7ήμερη
ΒΕΛΓΙΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
14-20/05/2019

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΠΡΙΖ-ΓΑΝΔΗ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΜΒΕΡΣΑ-ΝΤΕΛΦΤ-ΧΑΓΗ-ΚΟΛΩΝΙΑ

1η ημέρα Τρίτη 14/05 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και πτήση με Aegean στις 10:15-12:00 για τo διεθνές αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ στη Γερμανία.
Επιβίβαση στο λεωφορείο με προορισμό τις Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για μία πρώτη ματιά στην πόλη.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα Τετάρτη 15/05 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΝΤΕΛΦΤ-ΧΑΓΗ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση μαζί με την ξεναγό μας κα Αθηνά Παρίση για την ιστορική πόλη Ντέλφτ που υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της
Ολλανδίας. Έχει ένα πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο και μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Η πόλη φημίζεται για τα λευκά κεραμικά της
(delftware). Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο με το επιβλητικό δημαρχείο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία με το άγαλμα του Hugo
Grotius που θεωρείται ο πατέρας του Διεθνούς δικαίου και την Μπεεστενμαρκτ που από το 1595 ήταν αγορά βοοειδών. Ελεύθερος χρόνος
για περιήγηση και έπειτα αναχώρηση για την «πόλη της ειρήνης» Χάγη, την διοικητική πρωτεύουσα της Ολλανδίας, έδρα διεθνών οργανισμών
για θέματα ειρήνης και δικαιοσύνης. Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη κοσμοπολίτικη παραλία της Ολλανδίας Σεβενίνγκεν. Χρόνος ελεύθερος για
μεσημεριανό γεύμα και περιήγηση. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση

3η ημέρα Πέμπτη 16/05 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την πόλη του Άμστερνταμ όπου θα συναντήσουμε τον έμπειρο Έλληνα ξεναγό κο Μιχάλη Βέργο. Θα ξεκινήσουμε
με μία πανοραμική περιήγηση από το ιστορικό κέντρο, το οποίο οροθετείται από τρία ημικυκλικά τεχνητά κανάλια, οι όχθες των οποίων
ενώνονται με 400 μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες. Θα δούμε τον παραδοσιακό μύλο του Ρέμπραντ, το εντυπωσιακό στάδιο «Αρένα», το
Βασιλικό Μουσείο Rijksmuseum, το οποίο είναι σε ένα γοτθικό παλάτι του 1885 και φιλοξενεί τα γνωστότερα έργα ζωγραφικής της χώρας.
Συνεχίζουμε με την πανύψηλη Δυτική εκκλησία, το μοναδικό παλάτι του βασιλιά και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα αξιοθέατα του κέντρου. Εάν
είναι αρκετός ο χρόνος τότε θα επισκεφθούμε τo Μουσείo Van Gogh . Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα Παρασκευή 17/05 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΜΒΕΡΣΑ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση με την ξεναγό μας κα Αθηνά Παρίση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου θα ξεκινήσουμε στις 10:00 με την
επίσκεψη και ξενάγησή μας μετά από ειδική άδεια που εξασφαλίσαμε. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στο κέντρο των Βρυξελλών που
βρίσκεται μέσα σε μία περιοχή με πολύ συγκεκριμένο σχήμα που ονομάζεται Πεντάγωνο. Μέσα εκεί βρίσκονται μνημεία και σημεία πολιτισμού
και συγκεντρωμένα πολλά εξαιρετικά μέρη για να μείνει κανείς για φαγητό ή καφέ και μπαρ. Εδώ θα δούμε την κεντρική πλατεία Grand Place
μία από τις ομορφότερες πλατείες της Ευρώπης, το άγαλμα Manneken Pis, τον Ιαπωνικό Πύργο, το χρηματιστήριο, την πλατεία Grand
Sablon που είναι το κέντρο των αντικών και το μέρος με τους μεγαλύτερους σοκολατοποιούς των Βρυξελλών. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για το 3o μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, την Αμβέρσα. Είναι από τις μεγαλύτερες πόλεις του Βελγίου. Θα δούμε την Grote Markt, τη
μεγαλύτερη πλατεία της Αμβέρσας και μία από τις λαμπρές περιοχές του Βελγίου που το σχήμα της είναι σαν «πόδι σκύλου». Συνέχεια έχει ο
καθεδρικός ναός που είναι η μεγαλύτερη γοτθική εκκλησία των κάτω χωρών., Υπήρξε η εκκλησία των πλούσιων εμπόρων πολυτελέστατα
διακοσμημένη με αφιερώματα, τις λάρνακες και τα γλυπτά της. Επιστροφή στις Βρυξέλλες στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα Σάββατο 18/05 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΠΡΙΖ-ΓΑΝΔΗ-ΚΟΛΩΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για να γνωρίσουμε με την ξεναγό μας κα Αθηνά Παρίση τις πόλεις Μπριζ και Γάνδη. Η Μπριζ κατά τον μεσαίωνα
ήταν μία από τις πιο πλούσιες πόλεις της Ευρώπης. Ο πλούτος οφειλόταν στο εμπόριο που έφερνε μετάξια, γούνες, ασιατικά χαλιά, κρασί,
φρούτα μέσα από το πολύβοο δίκτυο των καναλιών της. Σήμερα η πόλη είναι τουριστικός προορισμός και περνά μία δεύτερη αναγέννηση με
μία γενιά που ενισχύει την ατμόσφαιρα στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα μπαρ. H Μπριζ έχει διεθνούς φήμες συλλογές τέχνης αλλά επίσης
και μία εξαιρετική πόλη για περπάτημα με πολύ όμορφα σημεία σε κάθε της γωνιά. Λίγα από τα αξιοθέατα που θα δούμε είναι η κεντρική
αγορά, το πρώτο χρηματιστήριο του κόσμου, τη λίμνη Minnewater. Μεσημέρι προς απόγευμα αναχωρούμε για τη Γάνδη. Είναι μία πόλη με
πλούσια κληρονομιά μεσαιωνικών κτιρίων και θησαυρούς τέχνης. Έχει κομψή μεγαλοπρέπεια που καθρεπτίζεται στον καθεδρικό της ναό, τα
θέατρα και την όπερα. Εδώ θα επισκεφθούμε το καμπαναριό της Γάνδης με ύψος 91 μέτρα. Αναχώρηση για τη Γερμανία και συγκεκριμένα για
την πανέμορφη πόλη της Κολωνίας. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα Κυριακή 19/05 ΚΟΛΩΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για να γνωρίσουμε μαζί με τον Έλληνα ξεναγό μας κο Ούλιο Μιλτιάδη την Κολωνία, μια από τις παλαιότερες πόλεις
της Γερμανίας. Κύριο αξιοθέατο και σύμβολο της πόλης ο εκπληκτικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς καθεδρικός ναός Kölner Dom, μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, με ύψος 157 μέτρα, που επιβίωσε από τους ισχυρούς βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην ιδιαίτερα γραφική και ‘ζωντανή’ πόλη με τις πλατείες, τους πεζόδρομους, τα παραδοσιακά χρωματιστά
σπίτια, τα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια.
7η ημέρα Δευτέρα 20/05 ΚΟΛΩΝΙΑ-ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 60χλμ
Πρωινό και αναχώρηση για το διεθνές αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ και απευθείας πτήση της Aegean 12:50-16:25 για Θεσσαλονίκη.

