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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Η Γαιιία είλαη αλακθηζβήηεηα κία πνιπζύλζεηε ρώξα κε πνιιέο ηδηαίηεξεο πεξηνρέο όπσο θαη ε 

Ννηηναλαηνιηθή ηεο πιεπξά, πνπ εμεξεπλνύκε ελδειερώο ζην κνλαδηθό απηό νδνηπνξηθό πνπ 

είλαη γεκάην από ππέξνρε, γιπθηά θύζε, κε ηε Κνηιάδα ηνπ Ρνδαλνύ λα ραξίδεη απιόρεξα ζηνλ 

ηαμηδηώηε ηηο νκνξθηέο ηεο, ζαπκάζηεο πόιεηο θαη πεξηνρέο κε ην «βάξνο» ηεο ηζηνξίαο λα ηηο 

ραξαθηεξίδεη, θαηαπιεθηηθή γαζηξνλνκία, εμαηξεηηθή νηλνγεπζία κε κεξηθά από ηα πην «βαξηά» 

νλόκαηα ηνπ νίλνπ ζε παγθόζκην επίπεδν θαη θπζηθά κεηξνπόιεηο όπσο ε αξηζηνθξαηηθή Λπώλ 

θαη ε εκβιεκαηηθή πξσηεύνπζα ηεο Βνπξγνπλδίαο, Νηηδόλ. Σν κνλαδηθό απηό νδνηπνξηθό, πνπ 

ρηελίδεη κία κέρξη πξόηηλνο «μεραζκέλε» γηα ηελ ειιεληθή αγνξά πεξηνρή, είλαη βέβαην όηη ζα 

ζαο ζπλαξπάζεη θαη ζα ζαο  «γεκίζεη» κε εκπεηξίεο πνπ ζα ζαο ζπλνδεύνπλ ζε όιε ζαο ηε 

δσή. 

ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

… από ηνπο πην έκπεηξνπο δηνξγαλωηέο ηεο ειιεληθήο αγνξάο … 

 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ δξνκνιόγηα πηήζεωλ πξνο/από Γελεύε  

ην αεξνδξόκην ηεο νπνίαο εμππεξεηεί ηδαληθά ηηο επηζθεπηόκελεο πεξηνρέο  

θαη επηηξέπεη ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ωθέιηκνύ καο ρξόλνπ. 

 

Γηακνλήζεμελνδνρεία 4*, 4*sup MERCURE / RADISSON BLU / HOLIDAY INN 

3 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Λπώλ & 1 δηαλπθηέξεπζε ζηελ Νηηδόλ 

κε πινύζηα κπνπθέ πξωηλά 

 

 Σν ΜΟΝΟ πξόγξακκα πνπ επηζθέπηεηαη όιεο ηηο ζεκαληηθέο πόιεηο ηεο αβνΐαο από 

ηελ πόιε «θόζκεκα»Αλλεζύ, ζην θνζκνπνιίηηθνΔμ-Λε-Μπαηλ θαη θπζηθά ζηελ 

ηζηνξηθή πξσηεύνπζα ηεο, ην ιακπξό ακπεξύ 

 Γλωξηκία κε ηελ αξηζηνθξαηηθή Λπώλ κε ηε ζαπκάζηα αξρηηεθηνληθή θαη ην ππέξνρν 

κεζαησληθό ηζηνξηθό θέληξν 

 Πεξηήγεζεζηελ εκβιεκαηηθή Νηηδόλ ηεο Βνπξγνπλδίαο κε ηε καθξά ηζηνξηθή 

παξάδνζε θαη ηελ παγθόζκηαο θήκεο νκώλπκε κνπζηάξδα 

 Οινήκεξε εθδξνκή ζηελ Κνηιάδα ηνπ Ρνδαλνύ, λόηηα ηεο Λπώλ κε ηελ παλέκνξθε 

θύζε, ηα γξαθηθά παξακπζέληα ρσξηά θαη ηελ εκπεηξία ηεο νηλνγεπζίαο ζε κία ηηο πην 

