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ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ 
6 ημέρες 

1η Ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Βρυξέλλες.   Άφιξη στο αεροδρόμιο, συνάντηση με το 

λεωφορείο μας και περιήγηση της πόλης. Θα δούμε το καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, τη 

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 συναντήσουμε το μπαρόκ Χρηματιστήριο.  Θα διασχίσουμε την αριστοκρατική πλατεία Grand-

Sablon και το παρκάκι - πίνακα ζωγραφικής Square du Petit-Sablon, το νέο κλασσικό δικαστικό μέγαρο με κατεύθυνση 

την Ευρωπαϊκή Γειτονιά.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Λουξεμβούργο που θεωρείται από τα σπουδαιότερα κέντρα της 

Διεθνούς οικονομικής ζωής.  Η πόλη του Λουξεμβούργου, είναι μια κουκλίστικη πρωτεύουσα που μοιάζει με 

κωμόπολη και που όλα είναι νοικοκυρεμένα και τακτοποιημένα στην ακρίβεια, που έχει την αύρα του παλιού μαζί με 

την κοσμοπολίτικη σύγχρονη πινελιά του καινούριου!  Θα περιδιαβούμε στους κεντρικούς δρόμους, θα δούμε τον 

επιβλητικό Ναό της Παναγίας, το κυβερνητικό κτίριο με το κάστρο, τις κατακόμβες και το φημισμένο για τη θέα του 

«μπαλκόνι της Ευρώπης». Επιστροφή στις Βρυξέλλες και ελεύθερος χρόνος. 

3η Ημέρα: ΓΑΝΔΗ – ΜΠΡΙΖ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και σας προτείνουμε να ακολουθήσετε την εκδρομή μας σε Γάνδη και Μπριζ.  Η Γάνδη, είναι 
μια από τις παλαιότερες πόλεις του Βελγίου και διαθέτει έντονα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά. Στη Γάνδη θα μαγευτείτε 
από το τοπίο, τα wine bar με το φως των κεριών και τις ονειρεμένες βόλτες στα κανάλια.  θα δούμε το ναό του St 
Bavon με ένα αριστούργημα Τέχνης του 15ου  αιώνα, το πολύπτυχο των αδερφών VanEyck «Ο Μυστικός Αμνός» και θα 
περπατήσουμε τα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης.  Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε την παραμυθένια Μπριζ.  Οι 
γραφικές πλατείες, τα ονειρικά κανάλια, τα λιθόστρωτα καλντερίμια και τα αμαξάκια με τα οποία κάνουν βόλτα οι 
τουρίστες δίνουν την αίσθηση ότι ο χρόνος σταμάτησε μερικούς αιώνες νωρίτερα. Θα περπατήσουμε κατά μήκος των 
καναλιών και των πέτρινων μικρών γεφυρών. Θα διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό Κωδωνοστάσιο της 
κεντρικής πλατείας GrotteMarkt και της πλατείας του Δημαρχείου BurgMarkt και θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό 
Notre-Dame de Bruges. Επιστροφή στις Βρυξέλλες.  Διανυκτέρευση. 
4η Ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΝΤΕΛΦΤ – ΧΑΓΗ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  
Αναχώρηση μετά το πρόγευμα για Ολλανδία.  Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε μια ιστορική πόλη της Ολλανδίας, το 
Ντέλφτ.  Βρίσκεται ανάμεσα στη Χάγη και το Ρότερνταμ και είναι διάσημη για τα κεραμικά της.  Στο ιστορικό της 
κέντρο μπορεί να θαυμάσει κανείς τα γραφικά κτίρια και τα ιδιαίτερα κανάλια που είναι ιδανικά για περιπάτους.  Ο 
παλιός καθεδρικός ναός Oude Kerk και ο ναός Nieuwe Kerk αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα.  
Επόμενος σταθμός μας είναι η πόλη της ειρήνης, η Χάγη. Φινετσάτη, ήρεμη, αρχόντισσα. Διοικητική πρωτεύουσα της 
χώρας. Έδρα Διεθνών Οργανισμών για θέματα Ειρήνης και Δικαιοσύνης, μία από τις τέσσερεις έδρες παγκοσμίως του 
Ο.Η.Ε.  Αποχαιρετώντας την ολλανδική ενδοχώρα, θα κατευθυνθούμε προς το Άμστερνταμ.  Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 
5η Ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ  

Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε το  Άμστερνταμ, έναν από τους δημοφηλέστερους ευρωπαϊκούς προορισμούς.  

