
 

 
 

       ΜΠΕΝΕΛΟΤΞ 

Ολλανδία Βέλγιο Λουξεμβούργο 

Σαξίδι 6 ημερών 
 
Ημέρα 1η : Aθήνα ή Θεςςαλονίκη – Άμςτερνταμ. Μεταφορά ςτισ Βρυξέλλεσ 
 
Πρωινό πτόςη για το Άμςτερνταμ και ϊμεςη οδικό αναχώρηςη για τισ Βρυξϋλλεσ. Άφιξη 
ςτην κεντρικό αρτηρύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ! Με ϋντονο τον παλμό τησ 
γραφειοκρατικόσ δυναμικόσ τησ, αλλϊ και το χιπ πρόςωπο το οπούο μαγνητύζει τουσ 
trendsetters, οι Βρυξϋλλεσ μασ προώπαντούν επιδεικνύοντασ ιςτορικϊ και 
αρχιτεκτονικϊ μνημεύα που ϋχουν καταχωρηθεύ ωσ περιοχϋσ παγκόςμιασ κληρονομιϊσ 
τησ Ουνϋςκο. Η πλατεύα Γκραν Πλασ και το φουτουριςτικό για τα δεδομϋνα του 1958 
που καταςκευϊςτηκε, Ατόμιουμ, με τισ εννϋα ατςϊλινεσ ςφαύρεσ που ενώνονται μεταξύ 
τουσ με δοκούσ και ςχηματύζουν το μοντϋλο ενόσ κρυςτϊλλου ςιδόρου, μασ δύνουν ϋνα 
πρώτο δεύγμα γραφόσ τησ πόλησ που υπόςχεται δυναμικό ςυνϋχεια. Κι αν το 
μπρούτζινο ϊγαλμα Manneken Pis με το αγορϊκι που ουρεύ αποτελεύ το ςόμα 
κατατεθϋν τησ πόλησ, το Heysel Stadium/Mini Europe, τα αξιοθϋατα τησ Ευρώπησ ςε 
μινιατούρα 1/12, τα Βαςιλικϊ Παλϊτια του Laken, ο ομώνυμοσ Βαςιλικόσ Ναόσ, ο 
Γιαπωνϋζικοσ Πύργοσ και η Κινϋζικη Παγόδα, το Φρηματιςτόριο, η Πλατεύα Grand 
Sablon με τον ομώνυμο Ναό τησ Παναγύασ γοτθικού ρυθμού, το Εθνικό Ωδεύο, το 
Δικαςτικό Μϋγαρο, το Μουςεύο Καλών Σεχνών, η Βαςιλικό πλατεύα με τα Βαςιλικϊ 
Ανϊκτορα, το Ευρωκοινοβούλιο 5 ΜΠΕΝΕΛΟΤΞ Ολλανδύα Βϋλγιο Λουξεμβούργο 6 ημ. – 
ΠΑΦΑ ‘22 και η Αψύδα του Θριϊμβου θα μασ πεύςουν πωσ η πόλη πϋρα από τον θεςμικό 
ρόλο τησ βρύθει με εμβληματικϊ μνημεύα. Σο απόγευμα μπορεύτε να απολαύςετε 
ελεύθερο χρόνο ςτην πόλη. Γνωςτϋσ για τη γαςτρονομύα και δη, για τα υπϋροχα 



θαλαςςινϊ εδϋςματα, ςύγουρα θα δειπνόςετε καλϊ ςε ϋνα από τα πολυϊριθμα 
εςτιατόρια των Βρυξελλών. 

 

 Ημέρα 2η : Βρυξέλλεσ (Γάνδη, Μπρυζ). 

