ - ΠΑΡΙΣΙ - EURODISNEY - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΖΥΡΙΧΗ ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΠΛΟΙΟ): Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Τακτοποίηση
στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - NOBΑΡΑ Ή ΑΟΣΤΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για AOΣΤΑ. Η
διαδρομή μας από την κεντρική και Βόρεια Ιταλία, διασχίζοντας τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια Ρομάνια, με
ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή, αφού προσπεράσουμε την πόλη του ΜΙΛΑΝΟΥ, θα καταλήξουμε στην περιοχή της
ΝΟΒΑΡΑ ή της ΑΟΣΤΑ για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΑΟΣΤΑ - ΓΕΝΕΥΗ - ΠΑΡΙΣΙ: Μετά το πρωινό, μέσω του τούνελ MONT BLANC, θα περάσουμε στην
Ελβετία και τη Γενεύη, όπου θα έχουμε σύντομη περιήγηση στην πόλη της διπλωματίας, με το Μέγαρο των Ηνωμένων
Εθνών, το μνημείο της μεταρρύθμισης, κ.α. Αποχαιρετάμε την πόλη και τη λίμνη ΛΕΜΑΝ με αναμνηστικές
φωτογραφίες με φόντο τα ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ και ξεκινάμε για ΠΑΡΙΣΙ. Φωτισμένη ήδη η Γαλλική πρωτεύουσα μόλις
φθάνουμε το βράδυ και η πρώτη εικόνα είναι εντυπωσιακή. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ: Γνωριμία με το ιστορικό και μοντέρνο ΠΑΡΙΣΙ. Η
σημερινή πανοραμική ξενάγηση περιλαμβάνει, την ΟΠΕΡΑ, την ΑΨΙΔΑ του ΘΡΙΑΜΒΟΥ, το ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ, τον ΠΥΡΓΟ
του ΑΪΦΕΛ, το ΜΕΓΑΡΟ των ΑΠΟΜΑΧΩΝ, το ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ, τη ΣΟΡΒΟΝΗ, την ΠΑΝΑΓΙΑ των ΠΑΡΙΣΙΩΝ, το
ΠΑΝΘΕΟΝ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, τη ΒΑΣΤΙΛΛΗ, τα ΜΕΓΑΛΑ ΒΟΥΛΕΒΑΡΤΑ και τέλος το ΜΟΥΣΕΙΟ του ΛΟΥΒΡΟΥ (εσωτερική
επίσκεψη) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Φιλοξενεί περίπου 35.000 μεγάλης
αξίας εκθέματα που περιλαμβάνουν έργα της αρχαιότητας και της μεσαιωνικής τέχνης μέχρι το 1848. Μεταξύ άλλων θα
δούμε την "ΑΦΡΟΔΙΤΗ της ΜΗΛΟΥ", τη "ΝΙΚΗ της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" και τη γνωστή σε όλους "ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ" του ΝΤΑ
ΒΙΝΤΣΙ. Λίγο αργότερα, είκοσι χιλιόμετρα ΝΔ της Γαλλικής πρωτεύουσας θα επισκεφθούμε τα ΑΝΑΚΤΟΡΑ των
ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ με τους πανέμορφους κήπους. Επιστροφή στο ΠΑΡΙΣΙ και επίσκεψη στο λόφο της ΜΟΝΜΑΡΤΗΣ με τη
βασιλική ΣΑΚΡ ΚΕΡ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, στην πάντα ενδιαφέρουσα και αξιόλογη αγορά της Γαλλικής
πρωτεύουσας. Δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - EURODISNEY: Πρωινό και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της EURODISNEY. Τριάντα δύο
μόνο χιλιόμετρα ανατολικά της Παρισινής πρωτεύουσας, απλώνεται η DISNEYLAND και μας περιμένει για να μας
χαρίσει πολλές συγκινήσεις. Βρισκόμαστε όμως πολύ κοντά και έτσι θα ξεκινήσουμε αμέσως το ταξίδι στον κόσμο των
παραμυθιών, με το τρενάκι των πειρατών, θα περάσουμε από το μικρόκοσμο, θα ανεβούμε στο διαστημικό βουνό, θα
οδηγήσουμε το δικό μας διαστημόπλοιο στο ΣΤΑΡ ΤΟΥΡΣ και θα επισκεφθούμε το μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του
Πινόκιο, του Πήτερ Παν και της Χιονάτης με τους επτά Νάνους. Γεύμα προαιρετικά σε ένα από τα πολλά εστιατόρια
που υπάρχουν μέσα στο πάρκο και συνεχίζουμε με πολλά άλλα, μέχρι το απόγευμα που θα επιστρέψουμε στο ΠΑΡΙΣΙ.
Μετά το δείπνο ακολουθείστε την πρόταση μας για προαιρετική ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ στο ΣΗΚΟΥΑΝΑ με τα γραφικά
ΜΠΑΤΩ, κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψη μας στο ΠΑΡΙΣΙ.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - (ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ): Πρωινό, ημέρα ελεύθερη και προτείνουμε προαιρετικά μια πολύ όμορφη
εκδρομή στις γραφικές ακτές της Νορμανδίας, για να επισκεφθούμε τις παραθαλάσσιες πόλεις και παραθεριστικά
κέντρα της Βόρειας Γαλλίας, DE AUVILLE, TROUVILLE και HONFLEUR. Θα δούμε το φαινόμενο της παλίρροιας και θα
έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Παρίσι. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ: Πρωινό και η Έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, θα είναι
ο επόμενος σταθμός μας. Η πλατεία Κλέμπερ, ο καθεδρικός ναός χτισμένος από κόκκινο ψαμμόλιθο, αλλά και το κτίριο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ: Πρωινό και μια ακόμη συναρπαστική ημέρα
ξεκινά. Πρώτος σταθμός η πόλη της ΖΥΡΙΧΗΣ, η οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζόδρομους, την Μπάνχοφστρασσε, την παλιά πόλη, τη Φραουμύνστερ µε τα
εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, τον Πύργο του Ρολογιού και τις γέφυρες του ποταμού Λίµατ. Η "μαγεία" των
Ελβετικών τοπίων συνεχίζεται και στη διαδρομή μας προς τη ΛΟΥΚΕΡΝΗ. Σύντομη επίσκεψη στην πόλη που είναι
χτισμένη στην άκρη της λίμνης των τεσσάρων καντονιών με τη χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα και το Μνημείο

των Λεόντων. Αμέσως μετά μέσω του τούνελ του Αγίου Γκοτάρδου και ενώ τα καταπράσινα πανέμορφα τοπία μας
συνοδεύουν, θα καταλήξουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Μιλάνου, για
δείπνο και διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ: Νωρίς το πρωί αφήνουμε την πόλη των «ΕΚΘΕΣΕΩΝ και της ΜΟΔΑΣ» και μέσω
ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ φθάνουμε στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ. Διανυκτέρευση εν
πλω.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση, όπου
φθάνουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο
16/3

765€

1050€

4/4, 25/5, 22/6

775€

1060€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup - 4*.
7 πρωινά.
7 δείπνα.
Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες με W.C. (ΑΒ4).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Φόροι ξενοδοχείων & check point/άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων: 25€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα, εφόσον είναι
δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.
Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 19 Πανόραμα Ελβετίας ‐ Αλπικό τρένο, 9 ημέρες
Αναχωρήσεις 17/3, 4/4, 26/5, 23/6.

ΑΟΣΤΑ - ΜΟΝΤΡΕ - ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ - ΒΕΤΖΙΚΟΝ - ΖΥΡΙΧΗ ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΜΙΛΑΝΟ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Αναχώρηση για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, με ενδιάμεση στάση, επιβίβαση στο
πλοίο, απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΑΟΣΤΑ: 'Αφιξη στην ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για την περιοχή της ΑΟΣΤΑ,
με ενδιάμεσες στάσεις. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΑΟΣΤΑ - ΜΟΝΤΡΕ - ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την πόλη
της ΛΩΖΑΝΗΣ. Η διαδρομή μας υπέροχη από το τούνελ του ΑΓΙΟΥ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ μας οδηγεί στο ΜΟΝΤΡΕ,
την πόλη των συνεδρίων και των διεθνών συναντήσεων. Λίγο αργότερα περνώντας από μια ακόμη κλασική
ελβετική πόλη τη ΒΕΒΕ, καταλήγουμε στη ΛΩΖΑΝΗ, όπου θα δούμε το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, την έδρα της
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και το γραφικό λιμάνι
ΟΥΣΥ. Το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή της ΓΕΝΕΥΗΣ, όπου θα έχουμε
δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΓΕΝΕΥΗ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ - BETZIKON: Πρωινό και περιήγηση - γνωριμία στην
πόλη της ΓΕΝΕΥΗΣ, με το μέγαρο των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, το ΜΟΥΣΕΙΟ του ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, το
νησάκι του ΖΑΚ ΡΟΥΣΩ, το μνημείο των ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ, το ΡΟΛΟΙ με τα λουλούδια, τον πίδακα
σύμβολο της πόλης. Αμέσως μετά θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της ΕΛΒΕΤΙΑΣ, τη ΒΕΡΝΗ.
Χτισμένη πάνω στην αναδίπλωση του ποταμού 'Ααρ. Κατά την παραμονή μας στην πόλη θα δούμε το
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, τη ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΡΟΛΟΪ με τις φιγούρες, το λάκκο με τις
ΑΡΚΟΥΔΕΣ, κ.α. Επόμενος σταθμός το μεγαλύτερο κέντρο πώλησης αναμνηστικών στην Ελβετία, το
πανέμορφο ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ. Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο ΧΕΕΒΕΚ με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές
και θα θαυμάσουμε μοναδικές ομορφιές της πόλης. Το βράδυ καταλήγουμε στην WETZIKON, για δείπνο και
διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ: Μετά το πρωινό περιήγηση - γνωριμία στην
οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Ζυρίχη. Η πόλη είναι χτισμένη στη βόρεια άκρη της ομώνυμης
λίμνης εκεί όπου πηγάζουν οι ποταμοί ΛΙΜΑΤ και ΖΙΛ. Εδώ θα γνωρίσουμε το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, την εκκλησία
MUNSTER με τα βιτρώ του Σαγκάλ και θα κάνουμε τα ψώνια μας στην εμπορική καρδιά της πόλης, τους
δρόμους ΜΠΑΝΧΟΦΣΤΡΑΣΣΕ και ΛΙΜΑΤΚΕ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την πόλη της ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ, με
τη χαρακτηριστική σκεπαστή γέφυρα και τις γεμάτες τοιχογραφίες προσόψεις των σπιτιών της παλαιάς
πόλης, το ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΡΙΤΤΕΡ και το ΜΝΗΜΕΙΟ των ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για να
ολοκληρώσουμε τη γνωριμία με την πόλη και τα αξιοθέατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το βράδυ,
δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ST. MORITZ/ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ: Πρωινό και αναχώρηση για Chur και στη συνέχεια με τρένο
(έξοδα ατομικά) θα επισκεφθούμε το παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο St. Moritz το οποίο είναι
χτισμένο σε υψόμετρο 1580 μέτρων και περιβάλλεται από μια λίμνη η οποία, παγωμένη καθώς είναι το
χειμώνα, αποτελεί ιδανικό στάδιο για Χόκεϋ. Αρχικά ήταν μικρό χωριό με ιαματικές πηγές, γνωστές ήδη από
τους μεσαιωνικούς χρόνους. 'Αρχισε να εξελίσσεται σε χειμερινό θέρετρο από το 19ο αιώνα και σήμερα είναι
ένα μέρος ιδανικό για σκι αλλά και το καλοκαίρι για πεζοπορία. Παραμονή γεύμα προαιρετικά, επιστροφή
στo ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΤΖΙΚΟΝ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΜΙΛΑΝΟ: Πρωινό και αναχώρηση για άλλη μια πολύ
όμορφη λίμνη και πόλη της Ελβετίας, το ΛΟΥΓΚΑΝΟ. Θα φθάσουμε νωρίς το μεσημέρι και θα έχουμε χρόνο
για μικρή περιήγηση και αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, προαιρετική ανάβαση με το τελεφερίκ στην
κορυφή ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ, για να απολαύσουμε πανοραμικά την πόλη και τη λίμνη του ΛΟΥΓΚΑΝΟ. Η
διαδρομή μας συνεχίζεται το ίδιο ενδιαφέρουσα καθώς διασχίζουμε τη βόρειο Ιταλία, για τη λίμνη και την
πόλη του ΚΟΜΟ. Μια πόλη στην επαρχία της Λομβαρδίας, στη βόρειο Ιταλία, 45 χλμ. βόρεια του Μιλάνου.
Τοποθετημένο στη νότια άκρη του νοτιοδυτικού βραχίονα της λίμνης Κόμο, είναι αναμφισβήτητα μια από τις

πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βόρειας Ιταλίας. Νωρίς το βράδυ καταλήγουμε στην πόλη των εκθέσεων και
της μόδας, το ΜΙΛΑΝΟ για να περπατήσουμε στο κέντρο της πόλης και να γνωρίσουμε την ονομαστή
ΣΚΑΛΑ του ΜΙΛΑΝΟΥ και το ΝΤΟΥΟΜΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ: Πολύ νωρίς το πρωί, "γεμάτοι εικόνες, τοπία και αναμνηστικά"
κατευθυνόμαστε μέσω ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο, απόπλους
για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση
στάση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν η διανυκτέρευση της 3ης ημέρας να γίνει και στην πόλη της ΛΩΖΑΝΗΣ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο











17/3

695€

970€

4/4, 26/5, 23/6

675€

950€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup & 4*.
6 πρωινά.
6 δείπνα.
Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με W.C. (AB4).
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι ξενοδοχείων: 25€ ανά άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο
ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.
Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 20 Παρίσι - Λονδίνο - Βρυξέλλες, 13 ημέρες
Αναχώρηση 30/6.

