
 

 

Βελγική σοκολάτα 5ημ , 
Γάνδη – Μπρυζ – Αμβέρσα -Βρυξέλλες – Λουξεμβούργο  

αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη ,Χριστούγεννα  
22/12-26/12 

1η μέρα: Θεσσαλονίκη – Βρυξέλλες (ξενάγηση πόλης) – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο του Σαρλερουά !Άφιξη 
στην πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης. Θα 
θαυμάσουμε μεταξύ άλλων την πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς 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 Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό 
Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια 
της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το 
Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών .Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο. 
Αργότερα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

Extra tips: Το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την πίστα πατινάζ ,που είναι πολύ 
δημοφιλής στους επισκέπτες. Με 60 μέτρα μήκος και περισσότερα από 1000 τ.μ πάγου, έχει 
βραβευτεί από την Wall Street Journal. Για τα μικρά παιδιά υπάρχει ξεχωριστή μικρότερη πίστα 
ακριβώς δίπλα. Θα τη βρείτε στο χώρο της χριστουγεννιάτικης αγοράς.. 

2η μέρα: Βρυξέλλες – ημερήσια εκδρομή στην Γάνδη και την Μπρυζ  

Πρωινό στο ξενοδοχείου μας και αναχώρηση για τη γραφική Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες 
πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας, η πόλη που 
υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης . Στην περιήγηση μας 
στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης θα δούμε 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. Συνεχίζουμε για την 
πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής 
Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και θα δούμε το πάρκο 
με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, το Ναό 
της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, 
τους κήπους Arends και τέλος το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο, 
μοναδικό στολίδι της πόλης .Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στις Βρυξέλλες.  

Extra tips: Στην Μπρυζ τα στενάκια που οδηγούν στην πλατεία γεμίζουν με υπέροχα μαγαζιά 
κάθε τύπου που θα σου μεταδώσουν αμέσως το πνεύμα των Χριστουγέννων .Εκεί θα βρείτε 
τόνους από νόστιμη σοκολάτα και σοκολατάκια με διάφορες γεύσεις και σχήματα και τότε 
σίγουρα θα καταλάβεις ότι βρίσκεσαι στο Βέλγιο! Μην ξεχνάτε ότι η Μπριζ είναι η πρωτεύουσα 
της ζεστής σοκολάτας! Σας προτείνουμε επίσης να γευτείτε μια ζεστή βάφλα που θα την. 

 



 

 

ετοιμάσουν μπροστά σας και θα προσθέσουν κομμάτια σοκολάτας! Σε πολλά μαγαζάκια  
πωλούνται επίσης διακοσμητικά, γιρλάντες, χριστουγεννιάτικα αξεσουάρ και παιχνίδια που 
συμπληρώνουν την εμπειρία 

3η μέρα: Βρυξέλλες – προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην Οστάνδη και την Αμβέρσα  

Σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη (προαιρετική) εκδρομή σε δυο γραφικές βελγικές πόλεις, 
την Οστάνδη και την Αμβέρσα.Πρώτη μας στάση, η Οστάνδη. Η μεγαλύτερη πόλη στη βελγική 
ακτή, γνωστή για τον ρόλο της στην αλιεία (αλλά και για αυτόν που έπαιξε ως το πρώτο 
διαμετακομιστικό λιμάνι για την Αγγλία το 1846) ίσως να είχε παραμείνει στην αφάνεια αν οι 
Βέλγοι βασιλιάδες Λεοπόλδος Α΄ και Λεοπόλδος Β’ δεν επέμεναν να περνούν τις διακοπές τους 
χτίζοντας σ’ αυτήν ολόκληρες επαύλεις που τους φιλοξενούσαν. Το παράδειγμα των 
«influencers» ακολούθησε και η υπόλοιπη αριστοκρατική αυλή του Βελγίου και κάπως έτσι, 
αναπτύχθηκε μια πόλη που θα γινόταν γνωστή ως «Η Βασίλισσα των Βελγικών 
παραθαλάσσιων θέρετρων».Πέντε μεγάλα διυλιστήρια στις προβλήτες του λιμανιού της 
Αμβέρσας δίνουν το στίγμα του βιομηχανικού προφίλ της Αμβέρσας, το 3ο μεγαλύτερο λιμάνι 
στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως που είναι ο επόμενος σταθμός μέσα στη 
μέρα μας. Η πόλη με τη «συνοικία των διαμαντιών» έγινε μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο κατά τον 
17ο αιώνα το οποίο βασιζόταν στη διάσημη σχολή ζωγραφικής της με εξαιρετικούς 
αντιπροσώπους τον Ρούμπενς και τον Βαν Ντάικ. Σήμερα, χρωστά το καλτ προφίλ της 
στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της που αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές 
ακαδημίες σπουδών στο χρηματιστήριο της μόδας με κυρίαρχα ονόματα στο στερέωμά της 
όπως αυτό του πρωτοπόρου σχεδιαστή Martin Margiela. Στο κέντρο της πόλης θα βρείτε και τα 
διάσημα μπισκότα της Αμβέρσας, τα Antwerpse Handjes. Η ζύμη με μείγμα αμυγδάλου και 
σοκολάτας γάλακτος αποτελούν σήμα κατατεθέν της! Επιστροφή στις Βρυξέλλες το απόγευμα!  

