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ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ 
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F A M O U S  SOTIRIOU  T R A V E L  A.E
 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 25- ΟΜΟΝΟΙΑ, 

 Tel : 0030 – 210 - 5233804   Fax: 210  5234943
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8+1 ΗΜΕΡΕΣ
 DJERBA – ΤΥΝΗΣΙΑ & ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ

ΡΟΖ ΝΗΣΙ ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – SOUSSE – HAMMAMET - ΤΥΝΙΔΑ  - ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ  

SIDI BOU SAID - EL JEM - 4X4 JEEP – ΚΑΙΡΟΥΑΝ - TOZEUR  
ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΑΣΕΩΝ – DOUZ – ΜΑΤΜΑΤΑ  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :   ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΙΟΥΝΙΟΣ : 22/6                             ΙΟΥΛΙΟΣ :   13,20,27/7, 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ : 3,10,17,24,31/8,            ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ :  7,14,21,28/9, 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  :  5,12,19,26/10 

1  η   μέρα :   ΤΕΤΑΡΤΗ  :  ΑΘΗΝΑ-ΤΥΝΙΔΑ
     Πτήση  για  Τύνιδα απο το Ελ. Βενιζελος με Aegean  απευθειας  στις 23:45-23:55.  Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση
2  η   μέρα :    ΠΕΜΠΤΗ  :    ΤΥΝΙΔΑ - ΚΑΙΡΟΥΑΝ – EL TZEM -  ΓΚΑΦΣΑ – TOZEUR
    Πρωινο και αναχώρηση για το Καιρουαν, την 4η  ιερότερη πόλη του Μουσουλμανικού κόσμου μετά την Μέκκα, την Μεδίνα και την
Ιερουσαλήμ. Στην ιερή πόλη της χώρας και στην πόλη των χαλιών, θα θαυμάσουμε τις δεξαμενές που έφτιαξαν οι Αλγαβίδες τον 9 ο

αιώνα, το τζαμί και θα επισκεφθούμε βιοτεχνία χαλιών όπου μπορείτε να κάνετε συμφέρουσες αγορές.  Συνεχίζουμε για το το ΕΛ ΤΖΕΜ,
με  το  πιο  καλά  διατηρημένο  αμφιθέατρο  της  Ρωμαϊκής  αυτοκρατορίας.  Τα  σημάδια  κάποιων  επιδρομών  κατά  καιρούς,  είναι
αποτυπωμένα πάνω του, αλλά το ξηρό κλίμα το προστάτεψε από την διάβρωση.  Αναχώρηση για Tozeur μέσω της πόλης Γκαφσα, την
μεγαλύτερη  της  κεντρικής  Τυνησίας.  Σταση  για  μεσημεριανο φαγητο  και  συνεχιζουμε  για  την  πολη-πυλη  της  Ερημου.  Αφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο,  διανυκτέρευση 
3  η   μέρα:   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :   TOZEUR    ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΑΣΕΩΝ & ΕΡΗΜΟΥ ΜΕ 4Χ4 JEEP   ΣAΧAΡA- ΝΕΦΤΑ – ΣΕΜΠΙΚΑ -ΤΑΜΕΡΖΑ –
ΟΥΝΓΚΙΣΜΕΛ - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ   ΒΡΑΔΙΑ
    Πρωινό και αναχώρηση για ένα μοναδικό σαφάρι στην Έρημο. Θα ξεκινήσουμε το πρωί  με τα 4x4 JEEP, στο καθένα από τα οποία θα
επιβιβαστούν 7 άτομα, για την Έρημο. Ο τοπικός οδηγός θα μας μεταφέρει περίπου 70 χλμ μέσα στην Έρημο. Εδώ μπορείτε να βγάλετε
μοναδικές φωτογραφίες και να απολαύσετε την απόλυτη ησυχία. Θα επισκεφθούμε την ΟΑΣΗ της CHEBIKA, την ΤΑΜΕRΖΑ, και την
CΑSΚΑΝΤES,  και  στην  συνέχεια  θα  αναχωρήσουμε  για  τους  αμμόλοφους  και  τα  σκηνικά  της  ταινίας  STAR  WARS  (ΟΥΝΓΚΙΣΜΕΛ).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο,  γεύμα και  χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας. Το απόγευμα  χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην
Μεδίνα που θα σας φέρει πολύ κοντά με την πόλη και τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Ο λαός της Τυνησίας και ιδίως οι νέοι είναι πολύ
φιλόξενοι και δεν διστάζουν να γνωρίσουν καινούργιους φίλους. Το απογευμα, θα επισκεφθείτε με τον αρχηγό σας το μουσείο DAR
CHAIRET – 1001 ΝΥΧΤΕΣ που είναι δίπλα στο ξενοδοχείο και μπορείτε να κάνετε βόλτα στον λόφο του Μπελβεντέρε ή κάντε μια όμορφη
βόλτα με παιτονι. Το βράδυ σας προτείνουμε να ακολουθήσετε την πρόταση του αρχηγού σας για την βεδουινικη βραδιά διασκέδασης
με άφθονο κρασί, φαγητό, και παραδοσιακούς χορούς  (30€ κατ’ατομο).   Διανυκτέρευση.
4  η   μέρα  :  ΣΑΒΒΑΤΟ : ΛΙΜΝΗ ΕΛ ΤΖΕΡΙΝΤ – ΚΙΜΠΙΛΙ -   DOUZ   –   MATMATA   –   DJERBA       
   Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της DOUZ. Πρωτη σταση μας στην αλμυρή λίμνη ΕΛ ΤΖΕΡΙΝΤ. Μια λιμνη που η επιφανεια της
ειναι καλυμμενη απο αλατι, εδω θα βρειτε και τα περιφημα τριανταφυλλα της ερημου. Φωτογραφιες  και συνεχιζουμε για την Κιμπιλη
πριν  φτασουμε  στην  DOUZ.  Θα ανέβουμε  ο  καθένας  σε  μια  καμήλα  και  θα  περιπλανηθούμε  στην  έρημο,  απολαμβανοντας  την
μοναδικη αισθηση της ερημου. Μπορείτε επίσης να κάνετε βόλτα με αραβικό άλογο. Συνεχίζουμε για την Ματμάτα την πόλη των
τρωγλοδυτών, οι οποίοι λόγω της ζέστης αναγκάστηκαν να σκάψουν τα σπίτια τους μέσα στην γη. Θα επισκεφθούμε ένα από τα σπίτια.
Γευμα.  Αναχωρηση για το Νησι Djerba, το νησι των Λωτοφαγων. Θα λατρέψετε την Djerba  για τις υπέροχες αμμουδιές της με φοίνικες,
τις θάλασσες της σε πολλές αποχρώσεις του τιρκουάζ, τα γαλήνια τοπία της και τα πολύχρωμα  ηλιοβασιλέματά της. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
5  η   μέρα  :  ΚΥΡΙΑΚΗ :   DJERBA –   ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ – ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ – ΠΑΡΚΟ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ  -   ΡΟΖ ΝΗΣΙ
ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ ΜΕ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ  
   Πρωινο. H ελληνική μυθολογία έκανε πασίγνωστο αυτό το νησί ως «Νησί των Λωτοφάγων». Τα μελένια αρωματικά φρούτα μέθυσαν
τους ναύτες του Οδυσσέα, όταν το καράβι έφτασε εδώ μετά από τρικυμία  στην παλια πολη.  Απολαυστε τις μοναδικες παραλιες με τα
Φοινικοδεντρα ή επισκευφτειτε το παρκο με τους Κροκοδειλους Djerba Explore. Εξερευνήστε τα παραδοσιακά καταστήματα υφαντών :
μάλλινες  κουβέρτες,  χειροποίητα καλύμματα κρεβατιού και  αστραφτερά υφάσματα θα σας μαγέψουν!  Εναλακτικα πηγαίνετε ένα
ταξίδι με πειρατικό σκάφος για να γευματίσετε στο «Ροζ Νησί Φλαμίνγκο» και κολυμπήστε σε αυτή την αμμώδη χερσόνησο σε υπέροχα
καθαρά νερά. Και απολαύστε τη ζωντανή ατμόσφαιρα στο σκάφος!  Δειπνο, διανυκτερευση. 
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6  η   μέρα :  ΔΕΥΤΕΡΑ :   DJERBA -      SOUSSE    ή ΗΑΜΜΑΜΕΤ   -    ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ   
        Πρωινό και αναχωρηση για την Hammamet ή Sousse. Αφιξη και ημέρα ελεύθερη, για να επισκεφθειτε την Μεντινα(παλια πολη),
την  αγορά  της  περιοχής  όπου  μπορείτε  να  αγοράσετε  σουβενίρ,  χειροποίητα  κεραμικά,  ξύλινα  διακοσμητικά  για  το  σπίτι,
τουμπερλέκια, κελεμπίες, αραβικά κοσμήματα, αρώματα ανατολής, ναργιλέδες και καπνό, καφτάνια και ότι άλλο βάλει ο νους σας.
Μια αντίκα ή ένας καθρέπτης θα σας θυμίζει τις πιο όμορφες διακοπές της ζωής σας. Τα παζάρια επιβάλλονται.  Επίσης μπορείτε να
απολαύσατε το καφέ σας σε ένα από τα πιο όμορφα και παραδοσιακά καφέ της πόλης.   Δείπνο, διανυκτέρευση. 
7  η   μέρα : ΤΡΙΤΗ    ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ – ΜΟΝΑΣΤΙΡ – ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΧΑΜΠΙΜΠ ΜΠΟΥΡΓΚΙΜΠΑ
   Πρωινο και μερα ελευθερη. Απολαυστε το μπανιο σας,  στις μοναδικες  παραλιες  της Τυνησιας.  Προαιρετικη εκδρομή στη πόλη
Μοναστιρ και το μαυσωλείο του Χαμπιμ Μπουργκίμπα, του πρώτου προέδρου της χώρας. Tο Μοναστίρ, ειναι πανεπιστημιούπολη και
γενέτειρα  του  επί  χρόνοια  προέδρου  της  Τυνησίας  Μπουργκίμπα.  Επισκεψη  στο  Μαυσωλειο  του  προεδρου  και  επιστροφη  στο
ξενοδοχειο. Δειπνο, διανυκτερευση. 
8  η   μέρα : ΤΕΤΑΡΤΗ    SOUSSE   ή ΗΑΜΜΑΜΕΤ  -   ΤΥΝΙΔΑ-ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ- ΜΟΥΣΕΙΟ   BARDO  -   SIDI     BOU     SAID-   ΑΘΗΝΑ
    Πρωινό και αναχώρηση για Τύνιδα.  Περιήγηση στην πόλη. Θα  περιπλανηθούμε στην παλιά πόλη (Μεντίνα) με τα γραφικά δρομάκια
και την πολύβουη Αγορά (Σουκ) με τα μικρά μαγαζάκια γεμάτα με διάφορα σουβενίρ για τις αγορές σας. Στη συνέχεια  επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο της Καρχηδόνας, στα Ρωμαϊκά λουτρά των Αντωνίνων και στο μουσείο ΒΑRDO με τα  3000 ρωμαϊκά ψηφιδωτά.
Αναχώρηση  για  το  γραφικό  Ανδαλουσιανικό  χωριό  SIDI BOU SAID μέρος  εμπνεύσεως  για  πολλούς  ζωγράφους  και  καλλιτέχνες.
Απολαύστε τον καφέ ή το τσάι σας από την ΚΑΛΝΤΕΡΑ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και  πτήση για Αθήνα με Aegean 
9  η   μέρα : ΠΕΜΠΤΗ  ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΝΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ 
    Πτηση με Aegean στις  01:10 και αφιξη στην Αθηνα 05:00 τοπικη ωρα, με τις καλυτερες αναμνησεις απο το μοναδικο αυτο ταξιδι. 

