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Με εμπειρία 30 χρόνων και σεβασμό η εταιρία μας ειδικεύεται και στα ταξίδια ειδικά σχεδιασμένα για φροντι-
στήρια. Μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που πηγάζει από την ανάγκη των παιδιών να γνωρίσουν την χώρα της 
οποίας την γλώσσα μαθαίνουν. Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα 
στο site μας. Αξιοποιώντας την πολύχρονη πείρα μας στο χώρο του τουρισμού και παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες είμαστε έτοιμοι να  προσφέρουμε  ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. 
Αφήστε την εμπειρία και την αξιοπιστία μας να σας ταξιδέψουν στη πρωτεύουσες του κόσμου.

Γνωρίζουμε και ενημερωνόμαστε συνέχεια για κάθε προορισμό, αξιοθέατα, ανθρώπους, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
πολιτιστικούς χώρους και χώρους λατρείας και ότι άλλο έχει σχέση με το μέρος που θέλετε να επισκεφθείτε.
30 χρόνια ταξιδεύουμε mazi σας όλο τον κόσμο και η εμπειρία μας αυτή μας κάνει να ξεχωρίζουμε για τις λεπτομέρειες:  
• Διπλωματούχοι ξεναγοί
• Ενημερωτικό πρόγραμμα της εκδρομής με φωτογραφικό υλικό
• Πολυτελή λεωφορεία με έμπειρους οδηγούς

Με πολυετή πείρα στο χώρο, η mazi travel & events  είναι ο επαγγελματίας συνεργάτης σας για την οργάνωση 
και υλοποίηση απλών, πολύπλοκων και απαιτητικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, συνεδρίων, συσκέψεων, εται-
ρικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ταξιδιών κινήτρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η 30χρονη εμπειρία μας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο, με την τε-
λευταία αυτοματοποιημένη διαδικασία, σας δίνει την ευκαιρία να έχετε πλήρη ταξιδιωτική εξυπηρέτηση,  εύ-
κολα, γρήγορα,  με ασφάλεια για όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες.
Στην ιστοσελίδα μας www.mazitravel.com θα βρείτε τα πάντα σχετικά με την εταιρία μας αλλά και όλες τις 
προτάσεις μας για όλο τον κόσμο και για όλες τις κατηγορίες των ταξιδιωτών.
Από την ίδρυση της εταιρείας μας  μέχρι και σήμερα, έχουμε αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στις χώρες δραστηριοποίησης μας  με στόχο να εξασφαλίσουμε για εσάς την καλύτερη 
ποιότητα υπηρεσιών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της στις καλύτερες τιμές.

ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΑΣ
Η εταιρία μας διαθέτει πούλμαν δικά της και σε συνεργασία με έναν από τους 
μεγαλύτερους στόλους στο χώρο καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες των πελατών μας 
με τα πιο σύγχρονα λεωφορεία και τους πιο έμπειρους οδηγούς. Όλα τα οχήματα είναι 
κλιματιζόμενα και τα περισσότερα διαθέτουν τηλεόραση, βίντεο, μπαρ και τουαλέτα.
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Το Λονδίνο είναι λίγο-πολύ γνωστό σε 
κάθε ταξιδιώτη. Ωστόσο, αποτελεί μια από 
τις κυριότερες Ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς 
συνδυάζει κουλτούρες από όλα τα μήκη 
και πλάτη της γης. Η αεροπορική εκδρομή 
στο Λονδίνο αποτελεί ιδανική επιλογή 
για όσους επιθυμούν να περιηγηθούν 
στους κοσμοπολίτικους δρόμους, να 
θαυμάσουν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και 
να επισκεφθούν το περίφημο Βρετανικό 
Μουσείο με τα Ελληνικά εκθέματα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
1η Ημέρα: Ελλάδα – Λονδίνο – ξενάγηση 
πόλης & επίσκεψη Βρετανικού Μουσείου.