εκβιεκαηηθέο «θάβεο» ηνπ γαιιηθνύ ακπειώλα 

 Πιήξεο νδνηπνξηθό ζηελ ηζηνξηθή πεξηνρή ηεο Βνπξγνπλδίαο από ην Μπνδνιέ θαη ηνπο 

ππόινηπνπο θεκηζκέλνπο ακπειώλεο, ζην γξαθηθό κεζαηωληθό ρωξηό Πεξνύδ θαη 

θπζηθά ζην «κπζηθό» Αβαείν ηνπ Κιπλύ, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζξεζθεπηηθά 

ηδξύκαηα ηεο κεζαησληθήο επνρήο ζηε Υξηζηηαληθή Γύζε 

 Μεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεωθνξεία 

 ΔΜΠΔΙΡΟΣΑΣΟ αξρεγόο ζπλνδόο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 
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…εζείο ην μέξαηε; 
 

 

Η Βνπξγ νπλδία  ζπληεξε ί  θα η  απνθαζηζηά  ηελ  

ακπει νπξγ ηθή ηεο  θι εξνλνκ ηά  
Σνίρνη, πόξηεο, ζθάιεο, παιηέο θαιύβεο θαη απνζήθεο ησλ ακπεινπξγώλ: ηα πέηξηλα θηίζκαηα 

πνπ είλαη δηάζπαξηα ζηνπο ακπειώλεο ηεο Βνπξγνπλδίαο ππνβάιινληαη ζε εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ράξε ζε δσξεέο ηδησηώλ, ζύκθσλα κε ηελ Έλσζε ησλ 'climats' ηεο 

Βνπξγνπλδίαο, ε νπνία εγείηαη ηεο εθζηξαηείαο ζπληήξεζεο ηεο ακπεινπξγηθήο θιεξνλνκηάο 

πνπ άξρηζε ην 2017. 

Μία επηηξνπή επηινγήο ελέθξηλε 65 έξγα απνθαηάζηαζεο, εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλα αθνξνύλ 

ηνίρνπο, ην ζπλνιηθό κήθνο ησλ νπνίσλ είλαη 2,1 ρηιηόκεηξα θαη έμη θαιύβεο ακπεινπξγώλ 

ζηελ πεξίκεηξν ησλ ‘climats’ ηεο Βνπξγνπλδίαο, ησλ εδαθώλ πνπ έρνπλ νξηνζεηεζεί θαη 

πεξηιακβάλνληαη από ηνλ Ινύιην ηνπ 2015 ζηα κλεκεία παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο Unesco. 

Ήδε 28 εξγνηάμηα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη 12 είλαη ζε εμέιημε. 

Κάζε έξγν ιακβάλεη ρξεκαηνδόηεζε πνπ θαιύπηεη ην 50% ηνπ πνζνύ ησλ εξγαζηώλ 

επηζθεπήο, κε αλώηαην όξην ηα 25.000 επξώ, ράξε ζε έλα ηακείν πνπ ρξεκαηνδνηνύλ πνιινί 

μέλνη δσξεηέο, ηδηώηεο, ιάηξεηο ηεο Βνπξγνπλδίαο θαη ηεο θιεξνλνκηάο ησλ ‘climats’, δειαδή 

ησλ ακπειώλσλ ησλ νπνίσλ ην όλνκα έρεη αλαγλσξηζηεί επίζεκα, έθαλε γλσζηό ε έλσζε. 

(Πεγή: ΑΠΔ-ΜΠΔ)  
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΤΡΓΟΤΝΓΙΑ  

ΛΤΩΝ θνηιάδα Ρνδαλνύ ΑΒΟΪΑ  

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ηκέξα 1
ε
: Αζήλα / Θεζζαινλίθε – Γελεύε (Αλλεζύ, Δμ ΛεΜπαηλ, ακπεξύ ) – Λπώλ 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην ηεο Γελεύεο, αθεηεξία ηνπ εμαηξεηηθνύ νδνηπνξηθνύ 