                
TIMH  KAT΄  ATOMO 8+1 ΗΜΕΡΕΣ 

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ € 650

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ  12 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ € 620

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ € 775

      ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Τύνιδα-Αθήνα με Aegean και χειραποσκευη 8 κιλα  
 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν
 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  4* &  5*    
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχειο 
 ΔΩΡΟ  8 Γεύματα ή δείπνα  
 ΔΩΡΟ ολοκληρωμένος γύρος Οάσεων και Ερήμου με  JEEP 4X4  
 ΔΩΡΟ Βόλτα με καμήλα στην έρημο της DOUZ, 1 ώρας περίπου
 Τοπικος Αρχηγός – συνοδός
 Δωρο εισοδος στο μουσειο Bardo (αν ειναι ανοικτο) και στον αρχαιολογικο χωρο της Καρχηδονας
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης TOUR ΟPERATOR

      ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
 Φόροι αεροδρομίων  και επίναυλος καυσίμων  (150€ )
 Προσωπικό αντικείμενο κάτω από το κάθισμα στο αεροπλανο, με επιπλέον χρέωση € 30 με επιστροφή & € 60 για βαλίτσα 23 

κιλα με επιστροφή
 Δημοτικοί φόροι πληρωτεοι στο ξενοδοχειο 2-3 ευρω την βραδυα το ατομο
 Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή ότι αναφέρεται ως προαιρετικό, είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, pcr ή 

rapid test. 
 Ασφάλιση & προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών και COVID-19 (€20)

     ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 Απαραίτητα νέα διαβατήρια (με 6μηνη ισχύ)
 Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων, ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του 

προγράμματος. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας
 Οι προαιρετικές εκδρομές πληρώνονται μόνο στο γραφείο κατά την εξόφληση σας
 Η  διανυκτέρευσεις μπορει να γίνουν  SOUSSE ή  ΗΑΜΜΑΜΕΤ   

ΠΤΗΣΕΙΣ    AEGEAN
ΤΕΤΑΡΤΗ    ΑΘΗΝΑ-ΤΥΝΙΔΑ   23:45-23:55
ΠΕΜΠΤΗ  ΤΥΝΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ    01:10-05:00



 FAMOUS  SOTIRIOU  TRAVEL A.E
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 25 - ΟΜΟΝΟΙΑ 

Tel : 0030 – 210 - 5233804   Fax: (210)  5234943
WWW.FAMOUSTRAVEL.GR    E -mail  :   sotirioutravelagency@gmail.  com

ΝΤΟΥΜΠΑI – ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

 8 ΗΜΕΡΕΣ 
Αναχωρησεις καθε   ΤΕΤΑΡΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ 

1η ΜΕΡΑ :  ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΙ
      Συγκέντρωση στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και απογείωση για το ταξίδι   στο μαγευτικό Ντουμπάι (Dubai). Άφιξη, μεταφορά
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

2η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ – CITY TOUR - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΣΤΑΚΙΑ (BASTAKYΙA – ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΦΕ ΑΓΟΡΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ
     Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο και μαγευτικό Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε την πόλη του Ντουμπάι με την μοναδική
αρχιτεκτονική.  Θα  ξεκινήσουμε  με  το  λαογραφικό  μουσείο  (εφόσον  είναι  ανοιχτό)  που  βρίσκεται  στο  παλιό  κάστρο  Φαχίντι  (Al  Fahidi  st.),
περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία (Bastakiya). Μοναδικά Σούκ, Παζάρια με χίλιάδες χρώματα, αρώματα, αγορά υφασμάτων,
Επίσκεψη στο Μουσείο Καφέ. Με το χαρακτηριστικό τοπικό ταξί του Creek την Abra θα περάσουμε στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού και των
Μπαχαρικών, που έρχονται όπως παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας με την περιοχή της
Τζουμέιρα (Jumeirah), με τις μονοκατοικίες και την μοναδική της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του Σείχη Ζάϊεντ (Sheikh Zayed), το δρόμο όπου
είναι  μαζεμένοι  περίπου  250  ουρανοξύστες,  κατευθυνόμαστε  στο  Τζαμί  της  Τζουμέιρα (Jumeirah  Mosque)  όπου  θα κάνουμε  μία  στάση για
φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο Burj Al Arab.
    Στη συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψη στο νησί Palm Island το νησί φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα. Ενδιάμεσα θα υπάρχει και στάση
για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the Palm. Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε την μοναδική Μαντινάτ Τζουμέιρα (Madinat
Jumeirah) τη διάσημη «Βενετία» των Αραβικών Εμιράτων. Στη Madinat Jumeirah μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης και
να αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι.  Η ώρα για τα ψώνια στο Ντουμπάι έφτασε, περνώντας από το παλάτι του Σείχη κατευθυνόμαστε στο
Dubai Mall για τις αγορές σας. Επίσης θα δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα σιντριβάνια του κόσμου που χορεύουν υπό τους ήχους της μουσικής,
μπροστά στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa.

3η ΜΕΡΑ : ΕΡΗΜΟΣ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4Χ4 – ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕΣ - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ- Sand Board Δωρεάν
(Σκί με σανίδα στην έρημο)
      Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, έχουμε χρόνο ελεύθερο. Νωρίς το μεσημέρι θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια στην έρημο με
Jeep 4Χ4. Μετά από παιχνίδια με τα Jeep 4Χ4 στους αμμόλοφους και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, θα καταλήξουμε σε Βεδουίνικες τέντες. Εκεί
θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία βεδουίνοι,  προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι  και  θα έχουμε την ευκαιρία να
απολαύσουμε  μια  μικρή  βόλτα  με  καμήλες.  Το  δείπνο  απόψε  θα  είναι  barbeque  στην  τέντα  κάτω  από  τον  ουρανό  της  ερήμου,  όπου  θα
παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Αργά το βράδυ θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.

4η ΜΕΡΑ :  ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΨΩΝΙΑ - DUBAI FRAME (Περιλαμβάνεται η είσοδος)
     Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, έχουμε την ημέρα μας ελεύθερη για ψώνια. Για τα ψώνια στο Ντουμπάι σας προτείνουμε το Mall of
Emirates, όπου μπορείτε να χαθείτε στο πλήθος καταστημάτων και να κάνετε τις αγορές σας. Εκεί μπορείτε επίσης να ζήσετε την εμπειρία του ski
στο μοναδικό κλειστό χιονοδρομικό κέντρο του κόσμου. Είσοδος στο Dubai frame, για τη μαγευτική θέα στο Ντουμπάι από το διάδρομο του Dubai
Frame. Το Ντουμπάι εγκαινίασε την τελευταία ατραξιόν του, μια γιγάντια κορνίζα που πλαισιώνει τις δυο αντίθετες όψεις της πόλης. Τα ιστορικά
της κτίρια και τα σύγχρονα κτίρια, το παλιό και το σύγχρονο Ντουμπάι. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το La Mer που άνοιξε πριν από δύο χρόνια
και έχει γίνει ένα από τα hotspot του Ντουμπάι. Η περιοχή  βρίσκεται στην περιοχή της Τζουμέιρα. Είναι η περιοχή της παραλίας με τα πολλά
καταστήματα, τα κομψά εστιατόρια και τις καφετέριες και τα πιο cool μπάνια! Υπάρχουν τόσα πολλά εστιατόρια που σίγουρα θα βρείτε κάτι στα
γαστρονομικά γούστα σας. 

5η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - LA PERLE DRAGONE SHOW (το εισιτήριο περιλαμβάνεται) 
     Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος. Προτείνουμε κολύμπι με δελφίνια, μοναδική εμπειρία να κολυμπήσετε και να βγείτε
φωτογραφίες με τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά τα δελφίνια. Ρωτήστε μας πληροφορίες για την κράτηση σας. La Perle Dragone Show : Το
βράδυ περιλαμβάνει ένα μοναδικό Παγκόσμιο Υπερθέαμα, το La Perle Show. Το La Perle Show, είναι μία παράσταση του γνωστού καλλιτεχνικού

διευθυντή Franco Dragone. Τα εισιτήρια για την παρακολούθηση της παράστασης τα έχουμε εξασφαλίσει ήδη για εσάς (κατηγορία SILVER).  
6η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) – DUBAI MALL - Βαρκάδα με θέα τα σιντριβάνια –
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ (προαιρετικα) 
    Μετά το πρωινό μας, επισκεψη στο ψηλότερο κτίριο το κόσμου με ύψος 828 μέτρα  και θα μάθουμε την ιστορία και τα στάδια κατασκευής του.
Θα  έχετε  την  ευκαιρία  να  μπείτε στο  γρηγορότερο  ασανσέρ  (65χλμ/ώρα), να  ανεβείτε  στα  παρατηρητήρια  124-125 και  να  θαυμάσετε  την
ομορφότερη θέα του περσικού κόλπου και των Αραβικών Εμιράτων. Αμέσως μετά ακολουθεί η Είσοδος  στο Dubai Mall το μεγαλύτερο εμπορικό
κέντρο στον κόσμο. Φωτογραφηθείτε στο Dubai Aquarium το ενυδρείο με το μεγαλύτερο παράθυρο. Σας δίνεται μάλιστα η ευκαιρία να έρθετε
πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερα από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με το τεράστιο Sand Tiger καρχαρία, με σαλάχια κλπ. Μια υποβρύχια
περιπέτεια  που  υπόσχεται  να  είναι  πραγματικά  αξέχαστη. Είσοδος  στο  Ενυδρείο  και  το  Underwater  Zoo.  Βρίσκεστε  ήδη στο  Dubai  Mall το
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο και μπορείτε να απολαύσετε βαρκάδα με θέα τα σιντριβάνια. Η μοναδική εμπειρία θα σας συναρπάσει
και δεν θα πρέπει να την χάσετε με τίποτα!  
Το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στην Μαρίνα μέσα σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) με φαγητό.  Εκεί θα απολαύσετε το νυχτερινό 
Ντουμπάι που είναι λουσμένο στα φώτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και Διανυκτέρευση.  