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρό-
μιο και αναχώρηση για Λονδίνο. Άφιξη στο 
Λονδίνο και αμέσως θα αναχωρήσουμε για 
τη ξενάγηση της πόλης. Ο ελληνόφωνος ξε-
ναγός θα μας οδηγήσει στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα του Λονδίνου περνώντας από το 
μνημείο του Αλβέρτου και το Ρόγιαλ Άλ-
μπερτ Χολ, από το φημισμένο Χάιντ Παρκ με 
τα ανάκτορα του Κένσινκτον, στη συνέχεια 
από την Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα) το 
μοναδικό μαρμάρινο μνημείο στο Λονδίνο, 
όπως και από την πλατεία Τραφάλγκαρ, τον 
ομφαλό του Λονδίνου, από όπου θα διακρί-
νουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.
Συνεχίζουμε τη πανοραμική ξενάγηση περ-
νώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινο-
βουλίου που στεγάζει τη Βουλή των Κοινο-
τήτων και τη Βουλή των Λόρδων και φιλο-
ξενεί το έμβλημα της πόλης τον Μπιγκ Μπεν. 
Μετά από μια ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο 
του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτυ το 
μέρος όπου χτυπάει η οικονομική καρδιά 
του Ηνωμένου Βασιλείου για να δούμε το 
Χρηματιστήριο,την Τράπεζα της Αγγλίας και 
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, αρι-
στούργημα του Κρίστοφερ Ρεν.
Η ξενάγησή μας τελειώνει με την επίσκεψη 
στο Βρετανικό Μουσείο. Η Ελληνική πτέρυγα 
με τα περίφημα Μάρμαρα του Παρθενώνα 
θα αποτελέσουν τον λόγο της επίσκεψης μας. 
Αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο και τακτο-
ποίηση στα δωμάτια.
Το βράδυ προτείνουμε μια νυκτερινή βόλτα  
για να απολαύσουμε την πόλη, τα αξιοθέατα 
της και τις περίφημες γέφυρες του Τάμεση 

φωταγωγημένα. Με αφετηρία την περίφημη 
πλατεία Πικαντίλι με το άγαλμα του Έρωτα 
(γιος της Αφροδίτης) ξεκινάμε τη βόλτα μας 
για να γνωρίσουμε την πλατεία Λέστερ, το 
κέντρο της νυκτερινής διασκέδασης. Συνεχί-
ζουμε διασχίζοντας το Σόχο και την κινέζικη 
συνοικία. Τέλος θα επισκεφθούμε την πλα-
τεία Κόβεν Γκάρντεν με τη Βασιλική Όπερα 
του Λονδίνου. Εδώ μπορούμε να δειπνήσου-
με σε κάποιο από τα πολυάριθμα εστιατόρια 
και παμπ της πλατείας. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Λονδίνο με πάρκα και μουσεία

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και έχετε όλη 
την ημέρα στη διάθεσή σας να γνωρίσετε 
καλύτερα τα πάρκα του κεντρικού Λονδίνου, 
το Χάιντ Παρκ με τη λίμνη Σέρπανταιν, τους 
κήπους του Κένζινκτον με τα ομώνυμα ανά-
κτορα, το Ρίτζεντ Παρκ με το ζωολογικό του 
κήπο, το Σέιντ Τζέιμς Παρκ με τα ανάκτορα 
του Μπάκιγχαμ και το Γκρην Παρκ που πά-
ντα προσφέρονται για μια πρωτότυπη βόλτα. 
Μπορείτε πάλι να διαθέσετε το χρόνο σας σε 
επισκέψεις περίφημων Λονδρέζικων μου-
σείων όπως το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 
ένα από τα καλύτερα και φημισμένα του κό-
σμου και να αφιερώσετε και λίγο χρόνο στο 
μουσείο εικαστικών τεχνών της Βικτωρίας 
και Αλβέρτου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. 
Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το μουσείο 
Επιστημών που συναρπάζει κάθε μικρό και 
μεγάλο επισκέπτη και βέβαια το περίφημο 
μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μα-
ντάμ Τυσσό. Πριν τη δύση μπορείτε να επι-
σκεφθείτε το περίφημο «μάτι» του Λονδίνου 
ή το νεότευκτο κτίριο Σάρντ, το ψηλότερο στη 
δυτική Ευρώπη με συνολικό ύψος τα 310μ. 
έργο του καταξιωμένου ιταλού αρχιτέκτονα 
Ρένζο Πιάνο και να απολαύσετε την καλύτε-
ρη θέα της πόλης.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η Ημέρα: Λονδίνο με γεύσεις και αξιοθέ-
ατα  (εκδρομή Οξφόρδη – Στράτφορντ απόν 
Έιβον – Bicester Outlet Village).

