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Διάρκεια Εκδρομής  |  6 ημέρες           Αναχώρηση |  2 Αυγούστου 2022

_Ημέρα 1η  

Ο τέλειος καμβάς & η πόλη της μόδας 
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο (BGY) με την απευθείας πρωινή πτήση της Ryanair 
από τη Θεσσαλονίκη. Αναχωρούμε για την πόλη Κόμο με την ομώνυμη λίμνη που έχει ως 
φόντο τις Άλπεις. Η γραφική αυτή πόλη έχει πληθώρα ιστορικών κτιρίων και υπέροχων 
εστιατορίων όπου αξίζει να επισκεφθούμε. Αφήνοντας πίσω τη λίμνη Κόμο φτάνουμε στην 
πόλη της μόδας, το Μιλάνο μια από τις πιο μοντέρνες πόλεις της Ιταλίας και μια από τις 
πλουσιότερες πόλεις στην Ευρώπη. Διαθέτει πολλά ιστορικά και καλλιτεχνικά αξιοθέατα, 
όπως το μεγαλύτερο γοτθικό καθεδρικό ναό στον κόσμο, τον πίνακα του Μυστικού Δείπνου 
και την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

_Ημέρα 2η  

Μαγευτική Garda και Romeo & Juliet
Αναχωρούμε με προορισμό τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας, τη Γκάρντα (Garda). Ο 
ειδυλλιακός προορισμός με τοπίο πλημμυρισμένο από χρώματα θα μας μαγέψει για να 
ζήσουμε στο έπακρον την εμπειρία της λίμνης. 

Δεν παραλείπουμε 
• Να επισκεφθούμε τη γραφική πόλη Sirmione (χτισμένη στις όχθες της λίμνης) όπου βρίσκεται το 
εντυπωσιακό κάστρο Scaligero. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα μεσαιωνικής οχύρωσης και «το κάστρο 
που δε βυθίζεται» όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, σήμερα παραμένει άριστα διατηρημένο, ένα ασυνήθιστο 
φρούριο που χρησιμοποιήθηκε ως λιμάνι. Η θέα που θα απολαύσουμε από ψηλά είναι απλά ασυναγώνιστη. 

• Να περπατήσουμε κατά μήκος της λίμνης όπου οι ξύλινες αποβάθρες, τα λουλούδια, οι κύκνοι & τα ξύλινα 
γεφυράκια με κλειδαριές αγάπης μας προσφέρουν μοναδικά τοπία.

• Να εξερευνήσουμε τα σπήλαια του Κάτουλλου (Grotte di Catullo). Αποτελούν κατάλοιπα ρωμαϊκής έπαυλης 
που ανεγέρθηκαν στις αρχές της Κοινής Εποχής. Επίσκεψη στα τεράστια λουτρά & το εξαιρετικό μουσείο με 
φανταστική θέα προς όλη τη λίμνη.

• Να δοκιμάσουμε το τοπικό κρασί & να ανακαλύψουμε την ιστορία του στο οινοποιείο F. Lli Zeni & στο 
μουσείο κρασιού Bardolino.



Έχουμε αφήσει πίσω μας την Λομβαρδία και είμαστε πλέον στην περιοχή του Βένετο, σε μία από τις 
ομορφότερες & ρομαντικότερες πόλεις της Ιταλίας, τη Βερόνα.  

Είναι έρωτας με την πρώτη ματιά… Μία από τις πιο ρομαντικές πόλεις της Ιταλίας που γεννήθηκε 
αλλά και «έσβησε» ένας από τους διασημότερους έρωτες της ιστορίας, αυτός του Ρωμαίου & της 
Ιουλιέτας. Ο ποταμός Αδίγης (Adige), εντυπωσιακές γέφυρες, αμέτρητες καθολικές εκκλησίες, 
αναγεννησιακά κτήρια & ρωμαϊκά μνημεία στολίζουν την πόλη. Αρμονικά δεμένα μεταξύ τους μας 
κάνουν να πιστεύουμε ότι ζούμε σε άλλη εποχή.

• Να επισκεφθούμε την Αρένα, που είναι η τρίτη (3η) μεγαλύτερη στον κόσμο. Βρίσκεται στην Piazza Bra και είναι από 
τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία οικοδομήματα του είδους της.

• Να περπατήσουμε στην Piazza Delle Erbe, μία από τις ιστορικότερες & γραφικότερες πλατείες της Ιταλίας. “Erbe” 
στα ιταλικά σημαίνει «βότανο» και στην ουσία είναι ο δρόμος όπου πωλούνται όλα τα είδη βοτάνων & μπαχαρικών που 
υπάρχουν στον κόσμο. Στην περιοχή δεσπόζει ο πύργος Lamberti ύψους 83 μέτρων.

• Να θαυμάσουμε τη Piazza Dei Signiori, γνωστή ως «Σαλόνι της Βερόνα» ή «Πλατεία του Δάντη» που περιβάλλεται από 
μνημειώδη κτήρια & το άγαλμα του ποιητή Δάντη. 

• Να περιηγηθούμε στο «Σπίτι των Καπουλέτων». Το σπίτι της Ιουλιέτας του Σαίξπηρ και το πιο γνωστό μπαλκόνι του 
παγκοσμίου θεάτρου. Το love story που μένει αναλλοίωτο στους αιώνες μαγνητίζει με το ρομαντισμό του.

• Να απολαύσουμε τη θέα από ψηλά. Φυσικά από το κάστρο San Pietro.  Καθώς  ανεβαίνουμε κάνουμε στάση στο Teatro 
Romano. Φτάνοντας στην κορυφή του κάστρου ατενίζουμε το πιο μαγευτικό πανόραμα της Βερόνα. 

Αμέσως μετά φτάνουμε στην Πάντοβα, όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας.

_Ημέρα 3η  

Η βασίλισσα της Αδριατικής συναντά την αρχόντισσα της Αδριατικής
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Tronchetto. Από εκεί θα πάρουμε το βαπορέτο για την πλατεία 
του  Αγ. Μάρκου, απ’ όπου θα ξεκινήσει η περιήγηση της πόλης της Βενετίας. Θα γνωρίσουμε την 
πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του 
ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα. Ολόκληρη η πόλη είναι 
ένα έργο τέχνης και τα κτίριά της σε βενετσιάνικο & γοτθικό ρυθμό θα μας αφήσουν άφωνους. Θα 
περιπλανηθούμε μέσα στη γραφική πόλη και θα απολαύσουμε τον καφέ μας. Συνεχίζουμε για την 
πανέμορφη Τεργέστη με τα κομψά νεοκλασικά κτίρια που μαρτυρούν το αυστριακό παρελθόν της. Ο 
καθεδρικός ναός της, οι πλατείες της, τα κομψά νεοκλασικά κτίρια, το Ρωμαϊκό Θέατρο, δίνουν στη 
πόλη τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας!

Δεν παραλείπουμε



_Ημέρα 4η  

Μοναδικά σπήλαια & λίμνη που βγήκε από παραμύθι
Πρόγευμα και αναχώρηση για την παραμυθένια  Σλοβενία. Πρώτη μας στάση, 
τα σπήλαια Postojna, που δημιουργήθηκαν από τον ποταμό Pivka.  

• Να κάνουμε τη βόλτα μας στα σπήλαια με το τρενάκι. 

• Να θαυμάσουμε την ακουστική στην αίθουσα του Κονσέρτου.

Συνεχίζουμε για τη λίμνη Bled. Tο μικρό νησάκι είναι και το μοναδικό σ’ όλη τη χώρα 
και είναι περιτριγυρισμένο από τα βουνά και κατάφυτα δάση. Κοσμεί τη λίμνη σαν 
διαμάντι. Θα επισκεφτούμε το ομώνυμο κάστρο το οποίο μας μεταφέρει σ’ άλλη εποχή 
με θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο  ξενοδοχείο μας.