καο. Γηαζρίδνληαο ηα ζύλνξα Διβεηίαο-Γαιιίαο βξηζθόκαζηε πιένλ ζηελ ηζηνξηθή πεξηνρή 

ηεο Άλσ αβνΐαο, ζε από ηηο νκνξθόηεξεο πόιεηο ηεο Γαιιίαο, ηελ γνεηεπηηθή Αλλεζύ ζηηο 

όρζεο ηεο νκώλπκεο ιίκλεο, θεκηζκέλε γηα ηελ παξαδνζηαθή ηεο αξρηηεθηνληθή θαη ηα 

γξαθηθά ηεο θαλάιηα, πνπ ηεο έρνπλ δώζεη ην πξνζσλύκην «Η Βελεηία ηεο Γαιιίαο». 

Δπόκελε ζύληνκε ζηάζε ζηε θεκηζκέλε ινπηξόπνιε ηεο αβνΐαο, ην ΔμΛεΜπαηλ, ρηηζκέλε 

αξηζηνηερληθά ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο ηνπ Μπνπξδέ, ε νπνία βέβαηα γλώξηζε ζηηγκέο «δόμαο» 

θαηά ηελ BelleEpoque ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

 αηώλα, αιιά ζπλερίδεη λα 

πξνζειθύεη αθόκε θαη ζήκεξα ρηιηάδεο επηζθέπηεο θάζε ρξόλν. πλερίδνληαο καο πεξηκέλεη 

ην αξηζηνθξαηηθό ακπεξύ, ε ηζηνξηθή, γηα αηώλεο, πξσηεύνπζα ηνπ Γνπθάηνπ ηεο αβνΐαο, 

πνπ ήηαλ αλεμάξηεηε σο ην 1860 νπόηε θαη δηακνηξάζηεθε αλάκεζα ζε Γαιιία, Διβεηία θαη 

Ιηαιία. Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο κε ην πεξίθεκν ChateaudeChambery, ην θάζηξν-

ζύκβνιν ηεο πεξηνρήο γηα πνιινύο αηώλεο, ην δηάζεκν ζηληξηβάλη ησλ Διεθάλησλ, ζήκα 

θαηαηεζέλ ηεο πόιεο από ην 1838, ν επηβιεηηθόο Καζεδξηθόο Ναόο θαη θπζηθά ηα γξαθηθά 

ζηελά ηεο κεζαησληθήο πόιεο ζα θξαηήζνπλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ καο. Άθημε αξγά ην 

απόγεπκαζηε Λπώλ, πνπ ζα καο απνθαιύςεη ζηηο κέξεο πνπ αθνινπζνύλ ηνλ μερσξηζηό 

ηεο ραξαθηήξα θαη ηηο κνλαδηθέο ηεο νκνξθηέο. 
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Ηκέξα 2
ε
: Λπώλ 

Η κεηξόπνιε Λπώλ, όρη κόλν είλαη ε 3
ε
 κεγαιύηεξε πόιε ηεο Γαιιίαο κε ζρεδόλ 2 

εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο, αιιά είλαη θαη από ηηο ηζηνξηθόηαηεο πόιεηο ηεο ρώξαο, αθνύ 

ηδξύζεθε ηε Ρσκατθή επνρή θαη δηεηέιεζε πξσηεύνπζα ηεο Ρσκατθήο Δπαξρίαο ηεο Γαιαηίαο, 

ππό ην όλνκα Λνύγδνπλνπκ. Δίλαη ρηηζκέλε ζηε ζπκβνιή ησλ πνηακώλ νλ θαη Ρνδαλνύ θαη 

πεξηβάιιεηαη από δύν επηβιεηηθνύο ιόθνπο. Η πξσηλή καο πεξηήγεζε ζα μεθηλήζεη από ην 

ζύγρξνλν θέληξν ηεο πόιεο κε πξώηε ζηάζε ηελ δηάζεκε πιαηεία Μπειαλθνύξ, κία από ηηο 

κεγαιύηεξεο πιαηείεο ηεο Γαιιίαο θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο πόιεο. Αθνινπζνύλ νη θεληξηθνί 

