
 

 
 

 
Γηάξθεηα: 6εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο: 10/06 

 

ΜΠΔΝΔΛΟΤΞ – ΚΑΣΩ ΥΩΡΔ  
 

Άκζηεξληακ- Ρόηηεξληακ- Νηειθη- Χάγε- Μπξπδ- Γάλδε- Βξπμέιιεο- Βαηεξιό- Νακύξ- 

Νηηλάλη- Λνπμεκβνύξγν 
 

Η πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο, νη Βξπμέιιεο κε ηελ Μεγάιε Πιαηεία ζηελ νπνία δεζπόδνπλ 

ηα θηίξηα ησλ κεζαησληθώλ ζπληερληώλ. Η θνπθιίζηηθε Μπξπδ κε ηα καγεπηηθά ηεο 
θαλάιηα. Η Γάλδε κε ην μαθνπζηό θσδσλνζηάζην θαη ην πνιύπηπρν ησλ αδεξθώλ Van 

Eyck "Ο Μπζηηθόο Ακλόο". Σν θνζκνπνιίηηθν Άκζηεξληακ, κε ηα πεξίθεκα θαθέ θαη ηελ 
"θόθθηλε πεξηνρή", γηα ηνπο πην άηαθηνπο επηζθέπηεο. Σν Ρόηεξληακ, ην κεγαιύηεξν ιηκάλη 

ηεο Δπξώπεο θαη έδξα ηνπ θεκηζκέλνπ Παλεπηζηεκίνπ Erasmus. 
Σν Λνπμεκβνύξγν κε ηα θαινδηαηεξεκέλα ξσκατθά κλεκεία, θαζώο ζηνπο Ρσκαίνπο 

νθείιεη ε πόιε ηελ ύπαξμε θαη ην όλνκά ηεο. 

Σα αζηηθά θέληξα είλαη κεξηθνί κόλν από ηνπο ιόγνπο γηα λα επηζθεθζεί ηηο ηξεηο γεηηνληθέο 
ρώξεο ηεο BENELUX, νλνκαζία πνπ δηακνξθώζεθε από ηελ ηεισλεηαθή ηνπο έλσζε ην 

1944 θαη πήξε ην όλνκά ηεο από ηα αξρηθά ησλ ηξηώλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ: Βέιγην (België), 
Οιιαλδία (Nederland) θαη Λνπμεκβνύξγν (Luxembourg). 

ην Βέιγην αμίδεη θαλείο λα επηζθεθζεί ηηο Αξδέλλεο, πεξηνρή κε θαηαπξάζηλα δάζε, 

γξαθηθά ρσξηνπδάθηα θαη κεγαινπξεπή θάζηξα θαη, θπζηθά, ην Βαηεξιό, όπνπ 
ζθξαγίζηεθε ην κέιινλ ηνπ Ναπνιένληα. Η Οιιαλδία είλαη ε ρώξα ησλ αλεκόκπισλ, ησλ 

ειηνηξόπησλ θαη ηνπ πνδήιαηνπ, γλσζηή θαη σο Κάησ Χώξεο, θαζώο ην 1/4 ηεο ζπλνιηθήο 
ηεο έθηαζεο βξίζθεηαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Σν Λνπμεκβνύξγν 

ζεσξείηαη ζήκεξα έλα ηα ζπνπδαηόηεξα θέληξα ηεο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο δσήο, εθόζνλ ζην 

έδαθόο ηνπ ιεηηνπξγνύλ δεθάδεο ηξάπεδεο, πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ αλσλπκία ησλ 
πινύζησλ θαηαζεηώλ 

 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο  
 

 

1ε εκέξα: Αζήλα - Άκζηεξληακ – Βξπμέιιεο- Πεξηήγεζε πόιεο  
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε KLM γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Οιιαλδίαο, ηo 
Άκζηεξληακ. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηνπ Βειγίνπ, ηηο Βξπμέιιεο, 

όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζα δνύκε ην θαηαπξάζηλν πάξθν Ηeysel κε ην 
νκώλπκν ζξπιηθό ζηάδην, ηελ Mini-Europe, ην βαζηιηθό παιάηη, ηελ Κηλέδηθε παγόδα, ηνλ 

Γηαπσλέδηθν πύξγν θαη ζα θσηνγξαθήζνπκε ηελ πξσηόηππε αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή ηνπ 
ATOMIUM. Πεξλώληαο από ην ζύγρξνλν θέληξν ηεο πόιεο θαη πξνρσξώληαο πξνο ην 
ηζηνξηθό, ζα δνύκε ην κπαξόθ Χξεκαηηζηήξην, ηελ αξηζηνθξαηηθή πιαηεία Grand-Sablon, ην 

