
 

 

 

Δηάξθεηα: 9 εκέξεο 
Αλαρωξήζεηο:  Κάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή & (Αγ. Πλεύκαηνο) 10/06 & (15 Αύγνπζηνο)  

09, 12/08 

 

Κάηξν – Αιεμάλδξεηα – Άκπνπ Σηκπέι - Κξνπαδηέξα 
Νείινπ 

Ταμίδη ζηελ Αίγππην κε Ππξακίδεο ηεο Γθίδα, Σθίγγα, Αξραηνινγηθό Μνπζείν Καίξνπ, Παδάξη 

Χαλ Δι Χαιίι, Σπίηη Καβαθε, Βηβιηνζήθε Αιεμάλδξεηαο, Κήπνη Μνληάδα... Η εθδξνκή καο 

απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Αηγύπηνπ, ην Κάτξν. Τε κεγαιύηεξε πόιε ηεο 
Αθξηθήο, ηελ πόιε πνπ απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ Αξαβηθνύ Κόζκνπ! Η πόιε κε ηνπο ρίιηνπο 

κηλαξέδεο, ηα ακέηξεηα επηβιεηηθά αμηνζέαηα θαη ηε ζύγρξνλε δσή! Μηα πξαγκαηηθά 

ηδαληθή ζπλάληεζε εμσηηθώλ δηαθνπώλ θαη ηεο καγείαο ηεο Αλαηνιήο, κε ηελ εκπεηξία θαη 

ηηο ηερλνινγηθέο γλώζεηο ηεο Γύζεο! Τν Αηγππηηαθό Μνπζείν κε ηα Φαξασληθά 

αξηζηνπξγήκαηα! Τν αλεπαλάιεπην παδάξη Khan El Khalili! Ο παλύςεινο (187 κέηξα) 
Πύξγνο ηνπ Καΐξνπ! Καη αθόκα, νη Ππξακίδεο θαη ε Σθίγγα ηεο Giza. Έλα αλεμάληιεην, 

λνζηαιγηθό παξειζόλ, πνπ πεξηκέλεη ηνλ επηζθέπηε, γεκάην κπζηήξην, ζνθία θαη 

επηβιεηηθόηεηα. 

  

Πξόγξακκα Εθδξνκήο 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Κάηξν 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Αηγύπηνπ, ην 

Κάηξν. Η ζέαζε ηνπ Νείινπ θαζώο θαη ησλ ππξακίδσλ κέζα από ηελ θακπίλα ηνπ 

αεξνπιάλνπ, επηβεβαηώλεη ηελ επηινγή ζαο θαη ππελζπκίδεη πσο ε Αίγππηνο, βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηνπο πξννξηζκνύο πνπ πξέπεη θάπνηνο λα επηζθεθζεί κηα θνξά ζηελ δσή ηνπ. 
Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο.  Σνλ ειεύζεξν ρξόλν κέρξη ηελ 

δηαλπθηέξεπζε, ζαο πξνηείλνπκε λα ηνλ εθκεηαιιεπηείηε θάλνληαο κία πξώηε γλσξηκία κε 

ην Κάηξν, κε κία δίσξε θξνπαδηέξα ζε πισηό εζηηαηόξην κε θόλην ην καγεπηηθό λπρηεξηλό 

θσηαγσγεκέλν Κάηξν, όπνπ ζα απνιαύζεηε ην δείπλν ζαο παξαθνινπζώληαο έλα 

εληππσζηαθό θνιθινξηθό ζόνπ. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέξα: Κάηξν – Οινήκεξε Ξελάγεζε 

Καιώο ήιζαηε ζην Κάηξν ή αιιηώο Αι Καρίξα, ηελ δεύηεξή κεγαιύηεξε πόιε ηεο Αθξηθήο. 

Οηθνδόκεκα ησλ Αξάβσλ ην 989 κ.Υ, απηή ε δεζηή θαη πνιύβνπε πόιε, δίπια ζηελ έξεκν 

απνηειεί κίγκα αξραίαο πνιηηείαο θαη θνζκνπνιίηηθεο αύξαο. Η πξώηε καο μελάγεζε, ζα 
μεθηλήζεη κε ην αξραηνινγηθό Μνπζείν ηνπ Καΐξνπ.  ε απηό ηνλ ρώξν ζηεγάδνληαη 

Φαξασληθά αξηζηνπξγήκαηα Υηιηάδσλ ρξόλσλ θαη ακύζεηεο αμίαο.  Σα επξήκαηα ηνπ 



 

ηάθνπ ηνπ Σνπη Αλθ Ακόλ (Σνπηαγρακώλ) θαζώο επίζεο θαη ηα πεξίπνπ 120000 εθζέκαηα 

απνηεινύλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία πξώηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ αηγππηηαθό αξραίν πνιηηηζκό. 

