
 

 
 

 
Διάρκεια: 5 ημέρες  

Αναχωρήσεις: 26/10 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ   
 

Πρόγραμμα εκδρομής  
 

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ - Πλατεία Μουσείων - Βόλενταμ - Φάρμα Τυριών 

Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Η πιο πρωτοποριακή πρωτεύουσα της 

Ευρώπης μας περιμένει να την εξερευνήσουμε! Τα μοναδικά κανάλια, η 
πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων της, και οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες που δένουν τόσο 

αρμονικά με το «παλιό», είναι μερικά από τα στοιχεία που καθιστούν το Άμστερνταμ ως μια 

από τις γοητευτικές μητροπόλεις της Ευρώπης. Η πανοραμική περιήγηση θα μας 
αποκαλύψει την υπέροχη και γεμάτη πράσινο ζώνη κατά μήκος του διάσημου ποταμού 

Άμστελ, το εντυπωσιακό γήπεδο «Arena» έδρα της τοπικής ομάδας «Ajax» και έναν από 

τους πιο όμορφους ανεμόμυλους της περιοχής. Στο κέντρο της πόλεως θα δούμε την 

πολυπλοκότητα των καναλιών και στην πλατεία των Μουσείων θα επισκεφθούμε τον 
παλαιότερο Οίκο Διαμαντιών Παγκοσμίως, τον οίκο «House of Coster Diamonds» όπου και 

θα γνωρίσουμε όλη τη διαδικασία παραγωγής από το αρχικό έως το τελικό στάδιο ενώ στη 

συνέχεια θα δούμε ιστορικά κομμάτια και πληθώρα διαμαντιών μέσα από την τεράστια 
συλλογή του. Συνεχίζουμε για το γνωστό ψαροχώρι του Βόλενταμ. Θα διασχίζουμε το 

κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής μέσα από τα απέραντα λιβάδια και τα αποξηραμένα 

(ανακτημένη γη από τη θάλασσα) πόλντερς. Φθάνοντας θα απολαύσουμε τη βόλτα μας στα 
στενά σοκάκια και το λιμανάκι του, περπατώντας δίπλα σε πολύχρωμα καταστήματα λαϊκής 

τέχνης και παραδοσιακά μπιστρό/καφέ που σερβίρουν τοπικές λιχουδιές. Ο περίπατος μας 

στην προκυμαία, θα μας αποκαλύψει όλα τα σημεία, όπου τα παλαιά χρόνια μεταφόρτωναν 

τα τοπικά προϊόντα όπως ψάρια, γάλα και τυρί, ξεκινώντας έτσι το ταξίδι τους για της 
αγορές του Άμστερνταμ. Η εμπειρία για την ζωή στην Ολλανδική ύπαιθρο ολοκληρώνεται 

επισκεπτόμενοι μια τοπική φάρμα τυριών, όπου εκεί «η μικρή Ολλανδέζα» ντυμένη με την 

παραδοσιακή φορεσιά, θα μας παρουσιάσει πως παρασκευάζονται τα πασίγνωστα τυριά. 
Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τους αμέτρητους συνδυασμούς 

των γεύσεων τους. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. 

Διανυκτέρευση Άμστερνταμ. 
 

2η μέρα: Άμστερνταμ - «This is Holland» - κρουαζιέρα στα κανάλια - Amsterdam 

Shopping Experience 

Πρωινό.  Συνάντηση στην ρεσεψιόν. Σήμερα θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο, δώρο 
του γραφείου μας, το εντυπωσιακό «This is Holland» όπου θα απολαύσουμε την απολυτή 

αίσθηση πτήσης, σε μια πρωτόγνωρη θεαματική εμπειρία 5 διαστάσεων, αφού χρησιμοποιεί 

την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μέσω της εναέριας προοπτικής που μας προσφέρει και 
χάρη στα εκπληκτικά ειδικά 5D εφέ θα νιώθετε ότι πετάτε πάνω από όλη την χώρα 

απολαμβάνοντας με όλες σας τις αισθήσεις την μοναδική αυτή εμπειρία, γεμίζοντας 

αξέχαστες εικόνες. Στη συνέχεια ακολουθεί η κρουαζιέρα δώρο του γραφείου μας, στα 
χαρακτηριστικά κανάλια του Άμστερνταμ. Η πλοήγηση μέσα στον λαβύρινθο των καναλιών 

διπλά στα παλιά αρχοντικά και τις όμορφες γέφυρες, θα είναι αφορμή για άπειρες και 



 

 
μοναδικές φωτογραφίες! Αμέσως μετά η μέρα μας συνεχίζεται ελεύθερη. Απολαύσετε το 