Η πόλη Μπρυζ φαντϊζει ςα να ξεπόδηςε ατόφια από κϊποιο βαρύ δερματόδετο βιβλύο 
με μεςαιωνικϋσ γκραβούρεσ. όμερα, αποτελεύ πρώτο ςταθμό τησ περιόγηςόσ μασ. 
Μόνο τυχαύο δεν μπορεύ να εύναι το γεγονόσ πωσ το ιςτορικό τησ κϋντρο αναγορεύτηκε 
ςε Μνημεύο Παγκόςμιασ Κληρονομιϊσ τησ Ουνϋςκο. Μια ςειρϊ από μεςαιωνικϊ και 
αναγεννηςιακϊ αξιοθϋατα όπωσ «ο ναόσ τησ Παναγύασ μασ» με το τούβλινο 
κωδωνοςτϊςιο που αγγύζει τα 122,3 μ., ϋνα από τα ψηλότερα κτύςματα από τούβλα 
ςτον κόςμο, αλλϊ και το γλυπτό τησ «Παναγύασ Βρεφοκρατούςησ», το οπούο αποδύδεται 
ςτον Μικελϊντζελο (το μοναδικό ϋργο τϋχνησ του που βρϋθηκε εκτόσ Ιταλύασ όςο 
εκεύνοσ όταν εν ζωό) αναδύουν μια ατμόςφαιρα που καθιςτϊ την πόλη μοναδικό. Όμωσ, 
το μεγαλύτερο highlight εδώ δεν εύναι ϊλλο από το καμπαναριό του 13ου αιώνα. ’ αυτό 
ςτεγϊζεται ϋνασ μηχανιςμόσ από 48 καμπϊνεσ, τον οπούο χειρύζεται ο ειδικόσ χειριςτόσ 
που δύνει τακτικϊ κονςϋρτα. Ακόμα, το πϊρκο με τη «Λύμνη τησ Αγϊπησ», το παλαιότερο 
ςτην Ευρώπη νοςοκομεύο του Αγ. Ιωϊννη, η πολυφωτογραφημϋνη γϋφυρα του Αγύου 
Βονιφϊτιου, ο Ναόσ τησ Παναγύασ, το Μϋγαρο των Αρχόντων, οι Κόπουσ του Arends, το 
Κολϋγιο τησ Ευρώπησ, το πρώτο Φρηματιςτόριο ςτον κόςμο, αποτελούν ςημεύα 
αποκρυπτογρϊφηςησ του ιςτορικού κϋντρου. Σο ύδιο πνεύμα διϋπει και τον επόμενο 
ςταθμό μασ. Κι αν το ϋνα πόδι τησ Γϊνδησ εύναι βουτηγμϋνο ςτισ βιομηχανύεσ που την 
περιβϊλλουν, όπωσ τα εργοςτϊςια τησ Βόλβο και τησ Φόντα, το ϊλλο πατεύ ςε μια 
δεξαμενό τϋχνησ και πολιτιςμού. Έτςι, ςτον καθεδρικό ναό του Αγύου Βονιφϊτη ο 
επιςκϋπτησ μπορεύ να θαυμϊςει ϋργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μποσ, καθώσ και το 
υπϋροχο τρύπτυχο που αποδύδεται ςτουσ αδερφούσ Βαν Έικ. Ένα εξαύςιο κϊςτρο 
ιπποτών δύνει το ςτύγμα τησ πόλησ που κατϊ την περύοδο του μεςαύωνα υπόρξε 
ςπουδαύο εμπορικό λιμϊνι. Όπωσ η Μπρυζ, ϋτςι και η Γϊνδη εύναι προικιςμϋνη με ϋνα 
πολύ όμορφο ιςτορικό κϋντρο με χαρακτηριςτικϊ κτύςματα μεςαιωνικόσ και 
αναγεννηςιακόσ αρχιτεκτονικόσ που ςυντηρούνται ϊψογα. Σύποτα δεν ταρϊζει το ζεν 
τησ πόλησ, πόςο μϊλλον οι κόρνεσ, αφού εδώ απαγορεύεται η κυκλοφορύα αυτοκινότων 

 Ημέρα 3η : Βρυξέλλεσ (προαιρετική ολοήμερη εκδρομή Βατερλό, Ντινάν, 
Λουξεμβούργο*) 
 
