
 
 
 

 
 

Γιάρκεια:  8 εκέξεο 
Ανατωρήζεις: 20/04 & 18/05  

 

ΧΩΡΔ ΒΑΛΣΙΚΗ  

 
Πρόγραμμα εκδρομής  

 
1η ημέρα: Αθήνα – Σαλίν  
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε, κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ, γηα ην Σαλίν, ηελ 

πξσηεύνπζα ηεο Δζζνλίαο. Από ηνλ 13ν αηώλα έσο ην 1918 (θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
λαδηζηηθήο θαηνρήο) ε πόιε νλνκαδόηαλ Ρέβαι, ζηελ Διιάδα ήηαλ γλσζηή σο Ρεβάιε. Σν 
Ρέβαι αλαθέξεηαη ζε πεγέο γηα πξώηε θνξά ην 1219, σζηόζν αλζξώπηλε νηθηζηηθή 

παξνπζία ζηελ πεξηνρή θαηαγξάθεηαη εδώ θαη 5.000 ρξόληα. Από ην Σαιίλ γεληθώο έρνπλ 
πεξάζεη πνιινί θαηαθηεηέο… Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο αξρηθώο δηεθδηθήζεθαλ από ηνπο 

Γαλνύο ην 1219. Σνπο επόκελνπο αηώλεο αθνινύζεζε κηα ζπλερήο ελαιιαγή ζηελ 
θπξηαξρία κεηαμύ θαλδηλαβώλ θαη Γεξκαλώλ. Πάλησο ιόγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο, ε 
πόιε εμειίρζεθε ηνλ Μεζαίσλα ζε ζεκαληηθό εκπνξηθό θόκβν, ηδηαίηεξα από ηνλ 14ν έσο 

ηνλ 16ν αηώλα, όηαλ θαη απέθηεζε αθόκε πεξηζζόηεξε ζεκαζία σο κέξνο ηεο Χαλζεαηηθήο 
Έλσζεο. Η έλσζε απηή ήηαλ κηα εκπνξηθή θαη ακπληηθή ζπλνκνζπνλδία ησλ εκπνξηθώλ 

ζπληερληώλ θαη ησλ πόιεσλ-αγνξώλ ηεο Βνξεηνδπηηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξώπεο νη νπνίεο 
δηαθηλνύζαλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα μπιεία, θεξί, θερξηκπάξη, ξεηίλεο, γνύλεο, ζίθαιε θαη 
ζηηάξη. ήκεξα ην Σαιίλ είλαη ζεκαληηθό πνιηηηθό, νηθνλνκηθό, πνιηηηζκηθό θαη εθπαηδεπηηθό 

θαη δηαζέηεη ηνλ πςειόηεξν αξηζκό start-ups αλά άηνκν ζηελ Δπξώπε! Δπίζεο ζην Σαιίλ 
εδξάδνληαη πνιιέο δηάζεκεο δηεζλείο εηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Skype. ην Σαιίλ 

εδξεύεη από ην 2011 θαη ε Eu-LISA, ππεξεζία ηεο ΔΔ γηα ηε Λεηηνπξγηθή Γηαρείξηζε 
πζηεκάησλ Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηώλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ζηνπο ηνκείο ηεο Διεπζεξίαο, 

Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζύλεο. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο.   
 
2η ημέρα: Σαλίν – Ξενάγηζη πόλης & πρώην θερινό ανάκηορο ηοσ Μεγάλοσ 

Πέηροσ 
ήκεξα ε εκέξα είλαη αθηεξσκέλε ζην αηληγκαηηθό αιιά θαη παλέκνξθν Σαιίλ. Καη’ αξράο 

πξέπεη λα πνύκε πσο ε κεζαησληθή Παιηά Πόιε ηνπ, είλαη κία από ηηο θαιύηεξα 
δηαηεξεκέλεο ζε όιν ηνλ θόζκν θαη γη’ απηό έρεη ραξαθηεξηζηεί κλεκείν παγθόζκηαο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Σν θέληξν ηνπ Σαιίλ πεξηιακβάλεη ην θάζηξν ηεο 

Σόκπεα, πνπ ρηίζηεθε από ηνπο Γαλνύο ηνλ Μεζαίσλα θαη… ζηέθεηαη αθόκα. Δληόο ησλ 
ηεηρώλ βξίζθεηαη θαη ν Ρσζηθόο Οξζόδνμνο Καζεδξηθόο Ναόο ηνπ Αιεμάλδξνπ Νηέθζθη, από 