ΑΝΚΟΝΑ - ΑΟΣΤΑ - ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΜΙΛΑΝΟ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΠΛΟΙΟ): Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση
στάση. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - NOBΑΡΑ Ή ΑΟΣΤΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της Ανκονα και άμεση αναχώρηση
για AOΣΤΑ. Η διαδρομή μας από την κεντρική και Βόρεια Ιταλία, διασχίζοντας τις εύφορες πεδιάδες
της Αιμίλια Ρομάνια, με ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή, αφού προσπεράσουμε την πόλη του
ΜΙΛΑΝΟΥ, θα καταλήξουμε στην περιοχή της ΝΟΒΑΡΑ ή της ΑΟΣΤΑ για διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΑΟΣΤΑ - ΓΕΝΕΥΗ - ΠΑΡΙΣΙ: Μετά το πρωινό, μέσω του τούνελ MONT BLANC, θα
περάσουμε στην Ελβετία και τη Γενεύη, όπου θα έχουμε σύντομη περιήγηση στην πόλη της
διπλωματίας, με το Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, το μνημείο της μεταρρύθμισης, κ.α.
Αποχαιρετάμε την πόλη και τη λίμνη ΛΕΜΑΝ με αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο τα ΛΕΥΚΑ
ΟΡΗ και ξεκινάμε για ΠΑΡΙΣΙ. Φωτισμένη ήδη η Γαλλική πρωτεύουσα μόλις φθάνουμε το βράδυ και
η πρώτη εικόνα είναι εντυπωσιακή, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ: Γνωριμία με το ιστορικό και
μοντέρνο ΠΑΡΙΣΙ. Η σημερινή πανοραμική ξενάγηση περιλαμβάνει, την ΟΠΕΡΑ, την ΑΨΙΔΑ του
ΘΡΙΑΜΒΟΥ, το ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ, τον ΠΥΡΓΟ του ΑΪΦΕΛ, το ΜΕΓΑΡΟ των ΑΠΟΜΑΧΩΝ, το ΚΑΡΤΙΕ
ΛΑΤΕΝ, τη ΣΟΡΒΟΝΝΗ, την ΠΑΝΑΓΙΑ των ΠΑΡΙΣΙΩΝ, το ΠΑΝΘΕΟΝ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, τη
ΒΑΣΤΙΛΛΗ, τα ΜΕΓΑΛΑ ΒΟΥΛΕΒΑΡΤΑ και τέλος το ΜΟΥΣΕΙΟ του ΛΟΥΒΡΟΥ (εσωτερική επίσκεψη)
το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Φιλοξενεί
περίπου 35.000 μεγάλης αξίας εκθέματα που περιλαμβάνουν έργα της αρχαιότητας και της
μεσαιωνικής τέχνης μέχρι το 1848. Μεταξύ άλλων θα δούμε την "ΑΦΡΟΔΙΤΗ της ΜΗΛΟΥ", τη
"ΝΙΚΗ της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" και τη γνωστή σε όλους "ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ" του ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ. Λίγο αργότερα,
είκοσι χιλιόμετρα ΝΔ της Γαλλικής πρωτεύουσας θα επισκεφθούμε τα ΑΝΑΚΤΟΡΑ των ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ
με τους πανέμορφους κήπους. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, στην πάντα ενδιαφέρουσα και
αξιόλογη αγορά της Γαλλικής πρωτεύουσας, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - EURODISNEY: Πρωινό και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της
EURODISNEY. Τριάντα δύο μόνο χιλιόμετρα ανατολικά της Παρισινής πρωτεύουσας, απλώνεται η
DISNEYLAND και μας περιμένει για να μας χαρίσει πολλές συγκινήσεις. Βρισκόμαστε όμως πολύ
κοντά και έτσι θα ξεκινήσουμε αμέσως το ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών, με το τραινάκι των
πειρατών, θα περάσουμε από το μικρόκοσμο, θα ανεβούμε στο διαστημικό βουνό, θα οδηγήσουμε
το δικό μας διαστημόπλοιο στο ΣΤΑΡ ΤΟΥΡΣ και θα επισκεφθούμε το μαγικό κόσμο της
Κοιμωμένης, του Πινόκιο, του Πήτερ Παν και της Χιονάτης με τους επτά Νάνους. Γεύμα
προαιρετικά σε ένα από τα πολλά εστιατόρια που υπάρχουν μέσα στο πάρκο και συνεχίζουμε με
πολλά άλλα, μέχρι το απόγευμα που θα επιστρέψουμε στο ΠΑΡΙΣΙ. Μετά το δείπνο ακολουθείστε
την πρόταση μας για προαιρετική ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ στο ΣΗΚΟΥΑΝΑ με τα γραφικά ΜΠΑΤΩ,
κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψη μας στο ΠΑΡΙΣΙ.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για Λονδίνο. Από το λιμάνι του
Καλαί με το F/B μετά από 90 λεπτά ταξίδι, διαπλέοντας το στενό της Μάγχης, θα φθάσουμε στο
Ντόβερ και από εκεί στο κέντρο του Λονδίνου. Θα περιηγηθούμε στην πόλη των Μουσείων, του
θεάματος, της τέχνης και των αγορών. Από το Ηyde Park, θα πάμε στο Νοtting Hill, το Κensington,
το Royal Albert Hall, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, των Επιστημών, της Βικτώριας και του

Αλβέρτου, το θρυλικό πολυκατάστημα Χάρροντς. Θα περάσουμε από το εντυπωσιακό παλάτι του
Μπάκινγκχαμ και τα πάρκα του κεντρικού Λονδίνου. Από την πλατεία του Κοινοβουλίου θα
θαυμάσουμε το Αββαείο του Ουέστμινστερ και το ρολόι - έμβλημα του Λονδίνου, Βig Ben. Στο
ανατολικό Λονδίνο, θα επισκεφθούμε το City, με τον καθεδρικό του Αποστόλου Παύλου, το
δεύτερο μεγαλύτερο καθολικό καθεδρικό στον κόσμο, την Τράπεζα της Αγγλίας και το
Χρηματιστήριο Αξίων του Λονδίνου. Συνεχίζοντας θα περάσουμε από το μνημείο της μεγάλης
φωτιάς του Λονδίνου, φιλοτεχνημένο από τον Κρίστοφερ Ρεν, τη γέφυρα του Λονδίνου, από όπου
θα δούμε πανοραμικά τον ψηλότερο ουρανοξύστη της Ευρώπης, το Shard of Glass του Renzo
Piano, θα θαυμάσουμε την Tower Bridge, τον Πύργο του Λονδίνου και τον τεράστιο τροχό London
Eye. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Xρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΛΟΝΔΙΝΟ MADAME TUSSAUD’S - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΟΒΕΝΤ
ΓΚΑΡΝΤΕΝ: Πρωινό και αναχώρηση για το περίφημο Μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της
Μαντάμ Τυσσό (προαιρετική είσοδος) το καλύτερο στο είδος του, «για να γνωρίσετε από κοντά»
μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και του αθλητισμού. Στη
συνέχεια, θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο και την πτέρυγα με τα
περίφημα και μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στην πανέμορφη
πλατεία Κόβεντ Γκάρντεν, εδώ μπορούμε να απολαύσουμε έναν καφέ ή και μεσημεριανό γεύμα,
παρακολουθώντας κάποιους από τους δεκάδες street performers (τραγουδιστές, μίμους, κωμικούς
κ.α.). Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στην πάντα ενδιαφέρουσα αγορά της πόλης. Διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΛΟΝΔΙΝΟ (ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΪΒΟΝ): Πρωινό και ημέρα
ελεύθερη στη διάθεση σας. Μπορείτε προαιρετικά να ακολουθήσετε την πρόταση μας για
ολοήμερη εκδρομή στην Αγγλική ενδοχώρα με επίσκεψη στην περίφημη Πανεπιστημιούπολη της
Οξφόρδης για να θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους, που
υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές
με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για αγορές, περιήγηση. Επόμενος σταθμός η
κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον, γενέτειρα πόλη του William Shakespeare, από τους
μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στον κόσμο. Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι
που γεννήθηκε και έζησε ο Βάρδος του Στράτφορντ. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα
παρόχθια του ποταμού Έιβον. Προαιρετικό γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
Χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΛΟΝΔΙΝΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Πρωινό και αναχώρηση για Βρυξέλλες. Μέσω Ντόβερ,
επιβίβαση στο Ferry για Καλαί, με κατεύθυνση τη Βελγική πρωτεύουσα. 'Αφιξη, πανοραμική
περιήγηση, για να δούμε την Γκραν Πλας με τα χρυσοστόλιστα σπίτια των συντεχνιών, τα
Ανάκτορα, το Δικαστικό Μέγαρο, το σκαμπρόζικο άγαλμα του μικρού και σύμβολο της πόλης,
'Μάνεκεν Πις' και τα μοντέρνα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο προαιρετικά και διανυκτέρευση.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ: Πρωινό και η διαδρομή μας
με κατεύθυνση τα υπέροχα ελβετικά τοπία, περνά από το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και το ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ.
Θα έχουμε ανάλογες στάσεις με πρώτο σταθμό το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Το Μεγάλο Δουκάτο του
Λουξεμβούργου διαιρείται σε 12 καντόνια. Πρωτεύουσα του η ομώνυμη πόλη, με σημεία
ενδιαφέροντος, τον καθεδρικό ναό του 17ου αι., τα δουκικά ανάκτορα (16ος και 17ος αι.). Το
Λουξεμβούργο υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ευρωπαϊκής
Ένωσης) και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, θα είναι ο επόμενος σταθμός μας. Η πόλη είναι χτισμένη στη δυτική όχθη του
Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό Ιλλ, ένα παραπόταμο του Ρήνου, ο οποίος είναι πλωτός στο
μεγαλύτερο μέρος του, ενώ υπάρχουν και πολλά κανάλια, σχεδόν σε κάθε σημείο της πόλης. Είναι
η πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του νομού Bas-Rhin της περιφέρειας της Αλσατίας, στη
βορειοανατολική Γαλλία. Η πλατεία Κλέμπερ, ο καθεδρικός ναός χτισμένος από κόκκινο ψαμμόλιθο,
αλλά και το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της
πόλης. Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στο ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ για
διανυκτέρευση.

