
 

 
Γηάξθεηα: 8 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο: 23/04 

ΜΠΔΝΔΛΟΥΞ  

Ταμίδη ζαλ παξακύζη  
 

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Άκζηεξληακ – Οπηξέρηε – Φεξηόγθελκπνο – Βξπμέιιεο  
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο πηήζε γηα ην Άκζηεξληακ. Με ηελ άθημή καο 
ζηελ νιιαλδηθή πξσηεύνπζα αλαρσξνύκε γηα ηελ Οπηξέρηε, από ηηο πην γξαθηθέο πόιεηο 

ηεο Οιιαλδίαο. Ο Καζεδξηθόο ηεο Οπηξέρηεο, κε ύςνο 112,5κ. είλαη ν κεγαιύηεξνο ζηε 
ρώξα, όκσο ε πόιε θεκίδεηαη επίζεο θαη γηα ηα θαλάιηα ηεο, ηε κεζαησληθή ηεο παιηά πόιε 

θαη ην παξακπζέλην θάζηξν ηεο Νηε Χάαξ. Μεηά ηε βόιηα καο ζηελ Οπηξέρηε ζπλερίδνπκε 
γηα ηελ επόκελε επίζθεςή καο, απηή ηε θνξά ζην γξαθηθό Χεξηόγθελκπνο ή Νηελ Μπνο, 
όπσο επίζεο είλαη γλσζηή ε πόιε. σζηό ππαίζξην κνπζείν αξρηηεθηνληθήο, ην Νηελ Μπνο 

γνεηεύεη κε ηηο όκνξθεο εθθιεζηέο θαη ηηο πνιύρξσκεο πξνζόςεηο ησλ ζπηηηώλ ηνπ, θεξδίδεη 
όκσο ηνλ επηζθέπηε θαη κε ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ: όρη ηπραία άιισζηε, ην Νηελ Μπνο 

αλαδείρζεθε σο «ε πην θηιόμελε πόιε ηεο Οιιαλδίαο» γηα 4 ζπλερείο ρξνληέο. ηε ζπλέρεηα 
ε δηαδξνκή καο καο θέξλεη ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο, ηηο Βξπμέιιεο, ζην Βέιγην, 
όπνπ θαη ζα κεηαβνύκε ζην μελνδνρείν καο. Σαθηνπνίεζε θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
2ε εκέξα: Βξπμέιιεο – Λνπμεκβνύξγν – Κνηιάδα πνηακνύ Οπξζ – Βξπμέιιεο 

Μεηά ην πξστλό καο αλαρσξνύκε γηα ην Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ θαη θηάλνπκε 
ζηελ νκώλπκε πξσηεύνπζά ηνπ, ηελ Πόιε ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ, πνπ θαηά έλα κεγάιν 
κέξνο είλαη θηηζκέλε κέζα ζε κηα ραξάδξα. Ξεθηλάκε ηελ πεξηήγεζή καο όπνπ ζα δνύκε ην 

παιάηη ηνπ Μεγάινπ Γνύθα, ηνλ θαζεδξηθό λαό ηεο Παλαγίαο, ηελ εληππσζηαθή θόθθηλε 
γέθπξα θαη ηα ηείρε ηεο πόιεο ησλ ηξαπεδώλ. ηάζε ζην κεζαησληθό θάζηξν ηεο πεξηνρήο, 

κε ζθεληθό πνπ ζπκίδεη ηαηλία επνρήο θαη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα λα ραξνύκε όπσο πξέπεη ηελ 
πξσηεύνπζα ηνπ Μεγάινπ Γνπθάηνπ. Καηόπηλ ζπλερίδνπκε γηα ην Durbuy έλα από ηα 
γξαθηθά κεζαησληθά ρσξηά ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Οπξζ (Ourthe). Δίλαη κηα κνλαδηθή 

επθαηξία λα αλαθαιύςεηε καδί κε ην Versus ηα θαιά θξπκκέλα κπζηηθά ηεο θνηιάδαο ηνπ 
πνηακνύ Οπξζ, κία από ηηο πην γξαθηθέο επαξρίεο ηνπ Βειγίνπ. Ο πνηακόο Οπξζ, 

παξαπόηακνο ηνπ Μεύζε, δηαζρίδεη ηηο βειγηθέο Αξδέλλεο θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηα 
πεληαθάζαξα λεξά ηνπ θαη ην θαηαπξάζηλν θπζηθό ηνπίν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαζόιε ηε 