ηα ρξόληα ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο, θαζώο θαη ε Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. ην 
θάζηξν Σόκπεα βξίζθεηαη επίζεο ην παιηό εζζνληθό παιάηη, όπνπ ηώξα ζηεγάδεηαη ε Βνπιή. 
Σν Σαιίλ είλαη γλσζηό θαη γηα ηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Όιαθ, ε νπνία είλαη ε παιαηόηεξε 

ηεο πόιεο. Χηίζηεθε ηνλ 12ν αηώλα από ηελ ληόπηα ζθαλδηλαβηθή θνηλόηεηα θαη αλάκεζα 



 
ζηνλ 14ν θαη ηνλ 15ν ππήξμε ην ςειόηεξν θηίξην ζηνλ θόζκν! Η μελάγεζή καο ινηπόλ 

ζήκεξα ζα αξρίζεη από ηνλ λόθο Σόμπεα, πνπ πςώλεηαη ζην θέληξν ηνπ Σαιίλ, θηάλεη ηα 
20-30 κέηξα ύςνο θαη απνηειεί ηκήκα ηεο Παιηάο Πόιεο. Ο ιόθνο πεξηθιείεηαη από ην 

θάζηξν θαη ήηαλ ηζηνξηθά ην δηνηθεηηθό θαη ζξεζθεπηηθό θέληξν ηνπ Σαιίλ αιιά θαη ηόπνο 
θαηνηθίαο ησλ βαζηιέσλ. Δθεί ζα δνύκε ην παιηό δαλέδηθν θάζηξν κε ηνλ ςειόηεξν πύξγν 
ηεο πόιεο, ην εληππσζηαθό κπαξόθ πξώελ παιάηη πνπ ζηεγάδεη ηε Βνπιή θαη ηηο έμνρα 

δηαηεξεκέλεο εθθιεζίεο ηνπ 13νπ αηώλα. Από ηνλ ιόθν ζα απνιαύζνπκε θαη ηε κνλαδηθή 
ζέα ζηελ παιηά θαη ηε ζύγρξνλε πόιε, ην ηζηνξηθό ιηκάλη θαη ηελ παλέκνξθε παξαιία ηνπ 

Σαιίλ. Σέινο ζηελ πιαηεία ηεο αγνξάο ζα δνύκε ην επηβιεηηθό κεζαησληθό δεκαξρείν αιιά 
θαη ην… παιαηόηεξν θαξκαθείν ηεο Δπξώπεο. ηε ζπλέρεηα, ζα πεξπαηήζνπκε ζην 
καγεπηηθό πάρκο Κανηριόργκ ζηελ πεξηνρή Κεθζιίλ, πνπ είλαη ε πην εύπνξε νιόθιεξεο 

ηεο Δζζνλίαο. Σν πάξθν καδί κε ην παιάηη πνπ δεζπόδεη ζην θέληξν ηνπ ρηίζηεθε επί 
ξσζηθήο απηνθξαηνξίαο, θαη’ αλάζεζε ηνπ Μεγάινπ Πέηξνπ, πξνο ηηκήλ ηεο ηζαξίλαο 

Αηθαηεξίλεο ηεο Ρσζίαο. ήκεξα ην αλάθηνξν είλαη έλα ζαπκάζην κνπζείν επξσπατθήο 
δσγξαθηθήο θαη θπζηθά ζα ην επηζθεθηνύκε (ε είζνδνο πεξηιακβάλεηαη). Γίπια ζην 
αλάθηνξν ηεο Αηθαηεξίλεο ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Μεγάινπ Πέηξνπ βξίζθεηαη θαη ην Πξνεδξηθό 

Μέγαξν ηεο Δζζνλίαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη ζαλ πξνεδξηθή θαηνηθία. Σειεπηαίνο ζηαζκόο 
καο γηα ζήκεξα είλαη ην αξηζηνθξαηηθό προάζηιο Πιρίηα, ζηελ παξαιία ηνπ Σαιίλ, πνπ 

ηνπο ζεξηλνύο κήλεο είλαη ην πην δεκνθηιέο ζεκείν ζηελ πόιε. Φαληαζηείηε θάηη ζαλ 
παξαιηαθή Κεθηζηά, γεκάηε εληππσζηαθέο επαύιεηο κε θήπνπο θαη επκάξεηα. Δθεί ζα δνύκε 

θαη ην κεζαησληθό κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Βηξγηλίαο, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη ηνλ 15ν αηώλα, 
ήηαλ κηθηό θαη ζεσξνύληαλ έλα από ηα κεγαιύηεξα ζηε Βόξεηα Δπξώπε. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

3η ημέρα: Σαλίν – Σάρηοσ – ίγκοσλνηα – Κάζηρο Ιπποηών Σοσραϊνηα – Ρίγα  
(Οι είζοδοι ζηην αναζηηλωμένη εκκληζία ηοσ Αγίοσ Ιωάννη ζηο Σάρηοσ και 