Περιόγηςη και φλανερύ ςτη γοητευτικό πόλη με τισ εξαιρετικϋσ γωνιϋσ. Μια ϊλλη 
πρόταςη εύναι να μασ ακολουθόςετε ςε μια ολοόμερη εκδρομό ωσ το κοντινό 
Λουξεμβούργο. Η εκδρομό μασ ξεκινϊ με τον ιςτορικό χώρο τησ μϊχησ του Βατερλό! 
Μϋςα από αχανεύσ χαρϊδρεσ διαςχύζουμε τισ Αρδϋνεσ με τα καταπρϊςινα δϊςη, τα 
γραφικϊ χωριουδϊκια και τα μεγαλοπρεπό κϊςτρα. Η βελγικό πόλη Ντινϊντ ςτην οπούα 
θα ςταματόςουμε για λύγο μοιϊζει να αναδύεται μϋςα από τα ψηλϊ βρϊχια που 
ξεπροβϊλλουν δύπλα ςτον ποταμό Meuse. Σο εθνικό ςύνθημα των κατούκων τησ 
μικροςκοπικόσ χώρασ του Λουξεμβούργου εύναι το «Mir wëlle bleiwe wat mir sinn” που 
ςημαύνει: Ευχόμαςτε να παραμεύνουμε αυτό που εύμαςτε. Και πώσ να μην εύναι, αφού 
ζουν ςτη χώρα με το πιο υψηλό κατϊ κεφαλόν ειςόδημα και φυςικϊ, ςε ϋναν 
(φορολογικό) παρϊδειςο πολιτιςμού και ομορφιϊσ. τη ςυμβολό των ποταμών Αλζϋτ 
και Πετρύζ, ο τελικόσ μασ προοριςμόσ φημύζεται για τη μεγϊλη ποικιλύα από εςτιατόρια, 
βραβευμϋνων με αςτϋρια Μιςλϋν. Σην ύδια ςτιγμό, ςτην παλιϊ μεςαιωνικό πόλη που 
περιβϊλλεται από προϊςτια και βιομηχανύεσ ςώζονται η ρωμαΪκό οχύρωςη, ο 
καθεδρικόσ Ναόσ τησ Παναγύασ, το δουκικό ανϊκτορο και ϊλλα μνημεύα. Επιςτροφό 
αργϊ το απόγευμα ςτισ Βρυξϋλλεσ.  
 



* Για την εκδρομή ςτο Λουξεμβούργο είναι απαραίτητη κράτηςη & προαγορά από 
Ελλάδα 
 

 
Ημέρα 4η : Βρυξέλλεσ - Άμςτερνταμ (Ρότερνταμ, Χάγη Ντελφτ, πάρκο 
λουλουδιών Keukenhof)  
 
Περνώντασ τα νοητϊ ςύνορα μεταξύ Βελγύου και Ολλανδύασ κϊνουμε τη πρώτη μασ 
ςτϊςη ςτο Ρότερνταμ. Γεμϊτη με φοιτητικό παλμό εξαιτύασ του Πανεπιςτημύου 
Ερϊςμουσ, η πόλη θα μασ καθηλώςει με την υπερςύγχρονη αρχιτεκτονικό, τον 
φουτουριςτικό τησ χαρακτόρα και τισ μοντϋρνεσ δονόςεισ τησ. Αν χρωςτϊει ςε κϊτι τη 
φόμη τησ η πόλη Ντελφτ, αυτό εύναι η τϋχνη τησ κεραμοποιύασ, τησ ταπητουργύασ, αλλϊ 
κυρύωσ, η διϊςημη τεχνικό φαγιϊνσ, δηλαδό η επιςμϊλτωςη των κεραμικών με το 
ιδιαύτερο μπλε χρώμα. Ακόμη και ςόμερα τα κομψοτεχνόματα των τοπικών τεχνιτών 
φαγιϊνσ μαγνητύζουν τουρύςτεσ και εμπόρουσ και αποτελούν ςταθερό αξύα ςτην τοπικό 
οικονομύα τησ πόλησ. Επόμενη ςτϊςη η διοικητικό πρωτεύουςα Φϊγη με το Ολλανδικό 
Κοινοβούλιο, το Διεθνϋσ Δικαςτόριο και τισ όμορφεσ αριςτοκρατικϋσ επαύλεισ. Εδώ 
βρύςκονται όλεσ οι ξϋνεσ πρεςβεύεσ και τα κυβερνητικϊ υπουργεύα, όπωσ επύςησ το 
Ανώτατο Δικαςτόριο και πολλού οργανιςμού. υνεχύζουμε για το πϊρκο Keukenhof, ϋνα 
εκπληκτικό χώρο με τουλύπεσ, υϊκινθουσ και πανϋμορφα λουλούδια με τόςο ϋντονα 
χρώματα που θα ςασ αφόςουν ϋκπληκτουσ. Μια μεγϊλη λύμνη επικρατεύ ςτο εςωτερικό 
του πϊρκου που εκτόσ από τα πανϋμορφα λουλούδια διαθϋτει πολλϊ δϋνδρα και φυτϊ 
ςτο χώρο του. Πρόκειται για ϋνα πϊρκο που μϋνει ανοικτό δυο μόνεσ το χρόνο, την 
ϊνοιξη, ςε ϋνα υπϋροχο φυςικό περιβϊλλον και ςυγκεντρώνει χιλιϊδεσ επιςκϋπτεσ από 
όλο το κόςμο. Άφιξη ςτο Άμςτερνταμ. Βερμύρ, Ρεμπρϊντ, Βαν Γκογκ. Ομολογουμϋνωσ, η 
επόμενη πόλη ςτην οπούα φτϊνουμε εύναι γεμϊτη με μύθουσ και βαριϊ ονόματα τϋχνησ 
που υπογρϊφουν την πολιτιςτικό τησ ταυτότητα. Σην ύδια ςτιγμό, τα υπϋροχα κανϊλια, 
τα ψαγμϋνα εςτιατόρια, τα μικρϊ καφϋ και τα βύντατζ μαγαζιϊ από τα οπούα θα 
ξετρυπώςετε αληθινούσ fashion θηςαυρούσ προςφϋρονται για ατελεύωτεσ αςτικϋσ 
περιπλανόςεισ. Σο Άμςτερνταμ διαθϋτει ϋνα από τα μεγαλύτερα ιςτορικϊ κϋντρα ςτην 
Ευρώπη που κρατϊ από τον 17ο αιώνα, την Φρυςό Εποχό τησ Ολλανδύασ. Κατϊ μόκοσ 
των καναλιών βρύςκονται πολλϊ όμορφα ςπύτια και αρχοντικϊ εκ των οπούων τα 
περιςςότερα εύναι ςπύτια, γραφεύα και δημόςια κτόρια. 

