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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ  
 

ΆΆμμσσττεερρννττααμμ,,  ΡΡόόττττεερρννττααμμ,,  ΝΝττεελλφφττ,,  ΧΧάάγγηη,,  

ΜΜππρρυυζζ,,  ΓΓάάννδδηη,,  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς,,  ΒΒααττεερρλλόό,,  ΝΝααμμύύρρ,,  ΝΝττιιννάάννττ,,  ΛΛοουυξξεεμμββοούύρργγοο    

  

❖ ΜΜεε  ττρρεειιςς  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς  κκααιι  δδύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττοο  ΆΆμμσσττεερρννττααμμ   

 

 

Η πρωτεύουσα της Ευρώπης, οι Βρυξέλλες με την Μεγάλη Πλατεία στην οποία δεσπόζουν τα κτίρια των 
μεσαιωνικών συντεχνιών.  
Η κουκλίστικη Μπρυζ με τα μαγευτικά της κανάλια.   
Η Γάνδη με το ξακουστό κωδωνοστάσιο και το πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός Αμνός". 
Το κοσμοπολίτικο Άμστερνταμ, με τα περίφημα καφέ και την "κόκκινη περιοχή", για τους πιο άτακτους επισκέπτες. 
Το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και έδρα του φημισμένου Πανεπιστημίου Erasmus. 
Το Λουξεμβούργο με τα καλοδιατηρημένα ρωμαϊκά μνημεία, καθώς στους Ρωμαίους οφείλει η πόλη την ύπαρξη 
και το όνομά της. 
Τα αστικά κέντρα είναι μερικοί μόνο από τους λόγους για να επισκεφθεί τις τρεις γειτονικές χώρες της BENELUX, 
ονομασία που διαμορφώθηκε από την τελωνειακή τους ένωση το 1944 και πήρε το όνομά της από τα αρχικά των 
τριών συστατικών μερών: Βέλγιο (België), Ολλανδία (Nederland) και Λουξεμβούργο (Luxembourg).  



Στο Βέλγιο αξίζει κανείς να επισκεφθεί τις Αρδέννες, περιοχή με καταπράσινα δάση, γραφικά χωριουδάκια και 
μεγαλοπρεπή κάστρα και, φυσικά, το Βατερλό, όπου σφραγίστηκε το μέλλον του Ναπολέοντα. 
Η Ολλανδία είναι η χώρα των ανεμόμυλων, των ηλιοτρόπιων και του ποδήλατου, γνωστή και ως Κάτω Χώρες, 
καθώς το 1/4 της συνολικής της έκτασης βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
Το Λουξεμβούργο θεωρείται σήμερα ένα τα σπουδαιότερα κέντρα της διεθνούς οικονομικής ζωής, εφόσον στο 
έδαφός του λειτουργούν δεκάδες τράπεζες, που φροντίζουν για την ανωνυμία των πλούσιων καταθετών... 
 

  

     

  

  

  

➢➢  ΕΕξξααιιρρεεττιικκέέςς  ππττήήσσεειιςς  μμεε  KKLLMM  --  ππρρωωιιννήή  ααννααχχώώρρηησσηη  ααππόό  ΑΑθθήήνναα  κκααιι  ββρρααδδιιννήή  ααππόό  ΆΆμμσσττεερρννττααμμ,,    

    ώώσσττεε  νναα  έέχχοουυμμεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχρρόόννοο  σσττοο  ττααξξίίδδιι  μμααςς  

➢➢  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττοο  ΆΆμμσσττεερρννττααμμ  κκααιι  ββρρααδδιιννήή  ββόόλλτταα  μμεε  ττοονν  ααρρχχηηγγόό  μμααςς  σσττοο  ιισσττοορριικκόό  κκέέννττρροο  ττηηςς  ππόόλληηςς  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  εεμμπποορριικκόό  λλιιμμάάννιι  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  ττοο  ΡΡόόττττεερρννττααμμ  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ιισσττοορριικκήή  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττοουυ  ΟΟλλλλααννδδιικκοούύ  κκρράάττοουυςς,,  ττοο  ΝΝττεελλφφττ,,    ττηηνν    