ζηο κάζηρο Σοσράινηα περιλαμβάνονηαι) 
ήκεξα ζα αθήζνπκε πίζσ καο ην Σαιίλ θαη ζα θαηεπζπλζνύκε νδηθώο λόηηα κε ηειηθό 
πξννξηζκό ηε Ρίγα, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Λεηνλίαο. Πξνηνύ πεξάζνπκε ηα ζύλνξα όκσο ζα 

θάλνπκε κία πξώηε ζηάζε ζηελ αξραηόηεξε πόιε ησλ Βαιηηθώλ Χσξώλ, ην Σάρηοσ, 
δεύηεξε κεγαιύηεξε ηεο Δζζνλίαο πνπ ιεηηνπξγεί σο πλεπκαηηθό θαη πνιηηηζηηθό θέληξν 

ηεο ρώξαο, δεδνκέλνπ όηη είλαη ε έδξα ηνπ παιαηόηεξνπ παλεπηζηήκηνπ νιόθιεξεο ηεο 
Βόξεηαο Δπξώπεο ην νπνίν ηδξύζεθε ην 1632. Η πόιε Σάξηνπ είλαη παλέκνξθε, κε 
κεζαησληθή θπξίσο αξρηηεθηνληθή θαη ηε δηαζρίδεη ν πνηακόο Δκάγηνγθη. Λεηηνπξγεί θαη σο 

κεγάιν επηρεηξεκαηηθό θέληξν θαη θηινμελεί πνιιέο δηεζλείο εηαηξείεο πςειήο ηερλνινγίαο 
(ιόγσ ηνπ παλεπηζηεκίνπ), βιέπνπκε δηάζπαξηα εηαηξηθά high tech θηίξηα αιιά θαη πνιιά 

δείγκαηα ηεο ζνβηεηηθήο αξρηηεθηνληθήο, ηα νπνία όκσο ελαξκνλίδνληαη άςνγα κε ηνλ 
κεζαησληθό ραξαθηήξα ηεο πόιεο. ηελ μελάγεζή καο ζα δνύκε ην Πανεπιζηήμιο ηοσ 
Σάρηοσ θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζην παιαηόηεξν ηκήκα ηεο πόιεο. Δθεί ζα επηζθεθζνύκε ηνλ 

αλαζηεισκέλν γνηζηθό λαό ηνπ Αγίνπ Ισάλλε κε ηα 200 αγαικαηίδηα από ηεξαθόηα (ε 
είζνδνο πεξηιακβάλεηαη). ηε ζπλέρεηα, ζα πάκε ζηνλ ιόθν Σόκε, έλα ξνκαληηθό πάξθν κε 

κηθξέο γέθπξεο ηνπ Αγγέινπ θαη ηνπ Γηαβόινπ όπνπ δνύκε ηα εξείπηα ηνπ γνηζηθνύ 
θαζεδξηθνύ λανύ ησλ Πέηξνπ θαη Παύινπ, ηνπ 13νπ αηώλα. Ο λαόο είλαη ν κεγαιύηεξνο 
ησλ Βαιηηθώλ Χσξώλ θαη πνιύ εληππσζηαθόο, θαηαζθεπαζκέλνο από θόθθηλα ηνύβια. ηε 

βόιηα καο ζα πάκε θαη ζηελ Πιαηεία ηνπ Γεκαξρείνπ, πνπ είλαη έλα θαινδηαηεξεκέλν 
δείγκα αξρηηεθηνληθήο ηνπ 19νπ αηώλα. Μεηά ην Σάξηνπ ζα πεξάζνπκε ζηε Λεηονία. Καζ’ 

νδόλ πξνο ηε Ρίγα ζα θάλνπκε ζηάζε ζε κηα από ηηο πην όκνξθεο πόιεηο ηεο ρώξαο, 
ηε ίγκοσλνηα ε νπνία βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή κε ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά, ζηελ 
θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Γθάνπγηα. Η ίγθνπιληα ζπρλά απνθαιείηαη Διβεηία ηεο Λεηνλίαο, 

ράξε ζηηο νκνηόηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ην ηνπίν κε ηα ηνπία ηεο Διβεηίαο. Η πόιε ιόγσ ηεο 
ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο δηέζεηε ηξία θάζηξα, ηα νπνία ρηίζηεθαλ όια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μεζαίσλα θαη βξίζθνληαη ζε θνληηλή απόζηαζε ην έλα από ην άιιν. εκαληηθό αμηνζέαην 
ηεο πεξηνρήο είλαη ην κάζηρο Σοσράινηα όπνπ θαη ζα μελαγεζνύκε (ε είζνδνο 
πεξηιακβάλεηαη). Σν όλνκά ηνπ ζα πεη «Κήπνο ηνπ Θενύ» θαη απηή ε νλνκαζία δελ είλαη 