Θα δούμε μεταξύ άλλων την πλατεία Νταμ, τα βασιλικά ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον κεντρικό σιδηροδρομικό 

σταθμό, το σπίτι της Άννας Φρανκ και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης.  Εν συνεχεία θα αναχωρήσουμε για τα γνωστά 

ψαράδικα χωριά Marken και Volendam,  Το Μάρκεν είναι ένα μικρό νησί στη Βόρεια Ολλανδία μερικά χιλιόμετρα από 

το Άμστερνταμ.  Συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με μια γέφυρα, ένα χωριό μέσα στην φύση. Ξύλινα σπίτια με 

αρχιτεκτονική που όμοια τους δεν έχετε ξαναδεί, με ιδιαίτερα χρώματα, καταπράσινους κήπους με τουλίπες και 

ξύλινους φράχτες. Το Βόλενταμ είναι μια ολλανδική πόλη γνωστή για τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια και τα παλιά 

αλιευτικά σκάφη στο λιμάνι της.  Επιστροφή στο Άμστερνταμ. Για το βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε προαιρετικά 

κρουαζιέρα στα κανάλια.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση. 

 

 

6η Ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΘΗΝΑ 
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Πρωινό και  αναχωρούμε από το Άμστερνταμ για το Ρότερνταμ,  στις εκβολές του ποταμού Ρήνου. Πάνω σε τεχνητά 

νησάκια έχουν φυτρώσει φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες, προβλήτες, κρεμαστές γέφυρες σαν αυτές των 

Erasmus και Willem.  Μετά την περιήγηση, συνέχεια της διαδρομής μας για Βρυξέλλες, από όπου θα πάρουμε την 

πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ.  Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ. 

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
➢ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES.  
➢ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
➢ Μία βαλίτσα (23 κ.), μια χειραποσκευή (8 κ.) και ένα προσωπικό αντικείμενο, ανά άτομο. 
➢ Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα. 
➢ Τρεις  (3) διαν/σεις στις Βρυξέλλες και δυο (2) διαν/σεις στο Άμστερνταμ . 
➢ Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχεία περιφερειακά των πόλεων. 
➢ Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία. 
➢ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος). 
➢ Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 
➢ Έξτρα ασφάλιση για ακύρωση λόγω νόσησης  με Covid-19 (επιβεβαιωμένο από τον ΕΟΔΥ) και κάλυψη εξόδων 

σε περίπτωση νόσησης με covid κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
➢ Φ.Π.Α.   

 
 

Δεν περιλαμβάνονται:, 
➢ Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία (εάν ζητηθεί τον πληρώνετε απευθείας στα ξενοδοχεία). 
➢ Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. 
➢ Επιπλέον γεύματα, ποτά στα δείπνα.  
➢ Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.  
➢ Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 

Προαιρετική εκδρομή: 

Γάνδη – Μπριζ:   50€ 
 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN 

01/6  AΘΗΝΑ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Α3 620  08.05 – 10.25 

06/6  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΘΗΝΑ Α3 623  19.35 – 23.35 
  

 
ΑΝΑΧ. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ   ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2-ΚΛΙΝΟ                                 1-ΚΛΙΝΟ 
ΦΟΡΟΙ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

1/6 3* Πρωινό 765€ +190€ Περιλαμβάνονται 

*Οι τιμές είναι κατ’ άτομο 

*οι ώρες των πτήσεων είναι τοπικές 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΚΛΙΝΑ 