«Amsterdam Shopping Experience». Το Άμστερνταμ ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, 
φημίζεται για τις αγορές του. Μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας, σε μια από τις 

φημισμένες αγορές της πόλης, όπως στην Kalverstraat και στην P.C Hooftstraat η οποία 

φιλοξενεί τους παγκόσμιους οίκους μόδας. Δεν πρέπει να παραλείψετε μια βόλτα στην 

γραφική περιοχή Jordaan και στους φημισμένους «Εννέα δρόμους» (9 Straatjes). Επίσης 
στα μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα όπως το Bijenkorf και το Magna Plaza (πρώην 

κτίριο του κεντρικού ταχυδρομείου, χτισμένο το 1895) μπορείτε να βρείτε πληθώρα 

προϊόντων όπως, και να απολαύσετε παράλληλα ένα καφέ ή γεύμα. Περπατήστε κατά 
μήκος των καναλιών και απολαύστε ένα καφέ, η γεύμα σε κάποιο από τα αμέτρητα 

καφέ/μπαρ και εστιατόρια. Το Άμστερνταμ είναι μια πόλη δεμένη με το νερό, με πολλούς 

πεζόδρομους και απίστευτα όμορφες πλωτές οδούς. Διανυκτέρευση Άμστερνταμ. 
 

3η μέρα: Άμστερνταμ - Μπριζ - Βρυξέλλες 

Πρωινό. Συνάντηση στην ρεσεψιόν. Αναχώρηση με τις αποσκευές μας. Σήμερα 

κατευθυνόμαστε στο Βασίλειο του Βελγίου και επισκεπτόμαστε την μεσαιωνική πόλη της 
Μπριζ. Μια πόλη μοναδικό στολίδι μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, όπου ο χρόνος δείχνει να 

έχει σταματήσει στον Μεσαίωνα! Ο περίπατος μας μέσα στα σοκάκια περιτριγυρισμένοι από 

τα γραφικά κτίσματα και τα κανάλια της χρυσής εποχής, θα μας «ζωντανέψει» μεσαιωνικές 
εικόνες από τότε όπου η πόλη υπήρξε το πλουσιότερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου. Η 

κεντρική πλατεία, το Διοικητήριο, η λίμνη της αγάπης, οι όμορφοι διάσπαρτοι ναοί όπως ο 

Ναός της Παναγίας, το πρώτο νοσοκομείο της Ευρώπης του Αγ. Ιωάννη που χρονολογείται 

από τον 12ο αιώνα και οι παλαιοί υδάτινοι οδοί με τις χαμηλές γέφυρες και τα παραδοσιακά 
σπίτια στις όχθες μας μαρτυρούν το έντονο παρελθόν της. Συνεχίζουμε στην πρωτεύουσα 

του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες. Μια πόλη με ένδοξο παρελθόν στην 

οποία σήμερα χτυπά η καρδιά της Ευρώπης! Θα ανακαλύψουμε τη «μαγεία» που την 
περιβάλλει και θα θαυμάσουμε τα ιστορικά μνημεία και τις σύγχρονες κατασκευές της μέσα 

από τις όμορφες πλακόστρωτες γειτονιές στο κέντρο της πόλης, όπως και τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
χαρακτηριστικό ελικοειδές σχήμα του κτιρίου Berlaymont. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 

τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Το απόγευμα μπορείτε να ακολουθήσετε τον αρχηγό σας σε 

έναν προαιρετικό, δωρεάν περίπατο στην κεντρική πλατεία Grand Place όπου το κομψό 

Δημαρχείο, τα πανέμορφα και έντονα διακοσμημένα κτίρια των συντεχνιών, και οι 
επώνυμοι κατά καιρούς κάτοικοι προσδίδουν μια πρωτόγνωρη αύρα. Δεν είναι καθόλου 

τυχαίο ότι η κεντρική πλατεία των Βρυξελλών θεωρείται ως η ομορφότερη πλατεία 

παγκοσμίως! Στη συνέχεια είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε την εξερεύνηση της περιοχής και 
να δειπνήσετε σε ένα από τα φιλόξενα εστιατόρια της πόλης, δοκιμάζοντας μερικές 

λιχουδιές από την παραδοσιακή τοπική κουζίνα, όπως τα μύδια στον ατμό για τα οποία το 

Βέλγιο φημίζετε ιδιαιτέρως. Μην παραλείψετε επίσης να γευτείτε μερικές από τις άπειρες 
ετικέτες μπίρας που το Βέλγιο φημίζεται ιδιαιτέρως! Διανυκτέρευση Βρυξέλλες. 

