
 

 
 

 
 

Γηάξθεηα: 10 εκέξεο 
Αλαxωξήζεηο:  29/07, 06, 12/08, 15/09 

 

 

Απνηθηαθό Μεμηθό 
Μέμηθν Σίηη, Κεξέηαξν, Σαλ Μηγθέι ληε Αγηέληε, Μνξέιηα 

 
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. 

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
  
1ε εκέξα: Αζήλα – Πόιε ηνπ Μεμηθνύ  

Ππλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε ελδηάκεζν ζηαζκό γηα ηελ πξσηεύνπζα ηνπ 

Κεμηθνύ, ηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ, ην Κέμηθν Πίηη. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2ε εκέξα: Πόιε ηνπ Μεμηθνύ - Μνξέιηα 

Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ παλέκνξθε απνηθηαθή πόιε Κνξέιηα, ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο 

νπνίαο είλαη από κόλν ηνπ έλα πξαγκαηηθό "ππαίζξην κνπζείν" θαη απνηειεί κλεκείν 

παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Άθημε θαη παλνξακηθή επίζθεςε ζηελ πόιε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηελ Ξιαηεία ησλ Όπισλ, ην Θπβεξλεηηθό 
Κέγαξν, ηνλ Θήπν θαη ην Ωδείν ησλ Οόδσλ, ην παιάηη Θιαβηρέξν, ηελ ηνπηθή αγνξά 

δαραξσηώλ, ην παιηό δξαγσγείν, ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ θαη ηελ πιαηεία κε ην 

ππέξνρν ζηληξηβάλη ησλ γπλαηθώλ "Ραξάζθν". Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 

Απόγεπκα ειεύζεξν γηα κηα βόιηα ζηελ ππέξνρε απηή πόιε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
3ε εκέξα: Μνξέιηα – Παηζθνπάξν – Τδηληδνπληδάλ - Μνξέιηα 

Πήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ γεηηνληθή πόιε Ξαηζθνπάξν (Pátzcuaro), κε ηελ 

απζεληηθόηεξε αξρηηεθηνληθή από ηελ πεξίνδν ηεο απνηθηνθξαηίαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηήγεζήο καο ζα δνύκε ηελ Βαζηιηθή ηεο Ξαλαγίαο ηεο γείαο, ηνλ Λαό θαη Θνιιέγην ηεο 

Δηαηξείαο ηνπ Ηεζνύ, ην ζπίηη κε ηα 11 πάηηνο (αίζξηα) θαη άιια ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο 



 

πόιεο, ηεο νπνίαο νη γξαθηθέο ηεο πιαηείεο Vasco de Quiroga θαη Gertrudis Bocanegra καο 

πξνζθαινύλ λα πεξπαηήζνπκε θαη λα εμεξεπλήζνπκε κηα κεγάιε πνηθηιία ρεηξνηερληώλ. Πηε 
ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ Ρδηληδνπληδάλ (Tzintzuntzan), κία από ηηο πην παξαδνζηαθέο 

θσκνπόιεηο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο Ξαηζθνπάξν. πήξμε ε πην ζεκαληηθή 

πόιε θαη αξγόηεξα πξσηεύνπζα ηνπ Βαζηιείνπ Ξνπξέπεηζα (Purépecha). Δπηζηξνθή ζηε 

Κνξέιηα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

4ε εκέξα: Μνξέιηα - Γθνπαλαρνπάην 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Γθνπαλαρνπάην, κηα πόιε πνπ από ην 1988 απνηειεί κλεκείν 

παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Θα απνιαύζνπκε κηα ζεακαηηθή εηθόλα ηνπ 

Γθνπαλαρνπάην από ην παλόξακα ζην νπνίν βξίζθεηαη ην κλεκείν ηνπ Ξίπηια (El Pipila), κε 

ηα πνιύρξσκα ζπίηηα λα ζθαξθαιώλνπλ ζηνπο γύξσ ιόθνπο - έλα εμαηξεηηθό παξάδεηγκα 

απνηθηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Θα θζάζνπκε ζην θέληξν ηεο πόιεο κε ηνλ πην εληππσζηαθό 
ηξόπν: ην ηζηνξηθό ηξαηλάθη πιαγηάο. Αθνινπζεί πεξηήγεζε ζην θέληξν ηεο πόιεο, έλαλ 

κνλαδηθό ιαβύξηλζν από πεδνδξνκεκέλα ζνθάθηα θαη κηθξέο ζθηεξέο πιαηείεο. Θα πεξάζνπκε 

από ην Ξαλεπηζηήκην, ζα δνύκε ην ζέαηξν Σνπάξεο πνπ ηελ πξόζνςή ηνπ ζηνιίδνπλ κνύζεο 

ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο, ζα κάζνπκε ηελ ηξαγηθή ηζηνξία αγάπεο αλάκεζα ζε κηα πινύζηα 

θνπέια θαη έλαλ θησρό αλζξαθσξύρν ζην δηάζεκν ζηελάθη "Callejon de Beso" θαη ζα δνύκε 
ην ζπίηη-κνπζείν ηνπ δσγξάθνπ Ληηέγθν Οηβέξα, ζπδύγνπ ηεο Φξίληα Θάιν. Δπίζεο ζα 

ζαπκάζνπκε ην επηβιεηηθό θηίξην "Alhondiga de Granaditas", από ην νπνίν μεθίλεζε ε 

επαλάζηαζε ελαληίσλ ησλ Ηζπαλώλ. Θαηαιήγνπκε ζηελ πνιύβνπε θιεηζηή αγνξά ηεο πόιεο, 

γεκάηε παξαδνζηαθά πξντόληα θαη κηθξά καγαδάθηα κε ηε πην απζεληηθή Κεμηθάληθε 

αηκόζθαηξα. Γείπλν. Ρν βξάδπ κελ παξαιείςεηε λα θάλεηε κηα βόιηα ζηελ θεληξηθή πιαηεία 
γηα λα απνιαύζεηε κνπζηθέο ησλ Καξηάηζη. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

5ε εκέξα: Γθνπαλαρνπάην - Αηνηνλίιθν - Σαλ Μηγθέι ληε Αγηέληε 

Πήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Αηνηνλίιθν (Atotonilco), όπνπ ζα επηζθεθζνύκε 

ηελ νρπξσκέλε εθθιεζία ηνπ 18νπ αηώλα, πνπ γηα πνιινύο ζεσξείηαη ε Κεμηθαληθή "Θαπέια 

Πηζηίλα", ιόγσ ηεο πινύζηαο εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο θαη ηηο ππέξνρεο ηνηρνγξαθίεο πνπ 
απεηθνλίδνπλ ηε δσή, ηα πάζε θαη ηελ αλάζηαζε ηνπ Ηεζνύ. Ππλερίδνπκε νδηθώο γηα ην Παλ 

Κηγθέι ληε Αγηέληε, κηα κηθξή ήζπρε πόιε, έλα πξαγκαηηθό απνηθηαθό δηακάληη θαη ηόπνο 

θαηνηθίαο θαιιηηερλώλ θαη δηαλννύκελσλ, πνπ από ην 2008 απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο 

θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Ρν Παλ Κηγθέι ληε Αγηέληε είλαη επίζεο γλσζηό, θαζώο έρεη 

απνηειέζεη ζθεληθό γηα πάξα πνιιέο ηαηλίεο ηνπ Κεμηθαληθνύ θαη Ακεξηθαληθνύ 
θηλεκαηνγξάθνπ. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ 

κπαξόθ εθθιεζία ηνπ Αξράγγεινπ Κηραήι πνπ είλαη ην νξόζεκν ηεο πόιεο, ηε κνλή ηεο 

Πύιιεςεο, ηελ θαηνηθία ηνπ Ηγλάζην Αγηέληε, ήξσα ηεο επαλάζηαζεο, ηελ εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Φξαγθίζθνπ θ.ά. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Ρν βξάδπ ζα 

θάλνπκε κηα βόιηα ζηελ παλέκνξθε πόιε πνπ δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία από θαθέ θαη 
εζηηαηόξηα. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

6ε εκέξα: Σαλ Μηγθέι ληε Αγηέληε - Κεξέηαξν 

Ζ ζεκεξηλή εκέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηε Κνξέιηα, κία από ηηο πην όκνξθεο επαξρηαθέο πόιεηο 

ηνπ Κεμηθνύ. Εσληαλό κνπζείν αξρηηεθηνληθήο, κε ππέξνρνπο πιαθόζηξσηνπο δξόκνπο, 

παξαδνζηαθά θηίξηα, εθθιεζίεο, κνπζεία, θαηαζηήκαηα. Δδώ ζα έρνπκε ρξόλν λα 
πεξπαηήζνπκε θαη λα γεπζνύκε θάηη από ην πνιύρξσκν θαη παξαδνζηαθό Κεμηθό, 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 Κεγάξν Θιαβηρέξν θαη ην 

πδξαγσγείν ηνπ 18νπ αη. Ρέινο ζα επηζθεθζνύκε θαη κία από ηηο ηνπηθέο αγνξέο. Πηε 
ζπλέρεηα επηζηξέθνπκε νδηθώο ζηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