11Η ΗΜΕΡΑ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ: Πρωινό και συνεχίζουμε τη διαδρομή
μας στην περιοχή των Γερμανοελβετικών συνόρων, μέσα από μια αδιάκοπη διαδοχή λόφων να
προβάλουν αντικριστά οι ορεινοί όγκοι του ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥΜΟΥ και του ΓΙΟΥΡΑ, ανάμεσα στους
οποίους περνά το μεγάλο ποτάμι. Το δρομολόγιο μας ανεβαίνει πάλι στην κοιλάδα του Ρήνου και
μας οδηγεί στην πόλη της ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ, για μια σύντομη επίσκεψη, στην όμορφη πόλη και
ομώνυμη λίμνη. Η μαγεία των Ελβετικών τοπίων θα συνεχιστεί στη διαδρομή μας προς το
Λουγκάνο και την ευρύτερη περιοχή του ΚΟΜΟ/ΜΙΛΑΝΟ, όπου θα έχουμε διανυκτέρευση.
12Η ΗΜΕΡΑ, ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ (ΠΛΟΙΟ): Νωρίς το πρωί αναχώρηση μέσω ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ για
το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.
13Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη το μεσημέρι στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για
ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση, όπου θα φθάσουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν το πρόγραμμα να εκτελεσθεί και αντίστροφα.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο












Δίκλινο

Μονόκλινο

1095€

1490€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Περιηγήσεις με σύγχρονο πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 10 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* plus - 4*.
Πρωινό μπουφέ στα ξενοδοχεία.
Εισιτήρια πλοίων ΠΑΤΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΤΡΑ, σε 4κλινες καμπίνες (AB4).
Εισιτήρια F/B ΚΑΛΑΙ - ΝΤΟΒΕΡ και αντίστροφα.
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι ξενοδοχείων & check point/άτομο για το σύνολο των διανυκτερεύσεων: 25 €.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο
δωμάτιο με δύο ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το
πρόγραμμα, εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.
Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 21 Δαλματικές Ακτές - Βενετία, 8 ημέρες
Αναχωρήσεις 24/3, 6 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6.
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΔΥΡΡΑΧΙΟ - ΤΙΡΑΝΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ με ενδιάμεση στάση,
άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της AΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για ΜΕΣΤΡΕ με
ενδιάμεση στάση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και με ιδιωτικό βαπορέτο (έξοδα ατομικά) θα
επισκεφθούμε την πόλη των ΔΟΓΗΔΩΝ, για να δούμε την πλατεία και την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, τη
ΓΕΦΥΡΑ των ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ, τον ΠΥΡΓΟ του ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΝΕΤΙΑ - ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ: Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Σλοβενίας, τη ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ. 'Αφιξη και περιήγηση - γνωριμία με την πόλη που πήρε το όνομα της από τον
ποταμό ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΙΤΣΑ και σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, στην περιοχή πρώτοι εμφανίστηκαν οι
αρχαίοι Έλληνες, όταν ο ΙΑΣΩΝ και οι Αργοναύτες έμειναν ένα χειμώνα εκεί μαζί με το χρυσόμαλλο δέρας,
που είχαν αρπάξει από τη Μαύρη θάλασσα και το μετέφεραν με την Αργώ, μέσω του Δούναβη, του Σάββα
και του Λουμπλιάνιτσα. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης, μέχρι την τριπλή
γέφυρα TROMOSTOVJE, όπου θα αντικρίσουμε το φρούριο του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και θα καταλήξουμε στην
πλατεία Πρέσερν. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για να καταλήξουμε το απόγευμα στην πόλη του ΖΑΓΚΡΕΜΠ,
όπου θα έχουμε γνωριμία - περιήγηση με την πρωτεύουσα της ΚΡΟΑΤΙΑΣ, με την πλατεία του Αγίου
Μάρκου με το θυρεό της χώρας, το Δημαρχείο με την πέτρινη ασπίδα, τη λεωφόρο του Κύριλλου και
Μεθόδιου, κ.α. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ: Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη των
λιμνών ΠΛΙΒΙΤΣΕ. Ένα τεράστιο εθνικό πάρκο με μία σειρά λιμνών που συνδέονται με μικρούς ή
μεγαλύτερους καταρράκτες, είναι ένα θέαμα μοναδικό, μαγικές εικόνες που θα "πάρουμε μαζί μας" στο
δρόμο προς την πόλη του ΖΑΝΤΑΡ, όπου θα επισκεφθούμε και θα έχουμε χρόνο για περιπάτους γνωριμίας.
Η περιπλάνηση μας στις όμορφες ακτές της Αδριατικής συνεχίζεται, με τον τελευταίο σημαντικό σταθμό για
σήμερα, την πόλη ΣΙΜΠΕΝΙΚ, στάση, επίσκεψη. Το βράδυ, θα τακτοποιηθούμε σε ξενοδοχείο στην
ευρύτερη περιοχή του ΖΑΝΤΑΡ ή του ΣΙΜΠΕΝΙΚ, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΖΑΝΤΑΡ Ή ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΕΟΥΜ: Πρωινό και επίσκεψη στην κοντινή
πόλη ΤΡΟΓΚΙΡ, θησαυρός της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται υπό την προστασία της
UNESCO. Tην αποκαλούν 'μινιατούρα της Βενετίας' και διαθέτει πλούσια ιστορία αφού ιδρύθηκε στις αρχές
του 3ου π.Χ. αιώνα από Έλληνες αποίκους και την ονόμασαν ΤΡΑΓΚΟΥΡΙΟΝ, (νησί της κατσίκας). Η σημερινή
πόλη αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό γοτθικών και αναγεννησιακών ρυθμών. Η διαδρομή μας κατά μήκος
των "δαντελωτών" Δαλματικών ακτών συνεχίζεται για να καταλήξουμε σε μία ακόμη σημαντική πόλη και
μεγάλο λιμάνι, το ΣΠΛΙΤ. Εδώ θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να γνωρίσουμε την πόλη που ο
Ρωμαίος αυτοκράτορας ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε σχήμα Ρωμαϊκού Κάστρου. Μία
πόλη που εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι συγκεντρώνει στοιχεία πολλών διαφορετικών πολιτισμών. Νωρίς το
βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στο ΝΕΟΥΜ. Δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΝΕΟΥΜ - ΝΤΟYΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΝΕΟΥΜ: Πρωινό και επίσκεψη γνωριμία - ξενάγηση με τη
μεσαιωνική πόλη του ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου. Χτυπήθηκε ανηλεώς από
Σέρβους και Μαυροβούνιους το 1991, σήμερα όμως δεν αντιλαμβάνεσαι καν ότι αυτό το σύμπλεγμα από
ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και αναγεννησιακά στοιχεία, ηλικίας 1300 ετών, είχε υποστεί ζημιές στο 68% των
κτιρίων του. Το ιστορικό τμήμα του (προστατευόμενο από την Unesco) είναι μια οχυρωμένη πόλη μήκους
δυόμισι χιλιομέτρων. Κυριολεκτικά πετάς πάνω από την παλαιά πόλη, πανύψηλα πέτρινα κτίρια με
παράθυρα - πολεμίστρες και μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές, εκκλησιές, παλάτια, κρήνες. Στη μέση, σα
βασιλόφλεβα κυλάει η Placa, μια πλακόστρωτη περατζάδα - πλατεία που οδηγεί από το φραγκισκανικό
μοναστήρι στη δυτική πλευρά (το φαρμακείο του λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1391!) στον πύργο του

ρολογιού στην άλλη άκρη, όπου βρίσκονται το παλάτι του κυβερνήτη (1441) και η εκκλησία του προστάτη
της πόλης, Αγίου Vlaho. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη, προαιρετικά ΜΙΝΙ
κρουαζιέρα, στο πευκόφυτο νησί ΛΟΚΡΟΥΜ, που φιλοξενεί και το Βοτανικό κήπο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΝΕΟΥΜ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΙΡΑΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αλβανία. Η διαδρομή
μαγευτική και σήμερα, αφού περνά από την ΜΠΟΥΤΒΑ και το γραφικό κολπίσκο του ΚΟΤΟΡ όπου με μικρές
στάσεις μας οδηγεί στα ΤΙΡΑΝΑ για δείπνο και διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΤΙΡΑΝΑ - ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρωινό σύντομη επίσκεψη - περιήγηση στην Αλβανική
πρωτεύουσα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν ορισμένες φορές το πρόγραμμα να εκτελεστεί αντίστροφα.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

465€

640€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup - 4*.
Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (6 πρωινά, 6 δείπνα).
Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες με W.C. (ΑΒ4).
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο
ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.
Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 22 Πανόραμα Δαλματικών Ακτών - Βελιγράδι, 8 ημέρες
Αναχωρήσεις 17/3, 6 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6.

ΤΙΡΑΝΑ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΖΑΝΤΑΡ ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ

1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΤΙΡΑΝΑ: Αναχώρηση στις 6.00 π.μ. για ΤΙΡΑΝΑ. Η διαδρομή μας μέσω
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με ενδιάμεσες στάσεις, μας οδηγεί στο συνοριακό σταθμό της ΚΑΚΑΒΙΑΣ. Μετά τις
αναγκαίες διατυπώσεις και τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, συνεχίζουμε για να
καταλήξουμε το βράδυ στην περιοχή των ΤΙΡΑΝΩΝ για δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΤΙΡΑΝΑ - TREMPINIE Ή ΝΕΟΥΜ: Πρωινό, σύντομη επίσκεψη - περιήγηση στην
Αλβανική πρωτεύουσα και αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες πόλεις των ακτών της
Δαλματίας, το ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Διασχίζουμε τη βόρειο ΑΛΒΑΝΙΑ, το γραφικό κολπίσκο του ΚΟΤΟΡ
αλλά και την όμορφη ΜΠΟΥΤΒΑ, όπου με ενδιάμεσες στάσεις, καταλήγουμε στο ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΝΤΟYΜΠΡΟΒΝΙΚ: Πρωινό και επίσκεψη, γνωριμία - ξενάγηση με τη μεσαιωνική
πόλη του ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου. Χτυπήθηκε ανηλεώς από
Σέρβους και Μαυροβούνιους το 1991, σήμερα όμως δεν αντιλαμβάνεσαι καν ότι αυτό το
σύμπλεγμα από ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και αναγεννησιακά στοιχεία, ηλικίας 1300 ετών, είχε υποστεί
ζημιές στο 68% των κτιρίων του. Το ιστορικό τμήμα του (προστατευόμενο από την Unesco) είναι
μια οχυρωμένη πόλη μήκους δυόμισι χιλιομέτρων. Κυριολεκτικά πετάς πάνω από την παλαιά πόλη,
πανύψηλα πέτρινα κτίρια με παράθυρα - πολεμίστρες και μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές,
εκκλησιές, παλάτια, κρήνες. Στη μέση, σα βασιλόφλεβα κυλάει η Placa, μια πλακόστρωτη
περατζάδα - πλατεία που οδηγεί από το φραγκισκανικό μοναστήρι στη δυτική πλευρά (το
φαρμακείο του λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1391!) στον πύργο του ρολογιού στην άλλη άκρη,
όπου βρίσκονται το παλάτι του κυβερνήτη (1441) και η εκκλησία του προστάτη της πόλης, Αγίου
Vlaho. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη, προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα, στο
πευκόφυτο νησί ΛΟΚΡΟΥΜ, που φιλοξενεί και το Βοτανικό κήπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,
δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΣΠΛΙΤ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ Ή ΖΑΝΤΑΡ: Μετά το πρωινό η όμορφη διαδρομή μας
συνεχίζεται για να καταλήξουμε το μεσημέρι σε μία σημαντική πόλη και μεγάλο λιμάνι, το ΣΠΛΙΤ.
Εδώ θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να γνωρίσουμε την πόλη που ο Ρωμαίος
αυτοκράτορας ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε σχήμα Ρωμαϊκού Κάστρου. Μία
πόλη που εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι συγκεντρώνει στοιχεία πολλών διαφορετικών πολιτισμών.
Η περιπλάνηση μας στις όμορφες ακτές της Αδριατικής συνεχίζεται, με ένα ακόμη σημαντικό
σταθμό, την πόλη ΣΙΜΠΕΝΙΚ, στάση, επίσκεψη. Νωρίς το βράδυ, θα τακτοποιηθούμε σε
ξενοδοχείο στην περιοχή του ΣΙΜΠΕΝΙΚ ή του ΖΑΝΤΑΡ, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ: Πρωινό, σύντομη γνωριμία με την
πόλη του ΖΑΝΤΑΡ και αναχώρηση για την περιοχή των λιμνών ΠΛΙΒΙΤΣΕ. Ένα τεράστιο εθνικό
πάρκο με μία σειρά λιμνών που συνδέονται με μικρούς ή μεγαλύτερους καταρράκτες, είναι ένα
θέαμα μοναδικό, μαγικές εικόνες που θα "πάρουμε μαζί μας" στο δρόμο προς το ΖΑΓΚΡΕΜΠ. Νωρίς
το βράδυ θα καταλήξουμε στην πόλη του ΖΑΓΚΡΕΜΠ και θα έχουμε λίγο χρόνο για σύντομη
γνωριμία - περιήγηση με την πρωτεύουσα της ΚΡΟΑΤΙΑΣ, με την πλατεία του Αγίου Μάρκου με το

θυρεό της χώρας, το Δημαρχείο με την πέτρινη ασπίδα, τη λεωφόρο του Κύριλλου και Μεθόδιου,
κ.α. τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Σλοβενίας, τη ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ. 'Αφιξη, περιήγηση - γνωριμία με την πόλη που πήρε το όνομα της από
τον ποταμό ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΙΤΣΑ και σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, στην περιοχή πρώτοι
εμφανίστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες, όταν ο ΙΑΣΩΝ και Αργοναύτες έμειναν ένα χειμώνα εκεί μαζί με
το χρυσόμαλλο δέρας, που είχαν αρπάξει από τη Μαύρη θάλασσα και το μετέφεραν με την Αργώ,
μέσω του Δούναβη, του Σάββα και του Λουμπλιάνιτσα. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα
δρομάκια της παλιάς πόλης, μέχρι την τριπλή γέφυρα TROMOSTOVJE, όπου θα αντικρίσουμε το
φρούριο του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και θα καταλήξουμε στην πλατεία Πρέσερν. Επιστροφή στο
ΖΑΓΚΡΕΜΠ νωρίς το απόγευμα, για να ολοκληρώσουμε τη γνωριμία με την πόλη και τα αξιοθέατα.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ: Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη του ΝΙΣ.
Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή μας η πρωτεύουσα της Σερβίας το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, όπου θα έχουμε
μικρή στάση γνωριμίας. Το βράδυ καταλήγουμε στην περιοχή του ΝΙΣ για δείπνο και
διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το
βράδυ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις

Δίκλινο Μονόκλινο

17/3

395€

560€

6 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6

425€

590€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup - 4*.
Ημιδιατροφή (7 πρωινά, 7 δείπνα).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο
δωμάτιο με δύο ενήλικες.