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ. Όσοι επιθυ-
μείτε μπορείτε να συμμετέχετε στην ημερή-
σια προαιρετική εκδρομή μας στην Αγγλική 
ενδοχώρα. Θα επισκεφθούμε δυο σημαντι-
κές πνευματικές πόλεις. Πρώτος σταθμός 

στην εκδρομή μας η περίφημη πανεπιστημι-
ούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα από 
μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελί-
σκους, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, 
τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αε-
τώματα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε 
μια γραφική διαδρομή περνώντας από τα 
παραδοσιακά χωριά της περιοχής Κότσγου-
ολτς που θα μας οδηγήσει στην κωμόπολη 
του Στράτφορντ απόν Έιβον, τη γενέτειρα του 
Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Προαιρετική επίσκεψη 
στο σπίτι του. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Λονδίνο 
 
Μετά το  πρωινό μας   ξεκινούμε για  βόλτα 
μας στο Λονδίνο. Ξεκινούμε  με την επίσκεψη 
στο Μουσείο Τεχνολογίας όπου εκεί θα δού-
με την εξέλιξη της επιστήμης. Συνεχίζουμε 
με την  επίσκεψη στο Μπάκιγχαμ  Πάλλας. Το 
Παλάτι της Βασίλισσας, όπου εκεί θα  δούμε 
την πασίγνωστη αλλαγή φρουράς της Βασί-
λισσας. Μετά  θα συνεχίσουμε για το Γουέ-
στμινστερ Άμπευ όπου θα δούμε εσωτερικά 
όλη την ιστορία της Αγγλίας.

5η Ημέρα: Λονδίνο – Ελλάδα  

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο του Λονδίνου και πτήση 
επιστροφής για την Ελλάδα με τις καλύτερες 
εντυπώσεις από την εκδρομή μας.

 

Λονδίνο  [ αγγλική γλώσσα ]
Βρετανικό Μουσείο - Hide Park - Μπάκιγχαμ - Μ. Φυσ. Ιστορίας -  Οξφόρδη – Στράτφορντ απόν Έιβον - Γουέστμινστερ Άμπευ

από 450 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-Στην  εκδρομη  περιλαμβάνονται
-Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
-Διαμονή σε 4* ξενοδοχείο (4) διανυκτε-
ρεύσεις με πρωινό buffet  
-Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
-Πανοραμική ξενάγηση πόλης 
-Ταξιδιωτικά έντυπα 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator
-Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός / αντιπρό-
σωπος. 
-ΦΠΑ
-Δωρεάν 1 άτομο ανά  20 πληρωτέα. 

Εκτίμηση τιμής πώλησης ανάλογα με τις συμμετοχές
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Η πόλη μουσείο, με τα ιστορικά και 
φημισμένα αξιοθέατα : την Αψίδα του 
Θριάμβου, τον Πύργο του Αϊφελ, την 
Παναγία των Παρισίων, το Μουσείο 
του Λούβρου. Δίπλα σ’ αυτά τα 
εντυπωσιακά οικοδομήματα που 
στέκονται αλώβητα στο πέρασμα των 
αιώνων ο επισκέπτης βρίσκει σήμερα 
τις τολμηρές δημιουργίες της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής. Οπως την πυραμίδα του 
Λούβρου ή την αψίδα της Defense.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα: Πτήση για Παρίσι.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και ανα-
χώρηση για την πρωτεύουσα της Γαλλίας. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώ-
τη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα:Παρίσι. (Ξενάγηση πόλης)  

Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. 
Θα ξεκινήσουμε από την Παναγία των Πα-
ρισίων, ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά 
δείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής με 
τα περίφημα βιτρό. Θα συνεχίσουμε με το 
ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης για 
να φθάσουμε στο Πάνθεον. Ακολούθως 
θα θαυμάσουμε τους κήπους, αγαπημένο 
σημείο των καλλιτεχνών και τα ανάκτορα 
του Λουξεμβούργου, χτισμένα στα πρότυ-
πα της ιταλικής αναγέννησης, όπου στεγά-
ζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα θα 
οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν 
με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε 
Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου Γερμα-
νού. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το 
μουσείο Ορσαί με την πλουσιότερη συλ-
λογή έργων της περιόδου του Ιμπρεσιονι-
σμού, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάν-
δρου Γ΄, σύμβολο της Γαλλορωσικής φι-
λίας, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο 
του Ναπολέοντα Α’ για να ολοκληρώσου-
με την πορεία μας στη νότια όχθη του Ση-
κουάνα με το σήμα κατατεθέν της πόλης, 
τον Πύργο του Άιφελ, τον οποίο θα απο-