δηαδξνκή ηνπ. πλερίδνπκε πξνο Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο ζηηο Βξπμέιιεο. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε εκέξα: Βξπμέιιεο – Ξελάγεζε πόιεο – Μπξύδ  

Μεηά ην πξσηλό καο μεθηλάκε ηελ πεξηήγεζή καο ζηηο Βξπμέιιεο (Ville de Bruxelles/Stad 
Brussel). ηα πεξίρσξα ηεο πόιεο ζα ζαπκάζνπκε ην Αηόκηνπκ, ηε Mini Europe κε ηα 
θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο Δπξώπεο ζε κηληαηνύξα ζε θιίκαθα 1/12, ηα βαζηιηθά παιάηηα ηνπ 

Laken θαη ηνλ νκώλπκν βαζηιηθό λαό, ηνλ γηαπσλέδηθν πύξγν, ηελ θηλέδηθε παγόδα. ηε 
ζπλέρεηα ζα δνύκε ηελ θεληξηθή πιαηεία Grand Place, κία από ηηο εληππσζηαθόηεξεο 

πιαηείεο ηεο Δπξώπεο, ην παζίγλσζην αγαικαηάθη Manneken Pis, ην νπνίν απεηθνλίδεη έλα 
κηθξό παηδάθη πνπ νπξεί θαη ιέγεηαη όηη πξόθεηηαη γηα ηνλ γην ελόο δνύθα πνπ νπξεί πάλσ 
από ηα ζηξαηεύκαηα ησλ ερζξώλ πξηλ από κηα κάρε. Θα δνύκε επίζεο ηελ πιαηεία Grand 

Sablon κε ηνλ νκώλπκν γνηζηθνύ ξπζκνύ λαό ηεο Παλαγίαο, ην Δζληθό Ωδείν, ην Γηθαζηηθό 
Μέγαξν, ην Μνπζείν Καιώλ Σερλώλ, ηε Βαζηιηθή πιαηεία κε ηα Αλάθηνξα, ην 

Δπξσθνηλνβνύιην θαη ηελ Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ. ηε ζπλέρεηα αθήλνπκε πίζσ καο ηε 
βειγηθή πξσηεύνπζα θαη θαηεπζπλόκαζηε πξνο ηε κεζαησληθή Μπξπδ πνπ ζα καο 
θηινμελήζεη γηα ηηο επόκελεο εκέξεο. Άθημε θαη μελάγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ζα δνύκε ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο, όπσο ην πάξθν  κε ηε Λίκλε ηεο 
Αγάπεο, ην λνζνθνκείν ηνπ Αγίνπ Ισάλλε πνπ είλαη ην παιαηόηεξν ζηελ Δπξώπε, ηνλ λαό 

ηεο Παλαγίαο, ην λαό ηνπ Ιεξνύ αίκαηνο, ην κέγαξν ησλ αξρόλησλ, ηε γέθπξα ηνπ Αγίνπ 
Βνληθάηηνπ, ηνπο θήπνπο ηνπ Arends, ην θνιέγην ηεο Δπξώπεο, ην πξώην ρξεκαηηζηήξην ηνπ 

θόζκνπ θαη ην ηζηνξηθό θέληξν, έλα κνλαδηθό ζηνιίδη ηεο πόιεο. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε 
ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε ζηελ Μπξπδ. 
 

4ε εκέξα: Μπξπδ – Γάλδε – Μπξύδ  
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε νδηθώο γηα ηελ πόιε ηεο Γάλδεο (Gent-Gand) όπνπ ζα δνύκε ην 

Γηνηθεηήξην, ζα επηζθεθζνύκε ηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Saint Bavo, κε έξγα ηνπ Ρνύκπελο, 
ηνπ Ιεξώλπκνπ Μπνο θαη ην ππέξνρν ηξίπηπρν πνπ απνδίδεηαη ζηνπο αδεξθνύο Βαλ Άηθ. Θα 
δνύκε, επίζεο, ην θάζηξν ησλ ηππνηώλ θαη ζα γλσξίζνπκε ηελ πόιε, πνπ θαηά ηνλ 