7ε εκέξα: Κεξέηαξν – Πόιε ηνπ Μεμηθνύ, Μνπζείν Φξίληα Κάιν, Σνηζηκίιθν   

Πήκεξα ην πξσί ζα επηζηξέςνπκε νδηθώο ζηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ. Φζάλνληαο, ζα 
επηζθεθζνύκε ην πεξίθεκν κνπζείν ηεο Φξίληα Θάιν (Frida Kahlo), πνπ ήηαλ ην ζπίηη ζην 

νπνίν δνύζε καδί κε ηνλ ζύδπγό ηεο Ληηέγθν Οηβέξα. Ξεξηιακβάλεη πίλαθεο θαη ησλ δύν 



 

δσγξάθσλ, θσηνγξαθίεο θαη πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα, όκσο ηόζν ην ίδην ην ζπίηη κε ην 

ραξαθηεξηζηηθό κπιε ρξώκα, όζν θαη ν θήπνο ηνπ, απνηεινύλ δύν μερσξηζηά αμηνζέαηα από 
κόλα ηνπο. Πηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνύκε ζην Πνηζηκίιθν (Xochimilco), όπνπ ζα θάλνπκε 

βόιηα κε παξαδνζηαθή βάξθα (trajineras) θαη ζα δνύκε ην εθηεηακέλν δίθηπν ησλ θαλαιηώλ 

θαη πδαηνθαιιηέξγηεο πνπ νλνκάδνληαη Chinampa. Ζ επνλνκαδόκελε "Βελεηία ηεο Ξόιεο ηνπ 

Κεμηθνύ" απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Κε ηηο ππέξνρεο απηέο 

εηθόλεο, πνπ ζα ηηο ζπλνδέςνπκε κε ηεθίια θαη κνπζηθέο Καξηάηζη, ζα νινθιεξσζεί θαη ε 

ζεκεξηλή καο εκέξα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

8ε εκέξα: Πόιε ηνπ Μεμηθνύ – Βαζηιηθή Γνπαδεινύπεο – Τενηηρνπαθάλ – Πόιε ηνπ 

Μεμηθνύ 

Πήκεξα ην πξσί ζα επηζηξέςνπκε νδηθώο ζηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ. Φζάλνληαο ζα 

επηζθεθζνύκε ηελ πεξίθεκε Βαζηιηθή ηεο Γνπαδεινύπεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εηθόλα ηεο 
Ξαλαγίαο πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ θάπα ηνπ Ηλδηάλνπ Σνπάλ Ληηέγθν ην 1531. Δδώ ζα 

επηζθεθζνύκε ηελ παιηά (18νπ αηώλα) θαη ηελ ζύγρξνλε (πεξίπνπ 30 εηώλ) εθθιεζία ηεο 

Ξαλαγίαο - πξνζηάηηδαο ηνπ Κεμηθνύ. Πηε ζπλέρεηα ζα θζάζνπκε ζηνλ κεγαιύηεξν 

αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Κεμηθνύ, ηελ Ρενηηρνπαθάλ, πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 50 

ρηιηνκέηξσλ από ηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ. Ζ Tενηηρνπαθάλ, ν "ηόπνο ησλ ζεώλ", πνπ ήθκαζε 
κεηαμύ ηνπ 200 θαη ηνπ 650 κ.X., ππήξμε ε αξραία ζξεζθεπηηθή πξσηεύνπζα ησλ 

Tενηηρνπαθάλνο θαη ηόπνο πξνζθπλήκαηνο ησλ Aδηέθσλ. H Ιεσθόξνο ησλ Λεθξώλ πνπ 

δηαζρίδεη ην θέληξν ηεο πόιεο έρεη κήθνο πέληε ρηιηόκεηξα θαη πεξηζηνηρίδεηαη από 

ζξεζθεπηηθά θαη ηειεηνπξγηθά ζπγθξνηήκαηα, κε εληππσζηαθόηεξα ηελ Ξπξακίδα ηνπ Ήιηνπ 

θαη ηελ Ξπξακίδα ηεο Πειήλεο. Ραθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

9ε  εκέξα: Πόιε ηνπ Μεμηθνύ, Πεξηήγεζε πόιεο, Δζληθό Αλζξωπνινγηθό Μνπζείν - 

Πηήζε γηα Αζήλα 

Ζ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ δηθή ζαο! Ρν ελδηαθέξνλ καο ζήκεξα επηθεληξώλεηαη ζην παιηό ηζηνξηθό 

θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο, εθεί όπνπ θηππά ε θαξδηά ηεο πόιεο, ζηελ ζξπιηθή πιαηεία 

