
 

 
 

 
 

Διάπκεια: 10 εκέξεο 
Αναxωπήζειρ:  06/06, 11, 12/08, 30/09 & 17/11 

 
 

Αποικιακό Μεξικό 
Μέξικο Σίηι, Κεπέηαπο, Σαν Μιγκέλ νηε Αγιένηε, Μοπέλια 

 
Τν Μεμηθό δελ είλαη κία, αιιά πνιιέο ρώξεο καδί. Χώξα ησλ αληηζέζεσλ από ηελ ίδηα ηεο ηε 
θύζε: εθαίζηεηα κε ρηνληζκέλεο θνξπθέο, παξαιίεο κε πειώξηα θύκαηα, πςίπεδα θνληά ζηνλ 

νπξαλό θαη ζηνλ ήιην, δνύγθιεο, άγνλεο πεδηάδεο, πνηάκηα, ιίκλεο, έξεκνη, γθξεκνί, 
θαξάγγηα θαη βαζηέο θνηιάδεο. Μηα παξζέλα θύζε κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζε 
αξκνλία. Είλαη γε ησλ νλείξσλ, ρώξα ππέξηαηνπ θσηόο, ηόπνο κπζηεξίνπ θαη ζξύινπ, όπνπ 

ε ζθξαγίδα ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ηνπ αλζξώπνπ είλαη πνιύ αηζζεηή. Αξραίνη πνιηηηζκνί 
(Οικέθνη, Ζαπνηέθνη, Μάγηαο, Τνιηέθνη, Αδηέθνη θιπ.), πνπ εμαξζξώζεθαλ από ηνπο 

Κνλθηζηαδόξεο, ππξακίδεο, απνηθηαθά θηίξηα, δνύγθιεο, εθπιεθηηθέο παξαιίεο, Ιλδηάλνη, 
Μεζηίδνο, ληόπηα ρεηξνηερλήκαηα, λόζηηκε θαη πηθάληηθε θνπδίλα, ηεθίια, ζπλαξπαζηηθνί 
ξπζκνί θαη κνπζηθή. 

 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
  
1η ημέπα: Αθήνα – Μέξικο Σίηι  

Ρπλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε ελδηάκεζν ζηαζκό γηα ηελ πξσηεύνπζα ηνπ 
Λεμηθνύ, ηελ Οόιε ηνπ Λεμηθνύ/ην Λέμηθν Ρίηη. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν καο, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ζηε ιεσθόξν Πεθόξκα. 

Ξ απηνθξάηνξαο Λαμηκηιηαλόο ησλ Αςβνύξγσλ ζρεδίαζε ηε  ιεσθόξν γηα λα ελώζεη  ην 
θάζηξν ηνπ ζην ιόθν Chapultepec κε ηελ παιαηά πόιε. Οιήζνο αγαικάησλ δηαθνζκνύλ ηε  

ιεσθόξν, κάξηπξεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Λεμηθνύ Δηαλπθηέξεπζε. 
 
2η ημέπα: Μέξικο Σίηι (Ξενάγηζη, Εθνικό Ανθπωπολογικό Μοςζείο) 

H Οόιε ηνπ Λεμηθνύ είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ. Σπήξμε, πξηλ ηνλ 
εξρνκό ησλ Θζπαλώλ Ιαηαθηεηώλ, ε έδξα ησλ Αδηέθσλ, αξγόηεξα ε πξσηεύνπζα ησλ 

απνηθηνθξαηώλ θαη ζήκεξα ην δσληαλό ζύγρξνλν πνιηηηθό, νηθνλνκηθό, πνιηηηζηηθό θαη 
δηνηθεηηθό θέληξν ηεο ρώξαο. Η πεξηήγεζή καο ζηελ κεμηθαληθή πξσηεύνπζα μεθηλάεη από 
ηελ απνηθηαθή θαξδηά ηεο, ηελ πιαηεία Zocalo, ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο θαη κηα από 

ηηο ηξεηο κεγαιύηεξεο πιαηείεο ζηνλ θόζκν, πνπ ήηαλ ην ηειεηνπξγηθό θέληξν ηεο 
πξσηεύνπζαο ησλ Αδηέθσλ, ηεο ελνηζηηηιάλ θαη ηνπ Λεγάινπ Μανύ ηνπο, πνπ 

