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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ- ΠΡΟΣ ΧΑΝΙΑ !
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1 ΗΜΕΡΑ : XANIA – ΒΙΛΝΙΟΥΣ – KAΟΥΝΑΣ (105χλµ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Χανίων αργά το µεσηµέρι και απευθείας πτήση για το Βίλνιους της
Λιθουανίας .Άφιξη, µεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια µας .∆ιανυκτέρευση . Η
διαµονή το πρώτο βράδυ ενδέχεται να είναι αλλού .
2 ΗΜΕΡΑ: ΚΑΟΥΝΑΣ - ΤΑΡΤΟΥ (510χλµ)
Πρωινό και αναχωρούµε από την πόλη Κάουνας για το Ταρτού την αρχαιότερη πόλη της Εσθονίας ,
όπου θα δούµε το Πανεπιστήµιο της , που είναι το αρχαιότερο της Βόρειας Ευρώπης . Στη συνέχεια
θα δούµε το λόφο Τόµε , ένα ροµαντικό πάρκο µε τις γεφυρούλες του Άγγελου και ∆ιαβόλου , τα
ερείπια του Καθεδρικού του 13ου αιώνα καθώς και την πλατεία του ∆ηµαρχείου , που είναι ένα
καλοδιατηρηµένο παράδειγµα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα , ελεύθερος χρόνος και έπειτα
µεταφορά στο ξενοδοχείο µας και τακτοποίηση στα δωµάτια µας . ∆ιανυκτέρευση.
3 ΗΜΕΡΑ : ΤΑΡΤΟΥ - ΤΑΛΛΙΝ (185χλµ)– ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση µαζί µε τις βαλίτσες µας για το Ταλλίν. Άφιξη και ξεκινάµε για να
γνωρίσουµε την πανέµορφη µεσαιωνική πόλη του Ταλλίν. Εξαιτίας της στρατηγικής του θέσης το
Ταλλίν πέρασε διαδοχικά από την κυριαρχία των ∆ανών, των Σουηδών, των Πολωνών και των Ρώσων,
εµφανή σηµάδια των οποίων υπάρχουν ακόµα και σήµερα. Θα ξεναγηθούµε στην περιτειχισµένη
παλιά πόλη που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί "µουσείο" µεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, το
∆ηµαρχείο, το φρούριο Τουµπέα του 13ου αιώνα που χτίστηκε από τους Ιππότες της Τιµής, µέσα
από τα τείχη ένα µικρότερο κάστρο του οποίου σήµερα σώζονται µερικές πλευρές και τρεις πύργοι
αποµεινάρια από τον 15ο αιώνα και στο πάρκο Καντριόργκ µε έντονες αναµνήσεις από τον Μέγα
Πέτρο. Στα καταστήµατα, θα βρούµε ωραιότατα κοσµήµατα σε πρωτότυπα σχέδια, κεραµικά,
µάλλινα, κεχριµπάρι και ξυλόγλυπτα. Ελεύθερος χρόνος . Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας .
∆ιανυκτέρευση.
4 ΗΜΕΡΑ : ΤΑΛΛΙΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ
Πρωινό και ελεύθερη µέρα .Μεταφορά από και προς την πόλη . Μπορείτε να πάτε στην ατµοσφαιρική

