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ΘΑΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
10ημερη ΕΚΔΡΟΜΗ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ – ΒΙΕΝΝΗ – ΛΙΜΝΕΣ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
– ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ – ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΛΩΖΑΝΗ – ΓΕΝΕΥΗ – ΜΙΛΑΝΟ
– ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
η
1 μέρα. Τρίτη 21.08 Καβάλα – Βελιγράδι - Νόβισαντ (700 χλμ). Αναχώρηση στις 05:00. Μέσω Σόφιας – Νίς
και με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση, άφιξη το μεσημέρι στο Βελιγράδι. Περιήγηση της πόλης. Θα δούμε
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τη νέα πόλη και το Kalemegdan, το φρούριο –
κάστρο της πόλης, χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα. Συνεχίζουμε για το Νόβισαντ. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.
2η μέρα. Τετάρτη 22.08 Νόβισαντ - Βιέννη (480 χλμ). Μετά το πρωινό σύντομη περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε
πανοραμικά το κάστρο Πετροβαράντιν και την πλατεία Σλόμπονταν, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο, τον Δούναβη
ποταμό. Στην συνέχεια αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3η μέρα. Πέμπτη 23.08 Βιέννη (ξενάγηση πόλης) Πρωινό. Στην ξενάγηση μας θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα
της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα
της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάγματος, τη Φωτίφ
Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και την ιστορική συνοικία της ελληνικής
παροικίας. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Δείπνο, διαν/ση.
4η μέρα. Παρασκευή 24.08. Βιέννη – Λίμνες – Σάλτσμπουργκ – Ίνσμπρουκ. (460 χλμ.) Πρωινό και
αναχώρηση. Περνώντας από την μαγευτική περιοχή των Λιμνών φθάνουμε στο Σάλτσμπουργκ. Η πόλη κόσμημα της
Αυστρίας γενέτειρα του Μότσαρτ κτισμένη δίπλα στον ποταμό Σάλτσαχ. Το σπίτι μουσείο του Μότσαρτ, οι κήποι και τα
ανάκτορα Μιραμπέλ και ο Καθεδρικός Ναός της πόλης είναι τα κυριότερα σημεία της περιήγησής μας. Συνεχίζουμε μέσω
Γερμανίας για να καταλήξουμε στην πρωτεύουσα του Τυρόλου το Ίνσμπρουκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος, δείπνο, διανυκτέρευση.
5η μέρα. Σάββατο 25.08. Ίνσμπρουκ – Καταρράκτες Ρήνου – Ζυρίχη – Λουκέρνη. (380 χλμ.) Πρωινό.
Ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη που έγινε ιδιαίτερα γνωστή την εποχή των Αψβούργων και της Μαρίας Θηρεσίας. Θα
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κεντρική λεωφόρο Τερεζίενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιακώβου, την
Χρυσή στέγη, και άλλα ενδιαφέροντα σημεία της. Αναχώρηση για το Σαφχάουζεν για να θαυμάσουμε τους επιβλητικούς
καταρράκτες του Ρήνου. Συνεχίζοντας φθάνουμε στην Ζυρίχη. Θα δούμε τις παλιές γραφικές γειτονιές και θα θαυμάσουμε
την Πέτερς Κίρχε με την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού στην Ευρώπη. Άφιξη το απόγευμα στην Λουκέρνη. Μπορείτε να
κάνετε μια βόλτα στην αγορά της Λουκέρνης για αναμνηστικά, ρολόγια κ.α. Διανυκτέρευση.
6η μέρα. Κυριακή 26.08. Λουκέρνη – Ιντερλακεν – Βέρνη - Λωζάννη (230 χλμ). Μετά το πρωινό περιήγηση στ'
αξιοθέατα της πόλης. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Ρόϊς και στην άκρη της πανέμορφης λίμνης των Τεσσάρων
Καντονιών, δίκαια θεωρείται σαν μια από τις ομορφότερες και τουριστικότερες της Κεντρικής Ευρώπης. Θα διασχίσουμε
τη χαρακτηριστική σκεπαστή γέφυρα της λίμνης, θαυμάζοντας τις γεμάτες τοιχογραφίες προσόψεις των σπιτιών της, την
παλιά πόλη κ.α. Αναχώρηση για το γραφικό Ιντερλάγκεν που πήρε τ' όνομά του από τη μοναδική του θέση ανάμεσα σε
δύο από τις ωραιότερες λίμνες της Ελβετίας και είναι πόλος έλξης για τους τουρίστες απ' όλα τα μέρη του κόσμου.
Επόμενος σταθμός η Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα της Ελβετίας Βέρνη. Στην περιήγησή μας θα γνωρίσουμε την παλιά
Βέρνη, κτισμένη με τρόπο μοναδικό πάνω σε ύψωμα που περισφίγγει ο ποταμός Άαρ. Η πόλη έχει χαρακτηριστεί από την
ΟΥΝΕΣΚΟ σαν διατηρητέο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο Πύργος του Ρολογιού - σύμβολο της πρωτεύουσας, ο
γοτθικός Καθεδρικός Ναός, το μεσαιωνικό Δημαρχείο, ο όμορφος Κήπος των Ρόδων και ο θρυλικός Λάκκος με τις
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Αρκούδες, σίγουρα θα μας συναρπάσουν. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στο διακοσμημένο με όμορφες κρήνες
μεγάλο κεντρικό δρόμο, καρδιά της ιστορικής και εμπορικής Βέρνης. Συνεχίζουμε για τη Λωζάννη. Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, Διανυκτέρευση.