θανατίσουμε από το Τροκαντερό. Συνεχί-
ζοντας τη ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε 
την Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η 
μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον 
κόσμο και αποτελεί αφετηρία της λεωφό-
ρου των Ηλυσίων Πεδίων. Στην Πλατεία 
Ομονοίας θα δούμε το Γαλλικό Κοινοβού-
λιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ 
Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του 
Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προ-
σεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της πόλης 
θα περάσουμε από το Ναό της Αγίας Μα-
γδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ και την 
Πλατεία Βαντόμ. Στην συνέχεια ελεύθεροι 
για να επισκεφτείτε την πλούσια αγορά της 
πόλης με τα δεκάδες πολυκαταστήματα. 
Το βράδυ σας προτείνουμε ένα νυχτερινό 
γύρο πόλης (προαιρετικά) για να θαυμά-
σουμε φωτισμένα τα κυριότερα μνημεία 
της πόλης και στη συνέχεια θα ακολουθή-
σει ανάβαση στον λόφο της Μονμάρτης, 
όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η 
πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η 
οικεία του Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας 
ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης 
που δεν κοιμάται ποτέ.

3η Ημέρα: Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες 
- Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα

Μετά το πρωϊνό θα μεταφερθούμε στο 
Λούβρο, στο πιο λαμπρό μουσείο του κό-
σμου. Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας 
περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλα-
τιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της 
Σαμοθράκης και η αινιγματική Τζοκόντα. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε προαιρε-
τικά για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα 
θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων 
όπου υπογράφηκε η συνθήκη των Βερ-
σαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του 
Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, 
της Μαρίας Αντουανέτας και θα περπα-
τήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους 
των ανακτόρων, που θα μας μεταφέρουν 
σε άλλες εποχές. Στην συνέχεια ελεύθεροι 
στο κέντρο της. Το απόγευμα σας προτεί-
νουμε να απολαύσετε μια μαγευτική κρου-
αζιέρα στο Σηκουάνα.

4η Ημέρα: Παρίσι - Disneyland 
(Προαιρετική) 
 
Μετά το πρωϊνό θα αναχωρήσουμε για τη 
χώρα του παραμυθιού, την εξωπραγματι-
κή Disneyland! Εκεί θα ζήσουμε στιγμές 
χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παι-
χνίδια του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό 
παιδί που κρύβετε μέσα σας απολαμβάνο-
ντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας 
μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο στην εποχή του 
Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φα-
ράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών 
με τους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. 
Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και 
επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραί-
ας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 
νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. 
Ταξιδέψτε στο Visionarium, με τον Ιούλιο 
Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ 
μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star 
Tour. Αργά το απόγευμα αναχώρηση και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η Ημέρα: Παρίσι - Πτήση Επιστροφής

Πρωινό και λίγος χρόνος ελεύθερος .  
Αποχαιρετώντας το Παρίσι θα αναχωρή-
σουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση 
της επιστροφής.

Παρίσι [ γαλλική γλώσσα ]
Πύργος του Άιφελ - Παναγία των Παρισίων - Σορβόνη - Πάνθεον - Μουσείο Ορσαί - Λούβρο - Βερσαλλίες - Disneyland

από 420 € 
Εκτίμηση τιμής πώλησης ανάλογα με τις συμμετοχές

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-Στην  εκδρομη  περιλαμβάνονται
-Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
-Διαμονή σε 3* ξενοδοχείο (4) διανυκτε-
ρεύσεις με πρωινό buffet  
-Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
-Πανοραμική ξενάγηση πόλης 
-Ταξιδιωτικά έντυπα 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator
-Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός / αντιπρό-
σωπος. 
-ΦΠΑ
-Δωρεάν 1 άτομο ανά  20 πληρωτέα. 
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Παρίσι [ γαλλική γλώσσα ]
Πύργος του Άιφελ - Παναγία των Παρισίων - Σορβόνη - Πάνθεον - Μουσείο Ορσαί - Λούβρο - Βερσαλλίες - Disneyland

Πάνε -πάμπολλα- χρόνια από τότε που 
ο κόσμος βρισκόταν κάτω από τη σκιά 
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και την 
τύχη της Eυρώπης καθόριζαν οι διάλογοι 
των δημαγωγών στο αρχαίο Φόρουμ. 
Kι όμως, ακόμα και σήμερα, κατά ένα 
περίεργο τρόπο «όλοι οι δρόμοι οδηγούν 
στη Pώμη». 
Η αιώνια, πλούσια σε δημιουργικότητα 
πόλη, η πόλη που σε γεμίζει χαμόγελα 
και συναρπαστικές αναμνήσεις. Η πόλη 
που ξεχωρίζει για τη φινέτσα της, τη 
μόδα, το καλό γούστο την πλούσια αγορά 
και συνδυάζει τη γοητεία του παλιού με 
τον μοντέρνο τρόπο ζωής τις πιάτσες 
και φοντάνες. Πλούσια ακόμα και σε 
γεύσεις, τρατορίες και γραφικά καφέ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα: Πτήση για Ρώμη

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 
για Ρώμη. Άφιξη στην Ρώμη. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια 
για ξεκούραση. Δείπνο, Διανυκτέρευση.

