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BENELUX - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - CANAL BOAT TOUR
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ> στις 12.30 το μεσημέρι, έλεγχος
και απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο Schiphol στο Άμστερνταμ. Φτάνουμε στις
16.20 και αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας το XO BLUE TOWER 4* το οποίο
βρίσκεται μόλις 15λ από το κέντρο της πόλης. Τακτοποίηση στα δωμάτια και θα
κάνουμε μια απογευματινή βόλτα για μια πρώτη γνωριμία με την φημισμένη πόλη.
Ελπίζουμε πως ο καιρός θα είναι ιδανικός για μια ωραία προαιρετική περιήγηση
με τα μικρά σκάφη (canal boat tour) στα ρομαντικά κανάλια της πόλης. Εστιατόρια
με τοπική κουζίνα και μπαρ είναι στη διάθεσή σας.
2η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - COSTER DIAMONDS
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μια ημέρα
αφιερωμένη στην φημισμένη πρωτεύουσα. Μια ξεχωριστή πόλη, τόσο διαχρονικά
ρομαντική όσο και σύγχρονη. H πόλη συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου
υπαίθριου μουσείου, που η πληθώρα των καναλιών, με την πολυπολιτισμικότητα
των κατοίκων της, την καθιστούν μια από τις γνωστότερες, μητροπόλεις της
Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης, το οποίο οριοθετείται από τρία
κύρια ημικυκλικά κανάλια (και αμέτρητα άλλα περιμετρικά), που ενώνονται μεταξύ
τους με περισσότερες από 1000! μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες, για να δούμε
μεταξύ άλλων το επιβλητικό ‘Rijksmuseum’, την πανύψηλη ‘Δυτική Εκκλησία’, το
μοναδικό ‘Παλάτι του Βασιλιά’ στην κεντρική πλατεία Dam, τον ‘πλωτό’ Κεντρικό
Σταθμό, μαζί με πολλά ακόμη στοιχεία μιας πόλης που ‘επιπλέει’ στη θάλασσα.
Θα διασχίσουμε στο ιστορικό κέντρο την Waterlooplein, την πλατεία Ρέμπραντ,
το παζάρι των λουλουδιών, την Rokin και την κεντρική πλατεία Dam. Στην Πλατεία
των Μουσείων θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον
οίκο COSTER DIAMONDS, όπου θα γνωρίσουμε τη διαδικασία επεξεργασίας των
διαμαντιών, από το αρχικό έως το τελικό στάδιο, ενώ στη συνέχεια μπορούμε
να δούμε ιστορικά ‘κομμάτια’ και πληθώρα διαμαντιών μέσα από την τεράστια
συλλογή κοσμημάτων του οίκου. Εδω πλέον μπορείτε να αποφασίσετε εσείς ποια
θα είναι η επόμενη επίσκεψή σας. Τα φημισμένα μουσεία Van Gogh, Rijks (Εθνική
Πινακοθήκη) και Stedelijk Museum (Σύγχρονης Τέχνης) βρίσκονται ακριβώς
απέναντι! Περάστε το υπόλοιπο της ημέρας στην πόλη όπως εσείς επιθυμείτε με
την καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε
στο ξενοδοχείο γιατί και η επόμενη ημέρα αναμένεται συναρπαστική.
3η ημέρα: ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ- ΑΜΒΕΡΣΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε, για την κοσμοπολιτική Χάγη. Έδρα
των Διεθνών Οργανισμών και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο
‘Παλάτι της Ειρήνης’, Διεθνές Δικαστήριο και τα μοναδικής αξίας κτίρια που
στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο κομψή ολλανδική
πόλη. Επόμενος σταθμός η μεσαιωνική Ντελφτ, πρώτη πρωτεύουσα του
Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο της
και μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Στη διαδρομή μας για τις Βρυξελλες θα
ανακαλύψουμε την Αμβέρσα, το λιμάνι του Βελγίου στην Βόρεια Θάλασσα, ένα
από τα σημαντικότερα της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από το
σιδηροδρομικό σταθμό, που αναφέρεται ως ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του
19ου αιώνα. Θα δούμε το σπίτι του μεγάλου φλαμανδου ζωγράφου του 16 αιώνα
Pierre-Paul Rubens, το Boerentoren (παλαιότερο ουρανοξύστη της Ευρώπης), τον
καθεδρικό ναό και το δημαρχείο στο κέντρο της μεσαιωνικής γειτονιάς. Η βόλτα
μας θα ολοκληρωθεί στις όχθες του ποταμού Scheldt. Συνεχίζουμε για τον τελικό
μας προορισμό για σήμερα τις Βρυξέλλες. Θα ξεκινήσουμε με μια πανοραμική
ξενάγηση στην πρωτεύουσα του Βελγιου όπου θα δούμε το Atomium, τα Βασιλικά
Παλάτια του Λακεν με τον ομώνυμο Βασιλικό Ναό, τον Γιαπωνέζικο Πύργο με την
Κινέζικη Παγόδα, την Πλατεία Grand Sablon με τον ομώνυμο Ναό της Παναγίας
Γοτθικού ρυθμού, το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών
Τεχνών, την Βασιλική πλατεία με τα Βασιλικά Ανάκτορα, την ‘Ευρωπαϊκή Γειτονιά’,
την Αψίδα του Θριάμβου και θα καταλήξουμε στην Grand Place, μια από τις πιο
όμορφες πλατείες της Ευρώπης με το Δημαρχείο και τα σπίτια των συντεχνιών.
Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας, το Mercure Hotel Brussels Centre Midi ένα
πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.

