
ΆμστερνταμΆμστερνταμ -- ΜπρυζΜπρυζ
ΧάγηΧάγη,, ΝτελφτΝτελφτ,, ΡότερνταμΡότερνταμ,, ΓάνδηΓάνδη,, ΑμβέρσαΑμβέρσα

Το κοσμοπολίτικο Άμστερνταμ είναι μια πόλη κτισμένη πάνω σε πολυάριθμα νησάκια, που
συνδέονται μεταξύ τους με γραφικές γέφυρες και διώρυγες. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του
"Χρυσού Αιώνα" της Ολλανδίας και χάρη στην ιδιαίτερη πολεοδομία της, η πόλη διεκδικεί τον
τίτλο της "Βενετίας του Βορρά".
Η παραμυθένια Μπρυζ, η επιβλητική Γάνδη με το ξακουστό κωδωνοστάσιο και η Αμβέρσα, η
"πόλη των διαμαντιών", αποτελούν επίσης σταθμούς αυτής της απόδρασης σε πανέμορφες
Ευρωπαϊκές πόλεις, που θα σας χαρίσουν εικόνες μοναδικές!



ΕξαιρετικέςΕξαιρετικές πτήσειςπτήσεις μεμε SKYSKY EXPRESSEXPRESS

ΞενάγησηΞενάγηση στοστο ΆμστερνταμΆμστερνταμ

ΒραδινήΒραδινή βόλταβόλτα μεμε τοντον αρχηγόαρχηγό μαςμας στοστο ιστορικόιστορικό κέντροκέντρο τηςτης πόληςπόλης

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην κουκλίστικηκουκλίστικη ΜπρυζΜπρυζ

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην επιβλητικήεπιβλητική ΓάνδηΓάνδη καικαι επίσκεψηεπίσκεψη στονστον ΚαθεδρικόΚαθεδρικό ναόναό τουτου SaintSaint BavoBavo μεμε τοτο

πολύπτυχοπολύπτυχο τωντωναδερφώναδερφώνVanVanEyckEyck""ΟΟΜυστικόςΜυστικόςΑμνόςΑμνός"" -- έναένααριστούργημααριστούργημα τέχνηςτέχνης τουτου 1515ουουαιώνααιώνα

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην παλιάπαλιά πόληπόλη τηςτης ΑμβέρσαςΑμβέρσας μεμε τατα γραφικάγραφικά καλντερίμιακαλντερίμια καικαι επίσκεψηεπίσκεψη

στονστον πιοπιο εντυπωσιακόεντυπωσιακό ΚαθεδρικόΚαθεδρικό ναόναό τηςτης χώραςχώρας,, πουπου φιλοξενείφιλοξενεί έναένα απόαπό τατα

διασημότεραδιασημότερα έργαέργα τουτου ΡούμπενςΡούμπενς,, τηντην ""ΑποκαθήλωσηΑποκαθήλωση""

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο μεγαλύτερομεγαλύτερο εμπορικόεμπορικό λιμάνιλιμάνι τηςτης ΕυρώπηςΕυρώπης,, τοτο ΡόττερνταμΡόττερνταμ

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην ιστορικήιστορική πρωτεύουσαπρωτεύουσα τουτου ΟλλανδικούΟλλανδικού κράτουςκράτους,, τοτο ΝτελφτΝτελφτ,, τηντην ""ΠόληΠόλη

τωντων ΠριγκίπωνΠριγκίπων",", παγκοσμίωςπαγκοσμίως γνωστήγνωστή γιαγια τατα κεραμικάκεραμικά τηςτης

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην έδραέδρα τουτου ΔιεθνούςΔιεθνούς ΔικαστηρίουΔικαστηρίου καικαι τουτου ολλανδικούολλανδικού ΚοινοβουλίουΚοινοβουλίου,, τηντην ΧάγηΧάγη

ΕμπειρότατοςΕμπειρότατος αρχηγόςαρχηγός--συνοδόςσυνοδός τουτου γραφείουγραφείου μαςμας



1η μέρα: Αθήνα - Βρυξέλλες - Άμστερνταμ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SKY
EXPRESS για την πρωτεύουσα του Βελγίου,
τις Βρυξέλλες. Άφιξη και άμεση αναχώρηση
για την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, τo
Άμστερνταμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
NOVOTEL 4* (www.novotel.com) ή παρόμοιο.
Το βράδυ ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον
αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