4η μέρα: Βρυξέλλες – προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Βατερλό και στο Λουξεμβούργο  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο 
Βατερλό και στο Λουξεμβούργο. Πρώτη στάση στο μνημείο του Βατερλό, στο σημείο που έγινε η 
τελευταία μάχη του Ναπολέοντα Α΄ στις 18 Ιουνίου 1815 και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης. Στη συνέχεια διασχίζοντας τις Αρδέννες, με τα καταπράσινα 
δάση, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα θα επισκεφθούμε το μικρότερο 
κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο. Στη περιήγηση μας θα δούμε το παλάτι 
του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα 
τείχη της πόλης των τραπεζών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στις 
Βρυξέλλες.  

  

 

 

 

 



 

 

5η ημέρα: Βρυξέλλες – Χριστουγεννιάτικη αγορά – πτήση επιστροφής  

Πρωινό, χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης και αναχώρηση για το αεροδρόμιο του 
Σαρλερουά απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε 
να επισκεφθείτε τη χριστουγεννιάτικη αγορά των Βρυξελλών, θεωρείται ως μια από τις πιο 
παραδοσιακές και αυθεντικές αγορές της Ευρώπης. Περιλαμβάνει πολλά μαγαζιά, σαλέ, 
δραστηριότητες και χώρους αναψυχής. Είναι το καλύτερο μέρος για να αγοράσει κάποιος 
σουβενίρ, χριστουγεννιάτικα στολίδια και να δοκιμάσει τοπικά εδέσματα και ποτά.  Η αγορά 
γίνεται στην πλατεία St Catherine από 30/11 έως και 6/1. Η πίστα πατινάζ είναι πολύ δημοφιλής 
στους επισκέπτες. Με 60 μέτρα μήκος και περισσότερα από 1000 τ.μ πάγου, έχει βραβευτεί από 
την Wall Street Journal. Για τα μικρά παιδιά υπάρχει ξεχωριστή μικρότερη πίστα ακριβώς δίπλα. 
Θα τη βρείτε στο χώρο της χριστουγεννιάτικης αγοράς. 

 

Ξενοδοχεία 

Βρυξελλών 
Διατροφή Early booking 

5ημέρες 
Κανονική 

τιμή 5ημέρες 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αεροδρομίου  
& επίναυλοι 

καυσίμων : 145€ 

Penta City 
Center (4*) 

Κεντρικό 
Πρωινό 469€ 519€ 365€ Θες/νίκη – Σαρλερουά 

06.15-08.15 
 

Σαρλερουά– Θες/νίκη 
15.35-19.20 

Courtyard by 
Marriott (4*)  

Κεντρικό 

Πρωινό 499€ 549€ 385€ 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με τη Ryanair για το δρομολόγιο Θες/νίκη– 
Βρυξέλλες – Θες/νίκη  

• Δύο χειραποσκευές ανά άτομο (μία Χειραποσκευή 10 κιλών & μία μικρή τσάντα να 
χωράει κάτω από το κάθισμα) 

• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα  

• Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας  

• Διαμονή  στα ξενοδοχεία με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 

 
 
 
 
 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=ff664937802090049525c97407c402ef&id=23716&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=ff664937802090049525c97407c402ef&id=23716&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=ff664937802090049525c97407c402ef&id=23716&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=ff664937802090049525c97407c402ef&id=23716&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: 
 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  

• Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  

• Δημοτικοί φόροι (πληρώνονται στο ξενοδοχείο) & Check Point πόλεων 20€ το άτομο 
(πληρώνονται στον αρχηγό-συνοδό της εκδρομής) 

• Ολοήμερη (προαιρετική) εκδρομή στην Οστάνδη και την Αμβέρσα. 50€ το άτομο 

• Ολοήμερη (προαιρετική) εκδρομή στο Βατερλό και στο Λουξεμβούργο. 60€ το άτομο 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€  

 
Παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή και τα παρακάτω 

Σημαντικές σημειώσεις : 

• Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας  

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό συμμετοχών 
και η τελική τιμή διαμορφώνεται βάση συμμετοχής   

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας κάρτα  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που 
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί μόνο 
συμβουλευτικά  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το 
ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα ,επίναυλους καυσίμων 
ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον πελάτη  

• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να παραληφθεί 
οποιοδήποτε ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 

 

 



 

 

 

Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 

Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις τρόπους  

Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή πιστωτική κάρτα  

Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε ασφαλές 

περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας λογαριασμό. Διαθέτουμε και 

τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Εθνική ,Alpha ,Πειραιώς &  Eurobank * 

Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και συμπληρώνοντας τη φόρμα 

κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή σε τραπεζικό 

λογαριασμό 

*Λόγο των συνεχόμενων ανατιμήσεων των αεροπορικών ναύλων ,ενδέχεται οι τιμές στο online 

σύστημα κρατήσεων να μην ισχύουν και να υπάρχει αύξηση τιμής .Η τελική τιμή επιβεβαιώνεται 

με τη σύμβαση συμμετοχής .Σε κάθε περίπτωση αν η τιμή που κλείσατε την εκδρομή ,με την 

τελική τιμή είναι άλλη σας επιστρέφονται άμεσα η προκαταβολή σας  

 
➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική 

κάρτα  
➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη από εμάς 

ενόχληση  
 

Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 

 
➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και υπογραφή από τον 

πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη περίπτωση είναι εκκρεμή  
➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το λαμβάνεται με email 72-24 

ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  
➢ Τις κάρτες επιβίβασης (check in) τις λαμβάνουνε 48-24 ώρες προ πτήσεων .Σε περίπτωση 

που συμμετέχετε σε ομαδική εκδρομή ,τις κάρτες σας τις παραδίδει ο αρχηγός της εκδρομής ! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 

✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την 
αναχώρηση.  

✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών 

του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 

 

 