Τιμές
960€ το άτομο σε δίκλινο + 165€ φόροι*
1260€ το άτομο σε μονόκλινο +165€ φόροι*

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Aegean με βαλίτσα 23kg και χειραποσκευή 8kg
4 νύχτες στις Βρυξέλλες σε ξενοδοχείο 3*
2 νύχτες στην Κολωνία σε ξενοδοχείο 4*
6 πρωινά
Μεταφορές με ελληνικό σύγχρονο τουριστικό λεωφορείο
Ξεναγήσεις με εξαιρετικούς Έλληνες ξεναγούς ( Άμστερνταμ, Γάνδη, Μπριζ, Ντέλφτ, Χάγη, Βρυξέλλες, Κολωνία)
Ταξιδιωτική ασφάλεια για κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων έως 500€ σε περίπτωση ασθένειας
(μεχρι 70 ετών) και σε περίπτωση ατυχήματος (όλες οι ηλικίες)
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται:

✓ * Φόροι και επίναυλοι καυσίμων, τοπικοί φόροι ξενοδοχείων και check points (165€)*
✓ Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται στη λίστα “περιλαμβάνονται”

Σημαντική σημείωση: Αγαπητοί φίλοι, η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδρομής εξαρτάται
αφενός από τη δήλωση της συμμετοχής σας και αφετέρου από τα στενά περιθώρια που μας δίνουν οι
αεροπορικές, τα ξενοδοχεία και οι ξεναγοί που πρέπει όλα να συνδυαστούν σε μικρό χρονικό διάστημα
μέχρι την έναρξη της εκδρομής στις 14/05 . Για τους παραπάνω λόγους θα σας παρακαλούσαμε όπως
εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέχρι και την Παρασκευή 12/04. Εμείς σας υποσχόμαστε πως έχουμε
βάλει όλη την αγάπη μας για μια εκπληκτική εμπειρία!

Οι ξεναγοί μας

Στο Βέλγιο: Αθηνά Παρίση

Η Αθηνά έχει δύο εθνικότητες, την Ελληνική και τη Βελγική. Είναι Ελληνίδα 2ης γενιάς και
παντρεμένη με Βέλγο. Η αγάπη της για την ιστορία και την τέχνη την οδήγησε στο όνειρό της
που είναι οι ξεναγήσεις. Η επιθυμία για συναναστροφή και επικοινωνία με ανθρώπους από το
«δικό της» πολιτισμό και κουλτούρα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει την ώθησε στις ξεναγήσεις
ελληνικών γκρουπ από το 2005.

Στην Ολλανδία: Μιχάλης Βέργος

Ο Μιχάλης είναι πρώην διευθυντής τηλεοπτικού σταθμού στην Κρήτη. Ο έρωτας όμως τον
οδήγησε στη χώρα της τουλίπας όπου τα τελευταία 25 χρόνια έχει δικό του ταξιδιωτικό γραφείο
και πραγματοποιεί ξεναγήσεις σε ελληνικά γκρουπ. Με τον πρόσχαρο και επικοινωνιακό
χαρακτήρα του θα μας οδηγήσει με ενθουσιασμό στα μικρά μυστικά του Άμστερνταμ!

Στη Γερμανία: Μιλτιάδης Ούλιος

Ο Μιλτιάδης είναι κοινωνικός επιστήμονας και καταξιωμένος δημοσιογράφος. Εργάζεται για τη
δημόσια ραδιοφωνία της Γερμανίας (WDR) και έχει δημοσιεύσει δυο βιβλία σχετικά με τη
μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας καθώς επίσης και την κοσμοπολιτική κουλτούρα της
Κολωνίας. Είναι επίσης συγγραφέας του θεατρικό έργου "Ποιος σκότωσε τον Τεο" που
πραγματεύεται τη δολοφονία του Θεόδωρου Βουλγαρίδη τον Ιούνιο του 2005 από τη
νεοναζιστική οργάνωση NSU.