http://WWW.FAMOUSTRAVEL.GR/
mailto:sotirioutravel1@yahoo.gr


7η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ –    FERRARI -   ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 
     Πρωινό και αναχώρηση για το Αμπού Ντάμπι, μετά από περίπου 2 ώρες, θα φτάσουμε  στον Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμιράτο από τα 7 που αποτελούν τη χώρα. Θα κινηθούμε στο δρόμο του Σεΐχη Ζάϊεντ και στην
διαδρομή  θα  έχουμε  την  ευκαιρία  να  δούμε  στα  δεξιά  μας  την  περιοχή  Dubai  Marina,  την  πιο  καινούρια  περιοχή  στο  Ντουμπάι  με  τους
περισσότερους ουρανοξύστες και την περιοχή Jebel Ali που αποτελεί την βιομηχανική και κατασκευαστική ζώνη του Ντουμπάι. Εκεί βρίσκονται, το
μεγαλύτερο μέχρι και σήμερα τεχνητό λιμάνι στο κόσμο, το λιμάνι Jebel Ali, το τεχνητό νησί του φοίνικα Jebel Ali και το καινούριο αεροδρόμιο (υπό
κατασκευή) που θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Φτάνοντας Άμπου Ντάμπι θα επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στο μεγαλοπρεπές  τζαμί
του Σεΐχη Ζάϊεντ που είναι φτιαγμένο όλο από μάρμαρο και χρυσό, ενώ μέσα θα δούμε και το μεγαλύτερο μονοκόμματο χειροποίητο χαλί στον
κόσμο.  Από  εκεί  θα  περάσουμε  από  την  περιοχή με  τα  17  παλάτια  των  γιων  του  Σεΐχη  Ζάϊεντ για  να  καταλήξουμε στο  παλάτι  του  Σεΐχη
Χαλίφα, τωρινού κυβερνήτη του Άμπου Ντάμπι αλλά και  προέδρου της χώρας. Περνώντας από το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates
Palace που είναι κτισμένο με χρυσό, μάρμαρο, γρανίτη και αλάβαστρο σε όλους του τους χώρους (πηγαίνουμε για καφέ κατόπιν διαθεσιμότητας)
καταλήγουμε στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Άμπου Ντάμπι το Marina Mall όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Κατά το μεσημέρι αναχώρηση
από το εμπορικό και  θα καταλήξουμε για γεύμα σε πολυτελές  επιλεγμένο εστιατόριο στο Yas Island.  Στο Yas  Island εκτός  από την πίστα της
Φόρμουλα  1  βρίσκεται και  το  μεγαλύτερο  πάρκο  της  Ferrari με  το  γρηγορότερο  τραινάκι  στον  κόσμο,  καθώς  και  το μουσείο  της  Ferrari.
Τακτοποιηση στο ξενοδοχειο, διανυκτερευση 

8η ΜΕΡΑ : ΑΜΠΟΥ  ΝΤΑΜΠΙ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ  
      Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την επιστροφή μας στην Αθήνα. Το ταξίδι στο Ντουμπάι έφτασε στο τέλος του και εμείς
επιστρέφουμε χαρούμενοι με τις καλύτερες αναμνήσεις από το υπέροχο ταξίδι μας.

TIMH KAT΄ ATOMO
Al Khoory Atrium ή

 Grandeur AL BARSHA 4*
Radisson Blu Dubai Canal

View 5* 

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 650 800

      MONOΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 850 1115

        ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
l Αεροπορικα εισιτηρια με την WizzAir με μια μικρη τσαντα 40x30x20cm
l 6 διανυκτερευσεις σε ξενοδοχεια 4* ή 5* επιλογη σας με πλουσιο πρωινο μπουφε στο Dubai
l 1 διανυκτερευση σε ξενοδοχειο 4* με πλουσιο πρωινο μπουφε   στο Αμπου Νταμπι
l Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
l Ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι
l Είσοδοι σε μουσεία κατά την ξενάγηση του Ντουμπάι & Νερό κατά τη διάρκεια της ξενάγησης
l Σαφάρι 4χ4 με ΔΕΙΠΝΟ barbeque και χορό κοιλιάς. Δωρεάν σκι Σανίδας στην Έρημο. Δυνατότητα ανοιχτού τύπου Jeep με επιπλέον κόστος
l Εισοδος στο Frame 
l Εισιτηρια στο  LA PERLE DRAGONE SHOW   (silver) 
l Τις πιο γνωστές παραδοσιακές αγορές, παζάρια , Bastakyia, Αγορά υφασμάτων
l Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR
l Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων μας
l 24ώρες χρήση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης. Είμαστε μαζί σας από την πρώτη ημέρα του ταξιδιού έως την τελευταία!
l Ειδικές Τιμές για τα αξιοθέατα και εκπτώσεις για τα Εμπορικά κέντρα  αποκλειστικά για εσάς
l Προτάσεις και κρατήσεις στα καλύτερα μπαρ & εστιατόρια

        ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
l Φοροι αεροδρομιων και επιναυλος καυσιμων  155 
l Xειραποσκευη και βαλιτσα (μπορουν να προστεθουν με επιβαρυνση 60 ευρω)
l Δημοτικοί φόροι πληρωτεοι στο ξενοδοχειο περιπου €4 για 4* ξενοδοχεια και € 5 για 5* ξενοδοχεια ανα διανυκτερευση
l Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών, covid-19 (€ 20)
l Eίσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα 
l Προαιρετικες δραστηριοτητες Burj Khalifa € 40, Aquarium € 30, Monorail € 15, Κρουαζιερα με Δειπνο € 40  
l Παιδικο 2-10 ετων στο δωματιο των γονεων του εκπτωση  -  150 ευρω 

       ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
 Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. 

Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας
 Οι προαιρετικές δραστηριοτητες πληρώνονται μόνο στο γραφείο κατά την εξόφληση σας
 Κατοπιν αιτηματος σας η διαμονη μπορει να γινει σε εναλλακτικο ξενοδοχειο 4* η 5*. Ενημερωστε μας για να σας στειλουμε την τιμη 

πακετου καθως και με πτησεις με Emirates ή Etihad Airlines  

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ    WIZZ  AIR    ΤΕΤΑΡΤΗ  
ΑΘΗΝΑ-ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ    14:05 – 19:55
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ -ΑΘΗΝΑ    09:10 –13:30 

                                                                      ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ    WIZZ  AIR    ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΑΘΗΝΑ-ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ    18:20 – 23:55
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ -ΑΘΗΝΑ    13:25 –17:45 

   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ : 
1. HOTEL AL KHOORY ATRIUM  BARSA  4*      (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ EMIRATES MALL)

2. HOTEL GRANDEUR AL BARSA  4*                 (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ EMIRATES MALL)
3. HOTEL RADISSON BLUE CANAL VIEW  5*     (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ DUBAI MALL)  

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-dubai-canal?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:mea+h:AEDXBCNL
https://grandeurhotel.com/
https://alkhooryhotels.com/atriumhotel/


 FAMOUS  SOTIRIOU  TRAVEL A.E
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 25 - ΟΜΟΝΟΙΑ 
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ΝΤΟΥΜΠΑI – ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 
 5 ΗΜΕΡΕΣ 

Αναχωρησεις καθε   Τετάρτη
1  η ΜΕΡΑ :     ΑΘΗΝΑ –  ΝΤΟΥΜΠΑΙ 
      Συγκέντρωση στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και απογείωση για το ταξίδι   στο μαγευτικό Ντουμπάι (Dubai).
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
2η ΜΕΡΑ :   ΝΤΟΥΜΠΑΙ – CITY TOUR - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΣΤΑΚΙΑ (BASTAKYΙA –      ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΦΕ -
ΑΓΟΡΑ  ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ  –  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  ΚΑΦΕ  ΚΑΙ  ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ  -  ΒURJ     KHALIFA     124,125ο  (όροφος)  –
ΑQUARIUM 
      Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο και μαγευτικό Ντουμπάι.  Θα γνωρίσετε την πόλη του
Ντουμπάι με την μοναδική αρχιτεκτονική. Οι ερωτήσεις “Τι πρέπει να δω; Τι πρέπει να κάνω; Τι πρέπει να ξέρω” δεν θα σας
απασχολήσουν καθόλου. Έχουμε ετοιμάσει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα εκδρομής στο Ντουμπάι για εσάς που τα περιλαμβάνει
όλα. Θα ξεκινήσουμε με το λαογραφικό μουσείο (εφόσον είναι ανοιχτό) που βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι (Al Fahidi st.),
περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία (Bastakiya).  Μοναδικά Σούκ, Παζάρια με χίλιάδες χρώματα, αρώματα,
αγορά υφασμάτων. Με το χαρακτηριστικό τοπικό ταξί του Creek την Abra θα περάσουμε στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού και
των Μπαχαρικών, που έρχονται όπως παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε την ξενάγηση
μας με  την περιοχή της Τζουμέιρα (Jumeirah),  με  τις  μονοκατοικίες  και  την  μοναδική της  παραλία.  Περνώντας τη  Λεωφόρο
του Σείχη Ζάϊεντ  (Sheikh Zayed),  το  δρόμο όπου είναι  μαζεμένοι  περίπου 250 ουρανοξύστες,  κατευθυνόμαστε στο Τζαμί  της
Τζουμέιρα (Jumeirah Mosque) όπου θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύμβολο του
Ντουμπάι στο Burj Al Arab. Στη συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψη στο νησί Palm Island το νησί φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα στην
θάλασσα. Ενδιάμεσα θα υπάρχει και στάση για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the Palm. Στην επιστροφή
θα  επισκεφτούμε την  μοναδική  Μαντινάτ  Τζουμέιρα  (Madinat  Jumeirah) τη  διάσημη «Βενετία» των  Αραβικών  Εμιράτων.  Στη
Madinat Jumeirah μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης και να αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι.
Η ώρα για τα ψώνια στο Ντουμπάι έφτασε, περνώντας από το παλάτι του Σείχη κατευθυνόμαστε στο Dubai Mall για τις αγορές
σας. Επίσης θα δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα σιντριβάνια του κόσμου που χορεύουν υπό τους ήχους της μουσικής, μπροστά
στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa. ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) – ΑQUARIUM (προαιρετικό)
Για όσους επιθυμούν θα επισκεφτούμε  το ψηλότερο κτίριο το κόσμου με ύψος 828 μέτρα και θα μάθουμε την ιστορία και τα
στάδια  κατασκευής  του.  Θα  έχετε  την  ευκαιρία  να  μπείτε στο  γρηγορότερο  ασανσέρ  (65χλμ/ώρα), να  ανεβείτε  στα
παρατηρητήρια 124-125 και να θαυμάσετε την ομορφότερη θέα του περσικού κόλπου και των Αραβικών Εμιράτων(Η είσοδος δεν
περιλαμβάνεται). Αμέσως μετά ακολουθεί η επίσκεψη στο Dubai Mall το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο Εκεί μπορείτε
να φωτογραφηθείτε στο Dubai Aquarium το ενυδρείο με το μεγαλύτερο παράθυρο. Σας δίνεται μάλιστα η ευκαιρία να έρθετε
πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερα από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με το τεράστιο Sand Tiger καρχαρία, με σαλάχια κλπ.
Μια υποβρύχια περιπέτεια που υπόσχεται να είναι πραγματικά αξέχαστη. (Η είσοδος δεν περιλαμβάνεται).  
3η ΜΕΡΑ : ΕΡΗΜΟΣ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4Χ4 – ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕΣ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ
ΠΑΡΤΥ- Sand Board Δωρεάν (Σκι με σανίδα στην έρημο). 
      Μετά το  πρωινό μας στο ξενοδοχείο,  έχουμε χρόνο ελεύθερο.  Νωρίς  το  μεσημέρι  θα ξεκινήσουμε για  μία μοναδική
περιπέτεια στην έρημο με Jeep 4Χ4. Μετά από παιχνίδια με τα Jeep 4Χ4 στους αμμόλοφους και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα,
θα καταλήξουμε σε Βεδουίνικες τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία βεδουίνοι, προσφέροντας
μας παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το δείπνο απόψε θα είναι
barbeque στην τέντα κάτω από τον ουρανό της ερήμου, όπου θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Αργά το βράδυ θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση. 
4η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ – MALL OF EMIRATES (χιονοδρομικό) - (MONORAIL με θέα από
ψηλά τον Φοίνικα!) - MONO RAIL - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο.  Εμείς  σας προτείνουμε τα παρακάτω, ολοκληρώνοντας τη  μέρα σας με  το  να ζήσετε  μια μοναδική
εμπειρία, την Κρουαζιέρα στην Μαρίνα. Ξεκινάμε – με όσους το επιθυμούν- με την επίσκεψη μας στο MALL OF EMIRATES, όπου κι
εκεί μπορείτε να χαθείτε στο πλήθος καταστημάτων και να κάνετε τις αγορές σας καθώς και να ζήσετε την εμπειρία του ski
στο μοναδικό κλειστό χιονοδρομικό Κέντρο του κόσμου. Πάρα πολλά καταστήματα, κομψά εστιατόρια και καφετέριες. Υπάρχουν
τόσα πολλά εστιατόρια που σίγουρα θα βρείτε κάτι στα γούστα σας. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει μια μαγευτική διαδρομή με
το Monorail (Το Monorail είναι πολύ αργό αλλά έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις την διαδρομή και να δείς τα καλύτερα από
ψηλά!) Μαγευτική διαδρομή  θα φτάσουμε στην κορυφή του φοίνικα με θέα τον αραβικό κόλπο και το ATLANTIS THE PALM.
Φωτογραφίες έξω στο ATLANTIS THE PALM. Το Atlantis The Palm επαναπροσδιορίζει τον όρο του τουριστικού θέρετρου. Βρίσκεται
στην ημικυκλική διαμόρφωση του τεχνητού νησιού Palm και πολύ γρήγορα έγινε εμβληματικό σημείο του Ντουμπάι και ένα από
τα αξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να επισκέπτεται κάθε ταξιδιώτης. Οι σουίτες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, οι
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“στενές  επαφές” με  τα  υδρόβια  είδη, οι  τσουλήθρες  του  Aquaventure  Waterpark, η  μυστηριώδης  αύρα του  ενυδρείου  Lost
Chambers, καθώς επίσης τα πολλά και διάφορα βραβευμένα μπαρ και εστιατόρια προμηνύουν για ξεχωριστές στιγμές τις οποίες
θα  θυμάστε  για  όλη  σας  τη  ζωή.  Στη  συνέχεια  θα  αποχαιρετήσουμε  την  πόλη  του  Ντουμπάι  κάνοντας  (προαιρετικά)  μια
κρουαζιέρα στην Μαρίνα  μέσα σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) με φαγητό όπου μπορείτε να απολαύσετε το νυχτερινό Ντουμπάι
λουσμένο στα φώτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και  διανυκτέρευση. 
5η ΜΕΡΑ :  ΝΤΟΥΜΠΑΙ– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 
     Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο στο Ντουμπάι για το αεροδρόμιο στο Αμπού Ντάμπι και την επιστροφή μας στην
Αθήνα. Το ταξίδι στο Ντουμπάι έφτασε στο τέλος του και εμείς επιστρέφουμε χαρούμενοι με τις καλύτερες αναμνήσεις από το
υπέροχο ταξίδι μας.