ΗΜΕΡΕΣ
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- Απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
- Αναχώρηση για Άμστερνταμ και επιστροφή από Βρυξέλλες
χωρίς περιττά χλμ
- Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία XO BLUE TOWERS
4* και MERCURE CENTRE MIDI 4*
- Πλήρες πρόγραμμα χωρίς καμία προαιρετική εκδρομή
- Έλληνας συνοδός
4η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΛΩΝΙΑ - ΝΤΙΝΑΝΤ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μικρότερα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την διαδρομή θα διασχίσουμε
τον Βελγικό νότο, μέσα από την κεντρική πεδιάδα με τις
καταπράσινες εκτάσεις, τα γραφικά χωριουδάκια και τα
μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή μας στην Βαλωνια θα
οδηγήσει σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις, την Ντινάντ, όπου
θα έχουμε χρόνο για καφέ και περίπατο στον ποταμό Λέσσε.
Συνεχίζοντας την πορεία μας προς το Λουξεμβούργο, θα μας
συνεπάρει η εναλλαγή φυσικών τοπίων του νοτιοανατολικού
Βελγίου. Φθάνοντας, θα αντικρίσουμε την πόλη που κατά ένα
μεγάλο μέρος είναι χτισμένη μέσα σε χαράδρα και σήμερα
αποτελεί ένα από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, φιλοξενώντας
πληθώρα Ευρωπαϊκών οργανισμών και τραπεζικών ιδρυμάτων.
Μεταξύ άλλων θα δούμε, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς,
την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα με την απροκάλυπτη θέα,
το θαυμαστό κτίριο της Φιλαρμονικής και την κεντρική πλατεία
‘των όπλων’ - Place d’Armes. Επιστροφή το απόγευμα στις
Βρυξέλλες
5η ημέρα: ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ
Αν νομίζετε πως δεν υπάρχουν άλλα όμορφα μέρη σε αυτές
τις περιοχές, περιμένετε το τέλος της σημερινής ημέρας. Μετά
το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για για τη Γάνδη.
Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλεως, όπου θα δούμε
το δημαρχείο, το Διοικητήριο, το ναό του Αγ. Νικόλα, τον
καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη και θα γνωρίσουμε την
πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό
λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για τη διάσημη Μπρυζ,
μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης.
Μια πόλη, όπου ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στον
Μεσαίωνα! Μεταξύ άλλων, το πάρκο με τη ‘Λίμνη της Αγάπης’,
το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, ο
Ναός της Παναγίας, η πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου
Βονιφάτιου, το διοικητήριο, και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό
στολίδι μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή το απόγευμα
στις Βρυξέλλες
6η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τελευταία μας ημέρα σήμερα, οπότε ο χρόνος είναι στη διάθεσή
σας για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Ο συνοδός μας
είναι εκεί για να σας παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία.
Ανακαλύψτε το Μουσείο μουσικών οργάνων (κορυφαίο του
είδους στον κόσμο), το μουσείο Καλών Τεχνών η το μουσείο
των κόμικς. Απολαύστε μια τελευταία βόλτα στο κέντρο της
Βελγικής πρωτεύουσας και μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τις
διάσημες βελγικές σοκολάτες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του
Σαρλερουά για την πτήση της επιστροφής