2η  Ημέρα: Ρώμη - Ξενάγηση πόλης

Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση της 
«Αιώνιας Πόλης». Θα γνωρίσουμε από 
κοντά, μεταξύ άλλων, το μεγαλοπρεπές 
Κολοσσαίο, την αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, 
το Καπιτώλιο, την Πιάτσα Βενέτσια, το ναό 
του Αγίου Πέτρου με την περίφημη Πιετά 
του Μιχαήλ Άγγελου και τη Φοντάνα ντι 
Τρέβι. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Στην 
συνέχεια σας προτείνουμε (προαιρετικά) 

βραδινή βόλτα στην αιώνια πόλη. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Ρώμη - Φλωρεντία

Πρωινό και  ακολουθεί αναχώρηση για 
Φλωρεντία. Περιήγηση της πόλης, όπου 
θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων τον Κα-
θεδρικό ναό της Παναγίας των Λουλου-
διών, το Βαπτιστήριο, την πλατεία Ντέλλα 
Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο – σημερινό  
δημαρχείο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε 
και την παλαιότερη γέφυρα του Άρνο, το 
Πόντε Βέκκιο. Χρόνος ελεύθερος για επί-
σκεψη της υπαίθριας  αγοράς  του Σαν Λο-
ρέντζο. 
Στην συνέχεια αναχώρηση για τη Σιένα – 
τη μεσαιωνική πόλη με την Πιάτσα ντελ 
Κάμπο – από τις πιο ιδιόρρυθμες πλατείες 
της Ιταλίας.

4η Ημέρα: Ρώμη - Μουσεία Βατικανού

Η ημέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στα 
μουσεία του Βατικανό. Οι πάπες έχουν 
συγκεντρώσει εκθέματα και θησαυρούς 
ανεκτίμητης αξίας που ξεκινούν από την 
Ετρούσκικη εποχή και φθάνουν μέχρι τη 
μοντέρνα τέχνη. Σίγουρα θα μείνετε με« 
ανοιχτό στόμα» από την τελειότητα της Κα-
πέλα Σιξτίνα του Μιχαήλ Άγγελου και τις 
τοιχογραφίες του Ραφαήλ. Από τα αγάλμα-
τα θαυμάστε στο Museo Pio Clementino, 
την κλασική ομορφιά του Απόλλωνα του 
Μπελβεντέρε (4oς π.Χ. αι.), τον Δορυφόρο 
(αντίγραφο ελληνικού πρωτότυπου αγάλ-
ματος από ορείχαλκο) και το μαρμάρινο 
Σύμπλεγμα του Λαοκόωντα. Το τελευταίο 
βρέθηκε στις ανασκαφές της περιοχής 
Domus Aurea. Στην Αίθουσα με τα ελληνι-

κά εκθέματα υπάρχουν οι σαρκοφάγοι από 
πορφυρίτη ,της κόρης του Κωνσταντίνου, 
Κωνσταντίνας και της μητέρας του Αγίας 
Ελένης.

5η Ημέρα: Ρώμη – Πτήση επιστροφής 
 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Στη συ-
νέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

Ρώμη [ ιταλική γλώσσα ]
Κολοσσαίο - Ρωμαϊκή Αγορά - Καπιτώλιο - Φοντάνα ντι Τρέβι - μουσεία του Βατικανό - Φλωρεντία - Σιέννα