TIMH KAT΄ ATOMO
Al Khoory Atrium ή

 Grandeur AL BARSHA 4*
Radisson Blu Dubai Canal

View 5* 

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 345 445

      MONOΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 485   625

        ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
l Αεροπορικα εισιτηρια με την WizzAir με μια μικρη τσαντα 40x30x20cm
l 4 διανυκτερευσεις σε ξενοδοχεια 4* ή 5* επιλογη σας με πλουσιο πρωινο μπουφε 
l Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
l Ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι
l Είσοδοι σε μουσεία κατά την ξενάγηση του Ντουμπάι & Νερό κατά τη διάρκεια της ξενάγησης
l Σαφάρι 4χ4 με ΔΕΙΠΝΟ barbeque και χορό κοιλιάς. Δωρεάν σκι Σανίδας στην Έρημο . Δυνατότητα ανοιχτού τύπου 

Jeep με επιπλέον κόστος.
l Τις πιο γνωστές παραδοσιακές αγορές, παζάρια , Bastakyia, Αγορά υφασμάτων
l Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR
l Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων μας
l 24ώρες χρήση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης. Είμαστε μαζί σας από την πρώτη ημέρα του ταξιδιού έως την 

τελευταία!
l Ειδικές Τιμές για τα αξιοθέατα και εκπτώσεις για τα Εμπορικά κέντρα  αποκλειστικά για εσάς
l Προτάσεις και κρατήσεις στα καλύτερα μπαρ & εστιατόρια

        ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
l Φοροι αεροδρομιων και επιναυλος καυσιμων  155 
l Xειραποσκευη και βαλιτσα (μπορουν να προστεθουν με επιβαρυνση 60 ευρω)
l Δημοτικοί φόροι πληρωτεοι στο ξενοδοχειο περιπου €4 για 4* ξενοδοχεια και € 5 για 5* ξενοδοχεια ανα διανυκτερευση
l Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών, covid-19 (€ 20)
l Eίσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα
l Προαιρετικες δραστηριοτητες Burj Khalifa € 40, Aquarium € 30, Monorail € 15, Κρουαζιερα με Δειπνο € 40  

       ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
 Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του 

προγράμματος. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας
 Οι προαιρετικές δραστηριοτητες πληρώνονται μόνο στο γραφείο κατά την εξόφληση σας
 Κατοπιν αιτηματος σας η διαμονη μπορει να γινει σε εναλλακτικο ξενοδοχειο 4* η 5*. Ενημερωστε μας για να σας 

στειλουμε την τιμη πακετου καθως και με πτησεις με Emirates ή Etihad Airlines  

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ    WIZZ  AIR  
ΑΘΗΝΑ-ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ    14:05 – 19:55
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ -ΑΘΗΝΑ    13:25 – 17:45 

        ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ : 
1. HOTEL AL KHOORY ATRIUM  BARSA  4*      (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ EMIRATES MALL)
2. HOTEL GRANDEUR AL BARSA  4*                 (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ EMIRATES MALL)
3. HOTEL RADISSON BLUE CANAL VIEW  5*     (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ DUBAI MALL)  

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-dubai-canal?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:mea+h:AEDXBCNL
https://grandeurhotel.com/
https://alkhooryhotels.com/atriumhotel/


FAMOUS  SOTIRIOU  TRAVEL A.E
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 25 - ΟΜΟΝΟΙΑ 

Tel : 0030 – 210 - 5233804   Fax: 210  5234943
WWW.FAMOUSTRAVEL.GR    E -mail  :   sotirioutravel  agency@gmail.com

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ  
6 ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΑ 
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣ  Η   :         καθε Δευτερα  απο   20.06

1  η    ΜΕΡΑ :   ΑΘΗΝΑ    –  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ –   ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ   ΠΟΛΗΣ 
     Πτηση  για Βουδαπέστη.  Αφιξη στην πανέμορφη πόλη της Βουδαπέστης και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιηγηση από την μνημειώδη
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό
του ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, την λεωφόρο της Δημοκρατίας με την ΟΠΕΡΑ και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες
που ενώνουν την Βούδα με την Πέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2  η    ΜΕΡΑ : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
     Πρωινο  και σημερα θα επισκεφτουμε τη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο
των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του ΑΓ. ΜΑΤΤΙΑ (όπου εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στον λόφο ΓΚΕΛΛΕΡΤ, από
όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της ΒΟΥΔΑΣ και της ΠΕΣΤΗΣ με τον Δούναβη. Γευμα. Απόγευμα ελεύθερο για να ψωνίσετε ενδιαφέροντα
είδη σε προσιτές τιμές ή να επισκεφτείτε τον ζωολογικό κήπο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και
φαγητό.  (€ 35)  Διανυκτέρευση.

3  η   ΜΕΡΑ : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΠΡΑΓΑ (530χλμ)
     Πρωινό και αναχώρηση για την “πόλη των εκατό πύργων”, την Πράγα. Πρώτος μας σταθμός το εργαστήρι επεξεργασίας χρυσού, το μεγαλύτερο
στην Ευρώπη,  CAPRICE. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε χρυσό σε πολύ οικονομικές τιμές. Συνεχίζουμε για τον Αγ. Ανδρέα με την μεσαιωνική του
ατμόσφαιρα, τη μικρή ορθόδοξη εκκλησία του 18ου αιώνα, και τα μεσαιωνικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια. Συνεχίζουμε για το Έστεργκομ, την
πρώτη πρωτεύουσα του κράτους,  που η αρχιτεκτονική των μνημείων του διατηρεί  ολοζώντανη την παράδοση. Θα δούμε τη Βασιλική του Αγ.
Στεφάνου με τους βασιλικούς τάφους. Τελευταίος μας σταθμός το Βίσεργκραντ, παλιά έδρα των Ούγγρων βασιλιάδων. Συνεχίζουμε για Πράγα.
Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, δ/ση

4  η    ΜΕΡΑ : ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ   ( 140 χλμ. )
     Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, στην Μικρή πόλη ( Μάλα Στράνα) και την Παλιά πόλη.
Θα περπατήσουμε από την γοτθική γέφυρα του Καρόλου Δ’ (14ου αιώνα ) κοσμημένη με 37 αγάλματα Αγίων και δύο γοτθικούς πύργους, ως την
πλατεία της Παλιάς πόλης με το Δημαρχείο, το φημισμένο Αστρονομικό ρολόι και τα αψιδωτά παλάτια της. Θα επισκεφτούμε την Καστρούπολη
Χραντσάνη την  Ακρόπολη της  Πράγας,  μια πόλη μέσα στην  πόλη.  Μεταξύ άλλων θα δούμε  το Μοναστήρι  Στράχοφ,  το Λορέττο,  τον Γοτθικό
Καθεδρικό ναό του Αγ. Βίττου, τον πύργο της Πυρίτιδας, το Γκέτο, τις μινιατούρες των αλχημιστών, την παλιά έδρα-κατοικία των βασιλέων της
Βοημίας και τέλος τον πύργο του Ιππότη Ντάλιμπορ, απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα της παραμυθένιας αυτής πόλης.  Το μεσημέρι επιβίβαση
στο καραβάκι για μια όμορφη κρουαζιέρα στον Μολδάβα. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Κάρλοβυ Βάρυ, στην Δυτική Βοημία. Μετά από μια
πανέμορφη διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρόπολη και ταυτόχρονα τόπο συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της
πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα, καταλαβαίνουμε γιατί οι Τσάροι Πέτρος ο Μέγας και Νικόλαος Β΄, ο
Γκαίτε, ο Λιστ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Σοπέν, περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διαν/ση.