εκπνξηθνί πεδόδξνκνη ηεο πόιεο θαη ηα εκβιεκαηηθά δεκόζηα θηίξηα ηνπ Γεκαξρείνπ, ηεο 

Όπεξαο θαη ηνπ Μνπζείνπ Καιώλ Σερλώλ, εδώ πνπ είλαη ην πλεπκαηηθό θαη δηνηθεηηθό ηεο 

θέληξν. Καηεθνξίδνληαο λόηηα ζα θζάζνπκε ζηεζπκβνιήησλ δύν πνηακώλ, 

ζηελLaConfluence, γηα λα ζαπκάζνπκεην δηάζεκν νκώλπκν κνπζείν κε ηελ θνπηνπξηζηηθή 

αξρηηεθηνληθή. πλερίδνπκε κε ηελ παιηά ηζηνξηθή πόιε κε ηα γξαθηθά ζηελά, ηνλ γνηζηθνύ 

ξπζκνύ Καζεδξηθό Ναό θαη ελδηαθέξνληα κεζαησληθά θηίξηα. 

 

 

Σέινο, ε αλάβαζή καο ζην ιόθν ηνπ Φνπξβηέξ, ζα καο νδεγήζεη ζηελ θαξδηά ηεο ξσκατθήο 

πόιεο κε ηα εξείπηα ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ θαη ηνπ Ωδείνπ θαη ακέζσο κεηά ζηελ εληππσζηαθή 

Βαζηιηθή ηεο Παλαγίαο ηνπ Φνπξβηέξ πνπ δεζπόδεη ηεο πόιεο, όπνπ θαη ζα απνιαύζνπκε ηελ 

ππέξνρε παλνξακηθή ηεο ζέα.Πνιιέο ηδέεο ππάξρνπλ γηα ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο, όπσο 

ζαπκάζηα κνπζεία, εμαηξεηηθή αγνξά, ππέξνρνη πεξίπαηνη, αιιά ό,ηη θαη λα θάλεηε, ζίγνπξα 

κελ παξαιείςεηε λα «θιείζεηε» ηε κέξα ζαο δεηπλώληαο ζε έλα από ηα δεθάδεο Bouchon 

(παξαδνζηαθά εζηηαηόξηα) γεπόκελνη ηελ ζπνπδαία ηνπηθή θνπδίλα (CuisineLyonnaise) θαη 

απνιακβάλνληαο θάπνην από ηα πνιιά εθιεθηά θξαζηά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ρνδαλνύ. 

 
Ηκέξα 3

ε
: Λπώλ (Κνηιάδα Ρνδαλνύ: Βηελ, ΚνηΡνηί, Σνπξλόλ νπξ Ρνλ,ΣελΛεΥεξηηάδ) 

Η ζεκεξηλή κέξα ζα καο κεηαθέξεη 

λόηηα ηεο Λπώλ,θαηά κήθνο ηεο 

παλέκνξθεο Κνηιάδαο ηνπ Ρνδαλνύ κε 

ηα γξαθηθά ρσξηά, ηελ ππέξνρε θύζε 

θαη ηνπο δηάζεκνπο ακπειώλεο 

ηεο.Πξώηε ζηάζε καο, είλαη ε ηζηνξηθή 

πόιε ηεο Βηελ, πνπ ηδξύζεθε ηε 

Ρσκατθή Δπνρή θαη απνηέιεζε 

ζεκαληηθό αζηηθό θέληξν θαηά ηνπο 

κεζαησληθνύο ρξόλνπο. Ο πεξίθεκνο 

θαινδηαηεξεκέλνο Ρσκατθόο Ναόο ηνπ 

Απγνύζηνπ θαη ηεο Ληβίαο θαζώο θαη ην 

εληππσζηαθό αξραίν ζέαηξν ζα καο 



5 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΤΡΓΟΤΝΓΙΑ ΛΤΩΝ ΚΟΙΛΑΓΑ ΡΟΓΑΝΟΤ ΑΒΟΪΑ 5 εκ. – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ’21 

