
Κάθε εικόνα καλύτερη από την προηγούμενη..ξεκινώντας από την “πόλη του φωτός”, συνεχίζουμε για 
το κέντρο αποφάσεων της Ευρώπης την πρωτεύουσα του Βελγίου και καταλήγουμε στις κάτω χώρες και 

το περίφημο Άμστερνταμ. Με απευθείας πτήση για Παρίσι, επιστροφή από Άμστερνταμ, το παρακάτω 
πρόγραμμα και αυτή την τιμή δεν πρέπει να σας σταματήσει τίποτα..

Παρίσι - Βρυξέλλες - Άμστερνταμ

6
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7

ημέρες

► Νέο αποκλειστικό πρόγραμμα 
► Εγγυημένες απευθείας πτήσεις Aegean Airlines & Transavia Airlines  
► Διαμονή σε ειδικά επιλεγμένα ξενοδοχεία
► Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας 
► Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
► δώρο εκδρομή στην Γάνδη και την παραμυθένια Μπριζ 
► ιδανικό συνδυασμό απευθείας πτήσεων με αναχώρηση για Παρίσι και επιστροφή από Άμστερνταμ
► Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί προσφέρουμε..

Απευθείας πτήση για Παρίσι με απευθείας πτήση της Aegean  
& επιστροφή από Άμστερνταμ με απευθείας πτήση Transavia 

Δώρο εκδρομή στην Γάνδη και την παραμυθένια Μπριζ

1Παρίσι - Νυχτερινή Περιήγηση - Μονμάρτη  - Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
ημέρα

 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Στην έξοδο 
περιμένει ο συνοδός μας και αμέσως αναχωρούμε για την πόλη. Εδώ θα αρχίσουν οι πρώτες εικόνες της 
φημισμένης Γαλλικής πρωτεύουσας και θα πάρουμε τις αρχικές απαραίτητες πληροφορίες. Φτάνουμε νωρίς 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο και τακτοποιούμαστε στα δωμάτια. Για την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι ελάτε 
μαζί μας προαιρετικά σε μια υπέροχη νυχτερινή περιήγηση. Θα ανακαλύψουμε το λόφο της Μονμάρτης των 
υπαίθριων ζωγράφων, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα 
στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα από το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα 
Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου και θα ολοκληρώσουμε τη βραδιά μας με 
μια κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2 Περιήγηση Πόλης - Όπερα - Τροκαντερό - Κήποι Λουξεμβούργου - 
Ηλύσια Πεδία 

ημέρα

 Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα 
θαυμάσουμε πρώτα το διάσημο κτίριο της Όπερας του Σαρλ Γκαρνιέ, με την πρόσοψη στολισμένη με 
προτομές μεγάλων συνθετών, θα συνεχίσουμε προς την πολυτελέστατη πλατεία του Παρισιού (Πλας 
Βαντόμ), κατασκευασμένη από τον Λουδοβίκο 14ο, με το ξενοδοχείο Ριτζ και τη στήλη του Ναπολέοντα και, 
κατεβαίνοντας την οδό της Όπερας, θα περάσουμε μέσα από τον αύλειο χώρο του Λούβρου, όπου θα δούμε 



3 Παρίσι - Βρυξέλλες - Περιήγηση Πόλης 
ημέρα

 Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του Βελγίου, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο 
της χώρας και καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στο καταπράσινο πάρκο Hey-
sel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, την Mini-Europe, το βασιλικό παλάτι, την Κινέζικη Παγόδα, το Γιαπωνέζικο 
Πύργο και θα φωτογραφίσουμε την πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή του ATOMIUM. Επίσης θα δούμε 
το μπαρόκ Χρηματιστήριο, θα διασχίσουμε την αριστοκρατική πλατεία Grand-Sablon, το παρκάκι - πίνακα 
ζωγραφικής Square du Petit-Sablon αλλά και το νέο κλασσικό Δικαστικό Μέγαρο.
Νωρίς το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προαιρετικός περίπατος στην 
Grand Place. Εκει θα θαυμάσουμε το μεγαλοπρεπές χριστουγεννιάτικο δέντρο, που κατατάσσεται ανάμεσα 
στα καλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Ευρώπη, τη φάτνη σε φυσικό μέγεθος, το παγοδρόμιο, τα μαγικά 
φώτα και τις χριστουγεννιάτικες αγορές, που θα ενθουσιάσουν τα βλέμματα των περίεργων και τους γευστικούς 
καλοφαγάδες. 