θαηαζηξάθεθε από ηνπο Θζπαλνύο ην 1524. ελ πιαηεία πεξηβάιινπλ κνλαδηθά κλεκεία, 
ραξαθηεξηζηηθά θηίζκαηα ησλ πνιηηηζκώλ πνπ ζεκάδεπζαλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ. Θα δνύκε 
ηνλ εληππσζηαθό Ιαζεδξηθό Μαό, έμνρν δείγκα απνηθηαθήο αξρηηεθηνληθήο γλσζηήο σο 

churrigueresque θαη ην Οξνεδξηθό Λέγαξν (Οαιάζην Μαζηνλάι), πνπ θξύβεη ζηελ εζσηεξηθή 



 

ηνπ απιή αξηζηνπξγήκαηα ηνπ κεγαιύηεξνπ εθπξνζώπνπ ηεο κεμηθάληθεο ηνηρνγξαθίαο, ηνπ 

Μηηέγθν Πηβέξα (ζπληξόθνπ ηεο Φξίληα Ιάιν). Εηθνλνγξαθεκέλα παξειαύλνπλ κπξνζηά καο 
νη ήξσεο ηεο κεμηθάληθεο ηζηνξίαο θαη νη ζεκαληηθόηεξεο ζηηγκέο ηεο. Ρπλερίδνπκε κε ην 

πάξθν ζαπνύιηεπεθ (Chapultepec), όπνπ καο πεξηκέλεη κηα αλεπαλάιεπηε εκπεηξία. Η 
επίζθεςή καο ζην Εζληθό Αλζξσπνινγηθό Λνπζείν ζα καο θάλεη λα αηζζαλζνύκε ζαλ άιινο 
Indiana Jones, αθνύ κε ηελ είζνδό καο ζηηο δηάθνξεο αίζνπζεο, ζα γλσξίζνπκε ηα 

ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα ησλ πνιπάξηζκσλ πξνθνινκβηαλώλ πνιηηηζκώλ πνπ άθκαζαλ ζε 
όιε ηελ έθηαζε ηεο ρώξαο θαη πνπ είλαη γλσζηνί σο Λεζνακεξηθαληθνί. Ξη κέξεο ησλ 

Αδηέθσλ, ησλ Λάγηαο, ησλ Ζαπνηέθαο, ησλ Ξικέθσλ, ησλ νιηέθσλ θαη ηόζσλ άιισλ 
επαλέξρνληαη κέζα από ηα εληππσζηαθά εθζέκαηα, πνπ είλαη αλώηεξα θάζε πεξηγξαθήο. 
Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Δηαλπθηέξεπζε.  

 
3η ημέπα: Μέξικο Σίηι (Παναγία Γοςαδελούπηρ, Τεοηισοςακάν) - Κεπέηαπο 

Οξσηλή αλαρώξεζε γηα ηα πεξίρσξα ηνπ Λέμηθν Ρίηη, όπνπ καο πεξηκέλνπλ δύν ηδηαίηεξεο 
επηζθέςεηο. Αξρηθά επηζθεπηόκαζηε ηελ πεξίθεκε Οαλαγία ηεο Γνπαδεινύπεο, ην 
ζεκαληηθόηεξν πξνζθύλεκα ησλ απαληαρνύ ιαηηλνακεξηθάλσλ. Από εδώ, κε αθνξκή ηελ 

εκθάληζε ηεο Οαλαγίαο ζε έλαλ ηζαγελή, μεθίλεζε ε βαζηά πίζηε ηνπο ζηελ Οαλαγία θαη ε 
ελαπόζεζε όισλ ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο ζ’ απηήλ. Έθδειε ε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα ησλ 

πηζηώλ θαζώο εηζέξρνληαη ζηηο παιηέο εθθιεζίεο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ζηνλ εμαηξεηηθά 
ζύγρξνλν λαό. Ρηε ζπλέρεηα επηζθεπηόκαζηε ηνλ ζεκαληηθόηεξν ίζσο ηεξό ρώξν ησλ 

πξνθνινκβηαλώλ πνιηηηζκώλ, ην ενηηρνπαθάλ, ηνλ ηόπν όπνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη ζενί θαη 
πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνύξγεζαλ ηνλ θόζκν. Ξη ηεξάζηηεο ππξακίδεο αθηεξσκέλεο ζηνλ 
Ήιην θαη ηε Ρειήλε, ε Κεσθόξνο ησλ Μεθξώλ, ηα αλάθηνξα, ν λαόο ηνπ Ιεηζαιθνάηι, απιά 