απνθαιύςνπλ ην ύθνο ηεο αξραίαο πόιεο, ελώ ε δηάζεκε Ππξακίδα, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο 

πόιεο, δεζπόδεη ζηελ θαξδηά ηνπ πάιαη πνηέ Ρσκατθνύ Circus. ηε ζπλέρεηα ν θαζεδξηθόο 

γνηζηθνύ ξπζκνύ λαόο ηνπ Αγίνπ Μαπξηθίνπ, ην εληππσζηαθό θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ηα 

ζηελά δξνκάθηα ηεο κεζαησληθή πόιεο ζα νινθιεξώζνπλ ηε γλσξηκία καο κε ηελ ηδηαίηεξε 

απηή πόιε. 

 

 

Ακέζσο κεηά καο πεξηκέλεη ε δηάζεκε νηλνπαξαγσγηθή πεξηνρή ηνπ ΚνηΡνηί (CoteRotie) κε 

κεξηθά «κεγάια» θξαζηά ζε παγθόζκην επίπεδν θαη θπζηθά γξαθηθά κηθξά ρσξηά ζπαξκέλα 

κέζα ζηνπο εληππσζηαθνύο ακπειώλεο. H λόηηα πνξεία καο ζπλερίδεηαη θαη ζα καο νδεγήζεη 

ζην γξαθηθό ρσξηό Σνπξλόλ νπξ Ρνλ (Tournon-sur-Rhone) κε ην επηβιεηηθό ηνπ θάζηξν λα 

δεζπόδεη ζηελ πεξηνρή, ελώ κεηά από κία ζύληνκε βόιηα ζηα γξαθηθά ηνπ ζνθάθηα, ζα 

δηαζρίζνπκε ηε γέθπξα πάλσ από ηνλ Ρνδαλό, γηα λα βξεζνύκε ζηελ αλαηνιηθή ηνπ όρζε, 

εδώ πνπ βξίζθεηαη άιιε κία εκβιεκαηηθή νηλνπαξαγσγηθή πεξηνρή, ην θεκηζκέλν 

ΣελΛεΔξκηηάδ(Tain-l’Hermitage) όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπκε κία ππέξνρε 

δηαδξνκή κε ηξελάθη κέζα από ηνπο ακπειώλεο θαη θπζηθά λα κπεζνύκε ζηα κπζηηθά ηνπ 

θξαζηνύ ηεο πεξηνρήο, ελώ ε επίζθεςή καο ζα νινθιεξσζεί κε νηλνγεπζία ζε κία από ηηο 

δηάζεκεο θάβεο ηεο πεξηνρήο πνπ πξνζειθύνπλ ρηιηάδεο ιάηξεηο ηνπ θξαζηνύ από όιν ηνλ 

θόζκν. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζηε γλώξηκε Λπώλ γηα λα απνιαύζνπκε αθόκε έλα ππέξνρν 

βξάδπ ζηελ μερσξηζηή απηή κεηξόπνιε. 

 

Ηκέξα 4
ε
: Λπώλ (Πεξνύδ, Μπνδνιέ, Αβαείν ηνπ Κιπλύ, Νηηδόλ) 

Η ζεκεξηλή κέξα ζα καο νδεγήζεη ζηελ θαξδηά ηεο Βνπξγνπλδίαο, ηεο ηζηνξηθήο απηήο 

πεξηνρήο πνπ ήηαλ γηα πνιινύο αηώλεο αλεμάξηεηε, πξηλ ελζσκαησζεί ζην γαιιηθό θξάηνο, 

πνπ όκσο δηαηεξεί αθόκε θαη ζήκεξα ηνλ δηθό ηεο ηδηαίηεξν ραξαθηήξα. Ξεθηλάκε κε επίζθεςε 

ζην άςνγα δηαηεξεκέλν κεζαησληθό ρσξηό ηνπ Πεξνύδ (Perouges) κόιηο 40ρικ. 