από 395 € 
Εκτίμηση τιμής πώλησης ανάλογα με τις συμμετοχές

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-Στην  εκδρομη  περιλαμβάνονται
-Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
-Διαμονή σε 4* ξενοδοχείο (4) διανυκτε-
ρεύσεις με πρωινό buffet  
-Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
-Πανοραμική ξενάγηση πόλης 
-Ταξιδιωτικά έντυπα 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator
-Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός / αντιπρό-
σωπος. 
-ΦΠΑ
-Δωρεάν 1 άτομο ανά  20 πληρωτέα. 
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Το Βερολίνο είναι πολλά πράγματα, αλλά 
«δεν είναι Γερμανία», όπως αρέσκονται να 
επαναλαμβάνουν συχνά οι Βερολινέζοι.
Η πόλη σε αφήνει ήσυχο, αν αυτό επιλέξεις. 
Αν όμως επιθυμείς ένταση, θα σου την προ-
σφέρει απλόχερα. Κομψά εστιατόρια, πολυ-
τελή ξενοδοχεία, ήσυχες γωνιές, αλλά και 
δυνατό κλάμπινγκ, μουσεία, εκθέσεις, πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις, πολύβουα καφέ και 
χάπενινγκ στον δρόμο.
Οι «κουλτουριάρικες» γειτονιές του δυτι-
κού τομέα και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα 
συμβιώνουν με τα «απομεινάρια» του πρώ-
ην ανατολικού τμήματος, με τις νέες ανα-
πτυσσόμενες γειτονιές αλλά και με τα παλιά 
εμβληματικά μέγαρα. Και τα μεν και τα δε 
πρέπει κανείς να τα ανακαλύψει και να προ-
σπαθήσει να τα ερμηνεύσει. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα:Πτήση για Βερολίνο  

Συγκέντρωση και πτήση για Βερολίνο. Άφιξη 
στην κοσμοπολίτικη πόλη. Μεταφορά στο ξε-
νοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος το απόγευμα για 
μια πρώτη γνωριμία. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Ξενάγηση Πόλης 

Πρωινό και  αμέσως μετά θα ακολουθήσει 
ξενάγηση. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση 
και πληθυσμό πόλη της Γερμανίας, το άλ-
λοτε σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, είναι 
σήμερα η πρωτεύουσα της χώρας αλλά και 
των νέων ευρωπαϊκών τάσεων. Κατά την 
περιήγησή μας θα έχουμε τη δυνατότητα να 
δούμε το ιστορικό Σημείο Ελέγχου Τσάρλι, 
την περίφημη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν, 
το Δημαρχείο, την εκκλησία Νικολάι, το ανα-
καινισμένο Ράιχσταγκ με τον εντυπωσιακό 
γυάλινο θόλο, τη Λεωφόρο των ηγεμόνων 
και τη διάσημη Κουρφούρστερνταμ στράσε 
(Ku’Dam). Έπειτα θα επισκεφτούμε το μου-
σείο της Περγάμου στο «Νησί των Μουσεί-
ων», όπου θα θαυμάσουμε τον επιβλητικό 
Βωμό της Περγάμου (180-160 π.Χ.), ο οποίος 

ανακαλύφθηκε από Γερμανούς αρχαιολό-
γους σε εκσκαφές στην Μικρά Ασία γύρω 
στα 1880 και μεταφέρθηκε στο Βερολίνο για 
να ξαναχτιστεί στην αρχική του μορφή εντός 
του ομωνύμου Μουσείου. 
Το μεσημέρι θα μεταφερθούμε στο ξενοδο-
χείο. Απόγευμα ελεύθερο για να γνωρίσουμε 
καλύτερα την πόλη περπατώντας στους πο-
λυσύχναστους δρόμους.

3η Ημέρα: Βερολίνο – Πότσνταμ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αμέσως μετά 
ακολουθεί προαιρετική εκδρομή στο περί-
φημο Πότσνταμ την πρωτεύουσα του γερ-
μανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου. Η 
πόλη είναι ευρέως γνωστή για τα μοναδικά 
πολιτιστικά τοπία της, ειδικότερα τα πάρκα 
και το περίφημο ανάκτορο «Σανσουσί’’, το 
οποίο έκτισε ο Φρειδερίκος ο Μέγας, και 
που αποτελεί σήμερα «Μνημείο Παγκόσμι-
ας Κληρονομιάς» κατά την ΟΥΝΕΣΚΟ. Το 
Πότσνταμ βρίσκεται 26χλμ. νοτιοδυτικά του 
Βερολίνου. Το διασχίζει ο ποταμός Χάβελ 
και η πόλη χαρακτηρίζεται από μια σειρά δι-
ασυνδεδεμένων λιμνών μεταξύ των οποίων 
η Griebnitzsee, η Templiner See και άλλες. 
Θα δούμε τη Λίμνη Βανζέε με τις πολυτελείς 
βίλες και θα επισκεφτούμε το ιστορικό σπίτι, 
όπου έγινε η Διάσκεψη του Βανζέε το 1942, 
για την γενοκτονία των Εβραίων. 
Κατόπιν θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγη-
θούμε στα στενά δρομάκια με τα φλαμανδικά 
σπίτια.  
Επιστροφή στο Βερολίνο με απόγευμα ελεύ-
θερο για επίσκεψη σε κάποιο από τα ενδια-
φέροντα μουσεία ή μια βόλτα στα υπέροχα 
πάρκα της πόλης ή τον ζωολογικό κήπο και το 
ενυδρείο ή μία βόλτα στο γνωστό Sony Center, 
όπου μπορείτε να επισκεφτείτε το πολύ ενδι-
αφέρον Μουσείο Κινηματογράφου. Ξεκου-
ραστείτε στα όμορφα Kaffe στο κέντρο με θέα 
στην απλωμένη πόλη. Μην παραλείψετε να 
δοκιμάσετε πρόχειρο φαγητό στο πόδι, τα γευ-
στικότατα λουκάνικα στα κιόσκ, είναι must. 
Προαιρετικά προτείνουμε μία κρουαζιέρα 
στον ποταμό Σπρεέ που διασχίζει την πόλη.