  ""ΠΠόόλληη  ττωωνν  ΠΠρριιγγκκίίππωωνν"",,  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  γγννωωσσττήή  γγιιαα  τταα  κκεερρααμμιικκάά  ττηηςς  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  έέδδρραα  ττοουυ  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ  κκααιι  ττοουυ  οολλλλααννδδιικκοούύ  ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ,,  ττηηνν  ΧΧάάγγηη  

➢➢  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  κκοουυκκλλίίσσττιικκηη  ΜΜππρρυυζζ    

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  εεππιιββλληηττιικκήή  ΓΓάάννδδηη  

➢➢  ΞΞεεννάάγγηησσηη  σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  ιισσττοορριικκόό  χχώώρροο  ττηηςς  ππεερρίίφφηημμηηςς  μμάάχχηηςς  ττοουυ  ΒΒααττεερρλλόό  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσεε  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  οομμοορρφφόόττεερρεεςς  ππόόλλεειιςς  ττοουυ  ΒΒεελλγγίίοουυ,,  ττηη  ΝΝααμμύύρρ  

 
  

   



➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  γγρρααφφιικκήή  ΝΝττιιννάάννττ  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ""ΓΓιιββρρααλλττάάρρ  ττοουυ  ΒΒοορρρράά"",,  ττηηνν  ΠΠόόλληη  ττοουυ  ΛΛοουυξξεεμμββοούύρργγοουυ  

➢➢  ΠΠλλοουυσσιιοοππάάρροοχχοο  μμπποουυφφέέ  ππρρόόγγεευυμμαα  κκααθθηημμεερριιννάά    

➢➢  ΕΕμμππεειιρρόόττααττοοςς  ΑΑρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς    

 

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ - Βρυξέλλες, Περιήγηση πόλης  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM για την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, τo Άμστερνταμ. Άφιξη και 
άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, όπου κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα 
δούμε το καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, την Mini-Europe, το βασιλικό παλάτι, την 
Κινέζικη παγόδα, τον Γιαπωνέζικο πύργο και θα φωτογραφήσουμε την πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή του 
ATOMIUM. Περνώντας από το σύγχρονο κέντρο της πόλης και προχωρώντας προς το ιστορικό, θα δούμε το 
μπαρόκ Χρηματιστήριο, την αριστοκρατική πλατεία Grand-Sablon, το παρκάκι-πίνακα ζωγραφικής Square du Petit-
Sablon και το νέο Δικαστικό Μέγαρο. Τέλος, θα περπατήσουμε στην περίφημη Grand Plaz, την Μεγάλη Πλατεία, 
στην οποία δεσπόζουν τα κτίρια των μεσαιωνικών συντεχνιών, καθώς και στην γύρω περιοχή. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο NΗ BRUSSELS EU BERLAYMONT 4* (www.nh-hotels.com) ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.   
 

2η μέρα: Βρυξέλλες,  
Εκδρομή σε Βατερλό, Ναμύρ, Ντινάντ, Λουξεμβούργο   
Πρωινή αναχώρηση για Λουξεμβούργο, που θεωρείται ένα από τα 
σπουδαιότερα κέντρα της διεθνούς οικονομικής ζωής, περνώντας 
προηγουμένως από τον ιστορικό χώρο της περίφημης μάχης του 
Βατερλό. Κατά τη διαδρομή μας προς το Λουξεμβούργο θα 
διασχίσουμε τις Αρδέννες με τα καταπράσινα δάση, τις αχανείς 
χαράδρες, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Η 
διαδρομή δίπλα στον ποταμό Μάας θα διακοπεί μόνο για λίγο, καθώς 
θα σταματήσουμε σε μία από τις ομορφότερες πόλεις του Βελγίου, τη 
Ναμύρ (Namur), όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο απόρθητο 
κάστρο της πόλης, καθώς και στην γραφική Ντινάντ (Dinant), την 
πατρίδα του Σαξ - εφευρέτη του σαξόφωνου - και της μοναστηριακής 
μπύρας Leffe. Στο "Γιβραλτάρ του Βορρά", την Πόλη του 
Λουξεμβούργου, θα περιδιαβούμε τους κεντρικούς δρόμους και θα 
δούμε μεταξύ άλλων τον επιβλητικό ναό της Παναγίας, το κυβερνητικό 
κτίριο, το κάστρο, τις κατακόμβες και το φημισμένο για τη θέα του 
μπαλκόνι της Ευρώπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

http://www.nh-hotels.com/


 
 