 

4η μέρα: Γάνδη - Λιλ (προαιρετικά) 

Πρωινό. Συνάντηση στην ρεσεψιόν. Στην σημερινή προαιρετική εκδρομή στην Βελγική και 
Γαλλική Φλάνδρα, θα επισκεφθούμε την Γάνδη και την Λιλ (Γαλλία). Πρώτη μας στάση η 

πόλη της Γάνδης. Στο ιστορικό της κέντρο θα θαυμάσουμε τα τρία μεσαιωνικά ορόσημα και 

μεγαλοπρεπείς της πύργους, όπως το επιβλητικό Διοικητήριο, τον Ναό του Αγ. Νικολάου 
και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Βονιφάτη. Δίπλα τους η γέφυρα του Αγ. Μιχαήλ με την 

υπέροχη θέα στο κανάλι και στην προβλήτα του παλιού λιμανιού θα μας γοητεύσει. Μια 

ιστορική πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι και σήμερα 
μια από τις μεγαλύτερες και πιο «ζωντανές» πόλεις του Βελγίου. Συνεχίζουμε για την 

Γαλλική Φλάνδρα και την πανέμορφη πρωτεύουσα της, πόλη της Λιλ. Διπλά στον ποταμό 

Deule και κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, η Λιλ μας περιμένει να την ανακαλύψουμε! Μια 

πόλη με τόσο πλούσια ιστορία και αναμφισβήτητη ομορφιά που δεν είναι τυχαίο το 



 

 
προσωνύμιο της, ως το «Παρίσι του Βορρά». Τα φλαμανδικά σπίτια, οι προσόψεις γύρω 

από την Grand Place, τα απομεινάρια της ισπανικής κυριαρχίας, τα επιβλητικά κτίρια 
αρχιτεκτονικής Haussmann-style, αλλά και οι Art Nouveau και Art Déco επιρροές σε κάθε 

γωνία της πόλης παρουσιάζουν μοναδικό ενδιαφέρον. Ελεύθερος χρόνος πριν την 

επιστροφή μας στο Βέλγιο και την πόλη των Βρυξελλών. Διανυκτέρευση Βρυξέλλες. 

(κόστος εκδρομής 90€) 
 

5η μέρα: Βρυξέλλες - Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Άμστερνταμ - Αθήνα 

Πρωινό. Συνάντηση στην ρεσεψιόν. Αναχώρηση με τις αποσκευές μας. Ημέρα αναχώρησης 
η σημερινή, και σειρά να γνωρίσουμε τις άλλες μεγάλες Ολλανδικές πόλεις Ρότερνταμ και 

Χάγη, όπως επίσης και την ιστορική μεσαιωνική πόλη του Ντελφτ. Το Ρότερνταμ φιλοξενεί 

το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, εκθαμβωτικά μοντέρνα κτίρια και ουρανοξύστες, μαζί 
με τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus παρουσιάζοντας μια φουτουριστική 

αρχιτεκτονική που καθηλώνει. Χάγη, η πιο κομψή Ολλανδική πόλη, έδρα του Ολλανδικού 

κοινοβουλίου, αλλά και διεθνών οργανισμών όπως το περίφημο Διεθνές Δικαστήριο, 

γνωστό και ως «Παλάτι της Ειρήνης». Ντελφτ, η πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού 
κράτους, μια ιστορική πόλη που το μεσαιωνικό της κέντρο με τα χαρακτηριστικά κανάλια 

και τους μεγαλοπρεπείς Βασιλικούς Ναούς σε μεταφέρει σε μια άλλη εποχή! 

Ολοκληρώνουμε στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ για την πτήση της επιστροφής μας. 
 

 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με KLM 

 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (2 Ozo Amsterdam 4* ή παρόμοιο, 2 NH 
Brussels Louise 4* ή παρόμοιο) Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος 
 Δωρεάν επίσκεψη, δώρο του γραφείου μας στο εντυπωσιακό «This is Holland» 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 

ετών  

 
Δεν περιλαμβάνονται:  

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 215€ 

 Εισιτήρια εισόδων, Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων  
 Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 

Πτήσεις με KLM   

Πτήση  Διαδρομή Αναχώρηση  Άφιξη  

ΚL 1572 Αθήνα – Άμστερνταμ  06.00 08.30 

KL 1581 Άμστερνταμ – Αθήνα  20.55 01.10 

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::  

  Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 

σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 

Ημ/νία Ημέρες Ξενοδοχεία 2κλινο 1κλινο Παιδική τιμή 

26/10 5 4* *€ 595 + € 155 € 545 

Early booking τιμή για έγκαιρες κρατήσεις έως και 1 μήνα πριν την αναχώρηση  
Κατόπιν € 50 επιβάρυνση στην Κατ΄άτομο τιμή   