_Ημέρα 5η  

Λιλιπούτεια & μεσαιωνική πρωτεύουσα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, την Λιουμπλιάνα. Η 
πόλη ακροβατεί ανάμεσα στο παλιό και στο νέο συνδυάζοντας την μποέμ γοητεία με 
την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με την ξεχωριστή 
αρχιτεκτονική και τις πέτρινες γέφυρες που διασχίζουν τον ποταμό Ljubjanica. Το 
μεσαιωνικό κάστρο της πόλης ξεχωρίζει στην κορυφή του λόφου. Ελεύθερος χρόνος 
και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κροατίας το Ζάγκρεμπ.  Περιήγηση στην 
πόλη με τον αρχοντικό αέρα και το γραφικό χαρακτήρα απλωμένο στις όχθες του 
ποταμού Sava, κάτω από τη σκιά του όρους Medvednica κάνουν το Ζάγκρεμπ να 
αποτελεί μία από τις ωραιότερες πόλεις ολόκληρης της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας!

_Ημέρα 6η

Κάθε τέλος & μία καινούργια αρχή
Νωρίς το  πρωί αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ και την πτήση της 
επιστροφής μας. Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν και επιστρέφουμε έχοντας 
τις καλύτερες αναμνήσεις.

Δεν παραλείπουμε
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Klima Hotel Fiere 4* 
Milan  (www.booking.com 8.0)

Το Klima Hotel Milano Fiere αποτελεί 
ένα από τα ελάχιστα πλήρως οικολογικά 
ξενοδοχεία. Βρίσκεται λίγο έξω από το 
Μιλάνο και προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε 
όλους τους χώρους. Όλα τα μοντέρνα και 
κομψά δωμάτια του Klima Hotel είναι 
κλιματιζόμενα. Το ξενοδοχείο απέχει 9χλμ. 
από το κέντρο του Μιλάνου. Βρίσκεται σε 
απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από την 
περιοχή Expo Milan.

Marconi Hotel 4* 
Padova (www.booking.com 8.2)

Το Hotel Marconi απέχει 3χλμ. από το 
κέντρο της Πάντοβα. Τα δωμάτια διαθέτουν 
δωρεάν Wi-Fi και τηλεόραση LCD με 
κανάλια SKY. Στις εγκαταστάσεις θα βρείτε 
μπαρ. Το Marconi Hotel απέχει 22χλμ. 
από τη Βενετία. Απέχει μόλις 300μ. από 
την περιφερειακή οδό της Πάντοβα και τις 
εξόδους του αυτοκινητόδρομου.

Hotel Prunk 3*
Sezana (www.booking.com 8.0)

Το Hotel Prunk διαθέτει κλιματιζόμενα δωμάτια 
και σερβίρει σπιτική μπίρα με τοπικές σπεσιαλιτέ 
στο εστιατόριο. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
δωρεάν Wi-Fi, δορυφορική τηλεόραση, 
επιφάνεια εργασίας και μπάνιο με ντους. Στο 
Hotel Prunk μπορείτε να δοκιμάσετε μεγάλη 
ποικιλία πιάτων και 27 διαφορετικά είδη πίτσας, 
ψημένες σε ξυλόφουρνο. Η σπιτική ελαφριά 
και σκοτεινή μπίρα μπορούν να αναμιχθούν σε 
οποιαδήποτε αναλογία επιλέξεις.Το κατάλυμα 
βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία μέσα σε ένα 
φυσικό περιβάλλον, μόλις 1χλμ. από τα ιταλικά 
σύνορα. Το κέντρο του Sežana απέχει 10 λεπτά 
με τα πόδια.

Hotel AS 4* 
Zagreb (www.booking.com 9.0)

Το Hotel AS βρίσκεται σε αστική περιοχή του 
Ζάγκρεμπ, 1,4χλμ. μακριά από το κέντρο της 
πόλης. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι 
κομψά επιπλωμένα και διαθέτουν ευρύχωρο 
μπάνιο και δωρεάν Wi-Fi. Κάθε δωμάτιο έχει 
καθιστικό, επιφάνεια εργασίας και θυρίδα 
ασφαλείας. Το μπάνιο περιλαμβάνει προϊόντα 
περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών. 
Παρέχεται υπηρεσία δωματίου κατόπιν 
αιτήματος.

http://www.booking.com
http://www.booking.com
http://www.booking.com


Εκδρομικό Πρόγραμμα

Αναχώρηση Ξενοδοχεία – Τοποθεσία Promo Τιμή Τελική Τιμή Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

Τρίτη 02.08

Klima Fiere 4* Μιλάνο
Marconi 4* Πάντοβα

 Hotel Prunk 3* Σεζάνα
AS 4* Ζάγκρεμπ

600€ 680€

Θεσσαλονίκη – Μπέργκαμο 
Πτήση FR 4775 10:30 – 11:40

Ζάγκρεμπ – Θεσσαλονίκη
Πτήση FR 5864  07:40 – 10:10

Η Promo Τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν
• Αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Μπέργκαμο κατά την αναχώρηση και Ζάγκρεμπ – Θεσσαλονίκη 
   κατά την επιστροφή με τη Ryan Air. 
• Χειραποσκευή 8 κιλών ανά άτομο & μία (1) παραδοτέα αποσκευή έως 20 κιλά ανά δύο (2) άτομα.
• Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, checkpoints & δημοτικοί φόροι. 
• Διαμονή σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. 
• Πρόγευμα καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Καθημερινές μεταφορές με λεωφορείο βάσει του προγράμματος. Στα λεωφορεία πραγματοποιείται τακτική απολύμανση 
   κατά την διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός  του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια. 
•  Φ.Π.Α.



Αυτοκρατορικές Πόλεις 
                    & Θαύματα της φύσης



Διάρκεια Εκδρομής |  8 ημέρες             Αναχώρηση  | 7 Αυγούστου 2022

_Ημέρα 1η  

«Ο κήπος του διαβόλου»
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ (ZAG) με την απευθείας πρωινή πτήση της Ryanair από 
τη Θεσσαλονίκη. Περιήγηση στην πρωτεύουσα της Κροατίας με τον αρχοντικό αέρα και το 
γραφικό χαρακτήρα απλωμένο στις όχθες του ποταμού Sava, κάτω από τη σκιά του όρους 
Medvednica. Αναχωρούμε για τον εθνικό πάρκο λίμνης Πλίτβιτσε (Plitvice Lake). Είναι 
μία σειρά από 16 λίμνες σε 16 διαφορετικά επίπεδα, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με 
καταρρακτάκια και υδάτινα κανάλια συνεχούς απορροής. Θαυμάζουμε το θαύμα τις φύσης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Ogulin.

 

_Ημέρα 2η  

Η «Τοσκάνη» της Κροατίας – Η Χερσόνησος της Ίστρια… 
Αναχωρούμε με προορισμό την πολιτιστική πρωτεύουσα του 2021 με τα αρχοντικά σπίτια 
στο κέντρο της πόλης που αποπνέουν αέρα γερμανικών, ιταλικών & ουγγρικών επιρροών. 
Αναφερόμαστε φυσικά στην πανέμορφη Ριέκα. Αποτελεί το κύριο λιμάνι της Κροατίας. 
Θαυμάζουμε το Εθνικό Θέατρο της χώρας & το πανεπιστήμιο της πόλης.

Δεν παραλείπουμε 
• Να περπατήσουμε το προσκυνηματικό μονοπάτι από το Titov Trg στον ποταμό Rjecina μέχρι τη Stairway 
του Petar Kruzic.