παξθάθη-πίλαθα δσγξαθηθήο Square du Petit-Sablon θαη ην λέν Γηθαζηηθό Μέγαξν. Σέινο, 
ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ πεξίθεκε Grand Plaz, ηελ Μεγάιε Πιαηεία, ζηελ νπνία δεζπόδνπλ 

ηα θηίξηα ησλ κεζαησληθώλ ζπληερληώλ, θαζώο θαη ζηελ γύξσ πεξηνρή. Σαθηνπνίεζε ζην 



 

 
μελνδνρείν NΗ BRUSSELS EU BERLAYMONT 4* (www.nh-hotels.com) ή παξόκνην. 

Γηαλπθηέξεπζε.   
 

2ε εκέξα: Βξπμέιιεο  
Δθδξνκή ζε Βαηεξιό, Νακύξ, Νηηλάλη, Λνπμεκβνύξγν   
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα Λνπμεκβνύξγν, πνπ ζεσξείηαη έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα θέληξα ηεο 

δηεζλνύο νηθνλνκηθήο δσήο, πεξλώληαο πξνεγνπκέλσο από ηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηεο 
πεξίθεκεο κάρεο ηνπ Βαηεξιό. Καηά ηε δηαδξνκή καο πξνο ην Λνπμεκβνύξγν ζα 

δηαζρίζνπκε ηηο Αξδέλλεο κε ηα θαηαπξάζηλα δάζε, ηηο αραλείο ραξάδξεο, ηα γξαθηθά 
ρσξηνπδάθηα θαη ηα κεγαινπξεπή θάζηξα. Η δηαδξνκή δίπια ζηνλ πνηακό Μάαο ζα δηαθνπεί 
κόλν γηα ιίγν, θαζώο ζα ζηακαηήζνπκε ζε κία από ηηο νκνξθόηεξεο πόιεηο ηνπ Βειγίνπ, ηε 

Νακύξ (Namur), όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην θεκηζκέλν απόξζεην θάζηξν ηεο πόιεο, θαζώο 
θαη ζηελ γξαθηθή Νηηλάλη (Dinant), ηελ παηξίδα ηνπ αμ - εθεπξέηε ηνπ ζαμόθσλνπ - θαη 

ηεο κνλαζηεξηαθήο κπύξαο Leffe. ην "Γηβξαιηάξ ηνπ Βνξξά", ηελ Πόιε ηνπ 
Λνπμεκβνύξγνπ, ζα πεξηδηαβνύκε ηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο θαη ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ 
ηνλ επηβιεηηθό λαό ηεο Παλαγίαο, ην θπβεξλεηηθό θηίξην, ην θάζηξν, ηηο θαηαθόκβεο θαη ην 

θεκηζκέλν γηα ηε ζέα ηνπ κπαιθόλη ηεο Δπξώπεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν.  
 

3ε εκέξα: Βξπμέιιεο - Γάλδε - Μπξπδ - Βξπμέιιεο    
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ επηβιεηηθή Γάλδε, όπνπ θζάλνληαο ζα επηζθεθζνύκε ηνλ 
γνηζηθό Καζεδξηθό λαό ηνπ Saint Bavo (ηνπηθόο άγηνο ηεο Γάλδεο ηνπ 7νπ αηώλα, ν πξώηνο 

ηεξαπόζηνινο ζηε Φιάλδξα θαη ηε Γαιιία), γηα λα δνύκε έλα αξηζηνύξγεκα ηέρλεο ηνπ 
15νπ αηώλα - ην πνιύπηπρν ησλ αδεξθώλ Van Eyck "Ο Μπζηηθόο Ακλόο" - θαη ζα 

πεξπαηήζνπκε ζηα πιαθόζηξσηα δξνκάθηα ηεο πόιεο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα 
ηελ καγεπηηθή Μπξπδ, όπνπ ζα πεξπαηήζνπκε θαηά κήθνο ησλ καγεπηηθώλ θαλαιηώλ θαη 

ησλ πέηξηλσλ, κηθξώλ γεθπξηώλ ηεο πόιεο, ζα δηαζρίζνπκε ηα ζνθάθηα γύξσ από ην 
κεζαησληθό θσδσλνζηάζην ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Grotte Markt θαη ηεο πιαηείαο ηνπ 
Γεκαξρείνπ Burg Markt θαη ζα επηζθεθζνύκε ηνλ Καζεδξηθό λαό Notre-Dame de Bruges. 