Terzis travel
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A/A: 23 Βουκουρέστι - Καρπάθια, 6 ημέρες
Early Booking έως 15/3!Αναχωρήσεις 17/3, 5 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6.
ΣΟΦΙΑ - ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΝΑΪΑ - ΦΡΟΥΡΙΟ ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΩΒ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ: Αναχώρηση στις 6.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και
της Λάρισας και συνεχίζουμε μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ - έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων - για τη ΣΟΦΙΑ, άφιξη το βράδυ,
δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΣΟΦΙΑ - ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ - BOYKOYΡEΣTI: Πρωινό, σύντομη περιήγηση στη Βουλγαρική
πρωτεύουσα και αναχώρηση για ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή μας, το VELIKO TARNOVO, μια
πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γιάντρα, γνωστή ως πρωτεύουσας της δεύτερης βουλγάρικης αυτοκρατορίας
που συχνά αναφέρεται ως "η πόλη των τσάρων". Μέχρι το 1965 το όνομα της πόλης ήταν Τάρνοβο και μέχρι σήμερα
συνεχίζεται να χρησιμοποιείται η ονομασία αυτή. Με ενδιάμεση στάση, θα τακτοποιηθούμε νωρίς το βράδυ στο
ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας της πόλης από το παλάτι της
'Ανοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου, όπου κυριαρχεί η χλιδή και η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε
με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον
Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο Μέγαρο μουσικής της χώρας, τα
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτήν του Παρισιού, το
Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και τη
στρατιωτική Ακαδημία. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ: Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική περιοχή των Καρπαθίων. Πρώτος
σταθμός τα ΣΙΝΑΪΑ, για να δούμε το παλάτι ΠΕΛΕΣ, τη θερινή κατοικία του βασιλιά ΚΑΡΟΛΟΥ και το ορθόδοξο
μοναστήρι του ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ. Ακολουθεί επίσκεψη στο φρούριο ΜΠΡΑΝ (ΠΥΡΓΟΣ του ΔΡΑΚΟΥΛΑ ), ενώ αμέσως
μετά θα γνωρίσουμε τη μεσαιωνική πόλη ΜΠΡΑΣΩΒ (18ου αιώνα) με τη Μαύρη εκκλησία. Επιστροφή το βράδυ στο
ξενοδοχείο μας στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ: Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη του ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Συνεχίζουμε για
να προσπεράσουμε τη Βουλγαρική πρωτεύουσα και να καταλήξουμε το βράδυ στο ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ, για δείπνο και
διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για σύντομη γνωριμία με την όμορφη
λουτρόπολη. Με το εντυπωσιακό δέντρο στην κεντρική πλατεία 500 ετών, δίπλα στο αρχαίο μαρμάρινο σιντριβάνι.
Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη το βράδυ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις
17/3
5 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6

Δίκλινο Μονόκλινο
325€
295€*
315€

440€
430€

*Η τιμή αφορά κρατήσεις με προκαταβολή έως 15/3
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup. - 4*.
Ημιδιατροφή (5 πρωινά & 5 δείπνα).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός – συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο ενήλικες.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A 24: Βουλγαρία - Ρουμανία - Μαύρη Θάλασσα, 7 ημέρες
Αναχωρήσεις 10/3, 5 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6.

ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ: Αναχώρηση στις 6.30 π.μ. για ΣΟΦΙΑ μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, με
ενδιάμεσες στάσεις. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΣΟΦΙΑ - ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ - BOYKOYΡEΣTI: Πρωινό, σύντομη περιήγηση στη
Βουλγαρική πρωτεύουσα και αναχώρηση για ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή
μας, το VELIKO TARNOVO, μια πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γιάντρα, γνωστή ως η
παλαιά πρωτεύουσα της δεύτερης βουλγάρικης αυτοκρατορίας και συχνά αναφέρεται ως "η πόλη
των τσάρων". Μέχρι το 1965 το όνομα της πόλης ήταν Τάρνοβο και μέχρι σήμερα συνεχίζεται να
χρησιμοποιείται η ονομασία αυτή. Με ενδιάμεση στάση, θα τακτοποιηθούμε το βράδυ στο
ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης από το
παλάτι της 'Ανοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου, όπου κυριαρχεί η χλιδή και
η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του,
καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε
μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα
θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο Μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της
βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισιού, το
Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του
Πυροσβέστη και τη στρατιωτική Ακαδημία. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ: Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική περιοχή των
Καρπαθίων. Πρώτος σταθμός τα ΣΙΝΑΪΑ, για να δούμε το παλάτι ΠΕΛΕΣ, τη θερινή κατοικία του
βασιλιά ΚΑΡΟΛΟΥ και το ορθόδοξο μοναστήρι του ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ. Ακολουθεί επίσκεψη στο
φρούριο ΜΠΡΑΝ (ΠΥΡΓΟΣ του ΔΡΑΚΟΥΛΑ), ενώ αμέσως μετά θα γνωρίσουμε τη μεσαιωνική πόλη
ΜΠΡΑΣΩΒ (18ου αιώνα) με τη Μαύρη εκκλησία. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στο
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ - ΒΑΡΝΑ: Μετά το πρωινό ξεκινάμε για τα όμορφα
τοπία στις ακτές της Μαύρης θάλασσας. Η πόλη της ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΣ με το μεγάλο λιμάνι 'μας
φιλοξενεί' για μια σύντομη γνωριμία - περιήγηση. Η διαδρομή μας συνεχίζεται νότια κατά μήκος
των ακτών της Μαύρης θάλασσας, για να καταλήξουμε στην πόλη της ΒΑΡΝΑΣ νωρίς το απόγευμα
και να αρχίσουμε αμέσως τη γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την πλατεία της 9ηςΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,
το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, την ΟΠΕΡΑ, την ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ κ.α. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΝΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΜΠΑΝΣΚΟ Ή ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ: Πρωινό και αναχώρηση
για ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ, η διαδρομή μας συνεχίζεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας,
απολαμβάνοντας τα πανέμορφα τοπία και μας οδηγεί στην "καρδιά της Βουλγαρίας", στις γραφικές
πλαγιές του Αίνου και του βουνού Σρέντνα. Μέσω ΣΛΙΒΕΝ, φθάνουμε στη ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ, τη
δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Βουλγαρίας. Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ, οι ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ ΝΤΖΟΥΜΑΓΙΑ και
ΙΜΑΡΕΤ, το ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ και το σπίτι - μουσείο ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ, είναι τα

πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Το βράδυ θα καταλήξουμε στο ΜΠΑΝΣΚΟ ή το ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ,
για δείπνο και διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ: Πρωινό, σύντομη γνωριμία με την όμορφη λουτρόπολη του
ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ, που είναι χτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς τον ΜΠΑΝΣΚΑ και ΜΠΡΙΣΤΙΤΖΑ, και
έχει πάρει το όνομα της από το Βούλγαρο επαναστάτη ΓΙΑΝ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ, με την εντυπωσιακή
κεντρική πλατεία, με το πανύψηλο δένδρο, δίπλα στο αρχαίο μαρμάρινο σιντριβάνι. Αναχώρηση για
ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις

Δίκλινο Μονόκλινο

10/3

385€

520€

5 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6

365€

490€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* - 4*.
6 πρωινά.
6 δείπνα.
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο
δωμάτιο με δύο ενήλικες.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 25 Πανόραμα Ρουμανίας-Μολδαβίας, 10 ημέρες
Αναχωρήσεις 5 & 28/4, 25/5, 16 & 22/6.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΠΙΚΑΖ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΣΑΛΙΝΑ ΤΟΥΡΝΤΑ
ΣΟΦΙΑ - ΣΙΝΑΪΑ - ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΑΝ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΜΠΡΑΣΟΒ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΠΙΚΑΖ - ΓΚΟΥΡΑ
ΧΟΜΟΡΟΥΛΟΥΙ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ & ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ - ΚΛΟΥΖ
ΝΑΠΟΚΑ - ΣΙΜΠΙΟΥ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ: Αναχώρηση στις 6.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ενδιάμεσες στάσεις στην περιοχή
της ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ και η διαδρομή μας συνεχίζεται για ΣΟΦΙΑ μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, έλεγχος
ταξιδιωτικών εγγράφων, άφιξη το βράδυ, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΣΟΦΙΑ - ΣΙΝΑΪΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΡΟΥΜΑΝΙΑ και την πόλη ΣΙΝΑΪΑ. Με
ενδιάμεσες στάσεις θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας με την πόλη.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΣΙΝΑΪΑ - ΠΕΛΕΣ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΦΡΟΥΡΙΟ ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΩΒ: Μετά το πρωινό
επίσκεψη στο παλάτι ΠΕΛΕΣ, τη θερινή κατοικία του βασιλιά ΚΑΡΟΛΟΥ και το ορθόδοξο μοναστήρι του
ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ, συνεχίζουμε για το φρούριο ΜΠΡΑΝ (ΠΥΡΓΟΣ του ΔΡΑΚΟΥΛΑ). Αμέσως μετά θα
γνωρίσουμε τη μεσαιωνική πόλη ΜΠΡΑΣΩΒ (18ου αιώνα) με τη Μαύρη εκκλησία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΜΠΙΚΑΖ - ΓΚΟΥΡΑ ΧΟΜΟΡΟΥΛΟΥΙ: Πρωινό και μια υπέροχη
μέρα, με μοναδικά τοπία ξεκινάει. Η διαδρομή μας συνεχίζεται κατά μήκος της λίμνης Μπικάζ και του
περίφημου ομώνυμου φαραγγιού. Η κόκκινη λίμνη με τα όρθια δέντρα σχηματίστηκε από το γκρέμισμα του
βουνού, που έφραξε τη ροή των υδάτων του ποταμού Μπικάζ (1836). Η Γκούρα Χομορουλούι, τελικός μας
προορισμός, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ - ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ: Πρωινό και επισκέψεις στα
πιο αντιπροσωπευτικά ζωγραφισμένα μοναστήρια της ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ, που κρύβουν το καθένα τη δική τους
ιστορία. Θα επισκεφθούμε τα μοναστήρια, SUCEVITA, MOLDOVITA, VORONET. Ξεκινάμε με το μοναστήρι
της Σουτσεβίτα, που ιδρύθηκε ανάμεσα στο 1581-84 από το μητροπολίτη Movita. Τεράστιοι τοίχοι
περιβάλλουν την εκκλησία και το «σημείο που κρέμεται η καμπάνα». Οι αξιοσημείωτες τοιχογραφίες του,
αποκαλύπτουν την εξέλιξη της ζωγραφικής στη Μολδαβία. Στο Μολντοβίτα φυλάσσεται το βραβείο "XΡΥΣΟ
ΜΗΛΟ", που το 1975 απενεμήθη από τη FIJET (διεθνής Ομοσπονδία συγγραφέων και δημοσιογράφων
τουρισμού). Όλα τα μοναστήρια αυτά προστατεύονται από την UNESCO. Τελειώνουμε τις επισκέψεις των
μοναστηριών με την επίσκεψη μας στο μοναστήρι Βορονέτ, ίδρυμα του Μεγάλου Στεφάνου, που είναι πολύ
γνωστό τόσο για τις εσωτερικές, όσο και τις εξωτερικές τοιχογραφίες του. Οι τελευταίες
πραγματοποιήθηκαν από το ζωγράφο Μάρκου. Το γνωστό μπλε του Βορονέτ από την «Τελευταία κρίση»
είναι μοναδικό ανάμεσα σε αναπαραστάσεις πολλών εκκλησιών της Μολδαβίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΓΚΟΥΡΑ ΧΟΜΟΡΟΥΛΟΥΙ - KΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ (SALINA TURDA): Πρωινό και αναχώρηση
μέσω ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ για Κλούζ Ναπόκα, που είναι ένα από τα κυριότερα βιομηχανικά, επιστημονικά και
πολιτιστικά κέντρα της Ρουμανίας. Βρίσκεται στην Τρανσυλβανία της οποίας και αποτελεί παραδοσιακή
πρωτεύουσα. Θα προσπεράσουμε ωστόσο την ΚΛΟΥΖ, για να επισκεφθούμε το μεγαλύτερο Μουσείο αλατωρυχείο στον κόσμο, το Salina Turda, που έχει γίνει γνωστό από τους αρχαίους χρόνους, αλλά τέθηκε
σε λειτουργία για υπόγειες εργασίες, κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περιόδου. Το περίφημο αλατωρυχείο
της Turda, ανακαινίστηκε και μετετράπη σε δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο αποτελώντας πλέον ένα από τα
πιο αξιόλογα αξιοθέατα της Ρουμανίας. Σήμερα, οι επισκέπτες του παλιού αλατωρυχείου καλούνται να
κατέβουν σχεδόν 120 μέτρα μέσα στη Γη, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του αλλά και
να διασκεδάσουν ανεβαίνοντας στο καρουζέλ ή κάνοντας βαρκάδα που σε ξεναγεί στο υπόγειο ορυχείο και
τους εντυπωσιακούς σταλαγμίτες. Εκτός από το σημαντικό βάθος που καθιστά το αλατωρυχείο ως το