Ημέρα 5η : Άμςτερνταμ 

 Ο παραδοςιακόσ Μύλοσ του Ρϋμπραντ' ςτισ όχθεσ του ποταμού και το εντυπωςιακό 
τϊδιο Αρϋνα εύναι μερικϊ από τα αξιοθϋατα τα οπούα θα απολαύςουμε ςτην απευθεύασ 
πανοραμικό μασ ξενϊγηςη μϋςα και ϋξω από το ιςτορικό κϋντρο τησ πόλησ. Επιπλϋον, 
ςτην επύςκεψη που θα πραγματοποιόςουμε ςε μια βιοτεχνύα κοπόσ διαμαντιών 
πρόκειται να θαυμϊςουμε τουσ επιδϋξιουσ τεχνύτεσ να επεξεργϊζονται τουσ πολύτιμουσ 
λύθουσ με τρόπο μοναδικό! Σο απόγευμα εύναι ελεύθερο για βόλτεσ ςε μια πόλη που το 
μωςαώκό τησ απαρτύζεται από κϊθε λογόσ ψηφύδεσ διαφορετικών εθνοτότων. Εξϊλλου, 
η μεγϊλη θρηςκευτικό ανεκτικότητα ςτο Άμςτερνταμ ςε ςυνδυαςμό με τον εμπορικό 
του χαρακτόρα όταν ο κύριοσ λόγοσ που κατϋφευγαν οι ϊνθρωποι εδώ κατϊ την 
περύοδο του Μεςαύωνα, αλλϊ και τησ Αναγϋννηςησ δημιουργώντασ ϋναν από τουσ πιο 
γνωςτούσ πολυεθνικούσ κόμβουσ ςτον κόςμο. Μην ξεχϊςετε να επιςκεφτεύτε κϊποιο 
από τα πολλϊ κι εξαιρετικϊ μουςεύα που υπϊρχουν. Σο Κρατικό Μουςεύο Ρϋικςμουζεουμ 
(Het Rijksmuseum), τo Μουςεύο Βαν Γκογκ, το Μουςεύο τησ Πόλησ (Het Stedelijk 
Μuseum), το πύτι τησ Άννασ Υρανκ κ.ϊ. αποτελούν κλαςικϋσ αναφορϋσ και ιδανικϋσ 
προτϊςεισ που θα ςασ αποζημιώςουν γενναιόδωρα. Σο βρϊδυ οι φωτιςμϋνεσ γϋφυρεσ 
και τα λαμπερϊ κανϊλια προςφϋρουν ϋνα ιδανικό φόντο για υπϋροχεσ φωτογραφικϋσ 
λόψεισ! Υυςικϊ, υπϊρχει και το τμόμα τησ πόλησ με τα «κόκκινα φώτα», το ντε Βϊλλεν, 



καθώσ και τα πολυϊριθμα coffee shops που αποτελούν ςταθερό αξύα για κϊθε 
τουριςτικό περιόγηςη ςτο Άμςτερνταμ. 

