Benelux - Κάτω Χώρες
7 µέρες Λουξεµβούργο - Ντινάντ - Ναµούρ - Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ Ρόττερνταµ - Ντέλφτ - Χάγη - Άµστερνταµ. ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4* µε
πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά.

Πρόγραµµα (7 µέρες)
Ηµέρα 1

Αθήνα - Λουξεµβούργο - Ντινάντ - Ναµούρ - Βρυξέλλες
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το Λουξεµβούργο µε την
AEGEAN . Άφιξη στη πόλη που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα
κέντρα της ∆ιεθνούς οικονοµικής ζωής . Θα περιδιαβούµε στους
κεντρικούς δρόµους, τον επιβλητικό Ναό της Παναγίας, το κυβερνητικό
κτίριο µε το κάστρο, τις κατακόµβες και το φηµισµένο για την θέα του

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Ηµέρα 5

µπαλκόνι της Ευρώπης. Στην συνέχεια αναχώρηση για την DINANT την
πατρίδα του Σαξ εφευρέτη του σαξόφωνου και της µοναστηριακής
µπύρας Leffe αλλά και την όµορφη πόλη Ναµουρ όπου θα επισκεφτούµε
το φηµισµένο απόρθητο κάστρο της . Τέλος άφιξη στις Βρυξέλλες και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MERCURE BRUSSELS CENTRE MIDI
4* (www.mercure.com). Το βράδυ προαιρετικός περίπατος στην Grand
Plaz όπου ξεκινάµε από την Μεγάλη Πλατεία και µε συνοδεία του
ξεναγού µας θα περιηγηθούµε στην γύρω περιοχή.
Βρυξέλλες ξενάγηση πόλης - Βατερλό
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης . Θα
δούµε το καταπράσινο πάρκο Ηeysel µε το οµώνυµο θρυλικό στάδιο, την
Mini-Europe, το βασιλικό παλάτι, την Κινέζικη Παγόδα, το Γιαπωνέζικο
Πύργο και θα φωτογραφήσουµε την πρωτότυπη αρχιτεκτονική
κατασκευή του ATOMIUM. Επίσης θα δούµε το µπαρόκ
Χρηµατιστήριο, θα διασχίσουµε την αριστοκρατική πλατεία GrandSablon και το παρκάκι - πίνακα ζωγραφικής Square du Petit-Sablon αλλά
και το νέο κλασσικό ∆ικαστικό Μέγαρο . Στη συνέχεια αναχώρηση για
τον ιστορικό χώρο της περίφηµης µάχης του Βατερλό.
Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ
Μπουφέ πρόγευµα και για τη Γάνδη και τη Μπρυζ. Στην επιβλητική
Γάνδη θα επισκεφθούµε το ναό του St Bavon, όπου θα δούµε ένα
αριστούργηµα Τέχνης του 15ου αιώνα, το πολύπτυχο των αδερφών Van
Eyck «Ο Μυστικός Αµνός» και θα περπατήσουµε τα πλακόστρωτα
δροµάκια της πόλης. Εν συνέχεια θα επισκεφθούµε για την παραµυθένια
Μπρυζ. 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 ∆ηµαρχείου, 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.
Βρυξέλλες - Ρόττερνταµ - Ντέλφτ - Χάγη - Άµστερνταµ
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για Ρόττερνταµ, στις εκβολές του
ποταµού Ρήνου. Πάνω σε τεχνητά νησάκια, έχουν φυτρώσει
φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες, προβλήτες, κρεµαστές γέφυρες
σαν αυτές των Erasmus και Willem. Λίγα χιλιόµετρα πιο πέρα η
ιστορική πόλη της Ολλανδίας, Ντέλφτ. Επόµενος σταθµός µας είναι η
πόλη της Ειρήνης, Χάγη. Φινετσάτη, ήρεµη, αρχόντισσα. ∆ιοικητική
πρωτεύουσα της χώρας. Έδρα ∆ιεθνών Οργανισµών για Θέµατα Ειρήνης
και ∆ικαιοσύνης, µία από τις τέσσερεις έδρες παγκοσµίως του Ο.Η.Ε.
Αποχαιρετώντας την ολλανδική ενδοχώρα, ανηφορίζουµε για το
Άµστερνταµ. Άφιξη και τακτοποίηση στο NOVOTEL AMSTERDAM
CITY 4* (www.novotel.com). Το βράδυ ο αρχηγός µας θα είναι
διαθέσιµος να σας συνοδέψει σε µία βόλτα στα περίφηµα κόκκινα
φανάρια...την γνωστή Red Light District.
Άµστερνταµ, ξενάγηση πόλης - κρουαζιέρα στα κανάλια (Zaanse
Scans - Βόλενταµ )
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την περιήγηση µας στη πόλη που

Ηµέρα 6

Ηµέρα 7

µας φιλοξενεί. Θα γνωρίσουµε µεταξύ άλλων τα Βασιλικά Ανάκτορα,
την πλατεία Ρέµπραντ, το κεντρικό Σιδηροδροµικό Σταθµό και τα άλλα
αξιοθέατα της πόλης. Στην συνέχεια απολαύστε µία κρουαζιέρα στα
κανάλια δώρο του γραφείου µας. Για όποιον επιθυµεί µπορεί να
συµµετάσχει στη προαιρετική εκδροµή ( έξοδα ατοµικά ). στα γνωστά
Zaanse Scans µε τα µικρά κανάλια και τους παραδοσιακούς
ανεµόµυλους αλλά και στο γραφικό λιµανάκι του Volendam όπου θα
απολαύσουµε το γεύµα µας σε τοπικό εστιατόριο.
Άµστερνταµ ( ελεύθερη µέρα )
Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερη µέρα στη διάθεση σας. Με την βοήθεια
του αρχηγού επίσκεψη στα Μουσεία, Rijks, Van Gogh (έξοδα ατοµικά
χωρίς ξενάγηση).

Άµστερνταµ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το αεροδρόµιο για την πτήση της
επιστροφής.

Τιµοκατάλογοι
Συνδυασµός ξενοδοχείων
21/07/2017 28/07/2017 04/08/2017 11/08/2017 18/08/2017 25/08/2017
εώς
εώς
εώς
εώς
εώς
εώς
27/07/2017 03/08/2017 10/08/2017 17/08/2017 24/08/2017 31/08/2017
€ 765.00 € 765.00 € 765.00 € 765.00 € 765.00 € 765.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 565.00
2-12 ετών
Μονόκλινο € 995.00

€ 565.00

€ 565.00

€ 565.00

€ 565.00

€ 565.00

€ 995.00

€ 995.00

€ 995.00

€ 995.00

€ 995.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ &
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ µε την AEGEAN
Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
Πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραµµα
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75
ετών
Φ.Π.Α.

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 150 περίπου,
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 µε την
AEGEAN (αναλόγως µε τη διαθεσιµότητα), αχθοφορικά,
φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία & λοιπά αξιοθέατα, και
ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόµενα.