βαθύτερο μουσείο του κόσμου, η Salina Turda της Ρουμανίας περιλαμβάνει επίσης ειδικά μηχανήματα
εξόρυξης, φωτογραφίες, ιστορίες και φωτισμό που εντυπωσιάζει. Το μουσείο έχει μεταμορφωθεί σε ένα
εκπληκτικό τουριστικό προορισμό. Κάποιες παλιές γραμμές με τις οποίες μεταφέρονταν με βαγόνια το χώμα
και το αλάτι έξω από τις σπηλιές, εξακολουθούν να υπάρχουν έως σήμερα. Το εσωτερικό διατηρεί μια
σταθερή θερμοκρασία 12 βαθμών Κελσίου και υγρασία 80%, με σχεδόν απόλυτη απουσία βακτηρίων,
καθιστώντας έτσι το μοναδικό μικροκλίμα ελκυστικό προορισμό για όσους πάσχουν από αλλεργικές νόσους
του αναπνευστικού. Επιστροφή στην ΚΛΟΥΖ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος,
διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, KΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ - ΣΙΜΠΙΟΥ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη
Ρουμανική πρωτεύουσα, με ενδιάμεσο σταθμό το ΣΙΜΠΙΟΥ, μια από τις γραφικότερες πόλεις της Ρουμανίας,
που διατηρεί αναλλοίωτα τα μεσαιωνικά της στοιχεία και διαθέτει το πολύ αξιόλογο υπαίθριο Εθνογραφικό
Μουσείο ΑSTRA. Με ενδιάμεση στάση, θα τακτοποιηθούμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
για δείπνο και διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας της πόλης από το
παλάτι της 'Ανοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου, όπου κυριαρχεί η χλιδή και η
πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς και το
παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο
του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το
πιο φημισμένο Μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του
θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισιού, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία
που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και τη στρατιωτική Ακαδημία. Ακολουθεί χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο, διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ: Πρωινό και αναχώρηση μέσω ΡΟΥΣ - ΠΛΕΒΕΝ, με στάσεις
καθοδόν, για τη λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. 'Αφιξη νωρίς το βράδυ, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρωινό ολοκληρώνουμε τη γνωριμία με την πόλη και την
αγορά της και αναχωρούμε για ΑΘΗΝΑ, από τη γνωστή πλέον διαδρομή, μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ. Με ενδιάμεσες
στάσεις στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ και της ΛΑΜΙΑΣ, φθάνουμε το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις
5 & 28/4, 25/5, 16 & 22/6

Δίκλινο Μονόκλινο
565€

780€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup - 4*.
9 πρωινά.
9 δείπνα.
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με
δύο ενήλικες.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 26 Στη μαγεία του Ρήνου & του Μέλανα Δρυμού, 9 ημέρες
Αναχωρήσεις 17/3, 4/4, 26/5, 23/6.

ΦΡΑΓΚΟΝΙΑ - ΑΛΣΑΤΙΑ - ΡΗΝΑΝΙΑ
ΜΑΝΧΑΪΜ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΣΤΑΝΤΖΑΣ - ΛΙΝΤΑΟΥ - ΤΙΤΙΖΕΕ - ΡΗΝΟΣ - ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ
- ΡΟΤΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Τακτοποίηση
στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - TYΡΟΛΟ: 'Αφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για το ΤΥΡΟΛΟ.
Περνώντας από τις περιοχές Μάρκε, Αιμίλια Ρομάνια και διασχίζοντας τις 'Αλπεις της Βόρειας Ιταλίας, θα
καταλήξουμε στην ευρύτερη περιοχή του ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ, της πρωτεύουσας του Τυρόλο, για διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΖΑΝΚΤ ΑΝΤΟΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΣΤΑΝΤΖΑΣ - ΛΙΝΤΑΟΥ - ΜΕΛΑΝΑΣ
ΔΡΥΜΟΣ - ΤΙΤΙΖΕΕ - ΜΑΝΧΑΪΜ: Μετά το πρωινό θα έχουμε σύντομη γνωριμία με την πόλη του
ποταμού ΙΝΝ, πριν αναχωρήσουμε για τις μαγευτικές περιοχές του ΤΥΡΟΛΟ και του ΦΟΡΑΛΜΠΕΡΓΚ, όπου
μέσω του τούνελ ΖΑΝΚΤ ΑΝΤΟΝ θα συνεχίσουμε για τη ΛΙΜΝΗ της ΚΩΣΤΑΝΤΖΑΣ. 'Αφιξη στο παραλίμνιο
ΛΙΝΤΑΟΥ για να γνωρίσουμε το γραφικό λιμάνι με το Λιοντάρι και το Φάρο. Χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους, απολαμβάνοντας τον καφέ μας με θέα τη λίμνη. Επόμενος μας σταθμός το ΤΙΤΙΖΕΕ, στην
καρδιά του Μέλανα Δρυμού (Μαύρο Δάσος). Προαιρετική βόλτα με πλοιάριο στη μικρή λίμνη και ελεύθερος
χρόνος για περιπάτους και αγορές αναμνηστικών. Το βράδυ μέσω ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΑΡΛΖΡΟΥΗΣ, θα
καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας στο ΜΑΝΧΑΪΜ, πόλη στην συμβολή των ποταμών Ρήνου και Νέκαρ.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΝΧΑΪΜ - ΒΑΥΑΡΙΑ - ΡΟΤΤΕΝΠΜΟΥΡΓΚ - ΦΡΑΓΚΟΝΙΑ: Μια ακόμη συναρπαστική
ημέρα ξεκινά μετά το πρωινό μας, με την εκδρομή μας στο Μεσαιωνικό ΡΟΤΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ, στο κρατίδιο της
Βαυαρίας στην περιοχής της Φραγκονίας. Εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα Μεσαιωνικά τείχη, την
εκκλησία του Νοσοκομείου, το Δημαρχείο, την αίθουσα που στέγαζε το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Καθεδρικό
ναό του Αγίου Ιακώβου καθώς και την έκθεση Χριστουγεννιάτικων στολιδιών και το Μουσείο. Χρόνος
ελεύθερος, επιστροφή στο ΜΑΝΧΑΪΜ, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΝΧΑΪΜ - ΜΠΙΝΓΚΕΝ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΡΗΝΟΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ: Πρωινό
και αναχώρηση για την περιοχή του Ρήνου, μια από τις πιο όμορφες της Γερμανίας, πλάι στον ποταμό με τα
επιβλητικά κάστρα, τους αμπελώνες και τα γραφικά χωριουδάκια. 'Αφιξη στο ΖΑΝΚΤ ΓΚΟΡ με τον επιβλητικό
βράχο Λόρελαι. Προαιρετική κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο, άφιξη στην πόλη ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ στη συμβολή των
ποταμών Ρήνου και Νέκαρ, για να δούμε το επιβλητικό μνημείο του Βίλχεμ Κάιζερ, σύμβολο της Γερμανικής
Ενότητας. Επιστροφή στο Μάνχαιμ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΝΧΑΪΜ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ: Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τη ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ,
από τις λίγες πόλεις που γλύτωσαν από τους βομβαρδισμούς του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πλάι στον
ποταμό Νέκαρ με το κάστρο, την παλιά έδρα των Παλατίνων, με τα επιβλητικά κωδωνοστάσια των
εκκλησιών και τις στέγες των σπιτιών της πόλης στην περιοχή των καλλιτεχνών. Θα γνωρίσουμε το ιστορικό
κέντρο με τον Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο αλλά και το παλαιότερο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας.
Επιστροφή το μεσημέρι στο ΜΑΝΧΑΪΜ και γνωριμία με το κέντρο της πόλης. Θα δούμε το ΒΑΣΣΕΡ ΤΟΥΡΜ,
σύμβολο της πόλης και το λιμάνι του Ρήνου, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια λιμάνια της χώρας. Χρόνος
ελεύθερος στα πολυκαταστήματα της πόλης. Δείπνο, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΝΧΑΪΜ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ: Πρωινό και η περιοχή της Αλσατίας
και την πόλη του ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ, ο επόμενος σταθμός μας. Μικρή στάση - επίσκεψη στα Κυβερνητικά
κτίρια, την παλιά πόλη με τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό ΝΟΤΡ ΝΤΑΜ και συνεχίζουμε μέσω ΚΟΛΜΑΡ και
ΜΥΛΟΥΖ, το μαγευτικό ταξίδι μας προς τα Ελβετικά Καντόνια. 'Αφιξη στην πανέμορφη ΛΟΥΚΕΡΝΗ, με τη
χαρακτηριστική ξύλινη γέφυρα. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας και αγορές αναμνηστικών.
Κατόπιν μέσω του τούνελ του Αγίου Γκοτάρδου, προσπερνώντας το ΛΟΥΓΚΑΝΟ, φθάνουμε στο ξενοδοχείο
μας στην περιοχή του ΜΙΛΑΝΟΥ, δείπνο, διανυκτέρευση.

8Η ΗΜΕΡΑ, ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ: Νωρίς το πρωί μέσω ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ φθάνουμε στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ.
Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση
στάση.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο
17/3

645€

850€

4/4, 26/5, 23/6

635€

840€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, εκτός της 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (6 πρωινά & 5 δείπνα).
Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ καμπίνες με W.C. (ΑΒ4).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:



Είναι δυνατόν η διανυκτέρευση της 2ης ημέρας να γίνει και στην περιοχή της Βερόνας.
Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο
ενήλικες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.

Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
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A/A 27: Οδοιπορικό στην Ορθόδοξη Σερβία, 6 ημέρες
Αναχωρήσεις 24/3, 5 & 28/4, 26/5, 23/6.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ

ΝΙΣ - ΚΡΑΛΙΕΒΟ - ΜΟΝΗ ΖΙΤΣΑ - ΤΟΠΟΛΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ - ΜΟΝΗ ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ & ΧΟΠΟΒΟ - ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΜΟΝΗ ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ

1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ: Αναχώρηση στις 6.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ. Ημίωρη στάση στην περιοχή
της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσω ΛΑΡΙΣΑΣ, γεύμα προαιρετικά, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για το
συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και η διαδρομή μας έξω από
τα Σκόπια μας οδηγεί στην περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΚΡΑΛΙΕΒΟ - MONH ZICA - ΤΟΠΟΛΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: Πρωινό και σύντομη
περιήγηση στην τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Σερβίας. Αμέσως μετά αναχώρηση για την περιοχή
του Κράλιεβο και τη Μονή Zica. Το Μοναστήρι Zica, χτίστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα και
βρίσκεται στην είσοδο του φαραγγιού Ιμπάρ στην κεντρική Σερβία. Ήταν η πρώτη έδρα της
Αρχιεπισκοπής της Σερβίας. Η Μονή ιδρύθηκε από το Βασιλιά Stefan Prvovencani και χτίστηκε στις
αρχές του 13ου αιώνα και έχρισε τον 'Αγιο Σάββα ως τον πρώτο Πατριάρχη της Σερβικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας το 1219. Το Μοναστήρι υπέστη πολλές καταστροφές κατά τη διάρκεια των
χρόνων γι' αυτό και έγιναν πολλαπλές ανακαινίσεις μέχρι τη σημερινή του μορφή. Λίγο αργότερα
θα έχουμε στάση γνωριμίας με το ΚΡΑΛΙΕΒΟ, πριν συνεχίσουμε για την ιστορική πόλη Τopola,
χτισμένη στην καρδιά των μεγάλων σέρβικων αμπελώνων, όπου εδώ εκλέχθηκε και ο αρχηγός της
πρώτης Σερβικής επανάστασης ο Εθνικός ήρωας της χώρας, Καραγεώργης Σερβίας. Στο λόφο
OPLENAC με τη μοναδική θέα στην περιοχή, θα επισκεφθούμε την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
και το Μαυσωλείο της Σέρβικης Βασιλικής Οικογένειας. Νωρίς το βράδυ θα καταλήξουμε στην
πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι, για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση στην
πόλη του Βελιγραδίου, από το περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν, σήμα κατατεθέν της πόλης,
χτισμένο πάνω ακριβώς από τη συμβολή των ποταμών Σάβα και Δούναβη, με τη μοναδική θέα
προς το Νέο Βελιγράδι και το Ζέμουν. Θα περπατήσουμε προς τη Μητρόπολη του Βελιγραδίου
περνώντας από το τέρμα της οδού Κνέζ Μιχαήλοβα, αγαπημένο πεζόδρομο ντόπιων και επισκεπτών
με εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αι. που τώρα στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά μαγαζιά αλλά και
κομψά καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε προς το νέο Βελιγράδι αφού περάσουμε τη γέφυρα
Μπράνκο στον ποταμό Σάββα που χωρίζει το παλιό με το νέο Βελιγράδι, θα δούμε το μοντέρνο
Βελιγράδι και θα επιστρέψουμε περνώντας από τη νέα γέφυρα 'Αντα, για να γνωρίσουμε ένα από
τα πολλά γνωστά πάρκα του Βελιγραδίου, το Τόπσιντερ. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε προς τις
αριστοκρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να επισκεφτούμε το "σπίτι των λουλουδιών", το
μαυσωλείο του Τίτο και θα συνεχίσουμε για να φθάσουμε στο Ναό του Αγίου Σάββα, μία από τις
μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες στο κόσμο. Η περιήγηση μας τελειώνει με τη γνωστή πλατεία
Σλάβια, για να δούμε τα βομβαρδισμένα κτίρια από τον τελευταίο πόλεμο, το κτίριο της
Κυβέρνησης, τη Βουλή, το Δημαρχείο και την Πλατεία της Δημοκρατίας. Ακολουθεί χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους ή προαιρετικά μια ΜΙΝΙ κρουαζιέρα στο Δούναβη (καιρού επιτρέποντος).

