
 

 

Βρυξέλλες – Άμστερνταμ – Μπρυζ – Παρίσι 8 μέρες  

22-29/12, Αεροπορικώς 

 

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Παρίσι.  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στο αεροσκάφος για την απευθείας πτήση μας. Άφιξη 

στο Παρίσι και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση. Το βράδυ σας 

προτείνουμε, προαιρετική περιήγηση στο φωταγωγημένο Παρίσι. Θα επισκεφθούμε το ψηλότερο 

φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η Βασιλική Sacre Coeur (Ιερής 

Καρδιάς) με την καταπληκτική θέα, η πλατεία των υπ αίθριων ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ 

Νταλί. Χρόνος στη διάθεσή σας για βόλτα στα γραφικά παριζιάνικα μαγαζάκια της πλατείας. Στη 

συνέχεια γνωρίσετε το Παρίσι από μια διαφορετική όψη, την μοναδική οπτική γωνία που μας 

προσφέρει μια κρουαζιέρα με τα  ‘’bateaux mouches ‘’ στα φωτισμένα ιστορικά κτίρια του Παρισιού 

(κρουαζιέρα στο Σηκουάνα). 

2η Μέρα | Παρίσι – Ξενάγηση πόλης – Λούβρο.  

Πρωινό και άμεσα θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε την Παναγία των 

Παρισίων και το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής 

των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του 

Λουξεμβούργου, όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Στη συνέχεια, θα οδηγηθούμε στη γειτονιά 

Σεν Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. 

Αργότερα, θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ΄, το 

Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’, ́ για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας, με 

το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Χρόνος για φωτογραφίες και συνεχίζοντας τη 

ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα ( Etoile ), όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε 

όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο. Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, τον 

οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού και τον 

Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 

Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την πλατεία 

Βαντόμ. Ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ξενάγηση στο πιο λαμπρό μουσείο του 

κόσμου, το  ανάκτορο του Λούβρου (εισιτήριο εξ’ ιδίων). Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να ζήσετε την νυχτερινή ατμόσφαιρα της πόλης που δεν κοιμάται σε 

κάποιο από τα διάσημα καμπαρέ της πόλης. 

3η Μέρα | Παρίσι – Βρυξέλλες – Ξενάγηση πόλης.  

Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τις Βρυξέλλες. Άφιξη και αμέσως θα ξεκινήσουμε την 

ξενάγηση μας στην πόλη. Θα δούμε την πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς, μία από τις 

εντυπωσιακότερες πλατείες της Ευρώπης,  με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το 

Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις 

που είναι το σύμβολο της πόλης το οποίο απεικονίζει ένα μικρό παιδάκι που ουρεί και λέγεται ότι 

πρόκειται για τον γιο ενός δούκα που ουρεί πάνω από τα στρατεύματα των εχθρών πριν από μια 

μάχη. Ύστερα θα επισκεφτούμε το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό 

Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, την Αψίδα του 

Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των 



 
Βρυξελλών. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. 

Τακτοποίηση. Το βράδυ προαιρετικά θα απολαύσουμε χριστουγεννιάτικο δείπνο. 

4η Μέρα | Βρυξέλλες – Άμστερνταμ – Ξενάγηση πόλης.  

Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Άμστερνταμ. Άφιξη και αμέσως θα ξεναγηθούμε 

στα αξιοθέατα της πόλης. Στην ξενάγηση μας θα δούμε το Βασιλικό Ανάκτορο που είναι ένα από τα 

τέσσερα παλάτια της χώρας και βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Νταμ και αρχικά λειτούργησε σαν 

Δημαρχείο. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε βασιλική κατοικία για τον Ναπολέοντα και αργότερα για την 

Ολλανδική Βασιλική Οικογένεια. Η κεντρική πλατεία Νταμ που χτίστηκε το 1400, αποτελεί κομβικό  

σημείο της πόλης και το φημισμένο Ράικσμουζέουμ (Εθνική Πινακοθήκη της Ολλανδίας) που 

βρίσκεται στον ίδιο χώρο είναι ένα από τα υπέροχα μουσεία του Άμστερνταμ με σχεδιασμό και στυλ 

παρόμοιο του σταθμού Central. Το μουσείο περιέχει πάνω από ένα εκατομμύριο εκθέματα εκ των 

οποίον εκτίθενται μόνο τα οχτώ χιλιάδες από αυτά. Επόμενος σταθμός μας η Οικία - Μουσείο του 

διάσημου ζωγράφου και χαράκτη Ρέμπραντ. Επίσης θα επισκεφτούμε το Νομισματοκοπείο και το 

μέγαρο των Σιδηροδρόμων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από την γοτθική και αναγεννησιακή 

αρχιτεκτονική με αποτέλεσμα η πρόσοψη να μοιάζει με παλάτι. Ελεύθερος χρόνος στην διάθεση μας 

και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Heineken Experience που θα γνωρίσουμε την ιστορία της 

αγαπημένης μπίρας Amstel και της Heineken καθώς πλέον είναι ίδια εταιρεία γιατί η οικογένεια 

Heineken αγόρασε την Amstel. Ελεύθερη ώρα για να απολαύσετε μια κρουαζιέρα (εισιτήριο εξ’ ιδίων) 

στα κανάλια της πόλης και να περιπλανηθείτε στην πλούσια και ποικίλη αγορά. Στη συνέχεια 

αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση.  

