
ΓΥΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 
22 Δεκ.: Αθήνα - Πάτρα / πλοίο 
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα και επιβίβαση στο πλοίο για Ανκόνα.  
 
23 Δεκ.: Ανκόνα - Μιλάνο 
Άφιξη το απόγευμα στην Ανκόνα και ξεκινάμε την πορεία μας προς τον Ιταλικό Βορρά και συγκεκριμένα 
προς την ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Αργά το βράδυ άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4* .  
 
24 Δεκ: Μιλάνο – Κουρμαγιέρ – Μον Μπλαν - Παρίσι 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Παρίσι περνώντας από το κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό κέντρο 
Κουρμαγιέρ και το Τούνελ του Μον Μπλαν που συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία μήκους περίπου 11 
χλμ. . Άφιξη αργά το βράδυ και  τακτοποίηση  στο κεντρικό ξενοδοχείο HOLIDAY INN OPERA 4* 
(www.holidayinn.com )  
 
25 Δεκ: Παρίσι ξενάγηση πόλεως & απογευματινή επίσκεψη στη Μονμάρτη 
Μπουφέ πρόγευμα και μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την ξενάγηση μας. Θα δούμε την Παναγία των 
Παρισίων, το Καρτιέ Λατέν, τους κήπους του Λουξεμβούργου, το Πάνθεον, την Πλας ντε λα Κονκόρτ, τον 
τάφο του Ναπολέοντα, τα Ηλύσια Πεδία, την Όπερα, την πλατεία Ομονοίας, την Αψίδα του Θριάμβου, το 
Τροκαντερό,τον πύργο του Άιφελ. Το απόγευμα επίσκεψη στην γραφική Μονμάρτη με τους υπαίθριους καλλιτέχνες 
στην μοναδική Πλας Τερτρ, την μεγαλειώδη Σακρε Κερ και τα υπόλοιπα μνημεία με την παραδοσιακή ατμόσφαιρα. 
 
26 Δεκ.: Παρίσι – Disneyland   
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Disneyland. Στις γιορτές, το θεματικό αυτό Πάρκο γίνεται πιο μαγευτικό, 
γιατί ο καταπληκτικός Χριστουγεννιάτικος στολισμός με χιλιάδες λαμπιόνια να το φωτίζουν και οι ήρωες του 
παραμυθιού ντυμένοι γιορτινά, δίνουν μια άλλη φαντασμαγορία στον χώρο που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους. 
Όσες φορές και να έχει κάποιος επισκεφθεί την Disneyland, είναι αδύνατον να φαντασθεί την ομορφιά, την 
επιβλητικότητα και την μοναδικότητα που παρουσιάζει ο χώρος τη περίοδο των Εορτών με τις παρελάσεις από τους 
Άγιους Βασίληδες και το παγοδρόμιο δίπλα στη λίμνη.  
 
27 Δεκ.: Βερσαλλίες - Λούβρο 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την σημερινή μας ξενάγηση στα πανέμορφα Ανάκτορα των 
Βερσαλλιών. Θα δούμε τα Βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε και η 
συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919. Επόμενος σταθμός μας το περίφημο μουσείο του Λούβρου. Θα δούμε 
την Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα, την πτέρυγα με τους πίνακες 
όπως και μοναδικό αριστούργημα του Ντα Βίντσι, η περίφημη Τζοκόντα.  
 