Δείπνο και η περιοχή ΣΚΑΝΤΑΡΛΙΑ, αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση για τη βραδινή σας
διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΣΡΕΜΣΚΙ
ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ: Πρωινό κα μια πολύ όμορφη εκδρομή στην πεδιάδα της Βοϊβοντίνα και τον Εθνικό
δρυμό Φρούσκα Γκόρα ξεκινά. Η χαμηλή οροσειρά, μήκους 80 χλμ., της Φρούσκα Γκόρα, η οποία
αναπτύσσεται σε παράλληλη διάταξη με το ρου του Δούναβη, αποτελεί τη μοναδική φυσική
«παρένθεση» στην ατελείωτη πεδιάδα της επαρχίας Βοϊβοντίνας. Το βουνό φτάνει στο ψηλότερο
σημείο του μόλις τα 539 μέτρα. Φιδίσιες διαδρομές, ανάμεσα σε δασωμένους λόφους με
οργιαστική βλάστηση, πολύτιμη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, οινοποιεία, ήρεμα χωριουδάκια και
μοναστήρια της περιόδου 15ου - 18ου αιώνα, όπως το ΧΟΠΟΒΟ και το ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ, τα οποία και
θα επισκεφθούμε, συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικό. Θα γνωρίσουμε τη μικρή πόλη Σρέμσκι
Καρλόβσκι, με το Πατριαρχείο, τη Σέρβικη Ορθόδοξη εκκλησία, το Νομαρχιακό Μουσείο και
συνεχίζουμε για το Νόβισαντ, όπου το κέντρο του κοσμούν ιστορικά κτίρια διαφόρων
αρχιτεκτονικών ρυθμών. Παραμονή - επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή νωρίς το βράδυ
στο Βελιγράδι για δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΜΟΝΗ ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μετά το πρωινό θα
επισκεφθούμε την κοιλάδα του Μοράβα με τα καστρομοναστήρια, ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ και ΡΑΒΑΝΙΤΣΑ.
Χτισμένα στα τέλη του 14ου αιώνα αρχές 15ου αιώνα, περιβάλλονται από εντυπωσιακά τείχη και
αποτελούν την κορυφαία έκφραση της Σχολής Μοράβα, αλλά και της Βυζαντινής τέχνης στη
Σερβία. Ολοκληρώνουμε την επίσκεψη στη Μονή Μανασίγια και συνεχίζουμε για την περιοχή της
Θεσσαλονίκη όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρωινό σύντομη επίσκεψη - περιήγηση της
πόλης και αναχώρηση για Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις στην περιοχή της Λάρισας και της Λαμίας,
άφιξη νωρίς το βράδυ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις

Δίκλινο Μονόκλινο

24/3

315€

430€

5 & 28/4, 26/5, 23/6

285€

400€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:







Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν.
Διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*plus - 4*.
Ημιδιατροφή (5 πρωινά και 5 δείπνα).
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο
δωμάτιο με δύο ενήλικες.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 28 Αυστριακό και Βαυαρικό Πανόραμα, 8 ημέρες
Αναχωρήσεις 24/3, 4/4, 26/5, 23/6.

ΒΕΡΟΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ - ΟΜΠΕΡ ΑΜΕΡΚΑΟΥ - ΝΟΪΣΒΑΝΣΤΑΪΝ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
- ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΠΛΟΙΟ): Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ με
ενδιάμεση στάση, άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΚΟΝΑ, διανυκτέρευση εν
πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΡΟΝΑ: 'Αφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για τη
βόρειο Ιταλία και την πόλη της ΒΕΡΟΝΑΣ. Με ενδιάμεση στάση θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΡΟΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ: Πρωινό, σύντομη περιήγηση στην πόλη του ΡΩΜΑΙΟΥ και της
ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ και αναχώρηση για ΜΟΝΑΧΟ. 'Αφιξη στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας και αγορές στους εμπορικούς δρόμους. Ακολουθεί δείπνο,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΟΝΑΧΟ - ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΟΜΠΕΡ ΑΜΕΡΚΑΟΥ: Πρωινό και ξεκινά μια
ξεχωριστή και πανέμορφη διαδρομή για το ΟΜΠΕΡ ΑΜΕΡΚΑΟΥ, πόλη γνωστή από το «ΘΕΑΤΡΟ
των ΠΑΘΩΝ του ΧΡΙΣΤΟΥ», επίσκεψη και συνεχίζουμε για το μεγαλειώδες κάστρο του
ΝΟΪΣΒΑΝΣΤΑΪΝ, ένα σπάνιο αξιοθέατο που δεσπόζει σε ένα τοπίο μοναδικό. Η περιπλάνηση μας
στη φύση συνεχίζεται μέχρι το απόγευμα που θα επιστρέψουμε στο ΜΟΝΑΧΟ, για να
ολοκληρώσουμε τη γνωριμία με την πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΜΟΝΑΧΟ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ: Πρωινό και αναχώρηση για την
πόλη του ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ. Πρωτεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα του
ΜΟΤΣΑΡΤ, μια πόλη με ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία. Θα δούμε ορισμένα από τα σημαντικότερα
αξιοθέατα, όπως το «σπίτι - μουσείο του Μότσαρτ», το παλάτι ΜΙΡΑΜΠΕΛ, την εκκλησία του
ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και τέλος το περίφημο ΝΤΟΜ, τον καθεδρικό ναό της πόλης. Το απόγευμα
καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας στο ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ, τακτοποίηση, χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ: Πρωινό σύντομη γνωριμία - περιήγηση στην πόλη του
ποταμού ΙΝΝ. Ξεκινάμε από την κεντρική λεωφόρο της ΜΑΡΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ, για να ακολουθήσει το
Δημαρχείο, το κτίριο της ΧΡΥΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ και ο καθεδρικό ναός της πόλης. Αμέσως μετά
αναχώρηση για ΒΕΝΕΤΙΑ. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο δείπνο και επίσκεψη στη "Βασίλισσα
της Αδριατικής". Με βαπορέτο (έξοδα ατομικά) φθάνουμε στη ΒΕΝΕΤΙΑ, με την περίφημη
ΠΛΑΤΕΙΑ του ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, τον ΠΥΡΓΟ των ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ, το ΠΑΛΑΤΙ των ΔΟΓΗΔΩΝ, κ.α.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ: Μετά το πρωινό ξεκινάμε για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ, μέσω
ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ, με ενδιάμεση στάση στη διαδρομή. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ,
διανυκτέρευση εν πλω.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: Το μεσημέρι φθάνουμε στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρείς περίπου
ώρες αργότερα στην ΑΘΗΝΑ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο
24/3

625€

820€

4/4, 26/5, 23/6

595€

780€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Eκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (5 πρωινά & 5 δείπνα).
Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο
δωμάτιο με δύο ενήλικες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το
πρόγραμμα, εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.

Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€
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A/A 29: Φιλιππούπολη - Ανατολική Ρωμυλία,7 ημέρες
Αναχωρήσεις 24/3, 5 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6.
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ: Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ για γεύμα προαιρετικά. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ μέσω
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, άφιξη το βράδυ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στον εμπορικό πεζόδρομο της πόλης και συνεχίζουμε
για ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ: Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη
της Βουλγαρίας, τη ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ. Φθάνουμε και αρχίζουμε αμέσως τη γνωριμία με την πόλη, με κυριότερα σημεία
ενδιαφέροντος την ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ, τους ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ ΝΤΖΟΥΜΑΓΙΑ και ΙΜΑΡΕΤ, το ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
και το σπίτι - μουσείο ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΒΑΡΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση από τις πλαγιές του Αίνου και του
βουνού Σρέντνα, για τις όμορφες ακτές της Μαύρης Θάλασσας και την πόλη της ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ, με τις 42 εκκλησίες, τα
τείχη της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (παλαιά Μητρόπολη) και την παλαιά πόλη προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Νωρίς το
βράδυ θα καταλήξουμε στη ΒΑΡΝΑ, όπου μετά το δείπνο θα έχουμε χρόνο για περιπάτους στην πόλη. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ: Πρωινό, σύντομη περιήγηση για να δούμε την πλατεία της
9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, την ΟΠΕΡΑ, την ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ και το ΕΝΥΔΡΕΙΟ. Αμέσως
μετά θα επισκεφθούμε τη ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ, χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο, υπήρξε το Μεσαίωνα κατοικία Ασκητών,
ενώ σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,
χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΒΑΡΝΑ - ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ: Πρωινό και η 'περιπλάνηση' μας στις όμορφες ακτές της
Μαύρης Θάλασσας, συνεχίζεται με κατεύθυνση νότια, όπου θα συναντήσουμε και θα επισκεφθούμε το ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ,
πριν καταλήξουμε στο μεθοριακό σταθμό, που μετά τον απαραίτητο έλεγχο, θα συνεχίσουμε για ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Πρωινό και γνωριμία με την πόλη. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να
περπατήσουμε στην αγορά της πόλης και να δούμε το ΣΕΛΙΜΓΙΕ ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος χτίστηκε με την εντολή του
Σουλτάνου Σελίμ Β' από το διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το διάστημα 1569 - 1575. Ο Σινάν θεωρεί το
έργο αυτό ως το ωραιότερο έργο του. Σήμερα το μνημείο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική
αρχιτεκτονική. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, με το σιδηροδρομικό σταθμό της Γαλλικής εταιρείας, που
στάθμευε το ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για το συνοριακό σταθμό των ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ και από εκεί στον
ακριτικό νομό της Αλεξανδρούπολης, αφού θα επισκεφθούμε το ΣΟΥΦΛΙ, με στάση στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια
πολιτιστική παράδοση και την πόλη της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΘΗΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με επίσκεψη στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. Η
διαδρομή μας συνεχίζεται για ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΑΡΙΣΑ, γεύμα προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε
καφέ της εθνικής οδού, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο









Δίκλινο

Μονόκλινο

365€

490€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 6 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
Ημιδιατροφή (6 πρωινά και 6 δείπνα).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο ενήλικες.
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A/A: 30 Βουκουρέστι-Καρπάθια-Δέλτα Δούναβη, 8 ημέρες
Αναχωρήσεις 17/3, 5 & 28/4, 26/5, 16 & 30/6.
Η

