
 

Βρυξέλλες – Γάνδη – Μπρυζ  4,5ημ  

Από Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα  
Prive μεταφορές – ξεναγήσεις και mini groups    

 

 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Σαρλερουά - Βρυξέλλες 
 

Πτήση για Σαρλερουά.Άφιξη,συνάντηση με τον οδηγό μας και μεταφορά στις 

Βρυξέλλες.Αφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

 

2η ημέρα: Βρυξέλλες – ξενάγηση πόλης  
 

Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την γνωριμία μας με την όμορφη πρωτεύουσα της 

Ευρώπης. Στη διάρκεια της περιήγησής μς  θα δούμε την Grand Place, το άγαλμα 

“Manneken Pis”, το Atomium, το Heysel Stadium, την Mini Europe με τις μινιατούρες 

σε κλίμακα 1/12 από πολλά αξιοθέατα της Ευρώπης, τα Βασιλικά Παλάτια του Laken, 

τον ομώνυμο Βασιλικό Ναό, τον Γιαπωνέζικο Πύργο, την Κινέζικη Παγόδα, το 

Χρηματιστήριο, την πλατεία Grand Sablon με τον ομώνυμο Ναό της Παναγίας, το 

Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, τη Βασιλική πλατεία 

με τα Βασιλικά Ανάκτορα, το Ευρωκοινοβούλιο και την Αψίδα του 

Θριάμβου.Απόγευμα ελεύθερο va χαρείτε τις όμορφες γωνιές του κέντρου της 

πόλης. 

 

3η ημέρα: Βρυξέλλες – Γάνδη – Μπρυζ (προαιρετική εκδρομή) 
 

Σήμερα το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει (προαιρετικά) επισκέψεις σε δύο από τις 

ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης. Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για την 

πανέμορφη μεσαιωνική πόλης της Μπρυζ. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα 

δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη 

του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη πολύ-φωτογραφημένη γέφυρα του 

Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους Arends, το Κολέγιο της 

Ευρώπης, το πρώτο Χρηματιστήριο στον κόσμο και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό 

στολίδι της πόλης. Επόμενος σταθμός μας είναι η Γάνδη, όπου θα επισκεφτούμε τον 

καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη. Εκεί θα δούμε έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου 

Μπός και το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε 

το κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα 

ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Το απόγευμα, επιστροφή στις 

Βρυξέλλες. 

 

 

 

 

 



 

 

4η ημέρα: Βρυξέλλες – Λουξεμβούργο(προαιρετική εκδρομή) 
 

Ελεύθερη ημέρα σήμερα και σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε στην 

προαιρετική μας εκδρομή στο Λουξεμβούργο. Ο δρόμος μας οδηγεί στον ιστορικό 

χώρο της περίφημης μάχης του Βατερλώ. Στην συνέχεια της διαδρομής μας προς το 

μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο, θα διασχίσουμε τις 

Αρδένες, με τα καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή 

κάστρα. Η διαδρομή μας δίπλα στον ποταμό Μάους θα διακοπεί μόνο για λίγο 

καθώς θα σταματήσουμε σε μια από τις πιο όμορφες Βελγικές πόλεις, την Ντινάντ για 

καφέ. Συνεχίζοντας την πορεία μας προς το Λουξεμβούργο, θα μας συνεπάρει η 

εναλλαγή φυσικών τοπίων, του νοτιοανατολικού Βελγίου. Φτάνοντας, θα 

αντικρύσουμε την πόλη που κατά ένα μεγάλο μέρος είναι χτισμένη μέσα σε χαράδρα 

και στην οποία περιδιαβαίνοντας θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον 

καθεδρικό Ναό της Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της 

πόλης των τραπεζών. Σύντομη στάση στο μεσαιωνικό κάστρο της περιοχής για 

φωτογραφίες σε σκηνικό που θυμίζει ταινία εποχής. Επιστροφή στη Βρυξέλλες. 

 

5η ημέρα: Βρυξέλλες – Σαρλερουά - πτήση επιστροφής. 
 

Μετά το πρωινό, χρόνος ελεύθερος έως τη μεταφορά στο Σαρλερουά απ’ όπου θα 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 

 

 

Σημειώσεις :  

 

1)Το κόστος των προαιρετικών διαμορφώνεται σύμφωνα με τη 

συμμετοχή ! 

2)Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε 

να επιλέξετε όποια ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν 

πτήσεις  

3)Στις περιόδους υψηλής ζήτησης , αργιών ,εκθέσεων και events 

ενδέχεται οι τιμές να είναι αυξημένες  

4)Στο 4ήμερο πρόγραμμα, δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του 5ήμερου 

προγράμματος. Οι προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιούνται με 

ελάχιστη συμμετοχή  ατόμων 

 

 

 

 

 



 

 

 

Βρυξέλλες – Γάνδη – Μπρυζ  4,5ημ  

Από Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα  

Αναχωρήσεις : Κάθε Κυριακή 4ημ. & κάθε Δευτέρα 5ημ. 

Ξενοδοχεία  4ημέρες 5ημέρες 
Παιδί 

 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 

καυσίμων : 145€  

Floris Arlequin 

Grand Place 

3*,Κεντρικό  

259 € 299 € 89€ 

 

RYANAIR (5ημ.) 
Θες/νίκη-Σαρλερουά 

10.55-12.55 

Σαρλερουά-Θες/νίκη 

19.15-23.00 

 

RYANAIR (4ημ.) 
Θες/νίκη-Σαρλερουά 

17.35-19.35 

Σαρλερουά-Θες/νίκη 

15.55-19.40 

 

Επιβάρυνση 

μονοκλίνου 50% 
  

 9Hotel Central 

3*plus,Κεντρικό 
295 € 345 € 119€ 

9Hotel Sablon 4* 
Κεντρικό 

315 € 375 € 129€ 

Novotel City 

Centre 4* Κεντρικό 
335 € 395 € 149€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 130€ το άτομο 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια με τη Ryanair για το δρομολόγιο 

Θεσσαλονίκη – Σαρλερουά – Θεσσαλονίκη.  
• Δύο χειραποσκευές ανά άτομο (μία Χειραποσκευή 10 κιλών & μία μικρή 

τσάντα να χωράει κάτω από το κάθισμα) 

• Προτεραιότητα και κρατημένη θέση  

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο  του Σαρλερουά. 

• Ξενάγηση πόλης   

• Διαμονή  στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

 

 

 



 

 

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  
•  Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  
•  Δημοτικοί φόροι  
•  Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (+145€) 

 

 

 

 