3η μέρα: Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ - Βρυξέλλες    
Πρωινή αναχώρηση για την επιβλητική Γάνδη, όπου 
φθάνοντας θα επισκεφθούμε τον γοτθικό Καθεδρικό 
ναό του Saint Bavo (τοπικός άγιος της Γάνδης του 7ου 
αιώνα, ο πρώτος ιεραπόστολος στη Φλάνδρα και τη 
Γαλλία), για να δούμε ένα αριστούργημα τέχνης του 
15ου αιώνα - το πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck 
"Ο Μυστικός Αμνός" - και θα περπατήσουμε στα 
πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την μαγευτική Μπρυζ, όπου θα 
περπατήσουμε κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών 
και των πέτρινων, μικρών γεφυριών της πόλης, θα 
διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό 
κωδωνοστάσιο της κεντρικής πλατείας Grotte Markt 
και της πλατείας του Δημαρχείου Burg Markt και θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό Notre-Dame de 
Bruges. Χρόνος ελεύθερος για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επιστροφή στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση.  
 

4η μέρα: Βρυξέλλες - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Άμστερνταμ   
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Ρόττερνταμ, που βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Ρήνου. Πάνω σε 
τεχνητά νησάκια έχουν "φυτρώσει" φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες, προβλήτες, κρεμαστές γέφυρες σαν αυτές 
των Erasmus και Willem. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η ιστορική πόλη της Ολλανδίας, το Ντελφτ, η πανέμορφη 
"Πόλη των Πριγκίπων", παγκοσμίως γνωστή για τα κεραμικά της. Συνεχίζουμε για την πόλη της Ειρήνης, τη Χάγη. 
Φινετσάτη, ήρεμη, αρχόντισσα, η διοικητική πρωτεύουσα της χώρας είναι έδρα Διεθνών Οργανισμών για θέματα 
Ειρήνης και Δικαιοσύνης και μία από τις τέσσερεις έδρες 
του Ο.Η.Ε. στον κόσμο. Ελεύθερος χρόνος . Τελικός 
προορισμός της σημερινής ημέρας είναι το 
κοσμοπολίτικο Άμστερνταμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* 
(www.novotel.com) ή παρόμοιο. Το βράδυ ετοιμαστείτε 
για μία βόλτα με τον αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης.   
 

http://www.novotel.com/


 
5η μέρα: Άμστερνταμ, Περιήγηση πόλης   
Πρωινή περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τα Ανάκτορα, την πλατεία 
Ρέμπραντ, τον "πλωτό" κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα 
αξιοθέατα της πόλης και σε μουσεία (Rijks, Van Gogh, έξοδα ατομικά, χωρίς ξενάγηση). 
 

 
6η μέρα: Άμστερνταμ, Zaanse Schans, Βόλενταμ - Αθήνα   
Σήμερα το πρωί θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια. Στο 
φημισμένο και πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και θα έχουμε 
την ευκαιρία να επισκεφθούμε την φάμπρικα των ξυλοπάπουτσων. Συνεχίζουμε για το γραφικό λιμανάκι του 
Βόλενταμ (Volendam). Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο Άμστερνταμ το απόγευμα και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής προς την Αθήνα.  
 

 

 
 
 
 
 
 

  



ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς    

❖ Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 

διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα 

❖ Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 
 
 

Αναχωρήσεις: 10, Ιουνίου    ~   6 μέρες  

 

Τιμή κατ΄ άτομο 
 

  

Δίκλινο 795 

3ο άτομο έως 12 ετών 645 

Μονόκλινο 1095 

 

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με KLM 
 

 

Οι πτήσεις μας  

με KLM 

 

1η μέρα KL 1572   ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ     06:00-08:30 

 

 6η μέρα KL 1581    ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20:55-01:10 
 
 

❖ Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*     

❖ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

❖ Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο 

πούλμαν, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  

❖ Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

❖ Φ.Π.Α. 

 

 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, 

parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και 

ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 280 

❖ Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

❖ Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

❖ Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή 

αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

 

  

 