βνξεηναλαηνιηθά ηεο Λπώλ, έλα από ηα νκνξθόηεξα ρσξηά ηεο ρώξαο, πνπ είλαη βέβαην όηη ζα 

ζαο ζπλαξπάζεη. πλερίδνπκε γηα ηελ παζίγλσζηε πεξηνρή ηνπ Μπνδνιέ (Beaujolais) κε ηα 

δηάζεκα nouveau(θξέζθα ) θξαζηά ηνπ, πνπ θαηαλαιώλνληαη ρσξίο σξίκαλζε θαη είλαη έηνηκα 

γηα λα ηα ραξεί ην θαλαηηθό ηνπο αλά ηελ πθήιην θνηλό, πεξί ηα κέζα Ννεκβξίνπ, πεξίπνπ 
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2κόλν κήλεο κεηά ηνλ ηξύγν!!! Φπζηθά θαη ζα δνθηκάζνπκε θαη εκείο ην ηδηαίηεξν απηό θξαζί, 

ζε θάπνηα από ηηο θάβεο ηεο πεξηνρήο θαη ακέζσο κεηά δηαζρίδνληαο ηνπο θεκηζκέλνπο 

ακπειώλεο ηεο Βνπξγνπλδίαο, θαηά κήθνο πάληα ηνπ Ρνδαλνύ πνηακνύ, θαηεπζπλόκαζηε 

πξνο ην ζξπιηθό Αβαείν ηνπ ΚιπλύAbbayedeCluny), έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εθθιεζηαζηηθά 

ηδξύκαηα θαη κνλαζηήξηα ηεο Υξηζηηαλνζύλεο ηε Γύζεο. H επίζθεςή καο ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

Αβαείνπ πνπ αλήθε ζην Σάγκα ησλ Βελεδηθηίλσλ Μνλαρώλ θαη ηδξύζεθε ην 910κ.Υ., ζα καο 

κπήζεη ζηηο άγλσζηεο πηπρέο ηνπ κνλαζηηθνύ βίνπ θαη ζα καο δηαθσηίζεη ζρεηηθά κε ηνλ 

κείδνλα ξόιν πνπ δηεηέιεζε ζηελ εμέιημε ηνπ θαζνιηθνύ δόγκαηνο. Σν ηέινο ηεο εκέξαο ζα 

καο βξεη ζηελ ηζηνξηθή πξσηεύνπζα ηεο Βνπξγνπλδίαο, ηελ εκβιεκαηηθή Νηηδόλ, κία από ηηο 

πινπζηόηεξεο θαη ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο θαηά ηα κεζαησληθά θαη πξώηκα 

αλαγελλεζηαθά ρξόληα. 

 

 
 

Ηκέξα 5
ε
: Νηηδόλ – Γελεύε – Αζήλα/Θεζζαινλίθε 

Η Νηηδόλ (Dijon) πνπ ζήκεξα αξηζκνί 250 ρηιηάδεο θαηνίθνπο, έρεη ιακπξό παξειζόλ όπνπ ε 

ηεξάζηηα πνιηηηθή επηξξνή ζπλνδεπόκελε κε ηνλ αλείπσην πινύην, ηελ θαηέζηεζαλ σο κία 

από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηεο κεζαησληθήο Δπξώπεο. Τπήξμε πξσηεύνπζα ηνπ 

παλίζρπξνπ Γνπθάηνπ ηεο Βνπξγνπλδίαο έσο ην 1477 θαη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζην γαιιηθό 

θξάηνο, δηαηεξώληαο όκσο ηνλ εκβιεκαηηθό ηεο ραξαθηήξα. Πνιιά θαη νξαηά ηα ζεκάδηα ηεο 

αιινηηλήο  δόμαο, εηδηθά ζην ηζηνξηθό ηεο θέληξν, ην νπνίν θπζηθά απνηειεί κέινο ηεο Λίζηαο 

Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Unesco. Η πξσηλή καο πεξηήγεζε ζα καο 

απνθαιύςεη απηόλ αθξηβώο ηνλ ηεξάζηην πινύην ηεο πόιεο, κε θηίξηα νξόζεκα όπσο ην 