πλερίδνπκε κε ηα ηαθηθά κλεκεία ησλ 3 Φαξαώ ηεο 4εο δπλαζηείαο, ηηο επηβιεηηθέο 

ππξακίδεο ηεο Γθίδαο. Έλα από ηα 7 ζαύκαηα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ πνπ επέδεζε κέρξη ηηο 

κέξεο καο! Οη ππξακίδεο ηνπ Υέσπνο, ηνπ Υεθξήλνπ θαη ηνπ Μπθεξίλνπ δηαρξνληθέο θαη 

αηώληεο, απνηεινύλ ηελ επηηνκή ελόο από ηνπο αξραηόηεξνπο πνιηηηζκνύο ηεο 
αλζξσπόηεηαο. ε θνληηλό ζεκείν θαη κέζα ζηελ λεθξόπνιε ηεο Γθίδαο ε πεξίθεκε θίγγα, 

κε βιέκκα ζηξακκέλν ζην ζύγρξνλν Κάηξν, αλαπαξηζηά ηνλ Φαξαώ Υεθξίλα κε ζώκα 

ιηνληαξηνύ. Μεηά από κηα ζύληνκε ζηάζε ζηα εξγαζηήξηα παπύξνπ θαη αξσκάησλ, ζα 

γεπκαηίζνπκε ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην ηνπ Καΐξνπ. Η ζεκεξηλή καο πεξηήγεζε 

νινθιεξώλεηαη ζην πνιύβνπν παδάξη ηνπ Υαλ Δι Υαιίι. Πληγκέλν από ρξώκαηα θαη 
κεζπζηηθέο κπξσδηέο ην παδάξη Υαλ Δι Υαιίι, σο έλα απζεληηθό αλαηνιίηηθν παδάξη 

αληηθαηνπηξίδεη όιε ηελ απζεληηθόηεηα ησλ Αηγππηίσλ. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

3ε εκέξα: Κάηξν – Εθδξνκή ζηελ Αιεμάλδξεηα 

Πξσηλό θαη νινήκεξε εθδξνκή ζηελ Αιεμάλδξεηα, ‘’ ην καξγαξηηάξη ηεο Μεζνγείνπ’’. Όπσο 
καξηπξά θαη ην όλνκα ηεο ε πόιε ηδξύζεθε ην 331 π.Υ από ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν. Πιένλ 

κηα  πνιύβνπε κεηξόπνιε, όπνπ ε αξραία ηζηνξία ηεο ζπλερίδεη λα ιάκπεη δηα ηελ απνπζία 

ηεο! Σξαληαρηό παξάδεηγκα ν  θάξνο ηεο Αιεμάλδξεηαο έλα από ηα 7 ζαύκαηα ηνπ αξραίνπ 

θόζκνπ, ν νπνίνο θαηαζηξάθεθε από ηζρπξνύο ζεηζκνύο. Σα απνκεηλάξηα ηνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξνπξίνπ ηνπ Μακεινύθνπ νπιηάλνπ Κάηη 

Μπέη, αθξηβώο ζην ίδην ζεκείν πνπ βξηζθόηαλ ν θάξνο. ηελ πεξηήγεζε καο ζα δνύκε ηελ 
Διιεληζηηθή παξνηθία, ην κλεκείν ηνπ Αγλ. ηξαηηώηε, ην ειιεληθό παηξηαξρείν θαη ηνπο 

κνλαδηθνύο θήπνπο ηεο Μνληάδα πνπ πεξηβάιινπλ ηα ζεξηλά αλάθηνξα. Δπίζεο ζα 

επηζθεθζνύκε ην ζπίηη πνπ έδεζε θαη έγξαςε ηα ηειεπηαία ηνπ ρξόληα ν Έιιελαο πνηεηήο Κ. 