7η μέρα. Δευτέρα 27.08. Λωζάννη – Γενεύη – Αόστα – Μιλάνο. (380 χλμ.) Πρωινό. Περιήγηση στην έδρα της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που ξεδιπλώνεται σε δύο τμήματα. Στην παλιά πόλη με το μέγαρο Ριπόν, τον Καθεδρικό
ναό και τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και στο Ουσύ, πάνω στη λίμνη Λεμάν, με το Σατώ, το Μπώ Ριβάζ.
Συνεχίζουμε για τη Γενεύη, που καθρεφτίζει την ομορφιά της στη δυτική άκρη της μεγάλης λίμνης Λε Μαν και διασχίζεται
από το Ροδανό ποταμό. Χαρακτηριστικό της σημείο ο τεράστιος πίδακας που εκτοξεύει το νερό σε ύψος 150μ. Στην παλιά
πόλη με τους ανηφορικούς δρόμους, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Πέτρου, το Πανεπιστήμιο, την Όπερα τα
καταπράσινα πάρκα, όπως τα ''Περλ ντε Λακ'', ''Γκρανζ'' και το Μον Ρεπό, θα βρεθούμε στην διεθνοποιημένη γωνιά με τα
υπερσύγχρονα μεγαθήρια των Διεθνών Οργανισμών, στα κτίρια του Ερυθρού Σταυρού και της Κοινωνίας των Εθνών.
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και περίπατο στην λίμνη. Αναχώρηση για Μιλάνο. Περνώντας σε Γαλλικό έδαφος, μέσω
Chamonix (φημισμένο χειμερινό θέρετρο), κάτω από την κορυφή του Λευκού Όρους. Και περνώντας το τούνελ Mont
Blanc (18χλμ.) που συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία, συνεχίζουμε διασχίζοντας την μαγευτική κοιλάδα της Αόστα, το
φυσικό πέρασμα των Άλπεων μεταξύ της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης που θα μας οδηγήσει στον τελικό προορισμό
μας, το κοσμοπολίτικο Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα. Τρίτη 28.08. Μιλάνο – Βερόνα – Βενετία. (Μέστρε) (270 χλμ.) Πρωινό. Περιήγηση στο Μιλάνο. Το
εντυπωσιακό Ντουόμο, ο Καθεδρικός Ναός και η διάσημη Σκάλα, είναι μερικά από τα αξιοθέατα της πόλης που θα σας
εντυπωσιάσουν. Άφιξη στην πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, όπου θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή
Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά
κτίρια και βέβαια, το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Συνεχίζουμε για Βενετία.
Μετάβαση με το βαπορέτο στο ιστορικό κέντρο, για να επισκεφθούμε, την ελληνική εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και το
Ελληνικό Ινστιτούτο και κατόπιν θα καταλήξουμε μέσα από γραφικά δρομάκια στα κανάλια, στην Πλατεία του Αγ.
Μάρκου με την ομώνυμη εκκλησία και να θαυμάσουμε το Παλάτι των Δόγηδων, το Καμπανίλε και βέβαια τη Γέφυρα των
Στεναγμών. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (περιοχή Μέστρε), δείπνο, διανυκτέρευση.
9η μέρα. Τετάρτη 29.08. Βενετία – Ηγουμενίτσα (Εν πλω.) Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην πόλη του Μέστρε.
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και αναχώρηση στις 12.00 . Βγαίνοντας από το λιμάνι μπορούμε να
θαυμάσουμε και να αποχαιρετίσουμε την Βενετία πανοραμικά από το πλοίο. Χαρείτε την μίνι κρουαζιέρα στην Αδριατική
και τις ανέσεις του πλοίου. Διανυκτέρευση.

10η μέρα. Ηγουμενίτσα – Καβάλα. (460 χλμ.) Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας στις 14.00. Επιβίβαση στο
πούλμαν και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 670 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : +250 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΙΚΛΙΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ: + 40 €
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Η μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
Διαμονή (1 διαν/ση στο Νόβισαντ, 2 διαν/σεις στην Βιέννη, 1 διαν/ση στο Ίνσμπρουκ , 1 διαν/ση στην
Λουκέρνη, 1 διαν/ση στην Λωζάννη, 1 διαν/ση στο Μιλάνο & 1 διαν/ση στην Βενετία (Μέστρε) σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία 4*, σε δίκλινα δωμάτια. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Βενετία – Ηγουμενίτσα σε τετράκλινες εσωτερικές
καμπίνες (ΑΒ4).Ημιδιατροφή. (πρωινό σε μπουφέ και δείπνο, εκτός Λουκέρνης & Λωζάννης). Ξεναγήσεις –
περιηγήσεις – εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδό. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Ποτά, φιλοδωρήματα, τηλεφωνήματα. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους και ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό στο πρόγραμμα.