παλιά πόλη του Ταλίν είναι ένα µαγευτικό συνονθύλευµα από µεσαιωνικούς δρόµους και µυτερές στέγες που
υψώνονται προς τον ουρανό. Πρόκειται για µια µικρή πόλη, όπου οι τουριστικές περιοχές είναι ασφαλείς και
εύκολα επισκέψιµες µε τα πόδια και να απολαύσετε τον καφέ ή το φαγητό σας .∆ιανυκτέρευση.
5 ΗΜΕΡΑ : ΤΑΛΛΙΝ – ΡΙΓΑ (320χλµ)
Πρωινό και αναχωρήσουµε οδικός για τη Ρίγα , τη πρωτεύουσα της Λετονίας. . Η πρωτεύουσα της
Λετονίας υπήρξε η τρίτη βιοµηχανική πόλη της Ρωσίας µετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.
Γνώρισε µεγάλη άνθηση µετά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο και ένα από τα κυριότερα αξιοθέατά της είναι
η Παλιά Πόλη που θα γνωρίσουµε σήµερα. Η Παλιά Πόλη ‘Vecriga‘ είναι το ιστορικό κέντρο της Ρίγα
που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ποταµού Daugava, ενώ συγκαταλέγεται ανάµεσα στα
Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO. Περνώντας τα στενά λιθόστρωτα δροµάκια,
πλαισιωµένα από µεσαιωνικά και ιστορικά κτίσµατα, θα επισκεφθούµε τον Καθεδρικό ‘Rīgas Doms’,
όπου βρίσκεται ένα από τα µεγαλύτερα εκκλησιαστικά όργανα της Ευρώπης µε 6.768 αυλούς, την
εκκλησία του Αγίου Πέτρου του 13ου αιώνα, και την Εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, το παλαιότερο
πέτρινο θρησκευτικό οικοδόµηµα στη Ρίγα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας . ∆ιανυκτέρευση.
6 ΗΜΕΡΑ : ΡΙΓΑ – ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΡΟΥΝΤΑΛΕ – ΒΙΛΝΙΟΥΣ (293χλµ)
Πρωινό και ξεκινάµε σήµερα για την πρωτεύουσα της Λιθουανίας , το µαγευτικό Βίλνιους . Στη
διαδροµή µας δεν θα παραλείψουµε να σταµατήσουµε στο λόφο µε τους Σταυρούς . Στο λόφο αυτό
εκατοντάδες σταυροί τοποθετήθηκαν από πιστούς από τον 14ο αιώνα . Παρόλο που καταστράφηκαν
από το Σοβιετικό καθεστώς , σήµερα βρίσκονται εδώ περίπου 50.000 σταυροί . Κατά την διάρκεια
της διαδροµής µας θα επισκεφθούµε τα ανάκτορα Ρουντάλε , από τα οµορφότερα της Ευρώπης , τα
οποία εντυπωσιάζουν µε τις απέριττες γραµµές και το πλούσιο εσωτερικό τους , έργο του φηµισµένου
καλλιτέχνη Ραστρέλι . Στην διαδροµή µας δεν θα παραλείψουµε επίσης να σταµατήσουµε στην πόλη
Σιαουλιάι , µε τον κεντρικό πεζόδροµό της, όπου βρίσκονται καταστήµατα και εστιατόρια .Μεταφορά
στο ξενοδοχείο µας , ∆ιανυκτέρευση
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7 ΗΜΕΡΑ : ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΤΡΑΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (45χλµ)
Πρωινό και περιήγηση στα αξιοθέατα της Βιλνίους. Η Παλιά Πόλη είναι το ιστορικό κέντρο της
Βίλνιους, από τα µεγαλύτερα σε έκταση (360 εκτάρια) στην Ανατολική Ευρώπη. Τα σηµαντικότερα
µνηµεία πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς της πόλης είναι συγκεντρωµένα εδώ. Τα δε κτίρια
της είναι χτισµένα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, γι' αυτό και όταν την επισκεφθείτε θα
θαυµάσετε κτίσµατα όλων των ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών ρευµάτων. Λόγω, µάλιστα, της
µοναδικότητάς της, η Παλιά Πόλη αποτελεί µνηµείο παγκόσµιας ιστορικής κληρονοµιάς της
UNESCO. Όπως οι περισσότερες µεσαιωνικές πόλεις, έτσι και η Βίλνιους αναπτύχθηκε γύρω από το
δηµαρχείο, ενώ η κύρια αρτηρία της είναι η οδός Pilies, που συνδέει το παλάτι του κυβερνήτη και το
δηµαρχείο. Η Παλιά Πόλη µοιάζει σαν µια µάζα µικρών δρόµων. Στο κέντρο της βρίσκεται ο
Καθεδρικός Ναός µε το καµπαναριό του, στους µικρούς, παλιούς δρόµους θα δείτε αµέτρητα
κοµµάτια που ανήκουν στην ιστορία της πόλης, όπως την εκκλησία της Αγίας Άννας, το κτίριο του
Πανεπιστηµίου, την εκκλησία των Πέτρου και Παύλου.
Έπειτα επιβίβαση στο λεωφορείο για την πόλη Τρακάϊ, πρώην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, πόλη η
οποία βρίσκεται σε ένα νησί στη µέση της λίµνης Galve. Το Τρακάϊ είναι µια αρχαϊκή πόλη πάνω στο
νερό που συνδέεται άµεσα το ηρωικό παρελθόν της Λιθουανίας κατά τον 14 – 15 ον αιώνα. Το κάστρο
του Τρακάϊ κτίστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα και είναι το µοναδικό κάστρο πάνω σε νερό σε
ολόκληρη την ανατολική Ευρώπη. Σήµερα εκεί στεγάζεται το ιστορικό µουσείο και είναι ένα από τα
πιο πολυσύχναστα ιστορικά και αρχιτεκτονικά µέρη της Λιθουανίας. Το Τρακάϊ επίσης είναι ένα
ωραίο µέρος για ξεκούραση όπου κανείς µπορεί και να κάνει βόλτες µε τη βάρκα, να αγοράσει
σουβενίρ ή απλά να απολαύσει ένα φλιτζάνι καφέ ή ένα ποτήρι µπύρα θαυµάζοντας την υπέροχη
θέα.. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας . ∆ιανυκτέρευση .
8 ΗΜΕΡΑ : ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρωινό παράδοση των δωµατίων και ελεύθερος χρόνος στην πόλη του Βίλνιους για καφέ ή για φαγητό,
έπειτα µεταφορά στο αεροδρόµιο αργά το απόγευµα για την πτήση επιστροφής .

Το πακέτο περιλαµβάνει :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΧΑΝΙΑ - ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΧΑΝΙΑ
1 βαλίτσα 23 κιλά
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*
Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
Μεταφορές ανά ηµέρα όπως απαιτεί το πρόγραµµα µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ξεναγήσεις – εκδροµές –περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα καθηµερινά µε έµπειρους
ελληνόφωνους τοπικούς ξεναγούς
Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου µας
Φόροι αεροδροµίου και επίναυλος καυσίµου
3 φαγητά στο σύνολο

Το πακέτο δεν περιλαµβάνει :
•

Κόστος εισόδων όπου απαιτούνται (π.χ. µουσεία, ναοί κλπ)

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ !

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ !
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαραίτητο για το ταξίδι σας είναι το διαβατήριο ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή η ταυτότητα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
από την αστυνοµία. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ∆ΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΙ ΟΧΙ Ο ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ.
***ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ. ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.
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