 
ηπραία. Σν θάζηξν θαηαζθεπάζηεθε ην 1214 σο θαηνηθία ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ ηεο Ρίγαο, ζηε 

ζέζε ελόο πξνγελέζηεξνπ μύιηλνπ. ηνπο αηώλεο πνπ αθνινύζεζαλ, θαηαθηήζεθε από 
Πνισλνύο, νπεδνύο θαη Ρώζνπο, θαη ην 1776 θαηαζηξάθεθε από ππξθαγηά θαη 

εξεκώζεθε. Μεηαπνιεκηθά όκσο μαλαρηίζηεθε επί ζνβηεηηθνύ θαζεζηώηνο θαη ζήκεξα είλαη 
ην πην δεκνθηιέο θάζηξν ηεο ρώξαο. Μεηά ηελ επίζθεςή καο ζην θάζηξν ζα ζπλερίζνπκε 
ην νδηθό ηαμίδη καο κέρξη ηε Ρίγα. Άθημε ην απόγεπκα θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. 

Γηαλπθηέξεπζε.  
 

4η ημέρα: Ρίγα – Ξενάγηζη πόλης – Μοσζείο με ασηοκίνηηα /ανηίκες – Γιούρμαλα 
- Ρίγα 
Η Παιηά Πόιε ηεο Ρίγα είλαη από ηηο θαιύηεξα δηαηεξεκέλεο ζηελ Δπξώπε! Απισκέλε ζε 

κηα πεδηάδα πνπ δηαζρίδεη ν πνηακόο Νηάνπγθαβα, αληαγσλίδεηαη ζε γξαθηθόηεηα ην Σαιίλ 
κε ηε δηθή ηεο εληππσζηαθή Αξ Ννπβό αξρηηεθηνληθή, ην ηζηνξηθό θέληξν Βέθξηγθα 

(κλεκείν UNESCO) θαη ηα κεγάια, παλέκνξθα θαη θαηαπξάζηλα πάξθα, θαηά κήθνο ηεο 
κεζαησληθήο ηάθξνπ, ζηα νπνία ε Ρίγα νθείιεη κεγάιν κέξνο ηεο θήκεο ηεο. Σε ράξε ηεο 
πόιεο ζπκπιεξώλεη ε ιακπεξή λπθηεξηλή δσή ηεο. ηε ζεκεξηλή καο μελάγεζε ζα 

πεξπαηήζνπκε ζηελ Παλιά Πόλη, ζα δνύκε ππέξνρα γνηζηθά κλεκεία, θηίξηα δηαθόξσλ 
αξρηηεθηνληθώλ ξπζκώλ, ηελ Πιαηεία ηνπ Γεκαξρείνπ θαζώο θαη ηελ πιαηεία ηνπ 

θαζεδξηθνύ λανύ. Θα θιείζνπκε κε κία βόιηα ζην λεόηεξν ηκήκα ηεο πόιεο, όπνπ ζα 
ζαπκάζνπκε ηα θαιύηεξα δείγκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο Αξ Ννπβό, έξγα ηνπ ζπνπδαίνπ 

κεραληθνύ αξρηηέθηνλα Μηραήι Ατδελζηάηλ (παηέξαο ηνπ παζίγλσζηνπ ζνβηεηηθνύ 
ζθελνζέηε εξγθέη Ατδελζηάηλ). Απηή ε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα μελάγεζή καο ζηε Ρίγα ζα 
θιείζεη κε ηελ επίζθεςε ζην Mοσζείο Ασηοκινήηων. Πξόθεηηαη γηα έλα ηεξάζηην θξαηηθό 

κνπζείν, ην κεγαιύηεξν αλάινγν ησλ Βαιηηθώλ Χσξώλ, ην νπνίν παξνπζηάδεη όιε ηελ 
ηζηνξία ησλ απηνθηλήησλ (πνιπηειώλ, ιατθώλ, ρξεζηηθώλ θαη δεκόζησλ) από ηελ αξρή ηνπ 

20νύ αηώλα. Μεηαμύ ησλ εθζεκάησλ ζα δνύκε ηα νρήκαηα πςίζηεο αζθαιείαο πνπ 
κεηέθεξαλ ηνπο ζνβηεηηθνύο εγέηεο αιιά θαη έλα εμαηξεηηθά ζπάλην αγσληζηηθό κνληέιν 
πνπ ζπκκεηείρε ην 1938 ζην Gran Prix Auto Union πνπ δηεμαγόηαλ από ην 1933 έσο ην 