Συνεχίζουμε για τη «Νίκαια της Αδριατικής», την πόλη θέρετρο από την εποχή της Αυστρο-
Ουγγαρίας, την εντυπωσιακή Οπάτια. Είναι κτισμένη μέσα σε κήπους, όπου ανθούν οι 
ροδάφνες και οι βουκαμβίλιες. Η συνέχεια θα μας φέρει στην Πούλα, έναν από τους πιο 
δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στην Ίστρια. 

Δεν παραλείπουμε
• Να επισκεφθούμε το απόλυτο highlight, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Μπορούσε να χωρέσει έως 26.000 
θεατές και χτίστηκε την ίδια εποχή με το Κολοσσαίο.

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 



_Ημέρα 3η  

… Η Χερσόνησος της Ίστρια (συνέχεια)  
Αναχώρηση για το Rovinj, που συναγωνίζεται με το Ντουμπρόβνικ για τα πρωτεία της 
πιο γοητευτικής πόλης της Αδριατικής. Οι καμπάνες της Αγίας Ευφημίας ξυπνούν τη 
μισοκοιμισμένη πολιτεία. Η προστάτιδα της πόλης είναι το μεγαλύτερο μπαρόκ οικοδόμημα 
ολόκληρης της Ίστρια. 

Δεν παραλείπουμε
• Να περπατήσουμε τη Grisia, το στενό πέτρινο σοκάκι με τις περιποιημένες γκαλερί & τα έργα τέχνης 
στους εξωτερικούς τοίχους των κτιρίων.

Συνεχίζουμε για το Porec. Ο βασικός λόγος για να βρεθεί κάποιος είναι η Ευφρασιανή 
Βασιλική.

Δεν παραλείπουμε
• Να δοκιμάσουμε τις επικών διαστάσεων πίτσες της ιστορικής πιτσαρίας Nono. Ζητήστε τη Veli Jose!

Συνεχίζουμε να κινούμαστε στην ακτογραμμή της Ίστρια φτάνοντας στα σύνορα με τη 
Σλοβενία. Επίσκεψη στο καμάρι της χώρας, το γραφικό Portoroz. Χαθείτε στα στενά σοκάκια 
που δημιουργούν ένα μικρό λαβύρινθο. Τελευταία μας επίσκεψη στο μοναδικό λιμάνι της 
Σλοβενίας στην Αδριατική, το θαυμάσιο Koper. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή της Kozina! 

 



_Ημέρα 4η  

Τα highlights της Σλοβενίας
Πρόγευμα και αναχώρηση με πρώτη μας στάση τα σπήλαια Postojna, που δημιουργήθηκαν 
από τον ποταμό Pivka.  

Δεν παραλείπουμε: 
• Να κάνουμε τη βόλτα μας στα σπήλαια με το τρενάκι. 

•  Να θαυμάσουμε την ακουστική στην αίθουσα του Κονσέρτου.

Αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη Λιουμπλιάνα. Η πόλη ακροβατεί 
ανάμεσα στο παλιό και στο νέο συνδυάζοντας την μποέμ γοητεία με την κοσμοπολίτικη 
ατμόσφαιρα. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική και τις 
πέτρινες γέφυρες που διασχίζουν τον ποταμό Ljubjanica. Το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης 
ξεχωρίζει στην κορυφή του λόφου. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Bled. Tο μικρό νησάκι είναι 
και το μοναδικό σ’ όλη τη χώρα και είναι περιτριγυρισμένο από τα βουνά και κατάφυτα 
δάση. Κοσμεί τη λίμνη σαν διαμάντι. Θα επισκεφτούμε το ομώνυμο κάστρο το οποίο μας 
μεταφέρει σ’ άλλη εποχή με θέα που κόβει την ανάσα. 

Τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο μας. 

 

_Ημέρα 5η  

Τα μνημεία σε κλίμακα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Klagenfurt.  Βρισκόμαστε στην Αυστρία πλέον και η πόλη 
αυτή είναι κτισμένη γύρω από τις όχθες της λίμνης Worthersee. Κοντά στη λίμνη βρίσκεται 
το θεματικό πάρκο Minimundus. Αξίζει να θαυμάσουμε τα 140 υπό κλίμακα μοντέλα 
των σπουδαιότερων κτισμάτων και μνημείων της ανθρωπότητας. Μοναδική εμπειρία! Η 
συνέχεια του ταξιδιού μας οδηγεί σε μία παραμυθούπολη, το Graz. Το ιστορικό του κέντρο 
αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα του κόσμου. 

Δεν παραλείπουμε:
• Να δούμε το πανόραμα της πόλης που κόβει την ανάσα από το λόφο Schloiberg.
• Να επισκεφθούμε το Landeszeughaus, το μεγαλύτερο μουσείο όπλων και πανοπλιών στον κόσμο. 
• Το τεχνητό νησί Murinsel που βρίσκεται στη μέση του ποταμού Μουρ και είναι μία φουτουριστική 
     πλωτή εξέδρα που έχει τη μορφή γιγάντιου κοχυλιού! 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας! 



_Ημέρα 6η

Αυτοκρατορικές πόλεις της Αυστρίας
Η περιήγηση στην παραμυθούπολη του Graz συνεχίζεται. Τα βραβευμένα σύγχρονα κτίρια 
συνυπάρχουν αρμονικά με τα κορυφαία αξιοθέατα γοτθικής, αναγεννησιακής και μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής. Παράδειγμα σπάνιου γοτθικού μνημείου αποτελεί ο καθεδρικός ναός της πόλης. 
Αναχωρούμε για την αυτοκρατορική πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη.  Θα περιηγηθούμε 
στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του 
Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό 
Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε και την 
εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. 
 

_Ημέρα 7η

Περπατώντας συναντάς περισσότερα…
Πρόγευμα και θα δούμε εξωτερικά το ανάκτορο Belvedere, σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών 
και κήπων που δεσπόζει σε καταπράσινο λόφο της πόλης και στη συνέχεια θα μεταβούμε 
στο ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn. Η όμορφη βόλτα μας συνεχίζεται με το 
παλάτι Hofburg, μπαρόκ χειμερινό ανάκτορο των Αψβούργων. Το σύμπλεγμα του Hofburg 
περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, παρεκκλήσι, εκκλησία, την 
Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του Προέδρου της 
Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, 
τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - κρήνη 
αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με τη Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή 
στύλο της Πανώλης . 
 

_Ημέρα 8η

Δάση, μοναστήρια, λουτρόπολη 
Αναχωρούμε για τα περίχωρα της Bιέννης, το περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην τοποθεσία 
Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη 
θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και 
της Mαρίας Bετσέρα. Kατόπιν, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος 
θα κλείσουμε την εκδρομή μας με την επίσκεψη στη γνωστή λουτρόπολη Mπάντεν. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Βιέννης για την πτήση της επιστροφής μας… Όλα τα ωραία κάποια στιγμή 
τελειώνουν και επιστρέφουμε έχοντας τις καλύτερες αναμνήσεις. 
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Frankopan Hotel 4*  
Ogulin (www.booking.com 8.3)

Το ξενοδοχείο διαθέτει ένα ευχάριστο 
καλοκαιρινό αίθριο στην αυλή του 
ξενοδοχείου, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εξαιρετικός χώρος 
για μοναδικές εκδηλώσεις. 

Προσφέρει άνετα δωμάτια με κλιματισμό. 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια μεγάλη 
κοιλάδα που διασταυρώνεται με 2 
πανέμορφα ποτάμια - το Dobra και το 
Zagorska Mrežnica..

Ramada Hotel 4*  
Graz (www.booking.com 8.4)

Το Ramada Hotel είναι ανακαινισμένο το 
2018.Τα ευρύχωρα και μοντέρνα δωμάτια 
είναι κλιματιζόμενα και ηχομονωμένα. 
Διαθέτουν καλωδιακή τηλεόραση (με 
δωρεάν κανάλια Sky Sports), θυρίδα 
ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή, 
μίνι μπαρ και μπάνιο. Στο εστιατόριο του 
Graz Ramada μπορείτε να απολαύσετε 
σύγχρονη διεθνή κουζίνα. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει επίσης ένα μπαρ, ένα γυμναστήριο 
και το “The Market”, μια 24ωρη αγορά 
τροφίμων που προσφέρει μεγάλη ποικιλία 
από ποτά και σνακ.