5η Μέρα | Άμστερνταμ – Βόλενταμ – Μάρκεν.  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια εκδρομή στα γραφικά ψαροχώρια 

Μάρκεν και Βόλενταμ, που έχουν διατηρήσει τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και βρίσκονται στις 

όχθες της άλλοτε λιμνοθάλασσας Ζόιντρζεε. Στο Βόλενταμ είναι τόσο όμορφο που έχει ζωγραφιστεί 

από τους μεγάλους ζωγράφους Ρενουάρ και Πικάσο. Θα περιηγηθούμε στο κομψό λιμάνι που οδηγεί 

στα όμορφα ξύλινα σπιτάκια και σε αρκετά κανάλια. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε για Μάρκεν. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με τα πόδια βλέποντας το 

ρουστίκ λιμάνι μέχρι και τα αξιολάτρευτα ξύλινα σπιτάκια με ξυλοπόδαρα που έμεναν οι ψαράδες και 

χρησιμοποιήθηκαν επίσης για το κάπνισμα χελιών. Έπειτα θα επισκεφτούμε το Εργοστάσιο Ξύλινων 

Υποδημάτων για να μάθουμε πως ένα κομμάτι ξύλου από λεύκα μπορεί να γίνει ένα άνετο τσόκαρο. 

Το εργοστάσιο έχει και αναμνηστικά όπου μπορείτε να προμηθευτείτε για να θυμάστε την εμπειρία. 

Ακολούθως θα δούμε ένα σημαντικό αξιοθέατο της πόλης τον φάρο Paard van Marken που 

χρονολογείτε από το 1893. Στον δρόμο μας θα συναντήσουμε το μνημείο Πλημμυρών που χτίστηκε 

λόγω του ότι το Marken πριν χτιστεί το φράγμα Afsluitdijk βρισκόταν στο έλεος των πλημμυρών 

προκαλώντας συνεχή καταστροφή με την μεγαλύτερη να σημειώνετε το 1916 με αποτέλεσμα να 

χαθούν κάποιοι νησιώτες και πολλοί να μένουν άστεγοι. Έπειτα επίσκεψη σε ένα μικρό σπιτάκι στο 

λιμάνι το Kijkhuisje Sijtje Boes το οποίο είναι ένα μικρό μουσείο από σουβενίρ. Το όνομα αυτού το πήρε 

από τον ιδρυτή Sijtje Boes που ήταν αυτός που έκανε το Marken τουριστικό προορισμό. Αργά το 

απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

6η Μέρα | Άμστερνταμ – Ρότερνταμ – Χάγη – Ντελφτ – Μπριζ.  

Πρωινό και αναχωρούμε για την πόλη του Ρότερνταμ, τεράστιας σημασίας λιμάνι και εμπορικό 

δίαυλο της βόρειας Ευρώπης. Ακολουθώντας την πορεία του προγράμματος θα επισκεφτούμε την 

πόλη της <<Ειρήνης>>, την Χάγη. Στη Χάγη θα συναντήσουμε το πανέμορφο Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης καθώς και το Binnenhof το οποίο είναι ένα σύμπλεγμά κτιρίων που συμπεριλαμβάνει την 

Ολλανδική Βουλή. Το Binnenhof είναι δίπλα σε μια μικρή λίμνη που ονομάστηκε "Λίμνη δικαστηρίου" 



 
και είναι το σημαντικότερο σημείο της πόλης καθώς εκεί χτυπάει η καρδιά της πολιτικής της Χώρας. 