1938 ζηε Γεξκαλία. Πξόθεηηαη πξαγκαηηθά γηα έλα κνπζείν ππεξζέακα, πνπ εληππσζηάδεη 
κηθξνύο θαη κεγάινπο, είηε είλαη θαλ ησλ απηνθηλήησλ είηε όρη. ηε ζπλέρεηα, ζα 

αλαρσξήζνπκε γηα ηε Γιούρμαλα, ην κεγαιύηεξν ζέξεηξν ηεο Βαιηηθήο. Η πόιε έρεη κία 
παξαιία κήθνπο 33 ρικ., κε ιεπθή άκκν, θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ Αξ Ννπβό 
αξρηηεθηνληθή ηεο, δείγκα ηεο νπνίαο είλαη ηα παλέκνξθα παξαιηαθά μύιηλα ζπίηηα, κε 

πινύζηα μπιόγιππηα ζηνηρεία, θαη ηα παξαζεξηζηηθά θέληξα. Σελ πεξίνδν πνπ ε Λεηνλία 
ήηαλ ηκήκα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε Γηνύξκαια ήηαλ έλα από ηα αγαπεκέλα ζέξεηξα 

δηαθνπώλ θαη ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο γηα ηνπο πςειά ηζηάκελνπο ππαιιήινπο ηνπ 
Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο, ηδηαίηεξα ηνπ Λενλίλη Μπξέδληεθ θαη ηνπ Νηθίηα Χξνπζηζόθ. 
Διεύζεξνο ρξόλνο γηα θαθέ, βόιηα ζηελ πόιε θαη ραιάξσζε ζηελ παξαιία. Γηαλπθηέξεπζε 

ζηε Ρίγα.  
 

5η ημέρα: Ρίγα – Ανάκηορα Ρούνηαλε – ιάοσλαϊ – Βίλνιοσς  
ήκεξα παίξλεη ζεηξά ε ηξίηε ρώξα ηεο Βαιηηθήο, ε Ληζνπαλία. Σν πξσί ινηπόλ ζα 
αθήζνπκε πίζσ καο ηε Ρίγα θαη ζα ζπλερίζνπκε ην νδηθό ηαμίδη καο λόηηα κε πξννξηζκό ηε 

ιηζνπαληθή πξσηεύνπζα, ην Βίιληνπο. Πξνηνύ πεξάζνπκε όκσο ηα ζύλνξα, ζα 
επηζθεθζνύκε ηα παλέκνξθα αλάθηνξα ηνπ Ρνύληαιε (ε είζνδνο πεξηιακβάλεηαη) ζηε 

Λεηνλία, ζε κία πξαγκαηηθά εηδπιιηαθή ηνπνζεζία κέζα ζε νλεηξηθνύο θήπνπο. Θα 
ζαπκάζνπκε ην πεξίηερλν θαη ππέξνρν εζσηεξηθό ησλ αλαθηόξσλ Ρνύληαιε, πνπ πιένλ 
ρξεζηκεύνπλ σο θξαηηθόο ηόπνο θηινμελίαο ησλ εμερόλησλ εγεηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε 

Λεηνλία. Δλ ζπλερεία ζα πεξάζνπκε ζηε Ληζνπαλία θαη ζα ζηακαηήζνπκε ζηνλ Λόθν ησλ 
ηαπξώλ. Πξόθεηηαη γηα έλαλ εληππσζηαθό ηόπν πξνζθπλήκαηνο, πνπ θαιύπηεηαη 

θπξηνιεθηηθά από πεξίπνπ 100.000 μύιηλνπο ζηαπξνύο θαη μύιηλα αγάικαηα, πνπ αθήλνπλ 
εθεί νη Ληζνπαλνί από ηνλ 19ν αηώλα ζαλ ηάκαηα, πξνο ηηκήλ ησλ λεθξώλ ηνπο από ηνπο 
αιιεπάιιεινπο πνιέκνπο πνπ κάζηηζαλ ηε ρώξα. Μεηά ηελ επίζθεςή καο ζηνλ ιόθν, ζα 



 
ζπλερίζνπκε ηελ νδηθή δηαδξνκή καο πξνο ηε γεηηνληθή, πνιύ όκνξθε, πόιε ηάνπιατ, ηελ 