Ρζόθαιν (Zocalo), πνπ ήηαλ ην ηειεηνπξγηθό θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο ησλ Αδηέθσλ - ηεο 
Ρελνηζηηηιάλ - όπνπ ζα αλαθαιύςνπκε ππέξνρα θηίξηα επνρήο πνπ θαζξεπηίδνπλ έληνλα ην 

παξειζόλ ηεο. Θα δνύκε κεηαμύ άιισλ ην Ξξνεδξηθό Κέγαξν κε ηηο πεξίθεκεο ηνηρνγξαθίεο 

ηνπ Nηηέγθν Pηβέξα, ηνλ εληππσζηαθό Θαζεδξηθό λαό πνπ ζεκειίσζε ν Θνξηέδ ην 1525, ην 

αλάθηνξν ησλ Θαιώλ Ρερλώλ, ην Γεκαξρείν, ηηο ιεσθόξνπο Σνπάξεζ θαη Ια ξε Φνξκόλ θ.ά. 

Πηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην άθξσο ελδηαθέξνλ Δζληθό Αλζξσπνινγηθό Κνπζείν, ην 
νπνίν ζηεγάδεη ηα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα ησλ πξνθνινκβηαλώλ πνιηηηζκώλ ηεο ρώξαο 

(Αδηέθνη, Κάγηαο, Εαπνηέθνη, Νικέθνη θιπ.). Ρν απόγεπκα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη 

πηήζε επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 

 

10ε εκέξα: Άθημε ζηελ Αζήλα 
 

 

 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν:  

Αλαρώξεζε Γηάξθεηα Τηκή ζε δίθιηλν Γηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

29/07, 06, 12/08 

10 εκέξεο 

990 € 

+ 400 € 

15/09 1.050 € 

*Γηα ηηο 10 πξώηεο θξαηήζεηο.  

 
 

 

 

 

 
 



 

Πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό 

 Μελνδνρεία 4* θαη ην Barcelo 5* ζηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ 

 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά 

 Αζθαιή κεηαθνξηθά κέζα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο από/πξνο ηα αεξνδξόκηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ θαη γηα όιεο ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Δπηζθέςεηο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 
 Δίζνδνη ζηνπο επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο 

 Ρνπηθνί έκπεηξνη μελαγνί 

 Έιιελαο αξρεγόο-ζπλνδόο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ 

Γελ πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινο θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά, 

εκπινπηηζκέλε ηαμηδησηηθή αζθάιεηα: 860 € 

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

θιπ 
 

Σεκεηώζεηο: 

 

 Νη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη. 
 Ρειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

 Ππκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

Ππκκεηνρήο. 

 

 

Πηήζεηο:  
Ξηήζεηο κε LUFTHANSA γηα αλαρσξήζεηο 29/07 & 06/08 : 

 

Ηκεξνκελία 
Αξηζκόο 

Πηήζεο 
Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 

Ώξα 

Άθημεο 

29/07 

ή 

06/08 

LH1285 Αζήλα – Φξαλθθνύξηε 06:55 09:00 

LH498 
Φξαλθθνύξηε – Ξόιε ηνπ 

Κεμηθνύ 
13:30 18:30 

06/08  

ή 

 14/08 

LH499 
Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ – 

Φξαλθθνύξηε 
20:50 14:50+1 

07/08 

 ή  

15/08 

LH1284 Φξαλθθνύξηε – Αζήλα 20:25 00:10+1 

 

Ξηήζεηο κε AIR FRANCE/KLM γηα αλαρσξήζεηο 12/08: 

 

Αξηζκόο 
Πηήζεο 

Ηκεξνκελία Γηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα 

Άθημεο 

AF 1033 12/08 Αζήλα – Ξαξίζη 06:05 08:40 

AF174 13/08 Ξαξίζη – Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ 15:40 20:40 

KL 686 20/08 Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ – Άκζηεξληακ 21:05 14:40+1 

KL 1581 21/08 Άκζηεξληακ – Αζήλα 20:55 01:10+1 

 

 

 



 

 

 
Ξηήζεηο κε KLM/AIR FRANCE γηα αλαρσξήζεηο 15/09:  

 

Αξηζκόο 

Πηήζεο 
Ηκεξνκελία Γηαδξνκή 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 

Ώξα 

Άθημεο 

KL1572 
15/09 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 06:00 08:30 

KL685 Άκζηεξληακ – Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ 14:30 18:59 

AF173 23/09 Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ – Ξαξίζη 23:00 16:40+1 

AF1032 24/09 Ξαξίζη – Αζήλα 20:45 00:55+1 

 