2η μέρα: Άμστερνταμ, Περιήγηση πόλης
Πρωινή περιήγηση στην πόλη, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων
την πλατεία Ρέμπραντ, τα Ανάκτορα, τον
"πλωτό" κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά.
Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση σας για
βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα της
πόλης και σε μουσεία (Rijks, Van Gogh, έξοδα
ατομικά, χωρίς ξενάγηση). Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Άμστερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Ρότερνταμ - Μπρυζ
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη της Ειρήνης, τη Χάγη. Φινετσάτη, ήρεμη, αρχόντισσα, η διοικητική πρωτεύουσα της
χώρας είναι έδρα Διεθνών Οργανισμών για θέματα Ειρήνης και Δικαιοσύνης και μία από τις τέσσερεις έδρες του
Ο.Η.Ε. στον κόσμο. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Ολλανδίας, το Ντελφτ, την
πανέμορφη "Πόλη των Πριγκίπων", παγκοσμίως γνωστή για τα κεραμικά της. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το
Ρόττερνταμ, που βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Ρήνου. Πάνω σε τεχνητά νησάκια έχουν "φυτρώσει"
φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες, προβλήτες, κρεμαστές γέφυρες σαν αυτές των Erasmus και Willem.
Συνεχίζουμε την μαγευτική Μπρυζ, Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο DUKES ACADEMIE 4*
(www.dukesacademie.com) ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.

http://www.novotel.com
http://www.dukesacademie.com


4η μέρα: Μπρυζ, Περιήγηση
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών και των πέτρινων, μικρών γεφυριών της
Μπρυζ, θα διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό κωδωνοστάσιο της κεντρικής πλατείας Grotte Markt και
της πλατείας του Δημαρχείου Burg Markt και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό Notre-Dame de Bruges. Χρόνος
ελεύθερος για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μπρυζ - Γάνδη - Αμβέρσα - Μπρυζ
Πρωινή αναχώρηση για την επιβλητική Γάνδη, όπου
φθάνοντας θα επισκεφθούμε τον γοτθικό Καθεδρικό ναό
του Saint Bavo (τοπικός άγιος της Γάνδης του 7ου αιώνα,
ο πρώτος ιεραπόστολος στη Φλάνδρα και τη Γαλλία), για
να δούμε ένα αριστούργημα τέχνης του 15ου αιώνα - το
πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός Αμνός"
- και θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της
πόλης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την
Αμβέρσα (Antwerpen), την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
του Βελγίου και το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης
μετά το Αμβούργο και το Ρότερνταμ. Η Αμβέρσα είναι
γνωστή και ως "η πόλη των διαμαντιών", καθώς εκεί
διακινείται ο μεγαλύτερος αριθμός διαμαντιών στον
κόσμο. Φθάνοντας, θα περιηγηθούμε στο κέντρο της
παλιάς πόλης με τα καλντερίμια και τα γραφικά δρομάκια,
τις γκαλερί τέχνης, τις σοκολατερί και τις μπουτίκ, τα
καφέ και τα εστιατόρια και θα φθάσουμε στην κεντρική
πλατεία Grote Markt, την μεγαλύτερη και ομορφότερη
της πόλης, με το Δημαρχείο, τα ιστορικά κτίρια των
Συντεχνιών και τον περίφημο Καθεδρικό ναό - τον πιο
εντυπωσιακό της χώρας - που φιλοξενεί ένα από τα
διασημότερα έργα του Ρούμπενς, την "Αποκαθήλωση".
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Μπρυζ .

6η μέρα: Μπρυζ - Βρυξέλλες - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και



επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.
ΣημειώσειςΣημειώσεις
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί

κάτι από τα αναγραφόμενα

Στην αναχώρηση 2/1 το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αντίστροφα
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχωρήσεις: 24 Δεκεμβρίου, 2 Ιανουαρίου ~~ 6 μέρες

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΘΗΝΑ με SKY EXPRESS

Οι πτήσεις μας με

SKY EXPRESS
1η μέρα GQ 800 ΑΘΗΝΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 10:45 - 13:00

6η μέρα GQ 801 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΘΗΝΑ 14:50 - 19:00

Μια αποσκευή έως 20 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά

Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Φόροι αεροδρομίων,

επίναυλοι καυσίμων, parking,

φόροι πόλεων, ταξιδιωτική

ασφάλεια και ασφάλεια

COVID για ταξιδιώτες έως 75

ετών: € 300
Είσοδοι σε μουσεία,

μνημεία και λοιπά αξιοθέατα

Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Τιμή κατ΄ άτομο

Δίκλινο 795

3ο άτομο έως 12 ετών 695

Μονόκλινο 1095