Krek Hotel 4*  
Lesce (www.booking.com 8.0)

Το Hotel Krek Superior απέχει 4,5χλμ. 
από τη λίμνη Bled. Σε όλους τους 
χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. 
Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα 
και διαθέτουν καλωδιακή τηλεόραση, 
επιφάνεια εργασίας και θυρίδα 
ασφαλείας. 

Το ιδιωτικό μπάνιο περιλαμβάνει ντους 
και στεγνωτήρα μαλλιών. Περιλαμβάνει 
επίσης μικρή κουζίνα.

Casino & Hotel 
Admiral Kozina 3* 
Kozina  (www.booking.com 8.2)

Το Safir Hotel Casino είναι ένα νεόκτιστο 
συγκρότημα στα σύνορα Σλοβενίας-Ιταλίας. 
Το ξενοδοχείο προσφέρει άνετα δωμάτια για 
καπνίζοντες και μη καπνίζοντες, με μοντέρνα 
επίπλωση σε διάφορα χρώματα. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στο μπουφέ του 
πρψινού που σερβίρετε στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου.

Ananas Hotel 4 * 
 Vienna  (www.booking.com 8.1)

Τα δωμάτια του Hotel Ananas Wien 
συνδυάζουν διακοσμητικά στοιχεία ροκοκό 
αισθητικής με σύγχρονες ανέσεις. Όλα 
περιλαμβάνουν κλιματισμό, καλωδιακή 
τηλεόραση, μίνι μπαρ και μπάνιο με 
στεγνωτήρα μαλλιών και καθρέφτη 
καλλωπισμού. Στο Trend Hotel Ananas 
Wien λειτουργούν κατάστημα αναμνηστικών 
ειδών και κομμωτήριο. Χάρη στην 
κεντρική τοποθεσία του ξενοδοχείου, έχετε 
εύκολη πρόσβαση στον ποδηλατόδρομο 
Wientalradweg ακριβώς έξω από το 
ξενοδοχείο και στην εμπορική Οδό 
Mariahilfer Straße. Eπίσης προσφέρει 
δωρεάν WiFi και ιδιωτικό, υπόγειο χώρο 
στάθμευσης με επιπλέον χρέωση.



Εκδρομικό Πρόγραμμα

Αναχώρηση Ξενοδοχεία – Τοποθεσία Promo Τιμή Τελική Τιμή Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

Κυριακή 07.08

Heritage Frankopan 4* Ogulin
Admiral Hotel 3* Kozina

Krek Hotel 3* Bled
Ramada Hotel 4* Graz 

Ananas Hotel 4* Βιέννη

800€ 900€

Θεσσαλονίκη – Ζάγκρεμπ 
Πτήση FR5865  10.40 – 11.15

Βιέννη – Θεσσαλονίκη
Πτήση FR180  18.55 – 21.40

Η Promo Τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν
• Αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Ζάγκρεμπ κατά την αναχώρηση και Βιέννη – Θεσσαλονίκη κατά την επιστροφή 
   με τη Ryan Air. 
• Χειραποσκευή 8 κιλών ανά άτομο & μία (1) παραδοτέα αποσκευή έως 20 κιλά ανά δύο (2) άτομα.
• Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, checkpoints & δημοτικοί φόροι.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Καθημερινές μεταφορές με λεωφορείο βάσει του προγράμματος. Στα λεωφορεία πραγματοποιείται τακτική απολύμανση 
   κατά την διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός  του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια. 
• ΦΠΑ



Παρίσι
Λίκνο του πολιτισμού!



_Ημέρα 1η  

Καλώς ήρθατε στο Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και απευθείας πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, 
το Παρίσι. Άφιξη και μετά την παραλαβή των αποσκευών θα συναντήσουμε τον αρχηγό της 
εκδρομής, που είναι μόνιμος κάτοικος του Παρισιού και απόλυτος γνώστης της ιστορίας 
και κουλτούρας της πόλης. Στη διαδρομή μας προς το κέντρο της πόλης για την πρώτη 
μας γνωριμία με τα ωραιότερα αξιοθέατα της, θα αρχίσουμε να νοιώθουμε την γαλλική 
αύρα. Στην περιήγησή μας, θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας στάση στο Τροκαντερό, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε τον απόλυτο Σταρ της πόλης, τον Πύργο 
του Άϊφελ, το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο του κόσμου. Συνεχίζουμε με την μεγαλύτερη 
Θριαμβική Αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη Λεωφόρο των 
Ηλυσίων Πεδίων, αλλά και λεωφόρο υπερηφάνειας για την Γαλλική Δημοκρατία,  το Γκραν 
Παλαί και Πτί Παλαί, εκθεσιακοί χώροι τέχνης, στη συνέχεια των οποίων βρίσκεται η 
πιο εντυπωσιακή γέφυρα του Αλέξανδρου του ΙΙΙ, το επιβλητικό Μέγαρο των Απομάχων, 
το υπουργείο Εξωτερικών και το Γαλλικό Κοινοβούλιο (Εθνοσυνέλευση). Συνεχίζουμε με 
την Place de la Concorde (πλατεία Ομονοίας), τον παλιό βασιλικό κήπο σήμερα γνωστό 
ως κήπο του Κεραμεικού, το μουσείο Ορσέ, την αριστοκρατική Place Vendome και το 
περίφημο ξενοδοχείο Ritz, την εντυπωσιακή Opera Garnier, το μουσείο του Λούβρου 
και την Πον Νεφ,  την παλιότερη γέφυρα της πόλης. Θα διασχίσουμε το νησάκι Σιτέ, το 
ιστορικό κέντρο δηλαδή, αφού ουσιαστικά εκεί γεννήθηκε η πόλη, για να πλησιάσουμε – 
τον πιο γνωστό καθεδρικό Ναό του κόσμου, την Παναγία των Παρισίων (Notre Dame de 
Paris), την οποία και θα δούμε εξωτερικά λόγω της μεγάλης ζημιάς που υπέστη η οροφή 
της. Προχωρώντας θα δούμε τη γειτονιά του Καρτιέ Λατέν, το ιστορικό Πανεπιστήμιο 
της Σορβόνης και τους κήπους του Λουξεμβούργου – μια όαση ψυχικής και σωματικής 
ανάτασης με τα φοβερά σιντριβάνια και αγάλματα, αλλά και το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας 
των Μεδίκων. Ακολουθεί το Πάνθεον,  νεκρόπολη σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας 
όπως του Βίκτωρος Ουγκώ, η καλλιτεχνική συνοικία του Σαιν Ζερμαίν με τα διάσημα 
καφέ les Deux magots και café de Flor, η πλατεία του Αγίου Σουλπικίου και η Σχολή 
Καλών Τεχνών. Γεμάτοι εικόνες θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας που βρίσκεται πραγματικά στο κέντρο της πόλης. Χρόνος για ξεκούραση 
και στη συνέχεια ελάτε να κάνουμε  μαζί την πρώτη γνωριμία με την πόλη ακολουθώντας 
μας προαιρετικά στην βραδινή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα περίφημα καραβάκια για 
μια γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι την νύχτα, καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό 
λόφο της Μονμάρτης με την μοναδική Σακρ Κερ και τους υπαίθριους ζωγράφους.