την Αψίδα του Καρουσέλ και τις περίφημες γυάλινες πυραμίδες, που επιτρέπουν το φυσικό φως να εισέλθει 
στο χώρο των εισόδων του Μουσείου και θα καταλήξουμε στο Σηκουάνα. 
 Διασχίζοντας τη δεξιά όχθη του ποταμού, θα συναντήσουμε την ξύλινη γέφυρα των καλλιτεχνών, που 
καταλήγει στην Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών του Μαζαρέν, την πλατεία Σατλέ, το παλιό παλάτι, σήμερα 
έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλλίας, θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία της Βαστίλης με το 
εντυπωσιακό κτίριο της νέας Όπερας του Παρισιού και θα περάσουμε στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα, 
μπροστά από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Από την πλευρά αυτή του ποταμού θα ξεχωρίσουμε τα δύο 
μικρά νησιά, του Αγίου Λουδοβίκου και το Ιλ ντε λα Σιτέ (όπου «γεννήθηκε» το Παρίσι), θα βρεθούμε δίπλα 
στο πληγωμένο κτίσμα του Ναού της Παναγίας των Παρισίων (την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να 
προσεγγίσουμε, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς που άφησε το Ναό χωρίς στέγη πριν μερικά χρόνια), 
θα συνεχίσουμε προς το διάσημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, περνώντας δίπλα από το Καρτιέ Λατέν και 
τον Άγιο Σεβερίνο, θα δούμε το Πάνθεον και θα περπατήσουμε μέσα στους κήπους του Λουξεμβούργου, 
έναν ακόμη πνεύμονα πρασίνου για την πόλη, όπου κυριαρχεί το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των Μεδίκων 
(σημερινή έδρα της Γαλλικής Γερουσίας). 
 Αμέσως μετά, με το λεωφορείο και πάλι, θα περάσουμε μπροστά από τον Άγιο Γερμανό και δύο από τα 
διασημότερα καφέ της πόλης, από το Deux Magots των καλλιτεχνών και το de Flore των υπαρξιστών, 
διασχίζοντας έναν από τους ακριβότερους δρόμους του Παρισιού, τη Rue de Bonaparte, για να καταλήξουμε 
και πάλι δίπλα στον Σηκουάνα. Στην πορεία μας θα δούμε το κτίριο της Βουλής, το Μέγαρο των Απομάχων, 
όπου είναι θαμμένος ο Μέγας Ναπολέων και θα καταλήξουμε στο Τροκαντερό, με την καταπληκτική θέα στον 
Πύργο του Άιφελ, το πεδίο του Άρεως και τη Στρατιωτική Σχολή, όπου θα σταματήσουμε για φωτογραφίες. 
Συνεχίζοντας θα θαυμάσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, θα διανύσουμε τη διάσημη οδό των Ηλυσίων Πεδίων 
με τα υπέροχα κτίρια του 18ου και 19ου αιώνα, φθάνοντας στη πλατεία Ομονοίας με τον Οβελίσκο του Λούξορ 
και, αφού δούμε την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, θα καταλήξουμε στην περιοχή της Όπερας, όπου 
θα υπάρξει χρόνος ελεύθερος για να επισκεφτούμε τον εσωτερικό χώρο αυτού του μνημειακού κτιρίου, τα 
συγκροτήματα των πολυκαταστημάτων Galleries Lafayette και Printemps, αλλά και να καθίσουμε για ένα 
ρόφημα στο διάσημο Café de la Paix. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του Θριάμβου, 
όπου θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση προς την πλατεία Ομονοίας.