Στην λίμνη θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε κάποιες μαγικές φωτογραφίες και να δείτε όλες τις σημαίες 

των βασιλείων της ομοσπονδίας της Ολλανδίας. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε για το όμορφο Ντέλφτ. Το Ντέλφτ  ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού 

κράτους, μία πόλη με πανέμορφο ιστορικό κέντρο και μεγαλοπρεπούς βασιλικούς ναούς. Επίσης το 

Ντέλφτ ήταν γενέτειρα του διάσημου Ολλανδού ζωγράφου Γιοχάνες Βερμέερ. Άφιξη και θα 

ξεκινήσουμε την περιήγηση μας με τον παλαιό ναό (Oude Kerk) με ύψος 75 μέτρα του οποίου η 

πρόσβαση πραγματοποιείται από μια πανέμορφη γέφυρα που περνάει από ένα από τα πολλά 

κανάλια του Ντέλφτ. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Oostpoort που ήταν από τις αρχικές οκτώ πύλες 

της πόλης η οποία έχει απομείνει μέχρι και σήμερα. Το τοπίο στο Oostpoort είναι μαγικό δίνοντας την 

ευκαιρία να βγάλετε υπέροχες φωτογραφίες. Αργότερα θα περπατήσουμε σε κάποια από τα όμορφα 

κανάλια της πόλης φτάνοντας στην πλατεία Markt με το φανταστικό Δημαρχείο του Ντελφτ με τα 

μοναδικά κόκκινα παράθυρα. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Μπριζ. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  

7η Μέρα | Μπριζ – Ξενάγηση πόλης.   

Πρωινό και στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στη μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας 

του Βελγίου το Μπριζ. Θα επισκεφτούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης όπως την πλατεία  Burg 

με το Δημαρχείο, τον ναό της Παναγίας  της οποίας το τούβλινο κωδωνοστάσιο φθάνει σε ύψος τα 

122,3 μ., γεγονός που το κάνει ένα από τα ψηλότερα κτίσματα από τούβλα στον κόσμο. Στην συνέχεια 

θα επισκεφτούμε την Βασιλική του Ιερού Αίματος (Heilig-Bloedbasiliek). Το λείψανο του Ιερού Αίματος 

που ήλθε στην πόλη μετά τη Δεύτερη Σταυροφορία από τον Τιερί της Αλσατίας (Thierry d' Alsace) 

περιφέρεται κάθε χρόνο στους δρόμους της πόλης. Περισσότεροι από 1.600 κατοίκους λαμβάνουν 

μέρος σε αυτή την περιφορά, που έχει μήκος διαδρομής ένα περίπου μίλι, πολλοί από αυτούς 

ντυμένοι ως ιππότες ή σταυροφόροι της εποχής. Συνεχίζουμε για την πλατεία αγοράς τη Mark που 

είναι και το ιστορικό κέντρο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και ψώνια.  

8η Μέρα | Μπριζ – Γάνδη – Παρίσι – Πτήση επιστροφής. 

Πρωινό και συνεχίζουμε για την γραφική Γάνδη, μία από τις παλαιότερες πόλεις του Βελγίου και 

πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας. Μια πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα 

ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης . Στην περιήγηση μας στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης, 

θα θαυμάσουμε το κάστρο των ιπποτών και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη όπου βρίσκονται 

έργα του γνωστού ζωγράφου Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που 

αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Ελεύθερος χρόνος για να κάνετε βόλτα στο <<μεσαιωνικό 

λιμάνι>> Graslei, το ομορφότερο σημείο στη Γάνδη! Αναχώρηση για το Παρίσι για να πάρουμε την 

πτήση της επιστροφής.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Βρυξέλλες – Άμστερνταμ – Μπριζ – Παρίσι 8 μέρες 

Αναχώρηση: 22/12 

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 

Κανονική 

τιμή 
1ο παιδί 

Επιβ. 

Μονόκλινου 

Φόροι 

Αεροδρομίων 

145€ 

Παρίσι: 

Mercure Port 

De Versailles 

Expo 

Πρωινό  769€ 799€ 589€ 415€ 

Πτήσεις με 

Ryanair: 

Θεσσαλονίκη 

- Παρίσι 

(Μποβέ) : 

14:05-16:10                                    

Παρίσι 

(Μποβέ) - 

Θεσσαλονίκη:                                    

16:35-20:25 

Βρυξέλλες: 

Greskam 

Belson 

Άμστερνταμ: 

XO Blue 

Tower 

Μπριζ: 

Lodewijk Van 

Male 

 

Στη τιμή περιλαμβάνονται:  

• Τα αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής με Ryanair.  

• Μια αποσκευή 10Kg. με ροδάκια (55x40x20 εκ.) και μια μικρή προσωπική χειραποσκευή 5Kg. 

(40x20x25 εκ.).  

• Επτά (7) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχείο που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο μας.  

• Πρωινό καθημερινά.  

• Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.  

• Έμπειρος συνοδός- αρχηγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  

• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.  

 

Δεν περιλαμβάνονται:  

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων και ΦΠΑ: 165€.  

• Τέλη διαμονής.  

• Προαιρετικό By night & κρουαζιέρα στον Σηκουάνα: Τιμή συμμετοχής: 40€ κατά άτομο 

(Περιλαμβάνει το εισιτήριο για την κρουαζιέρα, τις μεταφορές και την ξενάγηση στο By night 

(Ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα).  

• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα.  

• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.  

• Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 15€. 