Διάρκεια Εκδρομής | 6 ημέρες             Αναχώρηση  |  21/07, 04/08, 11/08, 25/08



_Ημέρα 2η  

Μουσεία  Παρισιού
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο. Δεν 
είναι τυχαίο που το αποκαλούν «Ο παγκόσμιος Ναός της Τέχνης». Με την επίσημη 
Ελληνόφωνη ξεναγό μας θα περιπλανηθούμε στους μαγικούς χώρους αυτού του παλιού 
παλατιού και θα θαυμάσουμε τους θησαυρούς του. Θα την ακολουθήσουμε σε ένα ταξίδι 
εξερεύνησης, σε ένα ταξίδι στον χρόνο και στην ανθρώπινη δημιουργία. Φυσικά μεγάλος 
σταθμός αυτής της επίσκεψης θα είναι η ελληνική πτέρυγα , πυλώνας του μουσείου, με 
τις δύο Ελληνίδες Σταρ, τη Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, αλλά και 
το τμήμα της ζωφόρου του Παρθενώνα με τις Εργασθίνες και τις μετώπες από το ιερό της 
αρχαίας Ολυμπία. Συνεχίζουμε στην γειτονική πτέρυγα με τη Μόνα Λίζα, και άλλα έργα 
τέχνης που είναι σταθμοί στην εξέλιξη  της Ιταλικής Αναγέννησης. Θα σταθούμε επίσης 
στα αριστουργήματα της Γαλλικής Ζωγραφικής των ζωγράφων του 18ου και 19ου αιώνα 
που «φωτίζουν» τις μεγάλες πινακοθήκες του μουσείου. Μετά το τέλος της ξενάγησης 
μας θα κάνουμε ένα μοναδικό περίπατο στην πλατεία του Palais Royal και θα πάρουμε τον 
καφέ μας στο διάσημο καφέ le Nemours, όπου γυρίστηκαν και σκηνές της ταινίας «Τhe 
Τourist» με την Αντζελίνα Ζολι και Τζόνυ Ντεπ, αλλά κυρίως το καφέ, όπου συναντιέται ο 
κόσμος του θεάτρου και της μόδας.  Θα διασχίσουμε την περίφημη Faubourg Saint Honore 
με όλους του μεγάλους οίκους μόδας, θα περάσουμε από την διάσημη Place Vendome 
με τους κορυφαίους οίκους ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιϊας και αφού βγάλουμε τις 
απαραίτητες φωτογραφίες, θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς την κομψή Place Edouard 
VII που σίγουρα θα μας εντυπωσιάσει με την περίτεχνη κατασκευή της. Στη συνέχεια 
ακολουθεί ένα «αρωματικό» ταξίδι, συνοδευόμενο με ιστορική αναδρομή, στο κορυφαίο 
μουσείο αρωμάτων του οίκου Fragonard. Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά σε 
κάποιο από τα πανέμορφα μπιστρό της περιοχής και επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ’ ιδίων. 
Το βράδυ κάντε μία βόλτα στη Σανζ Ελυζέ, με τα πανέμορφα καφέ, τα γραφικά μπιστρό 
και τα πολυτελή καταστήματα.πλατείες της Ιταλίας. “Erbe” στα ιταλικά σημαίνει «βότανο» 
και στην ουσία είναι ο δρόμος όπου πωλούνται όλα τα είδη βοτάνων & μπαχαρικών που 
υπάρχουν στον κόσμο. Στην περιοχή δεσπόζει ο πύργος Lamberti ύψους 83 μέτρων.

_Ημέρα 3η  

Ημερήσια εκδρομή στην Disney 
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον κόσμο των ονείρων της Disney. 
Με την καθοδήγηση του αρχηγού μας μεταβείτε στο θεματικό πάρκο – όνειρο. Το πάρκο 
χωρίζεται σε 4 «χώρες», όπου η κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. 
Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά 
θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να 
ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε 
με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους 
κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από τα 29 
εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του 
Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο 
Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR 
TOUR. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.



_Ημέρα 4η  

Εκδρομή στις Βερσαλίες
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή ανάκτορα στον κόσμο. 
Από το 1682 ως το 1789 οι Βερσαλλίες ήταν πρωτεύουσα της Γαλλίας. Σήμερα αποτελεί ένα 
από τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στη διαδρομή μας θα ακούσουμε 
με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά Ήλιου Λουδοβίκου και θα μάθουμε την ιστορία 
της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το μηδέν. Για όσους επιθυμούν μπορούν να 
επισκεφθούν το παλάτι, ενώ σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά 
σχεδιασμένους κήπους. Επιστροφή στο Παρίσι. Το βράδυ σας προτείνουμε να πιείτε ένα 
άπερολ στο περίφημο Café De La Paix και να νοιώσετε την αύρα του θρυλικού αυτού χώρου.

_Ημέρα 5η  

Εκδρομή στην Νορμανδία
Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να εξερευνήσετε την γαλλική επαρχία, μια ολοήμερη 
εκδρομή λοιπόν στην πανέμορφη, αρχοντική και ιστορική Νορμανδία, που βρίσκεται στις 
ακτές του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα επισκεπτόμαστε την παραλιακή Ντοβίλ, όπως και το 
μεσαιωνικό χωριουδάκι Ονφλέρ, απ΄όπου ξεκίνησαν όλοι οι μεγάλοι θαλασσοπόροι για τις 
εξερευνήσεις τους στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε 
το εκπτωτικό χωριό La Vallée Village – το πιο κομψό outlet στην Γαλλία, μόλις 35 λεπτά 
από το κέντρο με το τρένο. To χωριό μπορεί να καυχιέται για τα πάνω από 70 υπέρκομψα 
επώνυμα brands, που δεν θα βρείτε σε κανένα άλλο τέτοιο συγκρότημα σε όλη τη χώρα.

_Ημέρα 6η

Κάθε τέλος & μία καινούργια αρχή
Πρόγευμα και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια πρόταση που θα σας εντυπωσιάσει! Μια βόλτα 
στο Μαραί, γνωστό και ως το <Παλιό Παρίσι>, μια αριστοκρατική συνοικία του  Παρισιού  
που διατηρεί ακόμα και σήμερα το κλασικό, μεσαιωνικό ύφος της και συνδυάζει άψογα την 
γοητεία και τον ρομαντισμό του παρελθόντος με το σύγχρονο Παρίσι.

Με την προ-επαναστατική αρχιτεκτονική και τα καταστήματα κατά μήκος των πεζοδρόμων, 
αυτή η περιοχή είναι πραγματικά ένα υπέροχο θέαμα και ένα εξαιρετικό σημείο για βόλτες. 
Τελειώνοντας, μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην 
πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.



Εκδρομικό Πρόγραμμα

Αναχώρηση Ξενοδοχεία – Τοποθεσία Promo Τιμή Τελική Τιμή Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

21/07
25/08

Novotel Centre Tour Eiffel 4* plus

795€ 840€
Θεσσαλονίκη – Παρίσι 

Πτήση FR 3093  09:10 – 11:15

Παρίσι – Θεσσαλονίκη
Πτήση FR 3094   20:20 – 00:10

04/08
11/08 730€ 784€

Η Promo Τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν
• Αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Παρίσι – Θεσσαλονίκη με τη Ryan Air. 
• Χειραποσκευή 8 κιλών ανά άτομο & μία (1) παραδοτέα αποσκευή έως 20 κιλά ανά δύο (2) άτομα.
• Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, checkpoints & δημοτικοί φόροι.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
• Πρόγευμα καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Καθημερινές μεταφορές με λεωφορείο βάσει του προγράμματος. Στα λεωφορεία πραγματοποιείται τακτική απολύμανση 
   κατά την διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός  του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια. 
•  Φ.Π.Α.
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Αστυπάλαια

Στον χάρτη μοιάζει με πεταλούδα! Αν και νησί των Δω-
δεκανήσων, έχει έντονη αύρα Κυκλάδων με λευκά σπι-
τάκια και μαγικές παραλίες, φανταστικό φαγητό, αρκετές 
επιλογές για εκδρομές με καραβάκι και φυσικά υπέροχα 
σημεία για χαλαρωτικά κοκτέιλ στο Κάστρο του νησιού. 
Ποτέ η απλότητα δεν ήταν τόσο αναζωογονητική!