Μεζαίσλα ππήξμε έλα ζπνπδαίν εκπνξηθό ζηαπξνδξόκη ηεο Δπξώπεο. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν καο ζηε Μπξπδ θαη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα πεξηζζόηεξεο βόιηεο κε ηνλ αξρεγό 

καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
  
5ε εκέξα: Μπξπδ – Ακβέξζα – Φάγε  

Αλαρώξεζε από ηελ Μπξπδ κε ηειηθό πξννξηζκό ηελ πόιε ηεο Χάγεο, ζηελ Οιιαλδία. 
Καζνδόλ ζα θάλνπκε κηα ζύληνκε ζηάζε ζην παγθνζκίνπ θήκεο ιηκάλη 

ηεο Ακβέξζαο (Antwerpen-Anvers) θαη ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο κε ηα εληππσζηαθά 
θηίξηα ησλ λαπηηιηαθώλ εηαηξηώλ ηνπ Μεζαίσλα. Καηόπηλ ζπλερίδνπκε γηα ηε Χάγε, έδξα ηεο 
νιιαλδηθήο θπβέξλεζεο θαη πνιιώλ ζεζκώλ ηεο ρώξαο. Άθημε θαη πξώηε γλσξηκία κε ηελ 

πόιε. Καηόπηλ ζα κεηαβνύκε ζην μελνδνρείν καο γηα ηαθηνπνίεζε θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

6ε εκέξα: Φάγε – Νηέιθ – Ρόηεξληακ – Φάγε  
Μεηά ην πξσηλό, αλαρσξνύκε γηα ην γεηηνληθό, γξαθηθό Νηειθη, κε ηα παλέκνξθα ηζηνξηθά 
θηίξηα θαη ηα γξαθηθά ζνθάθηα, γελέηεηξα ηνπ δηάζεκνπ Οιιαλδνύ δσγξάθνπ Γηνράλεο 

Βεξκέεξ. Πξηλ επηζηξέςνπκε ζηε Χάγε, ζα πεξάζνπκε θαη από ην Ρόηεξληακ, ην κεγαιύηεξν 
ιηκάλη ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο Δπξώπεο θαη έλα από ηα πην ζπνπδαία εκπνξηθά ζηαπξνδξόκηα 

ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Σν Ρόηεξληακ δηαθξίλεηαη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηε κνληέξλα 
αξρηηεθηνληθή ηνπ: κεηά ηνλ Β’ ΠΠ ε πόιε αλαθαηαζθεπάζηεθε ζρεδόλ πιήξσο, θαζώο είρε 
θαηαζηξαθεί ζρεδόλ νινθιεξσηηθά από βνκβαξδηζκνύο. Μεηά θαη ηε βόιηα καο ζην 

Ρόηεξληακ, επηζηξέθνπκε ζηε Χάγε. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 

https://www.versustravel.eu/#accordion-3
https://www.versustravel.eu/#accordion-3
https://www.versustravel.eu/#accordion-4
https://www.versustravel.eu/#accordion-4
https://www.versustravel.eu/#accordion-7


7ε εκέξα: Φάγε – Ξελάγεζε – Πάξθν Κέηθελθνθ – Φάγε  
Σε Χάγε ηελ έρνπκε ηαπηίζεη κε ηελ έδξα ηνπ Γηεζλνύο Γηθαζηεξίνπ αιιά θαη σο ηελ 

«ζεζκηθή» πξσηεύνπζα ηεο Οιιαλδίαο, θαζώο ην Κνηλνβνύιην, ε έδξα ηεο θπβεξλήζεσο θαη 
πνιινί αθόκε πνιηηεηαθνί ζεζκνί πξώηεο γξακκήο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πόιε. 

Πξάγκαηη, ε Χάγε είλαη ε δηνηθεηηθή αξηεξία ηεο ρώξαο, έρεη όκσο πνιιέο άιιεο αθνξκέο 
γηα λα ηελ επηζθεθζνύκε: είλαη κηα πνιππνιηηηζκηθή κεηξόπνιε, κε λεαληθό αέξα, πνιύ 
ελδηαθέξνληαη κνπζεία θαζώο θαη ηελ παιαηόηεξε ζρνιή θαιώλ ηερλώλ ηεο Δπξώπεο, ηε 