Καβάθεο. Φηινδνμία ηεο Αιεμάλδξεηαο ήηαλ λα γίλεη ε πην ηζρπξή πόιε ζηνλ θόζκν, 

ζπγθεληξώλνληαο όιε ηελ γλώζε ηνπ. Φηινδνμία πνπ πήγαδε από ην όξακα ηνπ ηδξπηή ηεο.  
Έηζη θαηαιήγνπκε ζηελ θαηλνύξηα βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο, όπνπ ζα έρνπκε ηελ 

επθαηξία λα μελαγεζνύκε, λα κάζνπκε θαη λα ζαπκάζνπκε απηό ην αξρηηεθηνληθό 

επίηεπγκα. Αθνινπζεί γεύκα ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην ηεο πόιεο. Γεκάηνη εκπεηξίεο 

επηζηξέθνπκε αξγά ην απόγεπκα ζην Κάηξν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4ε εκέξα: Κάηξν – Λνύμνξ  

Νσξίο ην πξσί κεηαθεξόκαζηε ζην αεξνδξόκην ηνπ Καΐξνπ, όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε 

δηάξθεηαο πεξίπνπ κηαο ώξαο γηα ην Λνύμνξ . Σν απόγεπκα ζα επηζθεθηνύκε ηνλ Ναό ηνπ 

Λνύμνξ (νη Αηγύπηηνη ην νλόκαδαλ θαη σο ην «ην κεζεκβξηλό ραξέκη ηνπ Άκκσλα») θαη 

απηόλ ηνπ Καξλάθ κε ηνλ ππόζηπιν ρώξν κε ηηο 134 θνιώλεο, ην ηεξό θαη ηε ζεία ιίκλε.  

Κάπνηε νη δπν απηνί λανί ελώλνληαλ κεηαμύ ηνπο. Γεύκα θαη δείπλν ζην πινίν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 

5ε εκέξα: Κξνπαδηέξα  

Πξσηλό θαη μελάγεζε ζηελ δπηηθή όρζε θαη ηελ θνηιάδα ησλ Βαζηιέσλ, έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα ηεο Αξραίαο Αηγύπηνπ. Πεξηζζόηεξνη από 60 ηάθνη, κεηαμύ ηνπο 
θαη απηόο ηνπ Σνπη Αλθ Ακόλ βξίζθνληαη ζε απηό ην θνκκάηη ηεο εξήκνπ. Οη Φαξαώ 

επέιεμαλ απηό ην κέξνο, δηόηη πίζηεπαλ πσο ν ήιηνο πνπ αλέηεηιε πίζσ από ηα βνπλά ζα 

ηνπο ράξηδε αηώληα δσή. πλερίδνπκε ζε έλα από ηα πην όκνξθα αξρηηεθηνληθά 

αξηζηνπξγήκαηα ζηνλ θόζκν, ηνλ επηηάθην λαό ηεο Υαηζεπηνύη, ηεο πξώηεο βαζίιηζζαο ηεο 

Αηγύπηνπ. Οινθιεξώλνπκε ην πξώην ζθέινο ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο κε ηνπο θνινζζνύο ηνπ 
Μέκλνλα. Γεύκα θαη δείπλν ζην πινίν, πιεύζε γηα ηελ Έζλα . Γηαλπθηέξεπζε. 

 

6ε εκέξα: Κξνπαδηέξα – Εηθνύ, Κνκ Όκπν 

Πξσηλό θαη πιεύζε ζηηο θαηαπξάζηλεο όρζεο ηνπ Νείινπ, πνπ ζε όιε ηνπ ηελ ηζηνξία 

απνηέιεζε ‘’κεηαθνξηθή αξηεξία’’ αγαζώλ αιιά θαη ηδεώλ. πλερίδνπκε πξνο ηελ δπηηθή 
όρζε θαη θηάλνπκε ζην Έηθνπ. Δθεί καο πεξηκέλεη ν πην θαινδηαηεξεκέλνο λαόο ηεο 

Αηγύπηνπ, αθηεξσκέλνο ζηνλ γεξαθόκνξθν ζεό Υόξνπο. Οη επηγξαθέο ζηνπο ηνίρνπο 



 

παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε γιώζζα, ην κύζν θαη ηε ζξεζθεία θαηά ηελ 

ειιελνξσκατθή πεξίνδν ζηελ αξραία Αίγππην. Αμηνζεκείσηεο είλαη νη  ζθελέο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αηώληα κάρε κεηαμύ Υόξνπο θαη έζ. πλερίδνληαο ηηο ηζηνξηθέο καο 

αλαδεηήζεηο ζηνλ Ιεξό πνηακό θηάλνπκε ζηνλ πξώην καο πξννξηζκό, ην Κνκόκπν, όπνπ ζα 

μελαγεζνύκε ζηνλ λαό ηνπ ζενύ θξνθνδείινπ όκπεθ θαη ζα κάζνπκε γηα ηνπο κύζνπο θαη 