ηέηαξηε κεγαιύηεξε ηεο Ληζνπαλίαο. Η πόιε ππήξμε κεγάιν εκπνξηθό θέληξν θαη 
θαηνηθνύληαλ από πνιινύο εβξαίνπο εκπόξνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ην λαδηζηηθό θαζεζηώο έθαςε ην 85% ηεο Παιηάο Πόιεο θαη εμνιόζξεπζε 
πεξηζζόηεξνπο από 1.000 Δβξαίνπο. Μεηαπνιεκηθά ε Παιηά Πόιε μαλαρηίζηεθε ζηα παιηά 
ζρέδηα επί ζνβηεηηθνύ θαζεζηώηνο θαη ηξνθνδνηήζεθε κε όιεο ηηο ζύγρξνλεο αλέζεηο, 

ξεύκα, ηξερνύκελν λεξό, λέν απνρεηεπηηθό δίθηπν. Δκείο ζήκεξα ζα δνύκε ην ηζηνξηθό 
θέληξν θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηνλ κεγάιν θεληξηθό πεδόδξνκν κε ηα εληππσζηαθά 

θαηαζηήκαηα θαη ηα όκνξθα θαθέ. Καηόπηλ ζα ζπλερίζνπκε ην ηαμίδη καο κέρξη ην Βίιληνπο. 
Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο.  
 

6η ημέρα: Βίλνιοσς – Σρακαϊ – Κάζηρο & Μοσζείο Βιηάοσηας - Βίλνιοσς 
ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηε γεηηνληθή πόιε Σρακάι, ηελ πξώηε πξσηεύνπζα 

ηεο Ληζνπαλίαο θαη αγαπεκέλν ηόπν αλαςπρήο γηα ληόπηνπο θαη επηζθέπηεο. Φζάλνληαο, ζα 
επηζθεθζνύκε ην ππνδεηγκαηηθά αλαζηεισκέλν, επί ζνβηεηηθνύ θαζεζηώηνο, 
κεζαησληθό κάζηρο ηοσ Γούκα Βιηάοσηας ηνπ 15νπ αηώλα πνπ είλαη θηηζκέλν πάλσ ζε 

ηξία λεζηά ηεο ιίκλεο Γθάιβε, θαζώο θαη ην Δζληθό Ιζηνξηθό Μνπζείν ηεο Ληζνπαλίαο πνπ 
ιεηηνπξγεί ζην θάζηξν (ε είζνδνο πεξηιακβάλεηαη). Ο Γνύθαο Βηηάνπηαο από ηνλ 19ν αηώλα 

ζεσξείηαη ν εζληθόο ήξσαο ηεο Ληζνπαλίαο. Σν θάζηξν ζεσξείηαη αξηζηνύξγεκα ηεο 
κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο. Δλ ζπλερεία ζα επηζηξέςνπκε ζην Βίλνιοσς γηα λα 

μελαγεζνύκε. Η Παιηά Πόιε ηνπ Βίιληνπο είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο ππάξρνπζεο 
κεζαησληθέο πόιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Δίλαη ην αξραηόηεξν ηκήκα ηεο ιηζνπαληθήο 
πξσηεύνπζαο θαη έρεη αλαπηπρζεί δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ, ιακβάλνληαο ηε κνξθή ηεο από 

ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο θαη από κηα ζπλερώο ελαιιαζζόκελε πνιηηηζηηθή επίδξαζε. Δίλαη 
ηόπνο ζηνλ νπνίν κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο επξσπατθέο αξρηηεθηνληθέο ηερλνηξνπίεο 

(γνηζηθή, αλαγελλεζηαθή, κπαξόθ, λενθιαζηθή) ζπλππάξρνπλ θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαη. 
Βαζηθή αξηεξία ηεο Παιηάο Πόιεο είλαη ν Γξόκνο Πίιηεο − θόκβνο ησλ θαθέ θαη ηεο 
εκπνξηθήο δσήο. Ο βαζηθόο δξόκνο ηνπ Βίιληνπο, ε ιεσθόξνο Γθεληηκίλαο, βξίζθεηαη ελ 

κέξεη ζηελ Παιηά Πόιε. Οη βαζηθέο πιαηείεο ηεο Παιηάο Πόιεο είλαη ε Πιαηεία Καζεδξηθνύ 
θαη ε Πιαηεία Γεκαξρείνπ. Έλα από ηα πιένλ πεξίηερλα αξρηηεθηνληθά ζπγθξνηήκαηα είλαη 

ην Παλεπηζηήκην ηνπ Βίιληνπο, ην νπνίν επηιέρζεθε σο εθπξόζσπνο ηεο Ληζνπαλίαο ζην 
Πάξθν Μίλη-Δπξώπε ζηηο Βξπμέιιεο. Η Παιηά Πόιε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κλεκείν ηεο 
UNESCO θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πην πξάζηλεο πξσηεύνπζεο ηεο Δπξώπεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο, ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηε κεζαησληθή εθθιεζία ησλ 
Απνζηόισλ Πέηξνπ θαη Παύινπ, ηε δηαθόζκεζε ηεο νπνίαο επηκειήζεθαλ πεξηζζόηεξνη από 