5  η   ΜΕΡΑ :  ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ   (260χλμ)
     Πρωινό και  αναχώρηση για Βιέννη.  Άφιξη και  ξεκινάμε  την  ξενάγηση στα αξιοθέατα της  πόλης  του μπαρόκ  και  του βαλς.  Θα δούμε  τη
Ρινγκστράσσε  με  το  εξαίρετο  πάρκο,  την  Όπερα,  τα  ανάκτορα  Χόφμπουργκ,  το  Κοινοβούλιο,  το  Δημαρχείο  και  το  Θέατρο.  Ακολούθως  θα
επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το αριστούργημα του Σένμπρουν με τα 1400 δωμάτια. Γευμα. Απογευματινός περίπατος
στην  Κέρτρστράσσε,  όπου  θα  θαυμάσουμε  τον  μεγαλοπρεπή  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγ.  Στεφάνου.  Επισκεφθείτε  τα  καταστήματα  της  Μαρίας
Χίλφεστρασσε ή απολαύσετε βιεννέζικο καφέ στο ξακουστό ζαχαροπλαστείο της ΦΡΑΟΥ ΖΑΧΕΡ. Τελος, προτείνουμε  βόλτα στο λούνα παρκ Prater
και τον πύργο του Δούναβη.  Το βράδυ προαιρετικά δείπνο σε τοπική ταβέρνα στο ΓΚΡΙΝΤΣΙΧ. (€35)  

6  η  ΜΕΡΑ : ΒΙΕΝΝΗ  –   ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ -    ΑΘΗΝΑ   
       Πρωινό και μερα ελεύθερη στην διαθεσή σας. Αδράξτε την ευκαρία και απολαύστε ότι σας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ένας περίπατος στην Βιέννη
είναι σαν να ταξιδεύετε πίσω στο αυτοκρατορικό παρελθόν της – για αυτό και το ιστορικό κέντρο της πόλης έχει αναδειχτεί ως Περιοχή Παγκόσμιας
Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Στη Βιέννη, υπάρχουν περισσότερα από 27 παλάτια και περισσότερα από 150 palais (ανάκτορα). Μπορείτε να
ανακαλύψετε  πολύτιμους  πολιτιστικούς  θησαυρούς  σε  κάθε  γωνία  της  πόλης,  να  ονειρευτείτε  την  παλιά  καλή αυτοκρατορική  εποχή  σε  μια
καφετέρια και να απολαύσετε εξεζητημένα ψώνια από παλιούς προμηθευτές της αυτοκρατορικής και βασιλικής αυλής. Προτείνουμε το Μουσείο
της Ιστορίας της Τέχνης το οποίο φιλοξενεί την αυτοκρατορική συλλογή έργων τέχνης και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές παγκοσμίως. Σημαντικά
έργα των Rubens,  Rembrandt,  Dürer,  Tizian κ.α.   Απέναντι  βρίσκεται  το δίδυμο Μουσείο της  Φυσικής Ιστορίας.  Στην Albertina θα θαυμάσετε
σημαντικά έργα ζωγραφικής των Dürer και Klimt. Τα πιο μοντέρνα έργα συμπεριλαμβάνουν Monet και Picasso. Ενώ φιλοξενούνται και εποχιακά
εκθέσεις πέρα από τις σταθερές του μουσείου.  Στους παλιούς αυτοκρατορικούς στάβλους φιλοξενείται  το Museumsquartier,  έδρα για πολλές
εκθέσεις και άλλων καλλιτεχνικών δρώμενων. Εδώ στεγάζονται πολλοί διαφορετικοί χώροι πολιτισμού. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, γνωστό ως
MUMOK, αφιερωμένο στην επαναστατική εποχή της δεκαετίας του 60. Δίπλα του βρίσκεται το Leopoldsmuseum, στέγη για έργα εξπρεσιονισμού.
Ενώ από το παράθυρο του θα απολαύσετε μια μοναδική πανοραμική θέα. Αναχώρηση για το αεροδρομιο και πτηση για αθηνα (16:35-19:45) 



TIMH  KAT΄  ATOMO
ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 450

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ  12 ΕΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

400

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 600

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Αεροπορικα εισιτηρια οικονομικης θεσης με μια μικρη τσαντα κατω απο το καθισμα 40cmX20cmX25cm 
 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται
 2 διανυκτερευσεις στην Πραγα σε ξενοδοχεο 4* με πρωινο
 2 διανκυτερευσεις στην Βουδαπεστη σε ξενοδοχειο 4* με πρωινο
 1 διανυκτερυση στην Βιεννη σε ξενοδοχειο 3 ή 4* με πρωινο 
 ΔΩΡΟ 5 δειπνα-γευματα (ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  στο ξενοδοχείο ή σε τοπικά εστιατόρια )
 Δώρο κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στο Μολδάβα
 Τοπικος Αρχηγός / Συνοδός
 Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Φοροι αεροδρομιων και επιναυλος καυσιμων  € 150
  Δημοτικοί φόροι € 3-4 το ατομο ανα διανυκτερευση
 Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών και covid € 20  
 Eίσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι  αναφέρεται ως 

προαιρετικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ  ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ  ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
 Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. Τελικό 

πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα. 
 Οι προαιρετικές εκδρομές πληρώνονται μόνο στο γραφείο κατά την εξόφληση σας και απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 25 

άτομα 
 Για αεροπορικα εισιτηρια  σε συνδιασμο Wizzair & Ryanair επιβάρυνση  χειραποσκευής εως 10kg , 55Χ40Χ20, 

(απο + 48 € μετ' επιστροφής) ή αποσκεύή εως  20KG (απο +98 € μετ' επιστροφής). Εαν το δηλωσετε με την κρατηση σας.
 Για  αεροπορικα εισιτηρια με την Ryanair επιπλεον  επιβάρυνση χειραποσκευης  εως 10 kg απο  + 48€ μετ' επιστροφής   διαστασεων   

55cm x40cm x20cm & αποσκευής  εως 20KG  απο + 98€ μετ' επιστροφής . Εαν το δηλώσετε με την κρατησή σας. 
       To check in πραγματοποιειτε απο τον ιδιο το πελάτη με τον κωδικο κράτηση που σας στελνουμε. Στο πακετο δεν ειναι υπολογισμένες οι 

διπλανες θεσεις στο αεροπλανο οι οποιες εχουν εξτρα χρέωση.

 ΠΤΗΣΕΙΣ  ΜΕ   WIZZ  & RYANAIR 
ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ   10:15-11:20  WIZZ
       ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ              16:35-19:45  RYANAIR

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ   16:40-17:40  WIZZ

          ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ              16:35-19:45  RYANAIR   
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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Η
7 ήμερη  Oδική Εκδρομή

ΑΓ.ΣΟΦΙΑ – ΒΟΣΠΟΡΟΣ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  καθε Σαββατο 

1  η    ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ή ΞΑΝΘΗ ή ΚΑΒΑΛΑ (750 χλμ)
       Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση με στάσεις Λαμία, Πλαταμώνα, Β. Ελλαδα, για καφέ και φαγητό ελευθέρως.  Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
2  η   ΜΕΡΑ :  Β. ΕΛΛΑΔΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (350χλμ) 
     Πρωινό και αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη. Αφού περάσουμε τα σύνορα, θα κάνουμε την πρώτη στάση μας στην Ρεδαιστό. Άφιξη νωρίς το
μεσημέρι στην πόλη. Στην συνέχεια προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπορο (€ 20 κατ’ άτομο) κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχετε την ευκαιρία,
ξεκινώντας από την ακτή της Ευρωπαϊκής Κωνσταντινούπολης και επιστρέφοντας από την Ασιατική ακτή, να απολαύσετε τα πιο ωραία ξύλινα yali
(παραθαλάσσιες επαύλεις) της Κωνσταντινοπολίτικης ελίτ, τον Πύργο του Γαλατά, την πρώτη και τη δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου.
Τακτοποιηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
3  η   ΜΕΡΑ : ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΜΟΝΗ ΧΩΡΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ (ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ & ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ) 
    Πρωινό και αναχώρηση για επισκεψη στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, την Μπαλουκλί, όπου υπάρχει το θαυμαστό Αγίασμα, οι τάφοι των
Πατριαρχών και η στέρνα με τα παραδοσιακά ψάρια. Επίσκεψη στην Μονή της Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά της, από τα ωραιότερα του
κόσμου και στην συνέχεια σε μεγάλο πολυκατάστημα-εργοστασίου κατασκευής δερμάτινων ειδών, ασημικών, χρυσαφικών, πολύτιμων λίθων, και
βαμβακερών για τις  αγορές  σας και  τα δώρα για  τους δικούς σας.  Στην  συνέχεια  ελεύθερος  χρόνος  στην  διαθεσή σας.  Σας  προτείνουμε  να
επισκεφτείτε την αγορά των Μπαχαρικών (  Αιγυπτιακή αγορά ) Misir  Carsιsi  και  το γραφικό και πολύβουο Καπαλί Τσαρσί (Capali  Carsisi)  -την
Σκεπαστή Αγορά- με τους 100 δρόμους  και  τα 4.216 καταστήματα.   Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση (€35 κατ΄άτομο)  σε πολυτελές κέντρο
διασκέδασης με φαγητό, τοπικούς ανατολίτικους χορούς, χανουμάκια.

4  η   ΜΕΡΑ   : ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΙΑ (ΧΑΛΚΗ–ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ)
     Πρωινό και ξενάγηση στο Μουσείο Ντολμά Μπαχτσέ, παλάτι των άλλοτε Σουλτάνων, το καλύτερο μουσείο της Τουρκίας και από τα ωραιότερα
της Ευρώπης.  Αμέσως μετά,  θα αναχωρήσουμε  για την προβλήτα της  πόλης,  όπου θα πάρουμε το πλοίο για να επισκεφθούμε τα μαγευτικά
Πριγκιποννήσια, τη Χάλκη με τη Θεολογική Σχολή και την Πρίγκιπο. Συνιστούμε προαιρετικά μια επίσκεψη με αμαξάκια μέχρι τον Άγ. Γεώργιο τον
Κουδουνά, στην Πρίγκιπο.  Γεύμα ελευθέρως σε παραλιακή ταβέρνα για να απολαύσετε την γαλήνια ομορφιά του καταπράσινου νησιού αλλά και
τις παλιές αριστοκρατικές επαύλεις, κυρίως Ελλήνων της Πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. Προαιρετικά, διασκεδάστε το βράδυ
στο REINA CLUB και απολαύστε μοναδικές στιγμές. 
5  η   ΜΕΡΑ :  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΤΟΠ ΚΑΠΙ - ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 
   Πρωινό και επίσκεψη-ξενάγηση στο θαύμα των αιώνων και ένα από τα πιο επιβλητικά μνημεία της Παλαιάς Κωνσταντινούπολης την Αγία Σοφιά.
Σύμφωνα με την Ιστορία,  ο Μέγας Κωνσταντίνος,  έχτισε έναν  μικρό ναό,  τον μεγάλωσε ο γιός  του Κώνστας και  εγκαινιάστηκε το 360 μ.Χ.  Ο
αυτοκράτορας Ιουστινιανός (527-565 μ.Χ.) αποφάσισε να χτίσει στη θέση του νέο, αλλά ασύγκριτα πιο ευρύχωρο και μεγαλοπρεπέστερο ναό. Γι’
αυτό το λόγο ανέθεσε στον μαθηματικό Ανθέμιο τον Τραλλιανό, και τον αρχιτέκτονα Ισίδωρο το Μιλίσιο, τα σχέδια του ναού αφιερωμένο στην
<<Του Θεού  Σοφία>>.  Για την κατασκευή χρησιμοποίησε  πράσινα μάρμαρα από την  Κάρυστο,  Ροδόχροα  με λευκές  φλέβες από την  Φρυγία,
ανοιχτόμαυρα με γαλάζιες φλέβες από τον Βόσπορο, κόκκινα με λευκά στίγματα από την Θήβα της Αιγύπτου, και μάρμαρα με διάφορους άλλους
χρωματισμούς, πολύτιμες πέτρες. Για το χτίσιμο εργάστηκαν 10.000 εργάτες και τεχνίτες, και το συνολικά κόστος για το χτίσιμο, έφτασε τα 360
εκατομμύρια χρυσές δραχμές. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα πρώτα Οθωμανικά ανάκτορα του Τοπ Καπί με τους πολύτιμους θησαυρούς, και τα
διάσημα  διαμάντια  του.  Ακολουθεί  ο  Βυζαντινός  Ιππόδρομος  όπου  παίχτηκαν  αμέτρητα  πολιτικά  και  στρατιωτικά  δράματα,  ο  Αιγυπτιακός
οβελίσκος, ο Τρίποδας των Δελφών, η Γερμανική Κρήνη και το Μπλέ Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ. Χρόνος ελεύθερος στην διαθεσή σας.  
6  η    ΜΕΡΑ : ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΦΑΝΑΡΙ – ΒΛΑΧΕΡΝΑ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
       Πρωινό και επίσκεψη-προσκύνημα στον Αγ. Γεώργιο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι όπου θα δούμε την Κλειστή Πύλη και το χώρο
μαρτυρίου του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε. Συνεχίζουμε για την μονή της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το
626  μ.Χ.  Αναχώρηση  για  την  Θεσσαλονίκη.  Άφιξη  τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο  που  βρίσκεται  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Θεσσαλονίκης.
Διανυκτέρευση. 
7  η    ΜΕΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ
       Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη με τις βαλίτσες γεμάτες με τις καλύτερες αναμνήσεις από το ταξίδι. 