ημέρα4 Γάνδη - Μπρίζ 
ημέρα

Αφού πάρουμε ένα καλό πρωινό θα αναχωρήσουμε για μια εκπληκτική περιήγηση σε δύο πανέμορφες 
πόλεις, τη Γάνδη και τη Μπριζ. Στην επιβλητική Γάνδη θα επισκεφθούμε το ναό του St Bavon, όπου θα δούμε 
ένα αριστούργημα Τέχνης του 15ου αιώνα, το πολύπτυχο των αδελφών Van Eyck «Ο Μυστικός Αμνός» και 
θα περπατήσουμε τα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε  την παραμυθένια 
Μπριζ, τη «Βενετία του Βορρά», όπου ολόκληρο το ιστορικό της κέντρο ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO. Η πανέμορφη γραφική πόλη της Μπριζ διαθέτει τη γιορτινή περίοδο μια τεράστια 
Χριστουγεννιάτικη αγορά, μετατρέποντας την πόλη της Φλάνδρας σε ένα αληθινό παραμύθι.
Θα περπατήσουμε κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών και των πέτρινων, μικρών γεφυρών. Θα διασχίσουμε 
τα σοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό Κωδωνοστάσιο της κεντρικής πλατείας Grotte Markt, και της Πλατείας του 
Δημαρχείου, Burg Markt, θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό Notre-Dame de Bruges που φιλοξενεί εδώ και 
500 χρόνια, στο ίδιο πάντα παρεκκλήσιο, το θεόπνευστο γλυπτό Madona του Μιχαήλ-Αγγέλου και τα Σπιτάκια 
του Θεού, maisons de Dieu. Αργά το απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες
Το βράδυ θα σας προτείναμε να επισκεφθείτε το Quai aux Briques, ένα δημοφιλές κέντρο που εκτείνεται κατά 
μήκος μιας φωταγωγημένης πισίνας. Εκεί μπορείτε να ακούσετε ζωντανή μουσική και να απολαύσετε ποτά 
και χορό στο Madame Moustache. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε το Au Bassin, ένα μοντέρνο ζυθοποιείο όπου 
μπορείτε να απολαύσετε τοπικές μπύρες (το Βέλγιο έχει πάνω από 1000 πρωτότυπα παρασκευάσματα) σε μια 
παλιά αποθήκη λιμανιού.
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Αμβέρσα - Άμστερνταμ