28 Δεκ.: Παρίσι - Λονδίνο & νυχτερινός γύρος πόλης 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Λονδίνο. Θα φθάσουμε στα παράλια του Καλαί  όπου με το φέρι θα 
φθάσουμε στο Ντόβερ . Μετά την αποβίβαση, συνεχίζουμε οδικώς για το Λονδίνο. Άφιξη στο ξενοδοχείο HOLIDAY 
INN REGENTS PARK 4*  (www.holidayinn.com ). Ξεκούραση και γύρω στις 19.00 θα ξεκινήσουμε για την πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου το WEST END με 
τα υπέροχα musical, το SOHO , τη CHINA TOWN , τη LEICESTER SQUARE η πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι 
πρεμιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών, το COVENT GARDEN . Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν 
για μια νυχτερινή περιήγηση στο Τάμεση του Λονδίνου. Στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα της 
πόλης. Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  
 
29 Δεκ.: Λονδίνο - ξενάγηση πόλεως 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη ξενάγηση της πόλης. Θα ξεκινήσουμε από το αριστοκρατικό 
προάστιο του Σάουθ Κένσινγκτον για να θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία της Φυσικής 
Ιστορίας, Επιστημών και Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα 
Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χόλ.  Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα 
πολυκαταστήματα Χάροντς, Χάρβει Νίκολς . Διασχίζοντας την Park Lane θα δούμε τη Marble Arch και το 
αριστοκρατικό Mayfair. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Περνάμε από 
το Ουέστμινστερ με την Πλατεία Κοινοβουλίου όπου δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το Κτίριο του 
Κοινοβουλίου και το Αβαείο. Συνεχίζουμε με την οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου το Σίτυ .  
Θα περάσουμε από τα Βασιλικά Δικαστήρια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, την Τράπεζα της Αγγλίας, το 
Χρηματιστήριο και τον Πύργο Του Λονδίνου. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται στο Βρετανικό Μουσείο όπου θα 
ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα .   
 
30 Δεκ.: …μέρα αφιερωμένη στα μουσεία & ψώνια 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τους φίλους της τέχνης και των επιστημών για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
με τα 80.000.000 εκθέματα, το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών τεχνών του 
κόσμου, το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο,τη γκαλερί μοντέρνας τέχνης Τέιτ καθώς και το περίφημο 
μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό . Στη συνέχεια θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση σας για 
τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
31 Δεκ.: … ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε την γιορτινή ατμόσφαιρα 
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε την γιορτινή ατμόσφαιρα. Το βράδυ υποδοχή του 2018 
με δεκάδες πυροτεχνήματα, βεγγαλικά πάνω από τον Τάμεση, τον Μπιγκ Μπεν και το μάτι του Λονδίνου. 
 
01 Ιαν.: Λονδίνο - Λουξεμβούργο 
Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για το Λουξεμβούργο. Θα επιβιβαστούμε στο φέρι και με ενδιάμεσες 
στάσεις θα φτάσουμε στο προορισμό μας  . Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4* . 
 
02 Ιαν.: Λουξεμβούργο – Κόμο  
Μπουφέ πρόγευμα και συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας μέσω των αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης για την Βόρεια 
Ιταλία όπου το βράδυ θα φθάσουμε σε ξενοδοχείο 4* στη γύρω περιοχή του Κόμο.  
 
03 Ιαν.: Κόμο - Ανκόνα 
Πρόγευμα και αναχώρησή για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο.  
 
04 Ιαν: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα. 
 
Σημειώσεις: Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη 
διεξαγωγή του προγράμματος & κυρίως εξαιτίας των αργιών. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  
 
ΑΝΑΧ. : 22 Δεκεμβρίου 14 μέρες    
     
Τιμή Κατά άτομο        
Δίκλινο                     1245                  
3ο άτ έως 12 ετών                 945    
Μονόκλινο                            1835   
 
Περιλαμβάνονται: 
• Μεταφορές, περιηγήσεις ,εκδρομές ως ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες καμπίνες  με την MINOAN ή την SUPERFAST/ANEK 
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Έντεκα διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 
• Αρχηγός -  συνοδός του γραφείου μας 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών  
• Φ.Π.Α. 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: 
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, φόροι πόλεων , εισιτήρια σε πλοιάρια, τελεφερίκ και γενικά όπου 
χρειάζεται είσοδος, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, φιλοδωρήματα, ότι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω προσφερόμενα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 