200 ηερλίηεο, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Βίιληνπο, πνπ ηδξύζεθε ην 1579 θαη είλαη έλα από ηα 
αξραηόηεξα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαζώο θαη ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Άλλαο, ην 
θόζκεκα ηεο ιηζνπαληθήο γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο. Θα πεξπαηήζνπκε επίζεο ζηηο Πιαηείεο 

ηνπ Καζεδξηθνύ Νανύ θαη ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζα δνύκε ηελ πύιε ηεο Απγήο. Η αξρηθή 
κεζαησληθή νρύξσζε ηνπ Βίιληνπο δηέζεηε 10 ηέηνηεο πύιεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνύζαλ θαη 

σο ηόπνη πξνζθπλήκαηνο θαη θαζεκηά ηνπο είρε από έλα παξεθθιήζη. Σνλ 18ν αηώλα 
ζθξαγίζηεθαλ όιεο εθηόο από ηελ Πύιε ηεο Απγήο. Σν παξεθθιήζη ηεο Πύιεο ηεο Απγήο 
θεκίδεηαη κάιηζηα γηα κία ζαπκαηνπξγή εηθόλα ηεο Παλαγίαο ηνπ Διένπο. Σν 1993 ν Πάπαο 

Ισάλλεο Παύινο ΙΙ επηζθέθηεθε ην παξεθθιήζη θαη είπε ην ξνδάξην. Σέινο ε μελάγεζή καο 
ζην Βίιληνπο ζα θιείζεη κε ηνλ πνιύ εληππσζηαθό νξζόδνμν λαό ηεο πόιεο.  

 
7η ημέρα: Βίλνιοσς – Κάοσνας – Ξενάγηζη πόλης & είζοδο ζηο Μοσζείο 
Σζιοσρλιόνις 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Κάοσνας, ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ληζνπαλίαο. 
Βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ δύν κεγαιύηεξσλ πνηακώλ ηεο ρώξαο, ηνπ Νέκνπλαο θαη ηνπ 

Νέξηο ζηε ιηκλνζάιαζζα Κάνπλαο. Η πόιε ρηίζηεθε πάλσ ζε παιηόηεξν θξνύξην ηνλ 
πξώηκν Μεζαίσλα θαη ελ ζπλερεία ζε όιε ηελ ηζηνξία ηεο θαηαθηήζεθε από πνιιέο 
απηνθξαηνξίεο, κε ηειεπηαία ηε ξσζηθή. ηα ρξόληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, επί ζνβηεηηθνύ 
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πιένλ θαζεζηώηνο, εμειίρζεθε ζην κεγαιύηεξν βηνκεραληθό θέληξν ηεο ρώξαο θαη ν 

πιεζπζκόο ηεο δηπιαζηάζηεθε καδί κε ηελ έθηαζή ηεο. Δθείλα ηα ρξόληα ζην Κάνπλαο 
επδνθηκνύζε κεγάιε θαη πνιύ νξγαλσκέλε εβξατθή θνηλόηεηα, ε νπνία θαηά ηνλ Β’ 

Παγθόζκην Πόιεκν θπλεγήζεθε θαη εμνινζξεύζεθε από ληόπηνπο ηνπο νπνίνπο είρε 
ζηξαηνινγήζεη ην λαδηζηηθό θαζεζηώο. Δπίζεο ην λαδηζηηθό θαζεζηώο είρε νξγαλώζεη θαη 
ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο ζηελ πόιε, ην νπνίν δηέιπζε ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Δκείο 

ζήκεξα ζα πεξπαηήζνπκε αξρηθά ζηελ Παιηά Πόιε, όπνπ ζα δνύκε ηε γνηζηθή εθθιεζία 
ηνπ Βηηάνπηαο δίπια ζηνλ πνηακό Νέκνπλαο, ην παιηό δεκαξρείν, ηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν 

κε ηα ππέξνρα θηίξηα θαη ηνλ θαζεδξηθό λαό, ηε γνηζηθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ αιιά 
θαη ηα εξείπηα ηνπ κεζαησληθνύ θάζηξνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα επηζθεθζνύκε ην θέληξν ηεο 
ζύγρξνλεο πόιεο, όπνπ ζπγθεληξώλεηαη όιε ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Δθεί ζα 