ηνπο ζξύινπο απηνύ ηνπ λανύ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα απνηειεί ζύκπιεγκα δπν λαώλ, 
αθηεξσκέλσλ ζηνπο ζενύο όκπεθ θαη Υαξνέξηο. Γείπλν θαη δηαζθέδαζε ζην πινίν. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

 

7ε εκέξα: Κξνπαδηέξα – Αζνπάλ  

Πξσηλό θαη πιεύζε γηα ην Αζνπάλ. Η πην ειηόινπζηε λόηηα πύιε ηεο Αηγύπηνπ, κε ηελ 
ραξαθηεξηζηηθή αθξηθάληθε αηκόζθαηξα είλαη ηθαλή ώζηε λα ζαο ραξίζεη κηα πξαγκαηηθή 

εκπεηξία ζηηο όρζεο ηνπ Νείινπ.  Η πεξηήγεζή καο μεθηλά κε πνηακόπινην ζην κηθξό θαη 

κεγάιν θξάγκα ηνπ Αζνπάλ θαζώο θαη ζηα νξπρεία γξαλίηε κε ηνλ εκηηειή νβειίζθν. 

Μεηαθνξά ζην θξνπαδηεξόπινην όπνπ ζα καο θηινμελήζεη ηηο επόκελεο κέξεο ζε έλα από ηα 

πην καγηθά ηαμίδηα ηεο δσήο καο. Αθνύ γεπκαηίζνπκε, μεθηλάκε κηα βόιηα κε ηηο γξαθηθέο 
θεινύθεο ζηνλ Νείιν. Καηά ηελ πιεύζε καο, ηελ πξνζνρή καο ηαξάδεη ε λήζνο Κίηζελεξ. 

Έλα λεζί πνπ ζην ζύλνιν ηνπ απνηειεί έλαλ βνηαληθό θήπν κε εμσηηθά θαη ζπάληα είδε 

θπηώλ θαη πνπιηώλ. πλερίδνληαο ηελ βόιηα καο, αηελίδνπκε ην ιακπξό καπζσιείν ηνπ 

Αγά Υαλ, ν νπνίνο αγσλίζηεθε γηα ηα δηθαηώκαηα ηνλ κνπζνπικάλσλ ζηελ Ιλδία. Αθνινπζεί 

δείπλν θαη δηαζθέδαζε ζην πινίν. Γηαλπθηέξεπζε. Από ην Αζνπάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, 

γηα όζνπο ην επηζπκνύλ πξναηξεηηθά, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε - εθδξνκή ην Ακπνύ 
ίκπει (κε πηήζε από ην Αζνπάλ) θαη λα μελαγεζνύλ ζηνπο λανύο ηνπ Ρακζή ΙΙ θαη ηεο 

βαζίιηζζαο Νεθεξηάξε. 

 

8ε εκέξα: Αζνπάλ – Άκπνπ Σηκπέι - Αζνπάλ 

Πξσηλό θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Άκπνπ ίκπει, 280 ρικ λόηηα, όπνπ ζα 
αλαδεηήζνπκε ηα ίρλε ελόο από ηνπο δηαζεκόηεξνπο Φαξαώ ηεο Αηγύπηνπ. Σν Άκπνπ 

ίκπει, έλαο από ηνπο γλσζηόηεξνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Αηγύπηνπ πεξηιακβάλνπλ  

δύν κεγαινπξεπείο λανύο ιαμεπκέλνπο ζε βξάρν από ςακκίηε. Καηαζθεπάζηεθαλ από ηνλ 

Ρακζή ΙΙ πξνο ηηκήλ ηεο λίθεο ησλ Υεηηαίσλ ζηελ κάρε ηνπ Καληέο. Ο κηθξόο λαόο 

αθηεξσκέλνο ζηελ ζύδπγν ηνπ Νεθεξηάξη απνηειείηε από 6 αγάικαηα ύςνπο 10 κέηξσλ 
ελώ ζηνλ κεγάιν λαό πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ ίδην ηνλ Φαξασ, επηβιεηηθά θάζνληαη 

ζαλ ζε ζξόλν 4 αγάικαηα 20 κέηξσλ ηνπ Ρακζε ΙΙ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην 

Άκπνπ ηκπέι κπνξνύκε κε ηελ βνήζεηα αγγιόθσλνπ μελαγνύ λα απνθξππηνγξαθήζνπκε 

ηελ ηζηνξία ησλ δπν λαώλ κέζα από ηα ρηιηάδεο ηεξνγιπθηθά θαη ζύκβνια πνπ βξίζθνληαη 