καο θαζειώλνπλ. Ιάζε πεξηγξαθή θαληάδεη θησρή κπξνζηά ζην κεγαιείν ηνπ κνλαδηθνύ 
απηνύ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ. Λεηά ην πέξαο ηεο μελάγεζεο, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ πόιε 

Ιεξέηαξν. Εθεί ζα ραξνύκε έλαλ ζύληνκν βξαδηλό πεξίπαην πξηλ θηάζνπκε ζην μελνδνρείν 
καο. αθηνπνίεζε θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

4η ημέπα: Κεπέηαπο – Σαν Μιγκέλ νηε Αγιένηε - Γοςανασοςάηο 
ν Ιεξέηαξν ζεσξείηαη κία από ηηο 15 «πην απζεληηθέο πόιεηο ηνπ θόζκνπ», ζύκθσλα κε ην 

National Geographic. Θδξύζεθε ηνλ 16ν αη., από κνλαζηηθά ηάγκαηα θαζνιηθώλ πνπ 
ζπγθεληξώζεθαλ εδώ, δεκηνπξγώληαο κηα πόιε-ζξεζθεπηηθό θνκςνηέρλεκα, αιιά θαη 
«άβαην» γηα ηνπο ηζαγελείο ηεο επνρήο. Ρηελ μελάγεζή καο, κεηαμύ άιισλ, ζα δνύκε ηελ 

Ιάζα ληε ια Ινξερηδόξα (Casa de la Corregidora), ηελ έδξα ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο, ην 
εάηξν ληε ια Πεπνύκπιηθα (Teatro de la República) θαη ην ππέξνρν πδξαγσγείν ηνπ 18νπ 

αη. Ρηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηε γεηηνληθή θσκόπνιε Ραλ Ληγθέι ληε Αγηέληε, κηα 
πόιε-θόζκεκα, κε έληνλε κνπζηθή παξάδνζε θαη κπνέκ ραξαθηήξα, ην Ραλ Ληγθέι ληε 
Αγηέληε κνηάδεη κε θηλεκαηνγξαθηθό ζθεληθό. Λάιηζηα ζα καο δνζεί ε επθαηξία ην απόγεπκα 

λα ραξνύκε κηα πεξηπαηεηηθή μελάγεζε γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πόιε, επηζθεπηόκελνη θαη ηνλ 
θαηαπιεθηηθό λαό ηνπ Ληραήι Αξράγγεινπ. Ρηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην 

Γνπαλαρνπάην κέζα από κηα ζαπκάζηα δηαδξνκή ζηε θύζε ηεο Ρηέξα Λάδξε. Άθημε, 
κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Δηαλπθηέξεπζε. 
 

5η ημέπα: Γοςανασοςάηο (Ξενάγηζη) – Παηζκοςάπο - Μοπέλια 
Οεξηήγεζε ζηελ όκνξθε πόιε κε ηα ζηελά γξαθηθά ζνθάθηα θαη ηηο κεγάιεο αλνηρηέο 

πιαηείεο (πνπ ηνλ Ξθηώβξην απνηεινύλ ζθεληθό γηα πνιιά δξώκελα θαη παξαζηάζεηο ηνπ 
θεζηηβάι Ρεξβαληίλν), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ην ζέαηξν Τνπάξεδ, ην 
θξνύξην Αιόληηγα ληε Γξαλαδίηαο θαη ην πεξίθεκν «Ρνθάθη ηνπ Φηιηνύ» (Callejón del Beso). 

Η μελάγεζή καο πεξηιακβάλεη θαη round trip κε ην ηνπηθό ηειεθεξίθ. Θα ζπλερίζνπκε γηα ηελ 
θαξδηά ηεο νξεηλήο Ληρναθάλ, κε πξννξηζκό ηελ πόιε Οαηζθνπάξν, κε ηνλ ππέξνρν 

απζεληηθό ραξαθηήξα. Άθημε θαη μελάγεζε ζηελ πόιε. Η εκέξα καο ζα θιείζεη ζηελ πόιε 
Λνξέιηα, όπνπ θαη ζα δηαλπθηεξεύζνπκε. 
 