δνύκε θαη πνιιά κεζνπνιεκηθά θνλμηνλαιηζηηθά θηίξηα ηεο ζνβηεηηθήο αξρηηεθηνληθήο, πνπ 
ζεσξνύληαη έλα από ηα βαζηθά αμηνζέαηα ηνπ Κάνπλαο. Δπίζεο ζα πεξπαηήζνπκε ζηνλ 

κεγάιν πεδόδξνκν, από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηεο Δπξώπεο θαη ζα δνύκε ηελ πιαηεία ηεο 
Διεπζεξίαο. Σέινο, ζα επηζθεθζνύκε ην ζεκαληηθόηεξν κνπζείν ηεο πόιεο (ε είζνδνο 
πεξηιακβάλεηαη), πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ θαηαγόκελν από ην Κάνπλαο εζληθό δσγξάθν 

θαη κνπζηθό ηεο Ληζνπαλίαο, Κσλζηαληίλαο Σζνπξιάληο. Ο Σζνπξιάληο, είλαη δηεζλνύο 
θήκεο πξσηνπόξνο δσγξάθνο, ν νπνίνο ζεσξείηαη πσο ζεκειίσζε ηε βάζε ηεο επξσπατθήο 

αθεξεκέλεο δσγξαθηθήο. Άιιε δηεζλήο πξνζσπηθόηεηα πνπ θαηάγεηαη από ην Κάνπλαο 
είλαη ε, γλσζηή σο ακεξηθαλίδα, θεκηλίζηξηα θαη αλαξρηθή Έκα Γθόιληκαλ. Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν καο ζην Βίιληνπο αξγά ην απόγεπκα. 
 
8η ημέρα: Βίλνιοσς – Αθήνα  

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε επηζηξνθήο. Οη εηθόλεο από ηηο Χώξεο ηεο Βαιηηθήο 
ζβήλνπλ θαη κεηαθέξνληαη ζηε κλήκε καο, όπνπ θαηαρσξνύληαη θαη κέλνπλ σο κία 

εκπεηξία δσήο. 
 

 
Σιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο  

 
Περιλαμβάνονηαι:   

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα – Βίιληνπο & Σαιίλ - Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ 

κε Lufthansa 
 Ξελνδνρεία 4*, 4* sup. 

 Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά ζηα μελνδνρεία. 
 Μεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ. 
 Πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα. 

 Δίζνδνη ζην Κάζηξν Βηηάνπηαο θαη ην κνπζείν 
 Δίζνδνο ζηα αλάθηνξα ηνπ Ρνύληαιε 

 Δίζνδνο ζην κεζαησληθό θάζηξν Σνπξάηληα ζηελ ίγθνπιληα. 
 Δίζνδνο ζην κνπζείν κε ηα απηνθίλεηα-αληίθεο 
 Δίζνδνο ζην ζεξηλό αλάθηνξν Μεγάινπ Πέηξνπ ζην Σαιίλ. 

 Δίζνδνο ζηελ αλαζηεισκέλε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ζην Σάξηνπ. 
 Δίζνδνο ζην κνπζείν Σζηνπξιηόληο. 

 Δπίζθεςε ζηελ Γηνύξκαια - ην κεγαιύηεξν ζέξεηξν ηεο Βαιηηθήο. 
 Γηπισκαηνύρνη ηνπηθνί  μελαγνί, γηα ζπλερείο, εκπεξηζηαησκέλεο μελαγήζεηο.    

 Έιιελαο έκπεηξνο αξρεγόο. 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 

Ανατώρηζη 2κλινο 1κλινο 
Παιδική ηιμή 

(2-12 εηών) 

20/04  & 18/05 € 749 € 1069 € 419 



 
  

Γεν περιλαμβάνονηαι: 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, check points, θόξνη πόιεσλ, 

θηινδσξήκαηα, επηπιένλ παθέην αζθάιεηαο θιπ: €359    
 
 

Πηήζεις με Lufthansa 

LH 1285 20/04 Αθήνα – Φρανκθούρηη  07.10-09.10 

LH 886   20/04 Φρανκθούρηη –Βίλνιοσς  10.20-13.20 

LH 2405 27/04 Σαλίν – Μόνατο  12.55-14.20 

LH 1754 27/04 Μόνατο – Αθήνα  15.10-18.35 

LH 1757 18/05 Αθήνα – Μόνατο  06.00-07.35 

LH 2404 18/05 Μόνατο – Σαλίν  08.55-12.15 

        LH 887    25/05 Βίλνιοσς – Φρανκθούρηη  14.05-15.15 

LH 1284  25/05 Φρανκθούρηη – Αθήνα  20.20-00.05+1 

 
ημειώζεις: 

 Οη μελαγήζεηο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δύλαηαη λα αιιάμεη ε ζεηξά 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 

 