4η Ημέρα: Βερολίνο – εκδρομή στη Λειψία 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και προαιρετικά ανα-
χώρηση για την όμορφη Λειψία. Είναι μία 
συναρπαστική πόλη, των τεχνών και των 
σκηνικών παραστάσεων. Ο Goethe, ο οποίος 
σπούδασε σε αυτή την πόλη, την συνέκρινε 
πάντα με το Παρίσι. Από παλιά υπήρχε μια 
μεγάλη ελληνική κοινότητα, η οποία έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της ελληνικής 
γλώσσας και λογοτεχνίας ως πανεπιστημι-
ούπολη και πόλη του βιβλίου. Μετά τον ελ-
ληνικό εμφύλιο πολλοί πολιτικοί πρόσφυγες 
βρήκαν στη Λειψία, τη δεύτερή τους πατρίδα. 
Από το 1990 η δράση των Ελλήνων στην πόλη 
έγινε ακόμη πιο πολυσχιδής και επεκτάθηκε 
κυρίως στους τομείς του εμπορίου και της 
μαζικής εστίασης. Όλα αυτά θα σας μαγέψουν 
και θα σας μεταφέρουν σε μία άλλη εποχή. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η Ημέρα: Βερολίνο Πτήση επιστροφής

Πρωινό στο ξενοδοχείο και γεμάτοι από ει-
κόνες της γοητευτικής αυτής πόλης από την 
πληθώρα των εντυπώσεων μεταφερόμαστε 
μετά το πρωινό στο αεροδρόμιο του Βερολί-
νου για την πτήση της επιστροφής.

Βερολίνο [ γερμανική γλώσσα ]
Σημείο Ελέγχου Τσάρλι - Ράιχσταγκ - Κουρφούρστερνταμ στράσε - νησί των μουσείων - Πότσνταμ - Λειψία

από 395 € 
Εκτίμηση τιμής πώλησης ανάλογα με τις συμμετοχές

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-Στην  εκδρομη  περιλαμβάνονται
-Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
-Διαμονή σε 3* ξενοδοχείο (4) διανυκτε-
ρεύσεις με πρωινό buffet  
-Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
-Πανοραμική ξενάγηση πόλης 
-Ταξιδιωτικά έντυπα 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator
-Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός / αντιπρό-
σωπος. 
-ΦΠΑ
-Δωρεάν 1 άτομο ανά  20 πληρωτέα. 
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Βερολίνο [ γερμανική γλώσσα ]
Σημείο Ελέγχου Τσάρλι - Ράιχσταγκ - Κουρφούρστερνταμ στράσε - νησί των μουσείων - Πότσνταμ - Λειψία

Βαρκελώνη [ ισπανική γλώσσα ]
Costa Brava - Σαγκράδα Φαμίλια -  Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις - Μουσείο Μιρό - Ενυδρείο - Μουσείο Πικάσσο - Universal Studios

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στον 
Καθεδρικό ναό Σαγράδα Φαμίλια και το 
παραμυθένιο πάρκο Γκουέλ  έργα του 
μεγάλου Gaudi. Η επίσκεψη στο Μουσείο 
Μιρό αλλά και στο Μάρε Μάγκνου 
(Ενυδρείο) θα μας εντυπωσιάσουν 
ενώ το Μνημείο του Κολόμβου στη 
Μπαρτσελονέτα θα μας ταξιδέψει σε 
νέους προορισμούς και  η  Γοτθική 
συνοικία θα μας γυρίσει  πίσω στο 
χρόνο. Στην Costa Brava θα θαυμάσουμε 
τα γραφικά τοπία και στην Γιρόνα θα 
γοητευθούμε από τον Καθεδρικό ναό και 
την εβραική συνοικία. Ο πανέμορφος 
κόσμος των  Universal Studios της 
Port Aventura  θα μας γεμίσει χαρά με 
το  ατέλειωτο παιχνίδι  στο θεματικό 
πάρκο ενώ τέλος στο χωριό Φιγουέρες  
γενέτειρα του Salvador Dali  θα 
επισκεφθούμε το μουσείο του μεγάλου 
ζωγράφου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα: Βαρκελώνη -  Costa Brava