 
 

 
 



 

6η ημέπα: Μοπέλια (Ξενάγηζη) – Μέξικο Σίηι 

Η ζεκεξηλή εκέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηε Λνξέιηα, κία από ηηο πην όκνξθεο επαξρηαθέο πόιεηο 
ηνπ Λεμηθνύ. Ζσληαλό κνπζείν αξρηηεθηνληθήο, κε ππέξνρνπο πιαθόζηξσηνπο δξόκνπο, 

παξαδνζηαθά θηίξηα, εθθιεζίεο, κνπζεία, θαηαζηήκαηα. Εδώ ζα έρνπκε ρξόλν λα 
πεξπαηήζνπκε θαη λα γεπζνύκε θάηη από ην πνιύρξσκν θαη παξαδνζηαθό Λεμηθό, γεκάην 
δσή θαη κνπζηθή ζε θάζε ζρεδόλ πιαηεία θαη θαιληεξίκη. Θα δνύκε ην θπβεξλεηηθό κέγαξν, 

θηίζκα ηνπ 1770, πνπ πξσηνρηίζηεθε σο θαηερεηήξην ελώ ππήξμε θαη ζηξαηεγείν θαηά ηνλ 
πόιεκν ηεο Αλεμαξηεζίαο, θαζώο θαη ηελ πιαηεία ησλ Όπισλ, ην Λεγάξν Ιιαβηρέξν θαη ην 

πδξαγσγείν ηνπ 18νπ αη. έινο ζα επηζθεθζνύκε θαη κία από ηηο ηνπηθέο αγνξέο. Ρηε 
ζπλέρεηα επηζηξέθνπκε νδηθώο ζηελ Οόιε ηνπ Λεμηθνύ. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε 
ζην μελνδνρείν καο. Δηαλπθηέξεπζε. 

 
7η ημέπα: Μέξικο Σίηι (Μοςζείο Φπίνηα Κάλο, Χοηζιμίλκο)  

Ρήκεξα ζα επηζθεθζνύκε ην ζπίηη ηεο Φξίληα Kάιν. Ειεύζεξν πλεύκα, εθξεθηηθή, αλέληαρηε 
αιιά θαη εύζξαπζηε, ηόζν ζηελ ςπρή όζν θαη ζην ζώκα, ε Λεμηθαλή θαιιηηέρληδα, 
αθνινύζεζε κε απόιπηε πίζηε ηνλ πξνζσπηθό, αζπκβίβαζην δξόκν ηεο. ν Λνπζείν Φξίληα 

Ιάιν είλαη έλα από ηα πην μαθνπζηά αμηνζέαηα ζην Λέμηθν Ρίηη. Η θαιιηηερληθή ηεο αμία 
αλαγλσξίζηεθε κεηά ηνλ ζάλαηό ηεο, κε πνιιέο εθζέζεηο πιένλ αλά ηνλ θόζκν λα ηηκνύλ ηα 

έξγα ηεο θαη καδί θαη ηα έξγα ηνπ αμέραζηνπ παξηελέξ ηεο δσήο ηεο, ηνπ Μηηέγθν Πηβέξα. ν 
ζπίηη ηεο, ε Ιάδα Αδνύι, ζην Ινγηναθάλ ηνπ Λέμηθν Ρίηη, όπνπ έδεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο 

δσήο ηεο θαη άθεζε ηελ ηειεπηαία ηεο πλνή, είλαη ζήκεξα κνπζείν θαη δεκνθηιήο 
πξννξηζκόο. Ρηνλ Πηβέξα είλαη αθηεξσκέλν ην Λνπζείν Μηηέγν Πηβέξα ή, όπσο ην μέξνπλ νη 
Λεμηθαλνί, Αλανπαθάιη. Ρηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ θνληηλή πεξηνρή ηνπ Τνηζηκίιθν, 

γλσζηή γηα ηα θαλάιηα ηεο, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ από έλα εθηελέο ζύζηεκα ιηκλώλ θαη 
θαλαιηώλ πνπ ζπλέδεε ηελ πεξηνρή κε ηελ θνηιάδα ηνπ Λεμηθνύ. Η ππνρώξεζε ησλ πδάησλ 

δεκηνύξγεζε ηα θαλάιηα απηά, καδί κε ηα ηερλεηά λεζηά, ηα «ηζηλάκπαο» (chinampas). ν 
ζέακα ζα ζαο εληππσζηάζεη, αθνύ νη αιέγξνη Λεμηθαλνί, ληπκέλνη κε πνιύρξσκεο θνξεζηέο 
θαη ηα γλσζηά ζε όινπο ζνκπξέξν, νδεγνύλ ηηο δσεξόρξσκεο γόλδνιέο ηνπο, ηηο 

«ηξαρηλέξαο» (trajineras), ζηνιηζκέλεο κε ινγηώλ πξάγκαηα, πνπιώληαο ηα αγαζά ηνπο θαη 
ηξαγνπδώληαο παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα! Ηκέξα ειεύζεξε ζηελ Οόιε ηνπ Λεμηθνύ, γηα λα 

ραιαξώζνπκε θαη λα απνιαύζνπκε ζε ραιαξνύο ξπζκνύο ηελ πόιε. Δηαλπθηέξεπζε. 
 