Σίγουρα βρίσκεσαι στην πηγή της ενέργειας, που κάνει 
την Αστυπάλαια τόσο δημοφιλή. Από τον Πέρα Γιαλό, 
κάτω από τη Χώρα, βλέπεις τα πάντα, από τα ολόλευκα 
σπιτάκια μέχρι το ενετικό κάστρο. Στον Πέρα Γιαλό θα 
βρεις ένα αρχαιολογικό μουσείο ενώ στον δρόμο προς τα 
πάνω θα συναντήσεις πολλά καφέ και ταβερνάκια, για να 
γευτείς ντόπιες νοστιμιές και μυρωδάτα πιατάκια. Μόλις 
τα εξερευνήσεις μπορείς να αρχίσεις να ανεβαίνεις τα 
γραφικά στενά δρομάκια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια, τις 
βουκαμβίλιες και τα μικρά μαγαζάκια.

Η πεταλούδα του Αιγαίου!



5 ΗΜΕΡΕΣ 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Περιοχή
Τελική 
Τιμή

Επιβάρυνση 
Μονοκλίνου

Παιδική 
Τιμή

Πτήσεις & Ώρες 

• 13.07                     
• 23.07                                        
• 24.08                                                           
• 27.07                      
• 20.08

Maltezana Beach 3* 
Standard Room

Ανάληψη 630 € 200 € 390 € Θεσ/νίκη-Αθήνα 
 Πτήση GQ 391 07:00 -  07:55 

Αθήνα - Άστυπάλαια 
 Πτήση GQ 010 09:55 - 10:55  

Αστυπάλαια - Αθήνα 
 Πτήση GQ 015 16:05 - 17:05                                                                                                                              

Αθήνα - Θεσ/νίκη 
Πτήση GQ 388  18:40 - 19:35

Aphrodite Studios 
Castle Or Sea View Room

Χώρα 630 € 200 € 390 €

Mariakis Luxury Studios 
Deluxe Studio Thalassa

Χώρα 650 € 250 € 510 €

Tholaria Boutique Hotel 
Luxury Cavo Room

Χώρα 650 € 220 € 420 €

                                                                                     

6 ΗΜΕΡΕΣ 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Περιοχή
Τελική 
Τιμή

Επιβάρυνση 
Μονοκλίνου

Παιδική 
Τιμή

Πτήσεις & Ώρες 

• 19.07                   
• 26.07                                     
• 31.07                                                      
• 02.08                                                                                
• 09.08                                                                                                                                           

Maltezana Beach 3* 
Standard Room

Ανάληψη 720 € 250 € 550 €
Θεσ/νίκη-Αθήνα  

Πτήση GQ 381   09:00 -  09:55 

Αθήνα - Αστυπάλαια 
Πτήση GQ 010  11:00 - 12:00  

Αστυπάλαια - Αθήνα 
Πτήση GQ 011  12:10 - 13:10                                                                                                                              

Αθήνα - Θεσ/νίκη  
Πτήση GQ 388   16:35 - 17:30

Aphrodite Studios  
Castle Or Sea View Room  Χώρα 785 € 250 € 620 €

Mariakis Luxury Studios 
Deluxe Studio Thalassa

Χώρα 815 € 300 € 680 €

Tholaria Boutique Hotel  
Luxury Cavo Room

Χώρα 840 € 280 € 620 €

                                                      

7 ΗΜΕΡΕΣ 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Περιοχή
Τελική 
Τιμή

Επιβάρυνση 
Μονοκλίνου

Παιδική 
Τιμή

Πτήσεις & Ώρες 

• 07.08                                                    
• 18.08

Maltezana Beach 3* 
Standard Room

Ανάληψη 790 € 300 € 600 € Θεσ/νίκη-Αθήνα Πτήση  
 GQ 383  12:05 -  13:10 

Αθήνα - Άστυπάλαια 
Πτήση GQ 012  16:30 - 17:30  

Αστυπάλαια - Αθήνα Πτήση 
GQ 011  11:25 - 12:25                                                                                                                              

Αθήνα - Θεσ/νίκη Πτήση 
GQ 384   16:35 - 17:30

Aphrodite Studios 
Castle Or Sea View Room

Χώρα 830 € 300 € 620 €

Mariakis Luxury Studios 
Deluxe Studio Thalassa

Χώρα 875 € 300 € 680 €

Tholaria Boutique Hotel  
Luxury Cavo Room

Χώρα 920 € 350 € 760 €

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου. Περιλαμβάνεται πρόγευμα καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου 
κάθε επιβάτης δικαιούται 8 kg χειραποσκευή & βαλίτσα 15 kg       



Λέρος

Η Λέρος είναι ένα καταπράσινο νησί των Δωδεκανήσων. 
Είναι ιδανικός προορισμός για χαλαρωτικές διακοπές 
με φόντο υπέροχες παραλίες και πανέμορφα τοπία. Στο 
Ferryhopper θα βρεις πληροφορίες για τις παραλίες, τα 
αξιοθέατα, τους οικισμούς και τα δρομολόγια πλοίων. 
Κλείσε τα πιο φθηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το όμορφο 
νησί της Λέρου!

Τα τελευταία χρόνια, η Λέρος έχει εξελιχθεί σε έναν δη-
μοφιλή προορισμό για οικογένειες, παρέες και ζευγάρια. 
Το λεγόμενο και νησί της Αρτέμιδος είναι γεμάτο μα-
γευτικές παραλίες, γραφικούς οικισμούς με πανέμορφη 
αρχιτεκτονική και αξιοθέατα ιστορικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Η Λέρος προσφέρει, επίσης, πολλές επι-
λογές για δραστηριότητες και διασκέδαση!

Ιδανικός προορισμός για χαλάρωση!



_Ημέρα 1η  

Καλωσήρθατε στη Λέρο!
Άφιξη στη Κω. Ελεύθερος χρόνος στην Κω και αναχώρηση με το καταμαράν για Λέρο. 
Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε 
βόλτα στο πλέον κοσμικό και πανέμορφο λιμανάκι της Αγίας Μαρίνας. 

_Ημέρα 2η  

Ανακαλύψτε τη Λέρο
Σήμερα θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Θα επισκεφτούμε το 
εντυπωσιακό πολεμικό μουσείο και θα συνεχίσουμε για την πρωτεύουσα του νησιού. Θα 
φτάσουμε στο φημισμένο Αγ. Ισίδωρο όπου μετά την απαραίτητη στάση στο εκκλησάκι 
που είναι μέσα στη θάλασσα θα ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας με μπάνιο ( 12.30 – 
16.30 ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Δείπνο και ελεύθερος χρόνος.

_Ημέρα 3η  

Ημερήσια Εκδρομή στην Πάτμο
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Λέρου, όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για 
την Πάτμο. Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο. Θα ξεναγηθούμε στα μοναστήρια και 
στον παραδοσιακό οικισμό της χώρας. Στη συνέχεια θα μεταβούμε σε κάποια παραλία 
για μπάνιο. Το απόγευμα επιστροφή με το πλοίο στην Λέρο. Δείπνο. 

Διάρκεια Εκδρομής | 8 ημέρες  

Περίοδος Αναχωρήσεων | 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08, 03/09



_Ημέρα 4η  

Βόλτα στις μαγευτικές παραλίες
Πρωινό και αναχώρηση για την μαγευτική παραλία του ομορφότερου οικισμού της Λέρου, 
το Παντέλι. Πανέμορφα χαμηλά σπιτάκια , εναρμονισμένα στην αρχιτεκτονική του νησιού , 
μαγευτική αμμουδιά και ποιοτικές επιλογές φαγητού και ποτού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
το απόγευμα. Δείπνο.