1 ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ: Αναχώρηση στις 6.30 π.μ. για ΣΟΦΙΑ μέσω ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις.
'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΣΟΦΙΑ - ΣΙΝΑΪΑ: Πρωινό, σύντομη περιήγηση στη Βουλγαρική πρωτεύουσα και αναχώρηση για τη
γραφική περιοχή των Καρπαθίων. Με ενδιάμεσες στάσεις θα καταλήξουμε το βράδυ, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΑΡΠΑΘΙΑ/ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΣΩΒ: Πρωινό και επίσκεψη στο παλάτι ΠΕΛΕΣ, τη θερινή κατοικία του
βασιλιά ΚΑΡΟΛΟΥ και το ορθόδοξο μοναστήρι του ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ. Ακολουθεί επίσκεψη στο φρούριο ΜΠΡΑΝ
(ΠΥΡΓΟΣ του ΔΡΑΚΟΥΛΑ), ενώ αμέσως μετά θα γνωρίσουμε τη μεσαιωνική πόλη ΜΠΡΑΣΩΒ (18ου αιώνα) με τη Μαύρη
εκκλησία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΣΙΝΑΪΑ - ΤΟΥΛΤΣΕΑ - ΓΚΑΛΑΤΙ: Πρωινό και αναχώρηση για την κοιλάδα ΔΟΒΡΟΥΤΣΑ και το ΔΕΛΤΑ
του ΔΟΥΝΑΒΗ, στη Μαύρη θάλασσα. Ένας μοναδικός συνδυασμός φύσης και ιστορίας, με το μύθο της Αργοναυτικής
εκστρατείας και το χρυσόμαλλο Δέρας, έρχονται να τονίσουν τον Ελληνισμό στην περιοχή που αναπτύχθηκε και
δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κέντρο εμπορίου και τεχνών. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το μοναδικό
οικοσύστημα της περιοχής. Το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στη μαγευτική περιοχή της πόλης
Γκαλάτι, για δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΓΚΑΛΑΤΙ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ: Πρωινό και γνωριμία με το Γκαλάτι που είναι πόλη και λιμάνι του Δούναβη
στην ανατολική Ρουμανία, έδρα της ομώνυμης περιοχής, στην ιστορική περιοχή της Μολδαβίας, έβδομη μεγαλύτερη
πόλη της Ρουμανίας και μεγάλο οικονομικό κέντρο που βασίζεται στο λιμάνι, τα ναυπηγεία, το εργοστάσιο χάλυβα και
τις εξαγωγές ορυκτών. Το μεσημέρι αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Χώρας, το Βουκουρέστι, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας της πόλης από το παλάτι της
'Ανοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου, όπου κυριαρχεί η χλιδή και η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε
με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον
Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο Μέγαρο μουσικής της χώρας, τα
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισιού, το
Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και τη
στρατιωτική Ακαδημία. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ: Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ της Βουλγαρίας.
Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή μας, το VELIKO TARNOVO, μια πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γιάντρα,
γνωστή ως η παλαιά πρωτεύουσα της δεύτερης βουλγάρικης αυτοκρατορίας και συχνά αναφέρεται ως "η πόλη των
τσάρων". Μέχρι το 1965 το όνομα της πόλης ήταν Τάρνοβο και μέχρι σήμερα συνεχίζεται να χρησιμοποιείται η
ονομασία αυτή. Με ενδιάμεση στάση, θα τακτοποιηθούμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε δείπνο και
διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ: Πρωινό, σύντομη γνωριμία με την όμορφη λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ, που
είναι χτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς τον ΜΠΑΝΣΚΑ και ΜΠΡΙΣΤΙΤΖΑ και έχει πάρει το όνομα της από το Βούλγαρο
επαναστάτη ΓΙΑΝ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ, με την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία, με το πανύψηλο δένδρο, δίπλα στο αρχαίο
μαρμάρινο σιντριβάνι. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο







Δίκλινο

Μονόκλινο

415€

560€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* - 4*.
7 πρωινά κ 7 δείπνα.
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 31 Βουδαπέστη‐Παραδουνάβια χωριά‐Βιέννη, 7 ημέρες
Αναχωρήσεις 17/3, 5 & 28/4, 26/5, 23/6.

1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ: Aναχώρηση στις 6.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της
Λαμίας και της ΛΑΡΙΣΑΣ, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών
εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη ΣΕΡΒΙΑ και την περιοχή ΝΙΣ, για δείπνο και
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: Πρωινό και αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Η διαδρομή μας
έξω από την πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, με ενδιάμεση στάση, μας οδηγεί το
απόγευμα στο "ΠΑΡΙΣΙ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ", την όμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Μετά το πρωινό, περιήγηση - ξενάγηση στο
«Μαργαριτάρι του Δούναβη». Θα αρχίσουμε την ξενάγηση μας από την ΠΕΣΤΗ. Θα ξεκινήσουμε
από την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και θα συνεχίσουμε την περιήγηση
μας με τη λεωφόρο ΑΝΤΡΑΣΣΥ, για να δούμε την Όπερα, το Κοινοβούλιο για να διασχίσουμε στη
συνέχεια μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, τη γέφυρα των Αλυσίδων και να
βρεθούμε στη ΒΟΥΔΑ για να επισκεφθούμε τον ΠΥΡΓΟ των ΨΑΡΑΔΩΝ, τη θαυμαστή εκκλησία του
ΜΑΤΙΑ, όπου στέφονταν οι βασιλιάδες και να απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει
στην πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη
μέση του Δούναβη, ο λόφος του ΓΚΕΛΛΕΡΤ. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που θα ακολουθήσει,
μπορείτε να περπατήσετε στον εμπορικό δρόμο VACI, να δοκιμάσετε τοπικά γλυκίσματα και να
χαλαρώσετε στα φημισμένα καφέ GERBRAEUD & NEW YORK. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση
σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την καμπή
του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, με τα γραφικά
σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά καταστήματα, για να ακολουθήσει το ΒΙΣΣΕΓΚΡΑΝΤ, με το
άλλοτε λαμπρό και φημισμένο Βασιλικό ανάκτορο, που σώζονται μόνο λίγα ερείπια, ενώ η
αναγεννησιακού ρυθμού, επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα παλαιά σχέδια.
Αμέσως μετά θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά, στην πρώτη πρωτεύουσα
της Ουγγαρίας, το ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του
Δούναβη, την Ουγγαρία με τη Σλοβακία, για να περάσουμε στην πόλη ΣΤΟΥΡΟΒΟ της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ.
Επιστροφή στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, προαιρετικά ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ με τουριστικό καραβάκι στο
Δούναβη, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ/ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ: Πρωινό και αναχώρηση για ημερήσια
εκδρομή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη ΒΙΕΝΝΗ. Πολύ νωρίς θα φθάσουμε στην πόλη του
ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία στην περιήγηση μας, να δούμε τα κτίρια της Δακτυλίου
Λεωφόρου (RING), την κρατική ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της
ΤΕΧΝΗΣ, τους ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα, ο γοτθικού ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για να καταλήξουμε στο σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ,
εσωτερική επίσκεψη των σαράντα σπουδαιότερων διαμερισμάτων. Επιστροφή το βράδυ στη
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ για δείπνο, και διανυκτέρευση.

6Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ: Mετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της
γνωστής διαδρομής, με στάση - επίσκεψη στο ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, για την περιοχή της ΝΙΣ. 'Αφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρωινό αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ με προορισμό το συνοριακό
σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την
ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Αναχωρήσεις

Δίκλινο Μονόκλινο

17/3

385€

540€

5 & 28/4, 26/5, 23/6

425€

590€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (ΝΙΣ 3*).
Ημιδιατροφή (6 πρωινά / 1 γεύμα & 5 δείπνα).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο
δωμάτιο με δύο ενήλικες

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 32 Βουδαπέστη‐Πράγα‐Βιέννη‐Βενετία, 10 ημέρες
Αναχωρήσεις 17/3, 5 & 28/4, 25/5, 22/6.

1Η ΗΜΕΡΑ, AΘΗΝΑ - ΝΙΣ: Aναχώρηση στις 6.00 π.μ. από Αθήνα. Hμίωρη στάση στην περιοχή της
ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος
ταξιδιωτικών εγγράφων και η διαδρομή μας έξω από τα Σκόπια, μας οδηγεί στην περιοχή της ΝΙΣ, για
δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Προσπερνώντας την
πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ, το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ φθάνουμε στα σύνορα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και την
πόλη του ΣΕΓΚΕΤ. Το απόγευμα, το "ΠΑΡΙΣΙ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ" η πανέμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ μας καλωσορίζει
και μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα
με καραβάκι στο ΔΟΥΝΑΒΗ, 'απολαμβάνοντας' έτσι τη νυχτερινή όψη της πόλης, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Πρωινό και η ξενάγηση μας ξεκινά από τη ΒΟΥΔΑ και το λόφο
του ΓΚΕΛΕΡΤ και συνεχίζεται με τους ΠΥΡΓΟΥΣ των ΨΑΡΑΔΩΝ, τη θαυμαστή εκκλησία του ΜΑΤΙΑ, όπου
στέφονταν οι βασιλιάδες για να απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και
επιβλητικές γέφυρες και το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη. Λίγο αργότερα
διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, τη γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε
στην ΠΕΣΤΗ και την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και τελειώνουμε με τον
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε να
επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο VACI. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά, διασκέδαση σε
παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ: Μετά το πρωινό αφήνουμε την πρωτεύουσα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και
συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή για την πρωτεύουσα της ΤΣΕΧΙΑΣ, την
ΠΡΑΓΑ. 'Αφιξη στη "Χρυσή πόλη" και πρώτη γνωριμία με την πόλη και τα αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΠΡΑΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ: Πρωινό και αρχίζουμε αμέσως την ξενάγηση της
πόλης, από την ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ με το μεγαλοπρεπή Ναό του ΑΓΙΟΥ ΒΙΤΟ, κατηφορίζουμε στη συνέχεια για
να συναντήσουμε το ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθώς και τη γέφυρα του ΚΑΡΟΛΟΥ και να καταλήξουμε
στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ με το ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ, την οδό ΠΑΡΙΣΙΩΝ και την ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ και τέλος τη
γέφυρα του ΤΣΕΧ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το γραφικό καταπράσινο θέρετρο του ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ με
τις φημισμένες ιαματικές πηγές στην κοιλάδα του ποταμού Τέμπλα. Το 14ο αιώνα ονομάστηκε ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΗ από τον αυτοκράτορα ΚΑΡΟΛΟ τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης
προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής, όπως ο ΤΣΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο ΓΚΑΙΤΕ, ο
ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ο ΜΠΑΧ, ο ΜΑΡΞ κ.α. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια του
χωριού ή να κάνουμε αγορές στα πολυάριθμα μαγαζιά. Επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ, δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΠΡΑΓΑ - (ΔΡΕΣΔΗ): Μετά το πρωινό έχετε να επιλέξετε περιπάτους για να ολοκληρώσετε τη
γνωριμία με την πόλη και την αγορά της, με τα περίφημα κρύσταλλα ΒΟΗΜΙΑΣ, ή προαιρετικά εκδρομή στη
ΔΡΕΣΔΗ, τη «ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ των ΓΕΡΜΑΝΩΝ». Ο ποταμός ΕΛΒΑΣ τη χωρίζει σε δύο τμήματα, την παλαιά και
τη νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη σημασία σήμερα μετά τους βομβαρδισμούς του 1945,
αφού μέσα σε μια νύχτα άλλαξε ολόκληρο το σχέδιο της πόλης. Παρόλα αυτά όμως παραμένει πλούσια σε
μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση. Θα δούμε λοιπόν το μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό
συγκρότημα «ZWIMGER», μέρος της πριγκηπικής κατοικίας του 17ου αιώνα, πολυτελές κτίριο σε ρυθμό
ΜΠΑΡΟΚ, σχεδιασμένο από το MATHIAS POPPELMAN. Ακολουθεί επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου, με το
ΘΕΑΤΡΟ της ΟΠΕΡΑΣ και στην ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΥΛΗΣ, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής,
έργο του Ιταλού GAETANO CHIAVERI. Χρόνος ελεύθερος γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ για
δείπνο και διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ: Πρωινό και αναχώρηση για ΒΙΕΝΝΗ. Νωρίς το μεσημέρι φθάνουμε στην
πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το
ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ, ενώ στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING),

την κρατική ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ
και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα και ο
γοτθικού ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο σε
εστιατόριο της πόλης, διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΒΕΝΕΤΙΑ. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο δείπνο και επίσκεψη στη "Βασίλισσα της Αδριατικής". Με βαπορέτο (έξοδα ατομικά) φθάνουμε
στην πόλη για να γνωρίσουμε την περίφημη ΠΛΑΤΕΙΑ του ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, τον ΠΥΡΓΟ του ΡΟΛΟΓΙΟΥ, τη
ΓΕΦΥΡΑ των ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ, το ΠΑΛΑΤΙ των ΔΟΓΗΔΩΝ, κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ, ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ: Μετά το πρωινό ξεκινάμε για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ, μέσω
ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ, με ενδιάμεση στάση. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν
πλω.
10Η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ: Το μεσημέρι φθάνουμε στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρείς περίπου ώρες
αργότερα στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο












Δίκλινο

Μονόκλινο

565€

800€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (3* - 4* στη ΣΕΡΒΙΑ).
Ημιδιατροφή (8 πρωινά, 1 γεύμα ή 7 δείπνα).
Εισιτήρια πλοίου ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΤΡΑ, σε 4ΚΛΙΝΕΣ καμπίνες (ΑΒ4).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο
ενήλικες.
Είναι δυνατόν το πρόγραμμα να εκτελεσθεί και αντίστροφα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καμπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα,
εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω επιβαρύνσεις.
Τιμή ανά άτομο με επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

65€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

85€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

45€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

65€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

35€

Για μία διαδρομή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
Δίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)

35€

Δίκλινη εξωτερική (AS2)

55€

Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)

25€

Τρίκλινη εξωτερική (Α3)

35€

Τετράκλινη εξωτερική (Α4)