κεγαιεηώδεο Παιάηη ησλ Γνπθώλ ηεο Βνπξγνπλδίαο, επηβιεηηθό θαη ηεξάζηην, πνπ ηκήκα ηνπ 

ζηεγάδεη ζήκεξα ην Μνπζείν Καιώλ Σερλώλ, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κνπζεία ηέρλεο ηεο 

Γαιιίαο, ηνλ Γνηζηθό Καζεδξηθό Ναό, ην Μεζαησληθό αξηζηνύξγεκα ηεο Παλαγίαο ηεο Νηηδόλ 

θαζώο θαη ην ζαπκάζην Νενθιαζηθό θηίξην ηεο Όπεξαο ηεο πόιεο. Θα πεξπαηήζνπκε ζηα 

γξαθηθά θαη ζαγελεπηηθά ζηελά ηεο παιηάο πόιεο θαη ζα έρνπκε ρξόλν ειεύζεξν γηα ηα 

ηειεπηαία καο ςώληα κε έμνρα θξαζηά Βνπξγνπλδίαο θαη θπζηθά ηελ παγθνζκίσο δηάζεκε 

νκώλπκε κνπζηάξδα ζήκα θαηαηεζέλ ηεο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο ηεο πόιεο. Αλαρώξεζε 

ζηε ζπλέρεηα γηα ην αεξνδξόκην θαη ηελ επηζηξνθή καο ζηελ Διιάδα, γεκάηνη κε ηαμηδησηηθέο 

παξαζηάζεηο, πινύζηεο εληππώζεηο θαη δπλαηά ζπλαηζζήκαηα πνπ καο ράξηζε απιόρεξα ε 

ππέξνρε απηή«άγλσζηε» γσληά ηεο Γαιιίαο. 
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ΗΜΔΙΩΗ: Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη. 

 

 
 

ΠΣΉΔΙ 

 
 
 

 
 
 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

1
ε
 κέξα Αζήλα – Γελεύε 08.35 10.30 

5
ε
 κέξα Γελεύε – Αζήλα 16.45 20.25 

 

Θεζζαινλίθε - Αζήλα 06.30 07.20 

Αζήλα – Θεζζαινλίθε 23.00 23.55 

 

 

 

 

 
ΣΙΜΔ 

 
 

 
Παηδί έσο 11 εηώλ ζην ίδην δσκάηην κε 2 ελήιηθεο = - 80€  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σαμίδη 
 

Αλαρώξεζε 
 

Ξελνδνρεία 
Γηαηξνθή  

2θι 1θι Φόξνη Παξαηεξήζεηο 

Παλόξακα 
Βνπξγνπλδίαο 
Λπώλ θνηιάδα 

Ρνδαλνύ 
αβντα 

 
5 εκέξεο 

19, 26/6 4* / 4*sup 
 

Mercure 
Radisson Blu 

 
πξσηλό 

 

675 +240 

+250 
Πεξηιακβάλνληαη 
δεκνηηθνί θόξνη 

μελνδνρείσλ 

10, 24/7 

7, 14, 21/8 
695 +240 

4, 18/9 735 +270 
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Πεξηιακβάλνληαη : 
 

 Πηήζεηο κε AegeanAirlines Αζήλα Γελεύε Αζήλα 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4* &4*sup σο αθνινύζσο ή παξόκνηα: 

Mercure / Radisson Blu (Λπώλ) 

Holiday Inn / Mercure (Νηηδόλ) 

 Πξσηλόκπνπθέ θαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Γνθηκή θξαζηώλ ζε νηλνπνηείν  

 Γεκνηηθνί θόξνη μελνδνρείσλ / θηινδσξήκαηα 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Έκπεηξν αξρεγό/ζπλνδό 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 
 

× Δίζνδνη ζε επηζθεπηόκελα αμηνζέαηα ή κνπζεία 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

 
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Απαξαίηεην δηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα ηειεπηαίαο 15εηίαο ζε θαιή θαηάζηαζε 

 

 