ραξαγκέλα ζην εζσηεξηθό, βηώλνληαο απηό ην αξρέγνλν ζπλαίζζεκα πνπ ζνπ πξνζθέξεη ε 

Αίγππηνο. Δπηζηξνθή νδηθώο ζην Αζνπάλ, ηελ πην εηδπιιηαθή πόιε ηεο Αηγύπηνπ. 
Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

9ε εκέξα: Αζνπάλ – Κάηξν – Αζήλα 

Έρνληαο ‘’αγγίμεη’’ ηελ ηζηνξία αθήλνπκε ην Αζνπάλ κεηά ην πξσηλό καο γεύκα. Μεηαθνξά 

ζην αεξνδξόκην όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο γηα Αζήλα κέζσ Κατξνπ. 
 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν: 

 

Αλαρώξεζε Ξελνδνρείν Τηκή ζε δίθιηλν Δηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

Κάζε Σξίηε θαη 

Παξαζθεπή & Αγ. 

Πλεύκαηνο 10/06 & 
15Αύγνπζηνο 09, 

12/08 

R. Hilton ή  

Intercontinental ή 

Sofitel El Gezirah 5* 

LUX 

1.065 € + 280 € 

Marriott 5* LUX 1.110 € + 325 € 



 

Πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή 

 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 5* ηεο επηινγήο ζαο ζην Κάηξν ζύκθσλα κε ηνλ 

ηηκνθαηάινγν 

 1 δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν 5* ηεο επηινγήο ζαο ζην Αζνπάλ ζύκθσλα κε ηνλ 
ηηκνθαηάινγν 

 4 δηαλπθηεξεύζεηο ζε πνηακόπινην 5* θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο κε πιήξε 

δηαηξνθή 

 2 γεύκαηα ζε ηνπηθά εζηηαηόξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ μελαγήζεσλ ζε Κάηξν & 

Αιεμάλδξεηα 
 Ξελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 

 Δπαγγεικαηίεο ειιελόθσλνη αξρεγνί / ζπλνδνί 

 Δπαγγεικαηίεο δηπισκαηνύρνη μελαγνί 

 Όιεο νη κεηαθνξέο από θαη πξνο ηα αεξνδξόκηα / μελνδνρεία εμσηεξηθνύ 
 Τπεξεζίεο ηνπηθώλ αληηπξνζώπσλ 

 Σαμηδησηηθά έληππα / ράξηεο 

 Σαμηδησηηθή αζθάιεηα (Δλεκεξσζείηε γηα ηηο παξνρέο)  

 Αζθάιεηα covid 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 
Δελ πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ 305€ 

 Βίδα Αηγύπηνπ 25€ (πιεξσηέα εθεί) 

 Φηινδσξήκαηα 30€  (πιεξσηέα εθεί) 
 Πνηά θαη αλαςπθηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ εθδξνκή θαη θαηά ηελ θξνπαδηέξα 

 Οηηδήπνηε πξναηξεηηθά πξνηείλεηαη ή ζπληζηάηαη 
 

Ελδεηθηηθέο Πηήζεηο: 

 

Αεξνπνξηθή Εηαηξία Δηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

Egypt Air 

Αζήλα – Κάηξν 
13:15 14:05 

19:40 20:30 

Κάηξν – Αζήλα 
09:10 12:15 

15:35 18:40 

Aegean Airlines 

Αζήλα – Κάηξν 
23:50 00:50 

07:10 08:05 

Κάηξν – Αζήλα 
03:10 06:10 

09:00 12:10 

 

Σεκεηώζεηο: 

 
 Οη ηειηθέο ώξεο πηήζεσλ ζα ζαο δνζνύλ κε ην ελεκεξσηηθό ηεο εθδξνκήο 3-4 

εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

 Η εθδξνκή ζην Ακπνύ ίκπει πξαγκαηνπνηείηαη κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή 10 αηόκσλ 

θαη αγγιόθσλε μελάγεζε. 

 Οη εζσηεξηθέο πηήζεηο ζηελ Αίγππην πξαγκαηνπνηνύληαη πνιύ λσξίο ην πξσί. 
 ε πεξίπησζε πνπ ε ζηάζκε ηνπ πνηακνύ Νείινπ είλαη ρακειή , νη μελαγήζεηο 

γίλνληαη νδηθώο θαη ε δηακνλή πξαγκαηνπνηείηαη ζε μελνδνρεία 4*/5*. 

 Γηαλπθηεξεύζεηο: Κάηξν (3), Κξνπαδηέξα Νείινπ (4), Αζνπάλ (1) 