20€

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A: 33 & 34 Βουλγαρία, 4 ή 5 ημέρες
Αναχωρήσεις 22 & 24/3, 6 & 28/4, 26/5, 22/6.
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ: Αναχώρηση στις 6.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, περιοχή Λαμίας και Λάρισας μικρές
στάσεις, άφιξη στο συνοριακό σταθμό του ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, περνάμε και συνεχίζουμε για
το ξενοδοχείο μας στο ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Τακτοποίηση, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΜΟΝΗ ΡΙΛΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ: Πρωινό και παραμένουμε για λίγο ακόμη στην πόλη του
ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ για σύντομη γνωριμία με την όμορφη λουτρόπολη. Χτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς τον ΜΠΑΝΣΚΑ και
ΜΠΡΣΤΙΤΖΑ και έχει πάρει το όνομα της από το Βούλγαρο επαναστάτη ΓΙΑΝ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Παρατηρήστε το δέντρο
στην κεντρική πλατεία 500 ετών δίπλα σε ένα αρχαίο μαρμάρινο σιντριβάνι και συνεχίστε με την πολύ ενδιαφέρουσα
αγορά της πόλης. Αμέσως μετά αναχώρηση για το μοναδικό Μοναστήρι και ιστορικό μουσείο της ΡΙΛΛΑ. Επίσκεψη στα
ανεκτίμητα κειμήλια και το Μουσείο του ιστορικού Μοναστηριού. Συνεχίζουμε για ΣΟΦΙΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΣΟΦΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): Πρωινό και γνωριμία με την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. θα δούμε τη Βουλή, το
Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία - σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει
χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός
στρατός ελευθέρωσε τη Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Θα δούμε
ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της
Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με το θεόρατο θόλο της. Λίγο
αργότερα θα επισκεφθούμε το λόφο ΒΙΤΟΣΑ. Γεύμα και ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης ή τη
λεωφόρο Βίτοσα για να απολαύσετε τον καφέ σας. Ξεκούραση, προαιρετική διασκέδαση, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ: Πρόγευμα και εκδρομή στην ιστορική ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ. Πεζή
περιήγηση στην παλαιά πόλη με τα γραφικά δρομάκια και τα παλιά αρχοντικά. Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ, οι ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ
ΝΤΖΟΥΜΑΓΙΑ και ΙΜΑΡΕΤ, το ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ και η
εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης είναι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Γεύμα προαιρετικά, επιστροφή νωρίς
το βράδυ στη ΣΟΦΙΑ, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΣΟΦΙΑ - ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με στάση στο συνοριακό σταθμό του
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ για τον απαραίτητο έλεγχο. Από την γνωστή πλέον διαδρομή παρακάμπτοντας τη συμπρωτεύουσα,
φθάνουμε στην περιοχή της Λάρισας για να γευματίσουμε προαιρετικά, ενώ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ θα γίνει η
τελευταία μας στάση. 'Αφιξη το βράδυ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο












Ημέρες

Αναχωρήσεις

Δίκλινο Μονόκλινο

4

22/3

195€

270€

4

6 & 28/4, 26/5, 22/6

200€

275€

5

24/3, 6 & 28/4, 26/5, 22/6

235€

320€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στη ΣΟΦΙΑ & 3* sup - 4* στο ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ.
Ημιδιατροφή (3 ή 4 πρωϊνά, 2 ή 3 δείπνα & 1 γεύμα).
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Είναι δυνατόν ορισμένες φορές η διανυκτέρευση στο ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ να γίνει την 4η ημέρα και όχι την 1η ημέρα.
Στην 4ήμερη εκδρομή αφαιρείται η διανυκτέρευση και επίσκεψη στο ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ και η επίσκεψη στη ΜΟΝΗ
ΡΙΛΛΑΣ μεταφέρεται την τελευταία ημέρα.
Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο ενήλικες.

Terzis travel
Εθν. Αντιστάσεως 17, Κόρινθος 20131, Τηλ (27410) 80300 & 80350, Fax (27410) 23388,
terzis@otenet.gr www.terzistravel.gr

A/A 35 & 36 Βυζαντινή Οχρίδα, 4 ή 5 ημέρες
Αναχωρήσεις 22 & 24/3, 6 & 28/4, 26/5, 22/6.
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ: Αναχώρηση στις 6.15 π.μ., ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ
και συνεχίζουμε μέσω KATΕΡΙΝΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, με ανάλογες στάσεις για καφέ και
γεύμα. 'Αφιξη στο συνοριακό σταθμό ΝΙΚΗΣ. Διατυπώσεις και συνεχίζουμε μέσω ΜΠΙΤΟΛΑ για να φθάσουμε το
απόγευμα στη γραφική λίμνη της ΟΧΡΙΔΑΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΟΧΡΙΔΑ - ΘΕΡΕΤΡΟ ΣΤΡΟΥΓΚΑ: Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη της
ΟΧΡΙΔΑΣ, που βρίσκεται φωλιασμένη στην όχθη της ομώνυμης λίμνης. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά στενά
πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και τις Βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Κλήμεντα και της Αγίας
Σοφίας. Θα επισκεφθούμε τα μικρομάγαζα με τα είδη λαϊκής τέχνης και κεραμικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
γεύμα. Το απόγευμα μια βόλτα γνωριμίας στο γειτονικό θέρετρο της ΣΤΡΟΥΓΚΑΣ. Δείπνο στο ξενοδοχείο,
διασκέδαση, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΟΧΡΙΔΑ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ: Μετά το πρωινό μια παραλίμνια διαδρομή μας οδηγεί στο ωραιότατο
Βυζαντινό μοναστήρι του ΟΣΙΟΥ ΝΑΟΥΜ, στη νότια πλευρά της λίμνης, με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες χτισμένο
το 10ο αιώνα όπου όλη η περιοχή ήταν έδρα Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, γεύμα.
Το απόγευμα ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας με την ΟΧΡΙΔΑ, περιδιαβαίνοντας τα στενά σοκάκια της πόλης και
την όμορφη παραλία. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΜΑΥΡΟΒΟ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΚΑ: Μετά το πρόγευμα μια πολύ όμορφη περιοχή θα ξετυλιχθεί
μπροστά μας καθώς θα διασχίζουμε το μεγάλο φαράγγι ΡΑΝΤΙΚΑ, δίπλα στον ποταμό ΝΤΡΙΜ, όπου η φύση κάνει
πολύ έντονη την παρουσία της σε μια πανδαισία χρωμάτων. Μέσω DEBAR φθάνουμε στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ του ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΠΤΙΣΤΗ, επίσκεψη και συνεχίζουμε για το ΜΑΥΡΟΒΟ στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Σχετική
παραμονή, επιστροφή στο ξενοδοχείο το μεσημέρι, γεύμα, ξεκούραση. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για να
κάνουμε μία βόλτα στα πλακόστρωτα σοκάκια της ΣΤΡΟΥΓΚΑΣ. Δείπνο, διασκέδαση, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΟΧΡΙΔΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (BITOLA) - ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση νωρίς το πρωί για
το BITOLA, την αρχαία Βυζαντινή ΗΡΑΚΛΕΙΑ, όπου θα έχουμε λίγο χρόνο για να γνωρίσουμε και την πόλη. Στη
συνέχεια από τη γνωστή πλέον διαδρομή μέσω του συνοριακού σταθμού της ΝΙΚΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ προαιρετικά, φθάνουμε το
βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο











Ημέρες

Αναχωρήσεις

Δίκλινο Μονόκλινο

4

22/3

195€

270€

4

6 & 28/4, 26/5, 22/6

200€

275€

5

24/3, 6 & 28/4, 26/5, 22/6

235€

320€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή (3 ή 4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*.
Πλήρης διατροφή, (3 ή 4 πρωινά , 3 ή 4 δείπνα, 2 ή 3 γεύματα).
Αρχηγός - συνοδός.
Tοπικός ξεναγός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Στην 4ήμερη εκδρομή οι επισκέψεις της 3ης ημέρας μεταφέρονται στη 2η ημέρα του προγράμματος.
Παιδιά έως 12 ετών, δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαμένουν σε τρίκλινο δωμάτιο με δύο ενήλικες.
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A/A: 37 Κωνσταντινούπολη‐Πριγκηπόνησα, 7 ημέρες
Αναχωρήσεις 5 & 28/4, 26/5, 23/6.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

1H ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, μικρές στάσεις στην
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας, προσπερνάμε την όμορφη Θεσσαλονίκη, με την τελευταία
μας στάση στην περιοχή της Μουσθένης, για να φθάσουμε το απόγευμα και να τακτοποιηθούμε σε
ξενοδοχείο της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Πρωινό και αναχώρηση για ΠΟΛΗ. Η
διαδρομή μας στο μεγαλύτερο μέρος της από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, αφήνοντας δεξιά την όμορφη
πόλη της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, μας οδηγεί στα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Μετά τον απαραίτητο
έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ με ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΣΧΥ ή ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ) και τις σύντομες αγορές στα ελληνικά «DUTY FREE SHOPS» περνάμε
τη γέφυρα του ΕΒΡΟΥ και τον έλεγχο των τούρκικων συνόρων για να συνεχίσουμε τη διαδρομή
μας μέχρι τη ΡΑΙΔΕΣΤΟ όπου θα έχουμε την πρώτη μας στάση. Νωρίς το απόγευμα θα
τακτοποιηθούμε σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Δείπνο και πρώτη
γνωριμία με τη φωτισμένη ΠΟΛΗ, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Πρωινό και γνωριμία - ξενάγηση με τα σπουδαιότερα
αξιοθέατα της «ΠΟΛΗΣ». Θα επισκεφθούμε το ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, τη ΠΑΝΑΓΙΑ των ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ την
περίφημη ΜΟΝΗ της ΧΩΡΑΣ, το ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ (Μονή Ζωοδόχου Πηγής) με τα θρυλικά ψάρια και
τους Τάφους των Πατριαρχών και τέλος τα ανάκτορα «ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ» με το μεγαλύτερο
πολυέλαιο στον κόσμο (4 τόνων). Είναι ήδη μεσημέρι και μια βόλτα προαιρετικά, στο Βόσπορο με
τουριστικό καραβάκι, θα μας χαρίσει μοναδικά τοπία, πριν καταλήξουμε για γεύμα σε επιλεγμένο
εστιατόριο. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος στην περίφημη ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ) με
τα 5000 μαγαζιά για ενδιαφέρουσες αγορές. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Πρωινό και άλλη μια μέρα με πολλά αξιοθέατα αρχίζει.
Πρώτος σταθμός ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ. Σε ένα από τα σπουδαιότερα τζαμιά της πόλης με
έξι μιναρέδες θα ξεναγηθούμε στη συνέχεια, δεν είναι άλλο από το «ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ» του ΣΟΥΛΤΑΝ
ΑΧΜΕΤ. Η ξενάγηση μας συνεχίζεται με ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού, την
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και τελειώνει με το παλαιό ανάκτορο των Σουλτάνων με τους αμύθητους θησαυρούς,
το γνωστό ΤΟΠ-ΚΑΠΙ. Γεύμα, και χρόνος ελεύθερος στη μεγαλύτερη πλατεία της πόλης, το
ΤΑΚΣΙΜ. Το βράδυ ακολουθείστε προαιρετικά την πρόταση μας, για διασκέδαση σε νυχτερινό
κέντρο με καλό φαγητό, μουσική και ORIENTAL, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ): Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι από
όπου το πλοίο θα μας μεταφέρει στα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ. Πρώτα θα επισκεφθούμε τη νήσο ΧΑΛΚΗ με
τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, για να ακολουθήσει η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ. Εδώ μπορούμε να γνωρίσουμε
προαιρετικά πάνω σε παραδοσιακές άμαξες το καταπράσινο νησάκι. Γεύμα σε παραλιακό
εστιατόριο. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην πόλη, ξεκούραση, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Με όμορφες εικόνες, με τις καλύτερες
εντυπώσεις και πολλά σουβενίρ ξεκινάμε από τη γνωστή πλέον διαδρομή για τη ΡΑΙΔΕΣΤΟ και τα

Ελληνοτουρκικά σύνορα. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο φθάνουμε στην πόλη της
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για φαγητό. Η διαδρομή μας συνεχίζεται μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ για
ΚΟΜΟΤΗΝΗ. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο προαιρετικά, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΘΗΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις,
άφιξη το βράδυ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:



Είναι δυνατόν οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα να γίνουν και σε μία από τις πόλεις ΞΑΝΘΗ ή
ΚΑΒΑΛΑ.
Στην Πασχαλινή αναχώρηση 5/4/18, το γεύμα του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ θα γίνει δείπνο και
θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία της Ανάστασης στο ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

375€

500€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:












Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4* στην Ελλάδα.
Διαμονή, 4 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη.
2 πρωινά στα ξενοδοχεία στην Ελλάδα.
4 πρωινά και 4 φαγητά στην Κωνσταντινούπολη.
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από διπλωματούχο ελληνόφωνο ξεναγό.
Εισιτήρια F/B για τα Πριγκηπόνησα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.
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