 

Μέρα 6η : Άμςτερνταμ – Αθήνα ή Θεςςαλονίκη 

Η ολλανδικό εξοχό προςφϋρει γενναιόδωρα το ζωγραφικό πλαύςιο το οπούο θα δώςει 
προοπτικό ςτη ςημερινό μασ επύςκεψη ςτα παραδοςιακϊ χωριϊ Zaanse Schans & 
Βόλενταμ. Σα Polders και τα μικρϊ κανϊλια που βλϋπουμε μασ δύνουν την ευκαιρύα για 
να μϊθουμε και για τον τρόπο ϊρδευςησ αυτών των περιοχών. το Zaanse Schans με 
τουσ παραδοςιακούσ ανεμόμυλουσ θα επιςκεφτούμε τη φϊμπρικα των γνωςτών 
ξυλοπϊπουτςων, ενώ ςτο γραφικό λιμανϊκι του Volendam θα παρακολουθόςουμε μύα 
ταινύα μικρού μόκουσ (ςτα ελληνικϊ) με θϋμα «Ολλανδύα και νερό». Κατϊ τη διϊρκεια 
τησ υπϋροχησ εκδρομόσ με το κουλϋρ λοκϊλ θα επιςκεφτούμε και ϋνα τοπικό, 
παραδοςιακό τυροκομεύο, όπου «η μικρό Ολλανδϋζα» ντυμϋνη με την παραδοςιακό τησ 
ςτολό θα μασ εξηγόςει τον τρόπο με τον οπούο τυροκομούν εδώ και εκατοντϊδεσ 
χρόνια. Καθώσ η γευςιγνωςύα εύναι η αρχό κϊθε γευςτικόσ και μη περιπλϊνηςησ, η 
δοκιμό κρύνεται απαραύτητη! Και πού, ξϋρετε, ύςωσ να κρατόςουμε κι ϋνα κομματϊκι για 
το ςπύτι μασ με τον ύδιο τρόπο που θα κρατόςουμε ζωντανό μϋςα μασ αυτό το υπϋροχο 
ταξύδι γεμϊτο με εικόνεσ και γεύςεισ ευρωπαώκού πολιτιςμού. Επιςτροφό ςτο 
αεροδρόμιο για την επιςτροφό μασ ςτην Ελλϊδα. 

*Η ροή του προγράμματοσ μπορεί να αλλάξει χωρίσ να παραληφθεί τίποτα από 
το πρόγραμμα . 

ΣΙΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ 

Πακϋτο Αναχωρόςεισ 
Ξενοδοχεύα 
Διατροφό  

Σιμϋσ κατϊ ϊτομο  

Δύκλινο  
Επιβϊρυνςη 
Μονόκλινου 

Υόροι Παρατηρόςεισ 

Ολλανδία 
Βζλγιο 6 
ημζρες   

21/4 
4* 

Πρωινό 
745,00 +260,00 +250,00 

Περιλαμβϊνονται 
δημοτικού φόροι 

 

(*) Παιδί ζως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = -50€ 

ΠΣΗΕΙ 

1η  μέρα ΑΘΗΝΑ ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ 06:00-08:300 

6η  μέρα ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ ΑΘΗΝΑ 20:55-01:05 

 

Οι τιμέσ περιλαμβάνουν τα εξήσ : 

 Αεροπορικα ειςιτηρια Αθόνα-Αμςτερνταμ-Αθόνα 

 Διαμονη ςε επιλεγμενα ξενοδοχεια 4* 

 Πρωινό μπουφϋ καθημερινϊ 



 Μεταφορϋσ, εκδρομϋσ, ξεναγόςεισ όπωσ περιγρϊφονται ςτο πρόγραμμα 

 Έμπειρο ελληνόφωνο αρχηγό/ξεναγό 

 Σαξιδιωτικό φϊκελο με χρόςιμεσ πληροφορύεσ 

Οι τιμέσ δεν περιλαμβάνουν τα εξήσ : 

 Προαιρετικό ολοόμερη εκδρομό ςτο Λουξεμβούργο +95€ / μύνιμουμ ςυμμετοχό 15 

ατόμων. 

 Εύςοδοι ςε αξιοθϋατα, πϊρκο Keukenhof ,μουςεύα και επιςκεπτόμενουσ χώρουσ 

 Ό,τι δεν αναφϋρεται ρητϊ ςτα προςφερόμενα ό αναγρϊφεται 

προαιρετικό/προτεινόμενο 

 