_Ημέρα 5η  

Ημερήσια Εκδρομή στους Λειψούς
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για το μαγευτικό και μοναδικό νησί των Λειψών, γνωστό 
και ως το νησί της Καλυψούς. Θα αφιερώσουμε την ημέρα μας στις μοναδικές αμμουδιές 
με τα καταγάλανα νερά και στον παραδοσιακό οικισμό της πρωτεύουσας. Επιστροφή στην 
Λέρο το απόγευμα. Δείπνο.

_Ημέρα 6η  

Βόλτα στον Ξηροπόταμο
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε στην γραφική παραλία όπου θα χαρείτε την θάλασσα 
και τις τοπικές ταβέρνες με τα παραδοσιακά εδέσματα. Θα μας εντυπωσιάσει η εγγύτητα της 
Καλύμνου, καθώς θα κολυμπάμε στο πλησιέστερο σημείο προς αυτήν. Ελεύθερος χρόνος. 
Δείπνο.

_Ημέρα 7η  

Προαιρετική κρουαζιέρα
Μετά το πρωινό μας σας προτείνουμε προαιρετικά να πραγματοποιήσετε την ημερήσια 
κρουαζιέρα για τις μοναδικές βραχονησίδες και να γνωρίσετε την μαγεία των καταγάλανων 
νερών του Νοτίου Αιγαίου. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

_Ημέρα 8η  

Επιστροφή
Μετά το πρωινό μας μπορείτε να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο σας σε έναν από τους 
οικισμούς του νησιού είτε για ένα επιπλέον απολαυστικό μπάνιο στην γειτονική αμμουδιά 
του Κριθωνίου. Μεταφορά στο λιμάνι και επιβίβαση στο καταμαράν για Κω. Επιβίβαση στο 
λεωφορείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Κω. Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη



Αναχώρηση Ξενοδοχεία Περιοχή
Early 

Booking
Τελική 
Τιμή

Τιμή 
Μονόκλινου

Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

Κάθε Σάββατο
Crithonis Paradise Hotel 4*

Standard Room Αγία Μαρίνα 920€ 1000€ 1100€

Θεσσαλονίκη – Αθήνα 
Πτήση A3105  08.00 – 08.55

Αθήνα - Κως  
 Πτήση Α3222  10.05 – 11.10

Κως – Αθήνα 
Πτήση A3225  17.50 – 18.50

Αθήνα - Θεσσαλονίκη  
 Πτήση Α3126 19.35 – 20.30

Δρομολόγιο Dodekanisos Seaways
Κως – Λέρος 15.40 – 17.05
Λέρος – Κως 14.05 – 15.40

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν
•  Αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Κω και το αντίστροφο κατά την επιστροφή με την Aegean Airlines. 
•  Αποσκευή 23 κιλών & χειραποσκευή 8 κιλών ανά άτομο. Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων. 
•  Διαμονή σε ξενοδοχείo 4* ,για 7 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή. 
•  Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την διαδρομή Κως – Λέρος και το αντίστροφο κατά την επιστροφή.
•  Καθημερινές μεταφορές με λεωφορείο βάση του προγράμματος. Στα λεωφορεία πραγματοποιείται τακτική απολύμανση 
    κατά την διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
•  Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός  του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 
•  Τοπικό αντιπρόσωπος. 
•  Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια. 
•  Φ.Π.Α.



Δρομολόγιο Dodekanisos Seaways
Κως – Λέρος 15.40 – 17.05
Λέρος – Κως 14.05 – 15.40
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Έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 
σε προνομιακές τιμές

Πάρος | Νάξος | Αστυπάλαια
Ο Δ Ί Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | 7 ημερών / 4 διανυκτερεύσεων | 24/07 , 29/07, 12/08
8 ημερών / 5 διανυκτερεύσεων | 02/08 , 07/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Πόλη Σημείο Συνάντησης Ώρα Αναχώρησης

Θεσσαλονίκη Αριστοτέλους 21.30

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Μακεδονία 22.00

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 23.00

Λάρισα Νέος Νιαβής 00.10

Βόλος Οδός Λαρίσης My Market 01.40

Λαμία Νέα Ρούμελη 03.00

Ειδική Σημείωση | Στις τιμές δεν περιλαμβάνετε ο Φόρος Διανυκτέρευσης των ξενοδοχείων. 
(Ισχύει για όλα τα καταλύματα της Ελλάδος από 01/01/2018). Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 0,50 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 
Ξενοδοχεία: 1* - 2* 0.50 € // 3* 1,50 € // 4* 3 € // 5* 4 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση

Η Genius ομάδα αντιλαμβάνεται την κατάσταση και σας παρέχει Δωρεάν ακύρωση μέχρι 7 μέρες πριν την αναχώρηση για οποιοδήποτε 
λόγο. Επιστροφή 100% των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (όπως ο covid -19). Δωρεάν 
ταξιδιωτική ασφάλιση με πλήρη υγειονομική περίθαλψη.

Μεταφορά για το λιμάνι του Πειραιά 
και επιστροφή μόνο 60 € κατά άτομο.



Η Πάρος είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορι-
σμούς διακοπών, με απέραντες αμμουδιές εντυπωσιακά 
τοπία και φυσική ομορφιά που μαγεύει με την πρώτη 
ματιά. Η Πάρος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων 
οπότε αναμφισβήτητα προσφέρει μεγάλη ποικιλία δρα-
στηριοτήτων στις διακοπές. 

Μπορείς να απολαύσεις τις πανέμορφες παραλίες να πε-
ριηγηθείς στα γραφικά σοκάκια των υπέροχων χωριών 
του νησιού και να απολαύσεις την έντονη νυχτερινή ζωή.

Πάρος
Απολαύστε πανέρμορφες παραλίες 
                        & έντονη νυχτερινή ζωή!



Πάρος 7 ημέρες / 4 νύχτες 8 ημέρες / 5 νύχτες

Ξενοδοχείο Περιοχή
Τιμή σε δίκλινο 

Nonref/ Κανονική τιμή
Τιμή σε τρίκλινο

Nonref/ Κανονική τιμή
Τιμή σε δίκλινο 

Nonref/ Κανονική τιμή
Τιμή σε τρίκλινο 

Nonref / Κανονική τιμή

Pension Anna Παροικιά 359€ / 439€ 339€ / 419€ 399€ / 479€ 379€ / 419€

Eleftheria Hotel Παροικιά 369€ / 449€ 349€ / 429€ 409€ / 449€ 389€ / 469€

Vasiliki Rooms Παροικιά 389€ / 449€ 369€ / 429€ 429€ / 489€ 409€ / 509€

Ostria Studios
Νάουσα

500μ από το 
κέντρο

409€ / 489€ 389€ / 469€ 449€ / 529€ 429€ / 509€

Paros Hotel 2* Παροικιά 410€ / 455€ 395€ / 435€ 450€ / 495€ 435€ / 475€

Hippocampus 2*
Νάουσα

500μ από το 
κέντρο

525€ / 615€ 495€ / 585€ 565€ / 655€ 535€ / 625€

Περιλαμβάνει 
• Μεταφορά με πολυτελές και άνετο λεωφορείο για την εύκολη και ασφαλή σας μετακίνηση.  
• Αρχηγός Συνοδός του γραφείου μας για οτιδήποτε χρειαστεί. 
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star σε τιμές group. 
• Εξασφαλισμένη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του νησιού. 
•Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Δρομολόγια πλοίων 
με το Blue Star Naxos 
Πειραιάς – Πάρος 06.45 – 11.05 
Πάρος – Πειραιάς 23.59 – 05.10

Τύποι Δωματίων: η non-refundable ή αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, σας εξασφαλίζει μια super έκπτωση, εξοφλείται το συνολικό ποσό της εκδρομής 
με την κράτησή σας και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης (Εξαιρείται η περίπτωση ακύρωσης λόγω πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς 
έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις έναντι του Covid-19 ). Ο δεύτερος τύπος τιμής - η κανονική τιμή, 
βασίζεται στους γενικούς όρους συμμετοχής.