Βαζηιηθή Αθαδεκία Σέρλεο. ηε βόιηα καο ζηε Χάγε ινηπόλ ζα δνύκε πνιιά θαη 
ελδηαθέξνληα πνπ ζα θξαηήζνπλ ακείσηε ηελ πξνζνρή καο. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε 

ην Πάξθν κε ηηο Τνπιίπεο (Κeukenhof), έλα κνλαδηθό πάξθν πνπ παξακέλεη αλνηρηό 
κόλνλ γηα 2 κήλεο ην ρξόλν ηελ άλνημε. Θα ζαπκάζνπκε ζηνλ όκνξθν θήπν ηα πνιύρξσκα 
ινπινύδηα ζε κνλαδηθά ζρήκαηα, πνπ καδί κε ηηο εθαηνκκύξηα ηνπιίπεο, ζε κηα ηεξάζηηα 

έθηαζε ζπλζέηνπλ κηα αλεπαλάιεπηε παλδαηζία ρξσκάησλ ζ’ έλα κνλαδηθό θπζηθό 
πεξηβάιινλ πιαηζησκέλν από γξαθηθέο ιίκλεο (ε είζνδνο πεξηιακβάλεηαη). Η εκέξα καο 

νινθιεξώλεηαη κε ηελ επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
8ε εκέξα: Φάγε – Άκζηεξληακ – Ξελάγεζε πόιεο – Αζήλα  

ήκεξα ην πξσί αθήλνπκε πίζσ καο ηε Χάγε θαη αλαρσξνύκε γηα ην Άκζηεξληακ όπνπ καο 
πεξηκέλεη μελάγεζε ζε κηα από ηηο πην θνζκνπνιίηηθεο επξσπατθέο κεηξνπόιεηο. Θα 

πεξηεγεζνύκε ινηπόλ ζηα ελδηαθέξνληα αμηνζέαηα απνιακβάλνληαο ηελ εθπιεθηηθή ζέα. Η 
δηαδξνκή καο κεηαθέξεη ζηελ ππέξνρε θαη γεκάηε πξάζηλν δώλε ηνπ Άκζηεξληακ θαηά 

κήθνο ηνπ πνηακνύ Άκζηει κε ηηο όκνξθεο παξάθηηεο θαηνηθίεο. Θα ζαπκάζνπκε ηνλ 
παξαδνζηαθό «Μύιν ηνπ Ρέκπξαλη» ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ θαη κεηαμύ άιισλ ην 
εληππσζηαθό «ηάδην Αξέλα», έδξα ηνπ ηζηνξηθνύ Άγηαμ. Η βόιηα πιάη ζηα θαλάιηα 

απνιακβάλνληαο ηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή θαη ηα ρξώκαηα ηνπ Άκζηεξληακ είλαη κία 
αιεζηλή εκπεηξία. Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηήγεζήο καο, κεηαβαίλνπκε ζην αεξνδξόκην γηα ηελ 

πηήζε επηζηξνθήο καο. 
 
Tηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

 
Πεξηιακβάλνληαη:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα – Άκζηεξληακ – Αζήλα κε KLM 
 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζηε Χάγε, 2 ζηελ Μπξπδ θαη 2 ζηηο Βξπμέιιεο ζε μελνδνρεία 4*. 
 Σνπηθνί θόξνη ζηα μελνδνρεία. 

 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά. 
 Δίζνδνο ζην πάξθν Κεύθελθνθ ζηελ Οιιαλδία. 

 Μεηαθηλήζεηο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο, όπσο απηέο αλαγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην πξόγξακκα 

 Έκπεηξνο Έιιελαο ζπλνδόο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Οη θόξνη ησλ πόιεσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ 

  
Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

 Φόξνη, επηβάξπλζε θαπζίκσλ & επηπιένλ παθέην αζθάιεηαο: € 280 

 Δίζνδνη ζηνπο επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο 
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά 

 

Αλαρ. Ηκέξεο 2θιηλν 1θιηλν Παηδί έωο 11 εηώλ  

23/04 8 € 899 € 1379 € 899 



 

 

 

 

 

  

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::  
 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα 

 
 

Πηήζεηο κε KLM   

Γηαδξνκή Αλαρώξεζε  Άθημε  

Αζήλα – Άκζηεξληακ  KL 1572 06.00 08.30 

Άκζηεξληακ  – Αζήλα KL 1581 22.55 01.10 