Χξόλνο ειεύζεξνο γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζηηο Βξπμέιιεο. 
Γηαλπθηέξεπζε.  

 
4ε εκέξα: Βξπμέιιεο - Ρόηεξληακ - Νηειθη - Υάγε - Άκζηεξληακ   
ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Ρόηηεξληακ, πνπ βξίζθεηαη ζηηο εθβνιέο ηνπ 

πνηακνύ Ρήλνπ. Πάλσ ζε ηερλεηά λεζάθηα έρνπλ "θπηξώζεη" θνπηνπξηζηηθνύ ηύπνπ 
νπξαλνμύζηεο, πξνβιήηεο, θξεκαζηέο γέθπξεο ζαλ απηέο ησλ Erasmus θαη Willem. ε 

θνληηλή απόζηαζε βξίζθεηαη ε ηζηνξηθή πόιε ηεο Οιιαλδίαο, ην Νηειθη, ε παλέκνξθε 
"Πόιε ησλ Πξηγθίπσλ", παγθνζκίσο γλσζηή γηα ηα θεξακηθά ηεο. πλερίδνπκε γηα ηελ πόιε 
ηεο Δηξήλεο, ηε Χάγε. Φηλεηζάηε, ήξεκε, αξρόληηζζα, ε δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο 

είλαη έδξα Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ γηα ζέκαηα Δηξήλεο θαη Γηθαηνζύλεο θαη κία από ηηο 
ηέζζεξεηο έδξεο ηνπ Ο.Η.Δ. ζηνλ θόζκν. Διεύζεξνο ρξόλνο . Σειηθόο πξννξηζκόο ηεο 

ζεκεξηλήο εκέξαο είλαη ην θνζκνπνιίηηθν Άκζηεξληακ. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* (www.novotel.com) ή παξόκνην. Σν βξάδπ 
εηνηκαζηείηε γηα κία βόιηα κε ηνλ αξρεγό καο ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο.   

 
5ε εκέξα: Άκζηεξληακ- Πεξηήγεζε πόιεο   

Πξσηλή πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηα 
Αλάθηνξα, ηελ πιαηεία Ρέκπξαλη, ηνλ "πισηό" θεληξηθό ηδεξνδξνκηθό ηαζκό θ.ά. 
Χξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηεο, επηζθέςεηο ζε δηάθνξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο θαη ζε κνπζεία 

(Rijks, Van Gogh, έμνδα αηνκηθά, ρσξίο μελάγεζε). 
 

 
 

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


 

 
 

6ε εκέξα: Άκζηεξληακ- Zaanse Schans- Βόιεληακ - Αζήλα   
ήκεξα ην πξσί ζα δηαζρίζνπκε ην θιαζηθό ηνπίν ηεο Οιιαλδηθήο εμνρήο κε ηα Polders θαη 

ηα κηθξά θαλάιηα. ην θεκηζκέλν θαη παλέκνξθν ρσξηό Zaanse Schans ζα ζαπκάζνπκε 
ηνπο παξαδνζηαθνύο αλεκόκπινπο θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύκε ηελ 
θάκπξηθα ησλ μπινπάπνπηζσλ. πλερίδνπκε γηα ην γξαθηθό ιηκαλάθη ηνπ Βόιεληακ 

(Volendam). Διεύζεξνο ρξόλνο γηα γεύκα. Δπηζηξνθή ζην Άκζηεξληακ ην απόγεπκα θαη 
κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα λα επηβηβαζηνύκε ζηελ πηήζε επηζηξνθήο πξνο ηελ Αζήλα.  

 
 

  

ΠΠεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη::  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ-ΑΘΗΝΑ κε KLM 
 Πέληε δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία 4*     

 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  
 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ, όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα  
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 Φ.Π.Α. 
 

ΓΓεελλ  ΠΠεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη::    
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, parking, θόξνη πόιεσλ, ηαμηδησηηθή 

αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 280 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 
θιπ. 

 
 

  

Πηήζεηο κε KLM   

Πηήζε  Γηαδξνκή Αλαρώξεζε  Άθημε  

KLM 1572 Αζήλα – Άκζηεξληακ  06.00 08.30 

KLM 1581 Άκζηεξληακ – Αζήλα  20.55 01.10 

  

  

εεκκεεηηώώζζεεηηοο::  

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη  

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο 
 

  

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν 

Ηκ/λίεο Ηκέξεο Ξελνδνρείν 2θιηλν 1θιηλν Παηδηθή ηηκή 

10/06 6 4* € 795 € 1095 € 645 