Η Νάξος βρίσκεται στο κέντρο των Κυκλάδων και απο-
τελεί το μεγαλύτερο νησί. Η χώρα του, η οποία είναι και 
η πρωτεύουσα, είναι χτισμένη με την παραδοσιακή κυ-
κλαδίτικη αρχιτεκτονική που παντρεύεται ονειρικά με την 
Μεσαιωνική . Τα στενά δρομάκια του νησιού με τις καθο-
λικές εκκλησίες και τις οχυρώσεις αλλά και το ενετικό 
κάστρο που δεσπόζει μέσα από την καστροπολιτεία είναι 
ικανά να γοητεύσουν και να ταξιδέψουν νοερά τους επι-
σκέπτες στην παλιά εποχή του νησιού . Τις βραδινές ώρες 
η καρδιά του νησιού χτυπάει στην παλιά χώρα με πολλές 
επιλογές σε μαγαζιά και μπαρ. Το διασημότερο αξιοθέα-
το του νησιού είναι η Πορτάρα, η μαρμάρινη πύλη ενός 
ημιτελούς ναού αφιερωμένου στον Απόλλωνα. Η Πορτά-
ρα βρίσκεται στο νησάκι των Παλατιών όπου όπως λέει ο 
θρύλος ο Θησέας εγκατέλειψε την Αριάδνη το νησί αυτό 
από το 1919 συνδέεται με την Νάξο.

Νάξος
                        Απολαύστε το 
              γοητευτικό κυκλαδίτικο τοπίο! 



Νάξος 7 ημέρες / 4 νύχτες 8 ημέρες / 5 νύχτες

Ξενοδοχείο Περιοχή
Τιμή σε δίκλινο 

Nonref/ Κανονική τιμή
Τιμή σε τρίκλινο 

Nonref/ Κανονική τιμή
Τιμή σε δίκλινο 

Nonref/ Κανονική τιμή
Τιμή σε τρίκλινο 

Nonref/   Κανονική τιμή

Surfer Paradise Χώρα 399€ / 459€ 385€ / 439€ 439 € / 519€ 429€ / 479€

Naxos Sun 
Studios

Χώρα 409€ / 469€ 389€ / 445€ 449€ / 509€ 429€ / 485€

Mare Naxia 
με πρωινό

Χώρα 429€ / 489€ 405€ / 459€ 469€ / 529€ 445€ / 499€

Princess Mare Χώρα 459€ / 495€ 439€ / 479€ 499€ / 539€ 479€ / 519€

Naxos Holidays
με πρωινό

Χώρα 445€ / 499€ 415€ / 469€ 485€ / 539€ 455€ / 575 €

Xenia Hotel Χώρα 495€ / 545€ 475€ / 525€ 545€ / 595€ 515€ / 565€

Δρομολόγια πλοίων 
με το Blue Star Naxos 
Πειραιάς – Νάξος  06.45 – 12.15 
Νάξος – Πειραιάς  22.45 – 05.10

Τύποι Δωματίων: η non-refundable ή αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, σας εξασφαλίζει μια super έκπτωση, εξοφλείται το συνολικό ποσό της εκδρομής 
με την κράτησή σας και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ( Εξαιρείται η περίπτωση ακύρωσης λόγω πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς 
έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις έναντι του Covid-19 ). Ο δεύτερος τύπος τιμής - η κανονική τιμή, 
βασίζεται στους γενικούς όρους συμμετοχής.

Περιλαμβάνει 

• Μεταφορά με πολυτελές και άνετο λεωφορείο για την εύκολη και ασφαλή σας μετακίνηση. 
• Αρχηγός Συνοδός του γραφείου μας για οτιδήποτε χρειαστεί. 
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star σε τιμές group. 
• Εξασφαλισμένη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του νησιού.  
• Ταξιδιωτική ασφάλιση.



Η Αστυπάλαια ανήκει στα Δωδεκάνησα. Βρίσκεται πολύ 
κοντά στις Κυκλάδες και γι αυτό το λόγο έχει δεχτεί πολ-
λές επιρροές από τη Κυκλαδική αρχιτεκτονική. Το νησί 
εκτείνεται αμφιθεατρικά πάνω σε έναν λόφο με ανεμό-
μυλους και λευκά σπιτάκια, ενώ το φημισμένο κάστρο 
δεσπόζει στην κορυφή.

Αστυπάλαια
Ξεκούραση, κολύμπι & βουτιές 
                 σε κρυστάλλινα νερά! 



Αστυπάλαια 7 ημέρες / 4 νύχτες 8 ημέρες / 5 νύχτες

Ξενοδοχείο Περιοχή
Τιμή σε δίκλινο 

Nonref/ Κανονική τιμή
Τιμή σε τρίκλινο 

Nonref/  Κανονική τιμή
Τιμή σε δίκλινο 

Nonref/ Κανονική τιμή
Τιμή σε τρίκλινο 

Nonref/ Κανονική τιμή

Maltezan Beach 3*
 με πρωινό

Μαλτεζάνα 390€ / 430€ 380€ / 420€ 430€ / 470€ 420€ / 460€

Aphrodite Studios Χώρα 400€ / 440€ 390€ / 430€ 440€ / 480€ 430€ / 470€

Mariakis Luxury Studios
Deluxe Studio Thalassa 
“outdoor plunge pool”

Χώρα 420€ / 460€ 410€ / 450€ 460€ / 500€ 450€ / 490€

Chrysalis Boutique Hotel 
Deluxe Sea View Room

Χώρα 600€ / 650€ - 640€ / 690€ -

Τύποι Δωματίων: η non-refundable ή αλλιώς μη επιστρέψιμη τιμή, σας εξασφαλίζει μια super έκπτωση, εξοφλείται το συνολικό ποσό της εκδρομής 
με την κράτησή σας και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ( Εξαιρείται η περίπτωση ακύρωσης λόγω πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς 
έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις έναντι του Covid-19 ). Ο δεύτερος τύπος τιμής - η κανονική τιμή, 
βασίζεται στους γενικούς όρους συμμετοχής.

Περιλαμβάνει 

• Μεταφορά με πολυτελές και άνετο λεωφορείο για την εύκολη και ασφαλή σας μετακίνηση. 
• Μεταφορά από το λιμάνι στα δωμάτια και το αντίστροφο την τελευταία μέρα. 
• Αρχηγός Συνοδός του γραφείου μας για οτιδήποτε χρειαστεί. 
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star σε τιμές group. 
• Εξασφαλισμένη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του νησιού.  
• Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Δρομολόγια πλοίων 
με το Blue Star Naxos 
Πειραιάς – Αστυπάλαια  06.45 – 17.20   
Αστυπάλαια – Πειραιάς  17.45 – 05.10



Επιπλέον ασφάλεια Covid-19 που περιλαμβάνει

• Ιατρικές συμβουλές & πληροφορίες συντονιστικού κέντρου
   (χωρίς περιορισμό χρήσης).

• Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου (χωρίς όριο κόστους)

•  Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής (μέχρι 10000€).

•  Έξοδα μετακίνησης & διαμονής σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου 
   που νοσηλεύεται (ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή 
   & διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 ημέρες μέχρι 500€).

•  Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου (μέχρι 500€).

• Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου (μέχρι 5000€).

• Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας 
   του ασφαλισμένου (ένα αεροπορικό εισιτήριο).

•  Έξοδα ξενοδοχείου καραντίνας (μέχρι 1500€)

• Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού (μέχρι 1000€)

ΜΗΤΕ 0933E60000192501
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