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

Προσοχή στην πολιτική αποσκευών των αεροπορικών εταιριών.
Δείτε τον πίνακα στη σελίδα 2

BENELUX-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 15
Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

TRANSAVIA
ΘΕΣ - AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 14.15-16.20

Άμστερνταμ:
ΧΟ ΒLUE TOWERS 4*
15/4

545

450

830

Βρυξέλλες:
MERCURE CENTRE MIDI 4*

RYANAIR
BΡΥΞΕΛΛΕΣ (Σαρλερουά)-ΘΕΣ
16.10-19.55
Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο
40X20X25cm/άτομο
& 1 αποσκευή 15κ/2 άτομα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Ταξίδια + Tαξίδια με 1 διαδρομή αεροπορικώς και 1 οδικώς

Περιλαμβάνονται

- αεροπορικά εισιτήρια
- αποσκευές σύμφωνα με τον πίνακα πολιτικής αποσκευών όπως φαίνεται
παρακάτω
- προκράτηση θέσης σε όλες τις πτήσεις, για να είστε σε διπλανές θέσεις με τον
συνταξιδιώτη σας. Σε πολλές αεροπορικές εταιρίες αυτό έχει επιπλέον κόστος.
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο
πρόγραμμα του ταξιδιού
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων και φιλοδωρήματα
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποκλειστικό δωμάτιο

Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
του ιδίου φύλλου.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.
Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
αεροπορικών εταιριών.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο
24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

Πολιτική αποσκευών αεροπορικών εταιριών στα προγράμματά μας
Αεροπορική εταιρία

AEGEAN
AIRLINES

AIR SERBIA

TAROM

RYANAIR

EASY JET

TRANSAVIA

TURKISH

Προσωπικό
αντικείμενο
(Γυναικεία / ανδρική
τσάντα ή laptop)

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται
(40x20x25 cm)

Δεν
περιλαμβάνεται

Δεν
περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Χειραποσκευή

8 Kg
ανά άτομο

8 Kg
ανά άτομο
55x40x20

Διαστάσεις
35x30x20

Δεν
περιλαμβάνεται

Διαστάσεις
56x45x25

Διαστάσεις
55x40x25
έως 10 Kg

8 Kg
ανά άτομο

Αποσκευή

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

20Kg
ανά 2 άτομα*

15 Kg
ανά 2 άτομα

15 Kg
ανά 2 άτομα

20Kg
ανά άτομο

Κόστος χειραποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 15 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 25 ευρώ (Διαστάσεις
55x40x20 cm έως 10kg)
Κόστος επιπλέον αποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 25 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 40 ευρώ (έως 20kg)
*Δυνατότητα δυο 10κιλων χειραποσκευών (αντί για μια 20 κιλών), εφόσον η δήλωση γίνει με την κράτηση.