Συγκέντρωση και επιβίβαση στο λεωφο-
ρείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου 
θα ακολουθήσει πτήση για Βαρκελώνη. 
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για Costa 
Brava. Στη διάρκεια της διαδρομής θα μας 
εντυπωσιάσουν τα γραφικά χωριουδάκια 
και οι ομορφιές της ισπανικής υπαίθρου.  
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια.  Απόγευμα ελεύθερο.  Δείπνο & 
διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Βαρκελώνη - Ξενάγηση πόλης

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για μια 
πρώτη γνωριμία με την πανέμορφη παρα-
λιακή πόλη της Ισπανίας.  Κατά την περι-
ήγησή μας θα δούμε το Μνημείο του Κο-
λόμβου στο λιμάνι και τη Μπαρτσελονέτα. 
Στη συνέχεια ανεβαίνουμε στο λόφο Μόν-
ζουικ, απ’ όπου μπορείτε να δείτε πανορα-
μικά την πόλη.
Συνεχίζουμε με τις Ολυμπιακές Εγκατα-
στάσεις του 1992, τον νέο Καθεδρικό Ναό 
του Gaudi, τη Σαγκράδα Φαμίλια, το Πάρ-
κο Γουέλ, το Βασιλικό Παλάτι και πολλά 
άλλα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Δείπνο & δια-
νυκτέρευση.

3η Ημέρα: Βαρκελώνη - Ξενάγηση πόλης

Πρωινό στο ξενοδοχείο και συνεχίζουμε, 
για δεύτερη ημέρα, την επίσκεψή μας στα 
αξιοθέατα της Βαρκελώνης. Θα ξεναγη-
θούμε στο Μουσείο Μιρό, όπου θα θαυ-
μάσουμε πίνακες μοντέρνας τέχνης και 
στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο λιμάνι, 
στο Μάρε Μάγκνου, για να επισκεφθού-
με το μεγαλύτερο ενυδρείο της Ευρώπης 
(Aquarium).  
Συνεχίζουμε με περίπατο στον πιο πολυ-
σύχναστο δρόμο της πόλης, τη λεωφόρο 
Ramplas, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρό-
νο για καφέ και αγορές σουβενίρ. Μετά 
από αυτό το μικρό διάλλειμα, κατευθυνό-
μαστε στην παλιά πόλη (Γοτθική Συνοικία), 
όπου θα επισκεφθούμε την Plaza Real, το 
Δημαρχείο και άλλα αξιοθέατα της περιο-
χής.  Δε θα παραλείψουμε μια επίσκεψη 
στο Μουσείο Picasso, στην ομώνυμη συ-
νοικία.  

Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδο-
χείο.  Δείπνο  & διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Universal Studios - Port 
Aventura

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση 
για τον πανέμορφο κόσμο των Universal 
Studios της Port Aventura.  Ένα μεγάλο 
πάρκο διασκέδασης για μικρούς και μεγά-
λους.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο το από-
γευμα.  Δείπνο & διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Βαρκελώνη - Επιστροφή
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και γεμάτοι από 
εικόνες της γοητευτικής αυτής πόλης από 
την πληθώρα των εντυπώσεων μεταφερό-
μαστε μετά το πρωινό στο αεροδρόμιο της 
Βαρκελώνης  για την πτήση της επιστρο-
φής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-Στην  εκδρομη  περιλαμβάνονται
-Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
-Διαμονή σε 3* ξενοδοχείο (4) διανυκτε-
ρεύσεις με πρωινό buffet  
-Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
-Πανοραμική ξενάγηση πόλης 
-Ταξιδιωτικά έντυπα 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator
-Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός / αντιπρό-
σωπος. 
-ΦΠΑ
-Δωρεάν 1 άτομο ανά  20 πληρωτέα. 

από 395 € 
Εκτίμηση τιμής πώλησης ανάλογα με τις συμμετοχές
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