TIMH  KAT΄  ATOMO 7 μερες

ΔΙΚΛΙΝΟ / ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 349
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ  12 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 329

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 499

mailto:sotirioutravel1@yahoo.gr
http://WWW.FAMOUSTRAVEL.GR/


 
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3* ή  4* στην Κωνσταντινούπολη με πρωινό 
 2 διανυκτέρευσεις σε ξενοδοχείο Α’ ή Β’ κατηγορίας στην Β. Ελλάδα
 Δωρο  4 δειπνα/γεύματα 
 Όλες οι ξεναγήσεις με τοπικό ελληνόφωνα ξεναγό
 Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR 

 ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Είσοδοι σε μουσεία και εισιτήρια πλοίων για Πριγκιποννήσια 
 Ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό, δημοτικοι φοροι στην Ελλαδα
 Κρουαζιέρα στο Βόσπορο  20€ κατ ατομο
 Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών, covid-19 (€ 15) 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ (ΜΕ ΙΣΧΥ 6 ΜΗΝΩΝ)  Ή  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
 Η ανωτέρω ροή τής εκδρομής, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του 

προγράμματος χωρίς καμία παράληψη. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
 Οι προαιρετικές εκδρομές πληρώνονται μόνο στο γραφείο κατά την εξόφληση σας και απαιτείται ελάχιστος αριθμός 

συμμετεχόντων 25 άτομα
 Το πρόγραμμα συνδιάζεται με το αντίστοιχο αεροπορικό 4  & 5 ημερών και οδικοαεροπορικό 6ήμερο.
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
9 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΑ 
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ – ΔΡΕΣΔΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣ  EI  Σ :      καθε Σαββατο 
 
1  η    ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ –    KRUSEVAC    (950 χλμ)
     Συγκέντρωση και αναχώρηση για KRUSEVAC. Στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό. Άφιξη το βράδυ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
2  η    ΜΕΡΑ :   KRUSEVAC    –  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (570 χλμ) 
     Πρωινό και  αναχώρηση για Βουδαπέστη.   Το  απόγευμα άφιξη στην πανέμορφη πόλη της  Βουδαπέστης.  Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3  η    ΜΕΡΑ : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
     Πρόγευμα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την ξενάγηση από την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας
όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, την λεωφόρο της
Δημοκρατίας με την ΟΠΕΡΑ και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν την
Βούδα με την Πέστη. Αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική
Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του ΑΓ. ΜΑΤΤΙΑ (όπου εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια
μετάβαση στον λόφο ΓΚΕΛΛΕΡΤ, από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της ΒΟΥΔΑΣ και της ΠΕΣΤΗΣ με τον Δούναβη. Γεύμα.
Απόγευμα ελεύθερο  για  να  ψωνίσετε  ενδιαφέροντα  είδη  σε  προσιτές  τιμές  ή  να  επισκεφτείτε  τον  ζωολογικό  κήπο.  Το  βράδυ
προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και  φαγητό. Διανυκτέρευση.
4  η   ΜΕΡΑ : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΠΡΑΓΑ (530χλμ)
     Πρωινό και αναχώρηση για την “πόλη των εκατό πύργων”, την Πράγα. Πρώτος μας σταθμός το εργαστήρι επεξεργασίας χρυσού,
το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, CAPRICE. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε χρυσό σε πολύ οικονομικές τιμές. Συνεχίζουμε για τον Αγ. Ανδρέα
με την μεσαιωνική του ατμόσφαιρα, τη μικρή ορθόδοξη εκκλησία του 18ου αιώνα, και τα μεσαιωνικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια.
Συνεχίζουμε για το Έστεργκομ, την πρώτη πρωτεύουσα του κράτους, που η αρχιτεκτονική των μνημείων του διατηρεί ολοζώντανη την
παράδοση. Θα δούμε τη Βασιλική του Αγ. Στεφάνου με τους βασιλικούς τάφους. Τελευταίος μας σταθμός το Βίσεργκραντ, παλιά
έδρα των Ούγγρων βασιλιάδων. Συνεχίζουμε για Πράγα. Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, δ/ση
5  η    ΜΕΡΑ : ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ( 140 χλμ. )
     Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, στην Μικρή πόλη ( Μάλα Στράνα) και
την Παλιά πόλη. Θα περπατήσουμε από την γοτθική γέφυρα του Καρόλου Δ’ (14ου αιώνα ) κοσμημένη με 37 αγάλματα Αγίων και δύο
γοτθικούς πύργους, ως την πλατεία της Παλιάς πόλης με το Δημαρχείο, το φημισμένο Αστρονομικό ρολόι και τα αψιδωτά παλάτια
της. Θα επισκεφτούμε την Καστρούπολη Χραντσάνη την Ακρόπολη της Πράγας, μια πόλη μέσα στην πόλη. Μεταξύ άλλων θα δούμε
το Μοναστήρι Στράχοφ, το Λορέττο, τον Γοτθικό Καθεδρικό ναό του Αγ. Βίττου, τον πύργο της Πυρίτιδας, το Γκέτο, τις μινιατούρες
των αλχημιστών, την παλιά έδρα-κατοικία των βασιλέων της Βοημίας και τέλος τον πύργο του Ιππότη Ντάλιμπορ, απολαμβάνοντας
την πανοραμική θέα της παραμυθένιας αυτής πόλης. Το μεσημέρι  επιβίβαση στο καραβάκι για μια όμορφη κρουαζιέρα στον
Μολδάβα. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Κάρλοβυ Βάρυ, στην Δυτική Βοημία. Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή φτάνουμε στην
πασίγνωστη λουτρόπολη και ταυτόχρονα τόπο συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας
τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα, καταλαβαίνουμε γιατί οι Τσάροι Πέτρος ο Μέγας και Νικόλαος Β΄, ο Γκαίτε, ο
Λιστ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Σοπέν, περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διαν/ση.
6  η   ΜΕΡΑ : ΠΡΑΓΑ – ΔΡΕΣΔΗ (150 χλμ) 
    Πρωινό και αναχώρηση για τη 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.  Στην  περιήγησή  μας  θα  δούμε   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. Σχετική παραμονή και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , δείπνο, διαν/ση .
7  η   ΜΕΡΑ :ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ   (260χλμ)
     Πρωινό και αναχώρηση για Βιέννη. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης του μπαρόκ και του βαλς. Θα δούμε
τη  Ρινγκστράσσε  με  το  εξαίρετο  πάρκο,  την  Όπερα,  τα  ανάκτορα  Χόφμπουργκ,  το  Κοινοβούλιο,  το  Δημαρχείο  και  το  Θέατρο.
Ακολούθως θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το αριστούργημα του Σένμπρουν με τα 1400 δωμάτια..
Απογευματινός  περίπατος  στην  Κέρτρστράσσε,  όπου  θα  θαυμάσουμε  τον  μεγαλοπρεπή  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγ.  Στεφάνου.
Επισκεφθείτε τα καταστήματα της Μαρίας Χίλφεστρασσε ή απολαύσετε βιεννέζικο καφέ στο ξακουστό ζαχαροπλαστείο της ΦΡΑΟΥ
ΖΑΧΕΡ. Το βράδυ προαιρετικά δείπνο σε τοπική ταβέρνα στο ΓΚΡΙΝΤΣΙΧ.  



8  η    ΜΕΡΑ : ΒΙΕΝΝΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ -   KRUSEVAC    (810 χλμ)
       Πρωινό και  αναχώρηση για  JACODINA.  Πρώτη στάση στην πανέμορφη πρωτεύουσα της  Σερβίας  το  Βελιγράδι.  Σύντομη
περιήγηση. Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συγκεντρώνονται στην παλιά πόλη. Το πιο γνωστό και ωραίο σημείο της
παλιάς πόλης είναι το φρούριο Kalemegdan το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο φανταστικό πάρκο και περιλαμβάνει πολλά
αξιοθέατα όπως το στρατιωτικό μουσείο, τον ζωολογικό κήπο αλλά και ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς Δούναβη και
Σάββα. Πολύ κοντά στο φρούριο βρίσκεται η πλατεία Δημοκρατίας, μια μεγάλη και εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα κτίρια. Θα
δούμε  επίσης  τον  πύργο  όπου  εκτελέστηκε  ο  Ρήγας  Φεραίος,  που  μοιάζει  µε  τον  Λευκό  Πύργο  της  Θεσσαλονίκης,  ο  πύργος
Νεµπόισα,  ο  οποίος  χτίστηκε  το  1460  και  το  όνομα  του σημαίνει  «ατρόμητος»,  διότι  κατείχε  καίρια  θέση  εκτός  του  βασικού
οχυρωματικού  συστήματος  της  πόλης  του  Βελιγραδίου.  Μετά  την  κατάκτηση  της  περιοχής  από  τους  Οθωμανούς,  ο  πύργος
χρησιμοποιήθηκε  ως  φυλακή.  Κι  εκεί  βρήκε  τον  θάνατο  ο  Ρήγας  Φεραίος  το  1798,  ενώ  αγωνιζόταν  για  την  οργάνωση  του
απελευθερωτικού αγώνα. Η μετατροπή του πύργου σε μουσείο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και
της Σερβίας και δρομολογήθηκε το 2007. Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην περιοχή, δείπνο, διανυκτέρευση. 
9  η    ΜΕΡΑ:   KRUSEVAC    - ΑΘΗΝΑ
       Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη με τις βαλίτσες γεμάτες με τις καλύτερες αναμνήσεις από το ταξίδι. 

TIMH  KAT΄  ATOMO

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 499

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ  12 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 479

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 699

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται
 Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* ή  4* με πρωινό 
 ΔΩΡΟ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ( δείπνα ή γεύματα στο ξενοδοχείο ή σε τοπικά εστιατόρια )
 Έλληνες τοπικοί ξεναγοί (Βουδαπέστη, Πράγα, Βιέννη)
 Δώρο κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στο Μολδάβα
 Δώρο ημερήσια εκδρομή στη ΔΡΕΣΔΗ
 Αρχηγός / Συνοδός
 Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Eίσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι  αναφέρεται ως προαιρετικό.
 Δημοτικοί φόροι (2-3 ευρω ανα διανυκτερευση) 
 Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών, covid-19 (€ 15) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ  ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ  ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
 Η  ανωτέρω  ροή  των  εκδρομών,  ξεναγήσεων,  περιηγήσεων  ενδέχεται  να  αλλάξει  για  την  καλύτερη  διεξαγωγή  του

προγράμματος. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα. 
 H πρώτη διανυκτέρευση αντά για την Σερβία, μπορεί να γίνει και στην Θεσσαλονίκη. 
 Οι  προαιρετικές  εκδρομές  πληρώνονται  μόνο στο γραφείο  κατά την  εξόφληση σας  και  απαιτείται  ελάχιστος  αριθμός

συμμετεχόντων 25 άτομα 
 Το πρόγραμμα συνδιάζεται με το αντίστοιχο αεροπορικό 8ήμερο πρόγραμμα και οδικοαεροπορικο 7ήμερο.