8η ημέπα: Μέξικο Σίηι – Κοςεπναβάκα – Τάξκο – Ποςέμπλα 

Οξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα εθδξνκή ζε δύν πόιεηο-θνζκήκαηα: Οξώηε ζηάζε καο ε 
Ινπεξλαβάθα (Cuernavaca), ε πόιε ηεο «αηώληαο άλνημεο», ζηελ νπνία δηαηεξνύληαη θηίξηα-

αξρηηεθηνληθνί ζεζαπξνί θαη απηό γηαηί ιόγσ ηνπ ηδαληθνύ ηεο θιίκαηνο, όινη νη θαηαθηεηέο 
ηνπ Λεμηθνύ ηε δηάιεγαλ γηα θαηνηθία ηνπο. Ρηε ζπλέρεηα ζα θζάζνπκε ζηελ όκνξθε θαη 
γξαθηθή πόιε-θόζκεκα, ην άμθν. Σπέξνρε αξρηηεθηνληθή ζηελ πόιε πνπ πινύηηζε από ην 

αζήκη. Από ηα αμηνζέαηά ηεο μερσξίδεη ν Ιαζεδξηθόο ηεο λαόο, πνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία 
λα επηζθεθζνύκε, ελώ ζηε ζπλέρεηα κπνξνύκε λα πεξηπιαλεζνύκε ζηα θαιληεξίκηα ηεο 

πόιεο θαη ζηε γξαθηθή αγνξά ηεο, όπνπ ζα δνύκε πνηα ηνπηθά εδέζκαηα απνηεινύλ ηηο 
αγαπεκέλεο ιηρνπδηέο ησλ ληόπησλ. Ρπλερίδνπκε γηα ην απνηθηαθό δηακάληε Ονπέκπια, όπνπ 
θαη ζα δηαλπθηεξεύζνπκε. 

 
9η  ημέπα: Ποςέμπλα – πηήζη επιζηποθήρ 

Η Ονπέκπια, είλαη κηα πόιε κε ηδηαίηεξα όκνξθε αξρηηεθηνληθή θαη παηξίδα ησλ πην 
ραξαθηεξηζηηθώλ γεπζηηθώλ απνιαύζεσλ ηνπ Λεμηθνύ, όπσο ε ζάιηζα mole. Αξγνί 
λσρειηθνί ξπζκνί ζε κηα πόιε κε ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα πνπ ζα αλαθαιύςνπκε θαηά ηελ 

μελάγεζε καο. Λεηά ηε γλσξηκία καο κε ηελ πόιε κεηαθεξόκαζηε ζην αεξνδξόκην γηα ηελ 
πηήζε ηεο επηζηξνθήο. 

 
10η ημέπα: Άθιξη ζηην Αθήνα 
 

 
 

  
 



 

Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο:  

Ανασώπηζη Διάπκεια Τιμή ζε δίκλινο Διαθοπά Μονοκλίνος 

06/06, 30/09, 17/11 

10 εκέξεο 

899 € + 370 € 

12/08 950 € + 370 € 

11/08 11 εκέξεο* 1.050 € + 460 € 

*Οεξηιακβάλεη κηα επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε ζηελ πόιε ηνπ Λεμηθνύ κε εκηδηαηξνθή. 
  

Πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό 
 Νελνδνρεία 4*, 5* Λεμηθάληθεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Ρην Λέμηθν Ρίηη ην πνιπηειέο 

Barcelo 5* 

 Ηκηδηαηξνθή. α γεύκαηα ζην Λεμηθό δελ είλαη κπνπθέ, αιιά set menu 3 πηάησλ. Η 
εκηδηαηξνθή απνηειείηαη από πξσηλό θαη δείπλν. 