Άμστερνταμ - Ξενάγηση Πόλης  

Άμστερνταμ - Πτήση Επιστροφής 

ημέρα

ημέρα

ημέρα

Αφήνοντας πίσω τις Βρυξέλλες κατευθυνόμαστε προς την Αμβέρσα, η οποία είναι χτισμένη πάνω στον 
ποταμό Scheldt, στην είσοδο προς τη Βόρεια Θάλασσα και είναι το μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου αλλά και 
το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από το σιδηροδρομικό σταθμό, ένα 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα του 19 αιώνα. Η βόλτα μας θα μας πάει από το φημισμένο  κεντρικό εμπορικό 
δρόμο. Θα δούμε το σπίτι του μεγάλου φλαμανδου ζωγράφου του 16 αιώνα Pierre-Paul Rubens, το Boer-
entoren ( τον παλαιότερο ουρανοξύστη της Ευρώπης), τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο στο κέντρο της 
μεσαιωνικής γειτονιάς. Κρυμμένα σε σοκάκια, θα βρούμε χιλιάδες εστιατόρια και μπαράκια, καταστήματα 
με αντίκες, γκαλερί, σοκολατερί, καταστήματα διαμαντιών (έχει τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας 
διαμαντιών παγκοσμίως) και μπουτίκ πρωτοποριακών σχεδιαστών. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στις όχθες 
του ποταμού Scheldt και θα αναχωρήσουμε για το Άμστερνταμ και το ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μπορείτε να 
κάνετε μια πρώτη βόλτα στο κέντρο της πόλης.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και έπειτα θα ξεναγηθούμε στα αξιοθέατα της πόλης. Στην ξενάγηση μας θα δούμε το 
Βασιλικό Ανάκτορο που είναι ένα από τα τέσσερα παλάτια της χώρας και βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Νταμ 
και αρχικά λειτούργησε σαν Δημαρχείο. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε βασιλική κατοικία για τον Ναπολέοντα 
και αργότερα για την Ολλανδική Βασιλική Οικογένεια. Η κεντρική πλατεία Νταμ που χτίστηκε το 1400, αποτελεί 
κομβικό  σημείο της πόλης και το φημισμένο Ρέικσμουζεουμ (Εθνική Πινακοθήκη της Ολλανδίας) που 
βρίσκεται στον ίδιο χώρο είναι ένα από τα υπέροχα μουσεία του Άμστερνταμ με σχεδιασμό και στυλ παρόμοιο 
του σταθμού Central. Το μουσείο περιέχει πάνω από ένα εκατομμύριο εκθέματα εκ των οποίον εκτίθενται μόνο 
τα οκτώ χιλιάδες από αυτά. 
Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε την Οικία - Μουσείο του διάσημου ζωγράφου και χαράκτη Ρέμπραντ. Επίσης 
θα επισκεφτούμε το Νομισματοκοπείο και το μέγαρο των Σιδηροδρόμων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από 
την γοτθική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική με αποτέλεσμα η πρόσοψη να μοιάζει με παλάτι. Ελεύθερος 
χρόνος στην διάθεση μας και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Heineken Experience που θα γνωρίσουμε την 
ιστορία της αγαπημένης μπίρας Amstel και της Heineken καθώς πλέον είναι ίδια εταιρεία γιατί η οικογένεια 
Heineken αγόρασε την Amstel. Ελεύθεροι να περιπλανηθείτε στην πλούσια και ποικίλη αγορά της πόλης. 
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την διάσημη περιοχή Red Light District που αποτελεί μέρος αυτού που κάνει 
διάσημο το Άμστερνταμ. Η περιοχή με τα κόκκινα φανάρια γνωστή και ως De Wallen είναι μια συνοικία γύρω 
από το κανάλι Damrak με αρκετά μπαρ και club με παραστάσεις. Παρόλο που αυτή η περιοχή είναι αρκετά 
αστυνομευμένη, να έχετε ιδιαίτερη προσοχή στα υπάρχοντα σας και σε επιτήδειους που θα προσπαθήσουν 
να σας εξαπατήσουν.  Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για γεύμα και καφέ. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..όμως οι αναμνήσεις μένουν. Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το 
αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ και για την πτήση επιστροφής.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο  
Τοποθεσία

Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο&2ο παιδί 
έως 12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ. Πτήσεις 

6
Ιανουαρίου

7 ημέρες

ΠΑΡΙΣΙ
NOVOTEL LA DEFENCE 4*

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
GRESHAM BELSON 4*

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
RADISSON SOUTH 4*

535€ 525€ 390€ 810€

 
AEGEAN AIRLINES 

ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 
14:00 - 16:10

TRANSAVIA
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 
10:00 - 13:55

σύνολο φόρων 165€

Τιμοκατάλογος

Παρίσι - Βρυξέλλες - Άμστερνταμ



  Περιλαμβάνονται   Δεν Περιλαμβάνονται

• αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις AEGE-
AN AIRLINES / TRANSAVIA 

• Αποσκευές:  
AEGEAN : 1 χειραποσκευή καμπίνας έως 8 κιλά 
(56x45x25cm) + 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανά 
άτομο. 
TRANSAVIA : 1 προσωπικό αντικείμενο 40x20x25 
ανά άτομο + μία βαλίτσα έως 20 κιλά ανά δύο 
άτομα

• διαμονή για 6 διαν/σεις σε ξενοδοχεία 4*
• πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο 
• μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 

σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός εκδρομής 
• ταξιδιωτική ασφάλιση

• φόροι διαμονής, εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα 
και προαιρετικές δραστηριότητες