FAMOUS  SOTIRIOU  TRAVEL A.E
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 25 - ΟΜΟΝΟΙΑ 

Tel : 0030 – 210 - 5233804  Fax: 210  5234943
WWW.FAMOUSTRAVEL.GR    E -mail  :   sotirioutravelagency@gmail.com 

   ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ   
       ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ    

8 ΗΜΕΡΗ  ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΙΡΑΝΑ – ΜΠΟΥNΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ- ΤΡΟΓΚΙΡ  - ΣΙΜΠΕΝΙΚ – ΛΙΜΝΕΣ  ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΡΙΕΚΑ – ΟΠΑΤΙΑ – ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ  ΜΠΛΕΝΤ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :  καθε Σαββατο 

1  Η   ΜΕΡΑ :  ΑΘΗΝΑ – ΔΥΡΑΧΙΟ / ΤΙΡΑΝΑ  (700χλμ)
       Συγκέντρωση και αναχώρηση για  το Δυράχιο ή τα Τίρανα.   Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση. 
2  Η   ΜΕΡΑ :  ΤΙΡΑΝΑ –ΜΠΟΥΤΒΑ-ΚΟΤΟΡ–ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ) (285χλμ)
      Πρωινό και αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες πόλεις των ακτών της Δαλματίας, το ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Πρώτη μας σταθμός τα
Τίρανα, όπου και θα περιήγηθουμε στην πόλη. Μεταξύ άλλων θα δούμε την παλία όπερα, το Εθνικό Μουσείο και άλλα αξιοθέατα στην
πλατεία Σκεντέρμπευ. Συνεχίζουμε διασχίζοντας τη βόρεια ΑΛΒΑΝΙΑ, το Μπαρ και το Μοντενέγκρο (Μαυροβουνιο).  Επίσκεψη στο
φημισμένο καλοκαιρινό  θέρετρο Μπούτβα–τέλεια ανακαινισμένη μεσαιωνική  πόλη,  που περιβάλλεται  από υπέροχες αμμουδερές
παραλίες-όπως επίσης και στο γραφικό Σβέτι Στέφαν. Διασχίζοντας την κοιλάδα Κονάβλε φτάνουμε στο μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ,
στον κόλπο του Κότορ. Στο Κότορ θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη, κτισμένη στους πρόποδες απότομων λόφων, περιτριγυρισμένη
από  τείχη  4,5  χιλιομέτρων  τα  οποία  χρονολογούνται  από  τον  15ο  αιώνα,  με  πολλές  εκκλησίες  και  παλιά  αριστοκρατικά  σπίτια.
Καταλήγουμε το βραδάκυ στο Ντουμπρόβνικ ή στο Τρέμπινιε. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο,  στην  ευρύτερη  περιοχή, δείπνο, διαν/ση. 
3  Η   ΜΕΡΑ :  ΝΤΟYΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ 
      Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και Μαυροβούνιους
το 1991, σήμερα όμως δεν αντιλαμβάνεσαι 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 βρισκεται  μια πλακόστρωτη
πλατεία που οδηγεί από το φραγκισκανικό μοναστήρι στη δυτική πλευρά, στον πύργο του ρολογιού στην άλλη άκρη, όπου βρίσκονται
το παλάτι του κυβερνήτη (1441) και η εκκλησία του προστάτη της πόλης, Αγίου Vlaho. Επισκεφτείτε το φαρμακείο που λειτουργεί
συνεχώς από το 1391! Η πλατεία είναι μονίμως γεμάτη τουρίστες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτερευση. 
4Η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΣΠΛΙT – ΤΡΟΓΚΙΡ – ΣΙΜΠΕΝΙΚ (290χλμ)
  Πρωινό και  αναχώρηση για το  Σπλιτ,  την  μεγαλύτερη πόλη της  Δαλματίας,  κατά μήκος των «δαντελωτών» Δαλματικών  ακτών.
Περιήγηση  της  μεσαιωνικής  πόλης  όπου  θα  επισκεφθούμε  το  ανάκτορο  του  αυτοκράτορα  Διοκλητιανού.  Στην  συνέχεια  θα
επισκεφτούμε την γειτονική νησίδα-πόλη του μεσαιωνικού Τρογκίρ, που έχει χαρακτηριστεί απο την UNESCO μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. Το τουριστικό Τρογκίρ ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα, θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και ένας
δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Συνεχίζουμε για το Σίμπενικ ή Μπίογκραντ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχη. Δείπνο, διαν/ση. 
5  Η   ΜΕΡΑ :  ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΖΑΝΤΑΡ - ΡΙΕΚΑ – ΟΠΑΤΙΑ - ΠΟΣΤΟΙΝΑ (350χλμ)
      Πρωινό και  αναχώρηση για την περιοχή των λιμνών ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ . 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». Η φύση δημιούργησε
ένα  από  τα  πιο  όμορφα  θαύματα  της  που  αφήνουν  άναυδο  τον  επισκέπτη.  Ένα  συγκρότημα  16  λιμνών  άλλη  ψηλότερη  άλλη
χαμηλότερη που με μια σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από την μία λίμνη στην άλλη. Ελεύθερος χρόνος στην διάθεση σας και
αναχώρηση για την Ποστόινα μέσω Ζανταρ, Ριέκας και Οπατίας. Θα περάσουμε από το σημαντικότερο λιμάνι της Κροατίας την Ριέκα με
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, την εκκλησία των Καπουτσίνων και το κάστρο Τρσάτ. Στάση στην μεγαλύτερη λουτρόπολη της
Κροατίας την Οπάτια. Άφιξη στην Ποστόινα. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής, δείπνο, διαν/ση. 
6  Η   ΜΕΡΑ : ΠΟΣΤΟΙΝΑ–ΣΠΗΛΑΙΑ–ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ–ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ (190χλμ) 
      Πρωινό  και  μία  ακόμη ξεχωριστή  εμπειρία  μας  περιμένει,  στην επίσκεψή μας  στα  μεγαλοπρεπή ΣΠΗΛΑΙΑ  ΠΟΣΤΟΙΝΑ,  που
θεωρούνται δεύτερα σε μέγεθος ΣΠΗΛΑΙΑ της Ευρώπης, με 20 και πλέον χιλιόμετρα διαδρόμων και θαλάμων. Εγιναν ιδιαίτερα γνωστά
έπειτα  από  την  ανακάλυψη  του  Τσετς  το  1818.  Τον  επόμενο  κιόλας  χρόνο,  τα  σπήλαια  άνοιξαν  για  το  κοινό.  Αλλά  μόνο  όταν
προστέθηκε ένα τρενάκι το 1872 και ηλεκτρικό φως το 1884 μπόρεσαν πολλοί να δουν με τα μάτια τους αυτά τα φυσικά θαύματα. Τι
είδαν; Το σύστημα σπηλαίων της Πόστοϊνα είναι ξακουστό για τα όμορφα περάσματά του. Τα ζωντανά χρώματα και τα παράξενα
σχήματα  των  σταλακτιτών  και  των  σταλαγμιτών  κάνουν  τους  διαδρόμους  των  σπηλαίων  να  μοιάζουν  με  κοσμήματα.  Μερικοί
λαμπυρίζουν σαν να είναι διάστικτοι με διαμάντια, ενώ άλλοι εκπέμπουν βαθιές αποχρώσεις ώχρας και του καφέ της σκουριάς. Με το
ειδικό τραινάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό
διάκοσμο,  από  ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΕΣ  και  ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΕΣ  διαφόρων  σχημάτων  και  αποχρώσεων.  Aκολουθεί  εκδρομή  στην  κοσμοπολίτικη
πρωτεύουσα  της  Σλοβενίας.  Στην  αρχοντική  Λουμπλιάνα,  θα  περπατήσουμε  τα  πλακόστρωτα  δρομάκια  της  παλιάς  πόλης  και
περνώντας από την τριπλή γέφυρα Tromostovje, θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, την πλατεία Πρέσερν, τη γέφυρα του Δράκου και φυσικά
την ανοιχτή αγορά του Πλέσνικ. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για τη λίμνη Μπλεντ και το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτερευση. 



7  Η   ΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ (575χλμ)
      Πρωινό και περιήγηση στο Ζάγκρεμπ όπου θα  δούμε τη λεωφόρο του Κυρίλλου και Μεθοδίου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου με
το Θυρεό της χώρας και το Δημαρχείο με την Πέτρινη Αψίδα. Θα περιηγηθούμε ακόμη στην άνω πόλη όπου βρίσκεται ο επιβλητικός
Καθεδρικός Ναός και η Αρχιεπισκοπή και θα δούμε το Προεδρικό μέγαρο, τη Βουλή, και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Χρόνος ελεύθερος
στην πανέμορφη πρωτεύουσα και αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι. Τα περισσότερα αξιοθέατα
του Βελιγραδίου συγκεντρώνονται στην παλιά πόλη. Το πιο γνωστό και ωραίο σημείο της παλιάς πόλης είναι το φρούριο Kalemegdan
το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο φανταστικό πάρκο και περιλαμβάνει πολλά αξιοθέατα όπως το στρατιωτικό μουσείο, τον
ζωολογικό κήπο αλλά και ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς Δούναβη και Σάββα. Πολύ κοντά στο φρούριο βρίσκεται η πλατεία
Δημοκρατίας, μια μεγάλη και εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα κτίρια. Θα δούμε επίσης τον πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας Φεραίος,
που μοιάζει  µε  τον  Λευκό  Πύργο της  Θεσσαλονίκης,  ο  πύργος Νεµπόισα,  ο  οποίος χτίστηκε  το  1460 και  το  όνομα του σημαίνει
«ατρόμητος»,  διότι  κατείχε  καίρια  θέση  εκτός  του  βασικού  οχυρωματικού  συστήματος  της  πόλης  του  Βελιγραδίου.  Μετά  την
κατάκτηση της περιοχής από τους Οθωμανούς, ο πύργος χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Κι εκεί βρήκε τον θάνατο ο Ρήγας Φεραίος το
1798, ενώ αγωνιζόταν για την οργάνωση του απελευθερωτικού αγώνα. Η μετατροπή του πύργου σε μουσείο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
της  συνεργασίας  µμεταξύ  της  Ελλάδας  και  της  Σερβίας  και  δρομολογήθηκε  το  2007.  Τακτοποίηση  σε  ξενοδοχείο  της  ευρυτερης
περιοχής, δείπνο, διαν/ση. 
8  Η   ΜΕΡΑ  :  ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ - ΑΘΗΝΑ (950χλμ)
        Πρωινό και αναχώρηση  για σύνορα και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στην Αθήνα. 