 Λεηαθηλήζεηο κε θιηκαηηδόκελα πνύικαλ 
 Νελαγήζεηο ζηα δηάθνξα αμηνζέαηα όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα   
 νπηθόο μελαγόο  

 Έιιελαο έκπεηξνο αξρεγόο   
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 Δσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο-βηβιίν ζηα ειιεληθά 
 
Δεν πεπιλαμβάνονηαι: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά & επηπιένλ 

παθέην αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Επηπιένλ παθέην 
αζθάιεηαο (Αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ 
αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, 

δαπάλεο γηα έμνδα επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα 
επηζηξνθή ζηελ Ειιάδα, απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ, όπσο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.ά.). 
Ζεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην ηκήκα θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ 
θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα θάιπςε θαη ηνπο όξνπο ησλ θαιύςεσλ γηα 

απνθπγή παξεμεγήζεσλ:  870 €  
 

Σημειώζειρ: 
 
 Οαξαθαινύκε λα απνζηείιεηε θσηνηππία ηνπ δηαβαηεξίνπ ζαο ζην e-mail ηνπ 

ηαμηδησηηθνύ ζπκβνύινπ (πσιεηή), κε ηνλ νπνίν έρεηε ζπλνκηιήζεη. Τσξίο ηελ άκεζε 
απνζηνιή θσηνηππίαο ηνπ δηαβαηεξίνπ δελ ζα κπνξεί λα πεξηιεθζεί ε αζθάιεηα ηεο 

πξνθαηαβνιήο ζαο ζηελ επηπιένλ ηαμηδησηηθή αζθάιεηα πνπ πεξηιακβάλεη ην γξαθεηνπ 
καο ζηα πξνγξάκκαηά ηνπ.  

 Ρπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνπο Όξνπο 
Ρπκκεηνρήο. 

 Η ξνή ησλ εθδξνκώλ, μελαγήζεσλ, επηζθέςεσλ ελδέρεηαη λα αιιάδεη γηα ηελ θαιύηεξε 

δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (θπξίσο ιόγσ ησλ αξγηώλ). 
 

 
 

 
 
 

 



 

Πηήζειρ:  

Γηα αλαρσξήζεηο 06/06, 30/09: 
 

Απιθμόρ 
Πηήζηρ 

Ημεπομηνία Διαδπομή 
Ώπα 

Ανασώπηζηρ 
Ώπα 

Άθιξηρ 

KL 1572 
1ε εκέξα 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 06:00 08:30 

KL 685 Άκζηεξληακ – Οόιε ηνπ Λεμηθνύ 14:30 18:59 

KL 686 9ε εκέξα Οόιε ηνπ Λεμηθνύ – Άκζηεξληακ 21:05 14:45+1 

KL 1581 10ε εκέξα Άκζηεξληακ – Αζήλα 20:55 01:10+1 

 

Γηα αλαρσξήζεηο 11/08: 
 

Απιθμόρ 

Πηήζηρ 
Ημεπομηνία Διαδπομή 

Ώπα 

Ανασώπηζηρ 

Ώπα 

Άθιξηρ 

KL 1572 
1ε εκέξα 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 06:00 08:30 

KL 685 Άκζηεξληακ – Οόιε ηνπ Λεμηθνύ 14:30 18:59 

KL 686 10ε εκέξα Οόιε ηνπ Λεμηθνύ – Άκζηεξληακ 21:05 14:45+1 

KL 1581 11ε εκέξα Άκζηεξληακ – Αζήλα 20:55 01:10+1 

 
Γηα αλαρσξήζεηο 12/08:  

 

Απιθμόρ 

Πηήζηρ 
Ημεπομηνία Διαδπομή 

Ώπα 

Ανασώπηζηρ 

Ώπα 

Άθιξηρ 

LH1285 

1ε εκέξα 

Αζήλα – Φξαλθθνύξηε  06:55 09:00 

LH498 
Φξαλθθνύξηε – Οόιε ηνπ 

Λεμηθνύ 
13:30 18:30 

LH499 9ε εκέξα 
Οόιε ηνπ Λεμηθνύ – 

Φξαλθθνύξηε 
20:50 14:50 

LH1284 10ε εκέξα Φξαλθθνύξηε – Αζήλα 20:20 00:05 

 

Γηα αλαρσξήζεηο 17/11: 
 

Απιθμόρ 
Πηήζηρ 

Ημεπομηνία Διαδπομή 
Ώπα 

Ανασώπηζηρ 
Ώπα 

Άθιξηρ 

KL 1572 
1ε εκέξα 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 06:00 08:35 

KL 685 Άκζηεξληακ – Οόιε ηνπ Λεμηθνύ 14:30 19:25 

KL 686 9ε εκέξα Οόιε ηνπ Λεμηθνύ – Άκζηεξληακ 21:55 15:05+1 

KL 1581 10ε εκέξα Άκζηεξληακ – Αζήλα 20:55 01:05+1 

 