TIMH  KAT΄  ATOMO 8 ημερες

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 450

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ  12 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 430

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 600
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται 
 Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* ή  4*  με  πρωινό  
 Δώρο ημιδιατροφή 
 Αρχηγός / συνοδός 
 Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Eίσοδοι  σε  μουσεία,  αξιοθέατα,  στο  πάρκο  των  λιμνών,  σπήλαια  Ποστόινα,  ποτά,  φιλοδωρήματα  και  ότι

αναφέρεται ως προαιρετικό
 Δημοτικοί φόροι 2-3 ευρω ανα διανυκτερευση
 Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών, covid-19 (€ 15) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  :
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
 Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη  
 διεξαγωγή του  προγράμματος.  Το  πρόγραμμα  ενδέχεται  να  πραγματοποιηθεί  και  αντίστροφα,  χωρίς
καμία παράληψη. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  Η επισκεψη στις λιμνες πραγματοποιειται
καιρου επιτρεποντως. 
 Οι  προαιρετικές  εκδρομές  πληρώνονται  μόνο  στο  γραφείο  κατά  την  εξόφληση  σας  και  απαιτείται
ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 25 άτομα 
 Το πρόγραμμα συνδιάζεται  με το αεροπορικό  6 & 7ήμερο & οδικοαεροπορικο 6,7ήμερο.
 Η διανυκτέρευση στο Δυρράχιο ή Τίρανα μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης και στην Καστοριά.
 Η διανυκτερεύση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο Ντουμπρόβνικ ή στο Τρέμπινιε ή στο Νέουμ



 FAMOUS  SOTIRIOU  TRAVEL A.E
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Α Λ Π Ι Κ Ο  Τ Ρ Ε Ν Ο  -  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α 
 8 ΗΜΕΡΗ   ΟΔΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΜΙΛΑΝΟ – ΛΙΜΝΗ ΛΕΜΑΝ – ΓΕΝΕΥΗ – ΛΩΖΑΝΗ – ΜΟΝΤΡΕ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ  
ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΤΑΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ST. MORITZ

ΑΝΑΧΩΡΗΣ  ΡΕΙΣ   :     ΙΟΥΛΙΟΣ  2, 23 & 30.07 ,  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  6.08 

1  η   ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - ΕΝ ΠΛΩ  (220  x  λμ)
       Συγκέντρωση, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Πάτρα με στάσεις καθ’ οδόν για καφέ ή φαγητό. Άφιξη στην
Πάτρα, τακτοποίηση στις καμπίνες και αναχώρηση για Ανκόνα.  
2  η   ΜΕΡΑ :  ΑΝΚΟΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ (440χλμ) 
      Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για ΜΙΛΑΝΟ. Αφού διασχίσουμε την Ιταλία, θα φτάσουμε στο Μιλάνο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βραδυ ελεύθερο.  Με λίγα ευρώ μπορείτε  να πιείτε ένα κοκτέιλ  στο Bar  Martini  στο
κεντρικό κατάστημα των Dolce & Gabbana, στην Corso Venezia 15, έναν εσπρέσσο συνοδευμένο από σοκολατάκι με το
χαρακτηριστικό μονόγραμμα στη Γκαλλερία Βιττόριο Εμμανουέλε στο Cucci Cafe, αλλά και να πιείτε ένα ποτήρι prosecco
στα τραπεζάκια του Armani Cafe στο τετραώροφο ναό της Via Manzoni 31. Διανυκτέρευση.
3  η   ΜΕΡΑ : ΜΙΛΑΝΟ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ-CHUR-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ–ST.MORITZ   -   ΖΥΡΙΧΗ    (340χλμ)
     Πρωινό και αναχώρηση για Ζυρίχη. Πρώτη σύντομη στάση μας στο Λουγκάνο. Ελεύθερος χρόνος για φωτογραφίες και
αναχώρηση  για CHUR. Προαιρετική εκδρομή με το Αλπικό Τρένο στο ST. MORITZ. (€ 50) Αναχώρηση για το παγκοσμίου
φήμης  χιονοδρομικό  κέντρο  ST.  MORITZ.  Είναι  χτισμένο  σε  υψόμετρο  1.500  μέτρα  με  γραφικά  σαλέ  και  πολυτελή
ξενοδοχεία. Πρώτος μας σταθμός το CHUR από όπου θα πάρουμε το Αλπικό τρένο express με προορισμό το ST.MORITZ. Η
διαδρομή είναι μοναδική μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μετά από περίπου 2,5 ώρες φθάνουμε στο χωριουδάκι.
Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας. Συνεχιζουμε για Ζυριχη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 
4  η   ΜΕΡΑ : ΖΥΡΙΧΗ -ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ- ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ – ΒΕΡΝΗ – ΓΕΝΕΥΗ   (  3  40  χλμ) 
       Πρωινό  και   πανοραμική  περιήγηση  -  περίπατος  στην  πανέμορφη  πόλη.  Αξιοθέατα  αποτελούν  η  σημερινή
Μπάνχοφστράσε,  ο  κεντρικότερος,  κομψότερος  και  φυσικά  ακριβότερος  δρόμος  της  πόλης.  Πανέμορφες  φλαμουριές
πλαισιώνουν σε όλο της το μήκος αυτή την φινετσάτη λεωφόρο των μεγάλων τραπεζών και των πλούσιων καταστημάτων.
Υπέροχος επίσης ο Καθεδρικός Ναός και η εκκλησία Φράουμίνστερ. Η Ζυρίχη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, και
πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού. Είναι  οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της Ελβετίας.  Εκτείνεται  γύρω από το
βόρειο άκρο της ομώνυμης λίμνης και τις όχθες του ποταμού Λίματ. Το ιστορικό κέντρο, η παλιά πόλη, βρίσκεται λίγο
βορειότερα από το σημείο που ο ποταμός εκβάλει στη λίμνη. Είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με τις έρευνες για τους
δείκτες ποιότητας ζωής, βρίσκεται στην πρώτη θέση και έχει τους πλουσιότερους κατοίκους του πλανήτη! Συνεχίζουμε για
τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο καταρράκτες της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος για φωτογραφίες και αναχώρηση για την
ΛΟΥΚΕΡΝΗ, το ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ και την ΒΕΡΝΗ. Επίσκεψη στην Λουκέρνη και περιήγηση στην ωραιότερη πόλη της Ελβετίας, η
οποία  βρίσκεται  χτισμένη  στο  σημείο  συνάντησης  του  ποταμού  Ροίς  και  της  Λίμνης  των  τεσσάρων  Καντονιών.  Θα
θαυμάσουμε την πιο ξακουστή γέφυρα, την γέφυρα Σαπέλ, την παλιά πόλη, το Δημαρχείο, το παρεκκλήσι Σεν-Πιερ, το
μέγαρο των Μπαλάνς. Συνεχίζουμε για το Ιντερλάγκεν, το θέρετρο του διεθνούς  τζετ-σετ και των μεγιστάνων του πλούτου
ανάμεσα στις λίμνες Μπριεντζ και Θουν. Θα δούμε την περίφημη  εκκλησία του Πύργου του 12ου αιώνα και το ωραιότατο
πάρκο του Καζίνου με το άνθινο ρόλοι. Τελευταία μας στάση στο καμάρι της Ελβετίας, την πρωτεύουσα Βέρνη όπου θα
δούμε το Κοινοβούλιο, τον Πύργο του Κλούβιου, την εκκλησία του Άγιου Πνεύματος μια από τις ωραιότερες εκκλησίες της
Ελβετίας, τις όμορφες γέφυρες του ποταμού Άαρ, και την τάφρο με τις αρκούδες. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε
την Μεσαιωνική πόλη με τις χαρακτηριστικές στοές και τα πολλά καταστήματα. Ακόμη θα δείτε το σύμβολο της πόλης, τον
Πύργο του Ρολογιού, φημισμένο για τα ανθρωπάκια του. Αναχωρηση για την Γενευη. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο, στην
ευρύτερη περιοχή,  διανυκτέρευση.
5  η     H  ΜΕΡΑ :   ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΗ-ΛΙΜΝΗ   LEMAN  –  BEBE  –  MONTRE  –  EVIAN  –ΓΕΝΕΥΗ (  170χλμ  ) 
     Πρωινό και αναχωρηση για Λωζάνη. Θα πραγματοποιήσουμε το γύρο της μεγαλύτερης Λίμνης της Ελβετίας, της Λίμνης Λεμάν.
Ξεκινώντας, πηγαίνουμε στη Λωζάνη. Θα δούμε  την  εκκλησία  του  Άγιου Φραγκίσκου, το πάρκο MON REPO με την Αυτοκρατορική
έπαυλη, την πλατεία Παλί με  την κρήνη  της Δικαιοσύνης, τα Ομοσπονδιακά  δικαστήρια, τον πύργο  και τους κήπους του Ουσύ. Στη
συνέχεια, διασχίζοντας τους περίφημους αμπελώνες του LAVAIX, θα θαυμάσουμε το ΒΕΒΕ με το κτίριο της ΝΕSTLE, και θα κάνουμε την
πρώτη μας στάση στο πασίγνωστο Μοντρέ, τόπο παραθερισμού των Μεγιστάνων του Πλούτου. Συνεχίζουμε διασχίζοντας την Ελβετική
Ριβιέρα, μέχρι τα σύνορα της Γαλλίας, για να φθάσουμε στο EVIAN. Στην διαδρομή θα δούμε τον  Πύργο  Σιγιόν, όπου ο λόρδος  Βύρων
έγραψε τον Φυλακισμένο της Σιγιόν. Αφιξη στην Γενευη και περιήγηση της  πόλης που είναι  χτισμένη  στις όχθες  της λίμνης Λεμάν και
έδρα Διεθνών  Οργανισμών. Θα δούμε τον Ναό του Άγιου Πέτρου, το Πανεπιστήμιο, το Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, τον  πασίγνωστο
πίδακα των 140 μέτρων, το άνθινο ρόλοι κ.α.  Επιστροφη στο  ξενοδοχείο,  διανυκτέρευση.

mailto:sotirioutravel1@yahoo.gr
http://WWW.FAMOUSTRAVEL.GR/


6η ΓΕΝΕΥΗ –   CHAMONIX -   ΜΙΛΑΝΟ    (350χλμ) 
     Πρωινο και  αναχώρηση για Μιλανο. Αφού διασχίσουμε την Ελβετια και την Ιταλία, και κανουμε μια συντομη σταση στο
Chamonix, θα φτάσουμε στη πολη της Μοδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο να δείτε τα αξιοθέατα της
πόλης. Διανυκτέρευση.                                                                              
7  η   ΜΕΡΑ : ΜΙΛΑΝΟ – ΑΝΚΟΝΑ  – ΕΝ ΠΛΩ 
       Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες. 
8  η   ΜΕΡΑ : ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ  
     Άφιξη στην Πάτρα, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Αθήνα.

TIMH  KAT΄  ATOMO 2.07 23, 30.07 & 6.08

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 500 580

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ  12 ΕΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

480 560

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 700 780

ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΑ2 90 90

ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΒ2 75 75

ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΒ3 60 60

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΒ4(οικογενειες μονο) 50 50

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται
 Εισιτηρια πλοιου με επιστροφη χωρις καμπίνα (καταστρωμα)
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*  με πρωινο 
 Αρχηγός / συνοδός 
 Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Δημοτικοί φόροι ανα διανυκτερευση (Μιλανο €4, Ζυριχη € 4, Γενευη € 4)  πληρωτεα στο ξενοδοχειο. 
 Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών, covid-19 (€ 15) 
 Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό, pcr ή rapid test. 
 Επιβαρυνση υψηλης περιοδου απο  20.07  μεχρι  30.08  + € 80 το ατομο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 15ΕΤΙΑΣ 
 Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του
προγράμματος. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα
 Οι  προαιρετικές  εκδρομές  πληρώνονται  μόνο  στο  γραφείο  κατά  την  εξόφληση  σας  και  απαιτείται  ελάχιστος
αριθμός συμμετεχόντων 25 άτομα 
 Οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν στη Λουκέρνη ή στη Ζυρίχη και Γενεύη ή Evian 

                                                               
                                                                              ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΓΕΝΕΥΗ / EVIAN ΖΥΡΙΧΗ ΜΙΛΑΝΟ

NASH, ADONIS OR IBIS THESSONI/MARRIOTT B & B  / HOLIDAY  OR ST JOHN 
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