
 

 
Γηάξθεηα: 5εκέξεο  

Αλαρωξήζεηο: 7, 14, 21/10   |  18,25/11  |  2,9,17/12 

 

ΜΠΡΤΕ  
ΒΡΤΞΔΛΛΔ – ΓΑΝΓΖ – ΑΜΒΔΡΑ 

(Σνπξλαί, Ληι, Τπξ) 

   

Η παπαμςθένια Μππςζ, οι Βπςξέλλερ, η "ππωηεύοςζα ηηρ Εςπώπηρ", η επιβληηική Γάνδη με 

ηο ξακοςζηό κωδωνοζηάζιο και η Αμβέπζα "η πόλη ηων διαμανηιών", αποηελούν ζηαθμούρ 

αςηήρ ηηρ ζύνηομηρ απόδπαζηρ ζε πανέμοπθερ Eςπωπαϊκέρ πόλειρ, πος θα ζαρ σαπίζοςν 

εικόνερ μοναδικέρ! 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 

1ε κέξα: Αζήλα – Βξπμέιιεο - Πεξηήγεζε - Μπξπδ  

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε SKY EXPRESS γηα ηελ πξσηεύνπζα ηνπ Βειγίνπ, 

ηηο Βξπμέιιεο. Άθημε θαη πεξηήγεζε ηεο πόιεο, Πεξλώληαο από ην ζύγρξνλν θέληξν ηεο 

πόιεο θαη πξνρσξώληαο πξνο ην ηζηνξηθό, ζα δνύκε ην κπαξόθ Υξεκαηηζηήξην, 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. Αξγά ην απόγεπκα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ καγεπηηθή Μπξπδ. 

Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν NH BRUGGE 4* (www.nh-hotels.com). 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 

2ε κέξα: Μπξπδ - Πεξηήγεζε   

ήκεξα ην πξσί 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. Υξόλνο ειεύζεξνο 

γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 

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


 

 

3ε κέξα: Μπξπδ - Διεύζεξε κέξα (Πξναηξεηηθή εθδξνκή: Σνπξλαί, Ληι, Τπξ)  
Διεύζεξε κέξα γηα βόιηεο θαη επηζθέςεηο ζε δηάθνξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο. Δπίζεο, κπνξείηε 

λα αθνινπζήζεηε ηελ πξναηξεηηθή νινήκεξε εθδξνκή καο ζε δύν ζπάληα επηζθεπηόκελεο 

πόιεηο ηνπ Βειγίνπ - ηελ Σνπξλαί θαη ηελ Τπξ - θαζώο θαη ζηελ παλέκνξθε Γαιιηθή πόιε 

Ληι.   

Πεξηγξαθή πξναηξεηηθήο εθδξνκήο: Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Σνπξλαί (Tournai), κηα από 
ηηο παιαηόηεξεο πόιεηο ηνπ Βειγίνπ, πνπ είλαη θηηζκέλε ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Δζθώ 

(ρέιληε). Άθημε θαη μελάγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηνλ 

ξνκαλν-γνηζηθό Καζεδξηθό λαό ηεο Παλαγίαο θαη ην θσδσλνζηάζην (Belfort) πνπ είλαη ηα 

παιαηόηεξα ηεο ρώξαο θαη απνηεινύλ κλεκεία παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Θα 

δνύκε επίζεο ηελ θεληξηθή πιαηεία Grand Place κε ηα ζηληξηβάληα θαη ηα όκνξθα θαθέ, ηε 

γέθπξα Pont des Trous θ.ά. πλερίδνπκε γηα ηελ Ληι (Lille), ηελ ηέηαξηε κεγαιύηεξε 
κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Γαιιίαο κεηά ην Παξίζη, ηε Λπώλ θαη ηε Μαζζαιία. Φζάλνληαο, 

ζα δνύκε ην εληππσζηαθό λενθιαζηθό θηίξην ηεο Όπεξαο, ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ παιηά 

πόιε κε ηα πιαθόζηξσηα ζνθάθηα, ηα ρξσκαηηζηά ζπηηάθηα θαη ηα εληππσζηαθά θηίξηα, ζα 

θζάζνπκε ζηελ πιαηεία Général-de-Gaulle θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπκε 

έλαλ θαθέ, λα δνθηκάζνπκε ηηο ηνπηθέο ιηρνπδηέο θαη λα επηζθεθζνύκε ηα γύξσ 
κηθξνκάγαδα. Δπηζηξέθνπκε ζην Βέιγην θαη επηζθεπηόκαζηε κηα αθόκα ηζηνξηθή πόιε, ηελ 

Τπξ (Ypres), όπνπ ζηηο 31 Απγνύζηνπ 1917 γξάθηεθε εθεί κηα από ηηο πην αηκαηεξέο ζειίδεο 

ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Άθημε αξγά ην απόγεπκα ζηελ Μπξπδ. Γηαλπθηέξεπζε.  

 

4ε κέξα: Μπξπδ - Γάλδε - Ακβέξζα – 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 Ακβέξζα (Antwerpen), ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηνπ Βειγίνπ θαη ην ηξίην 
κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Δπξώπεο κεηά ην Ακβνύξγν θαη ην Ρόηεξληακ. Η Ακβέξζα είλαη 

γλσζηή θαη σο "ε πόιε ησλ δηακαληηώλ", θαζώο εθεί δηαθηλείηαη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο 

δηακαληηώλ ζηνλ θόζκν. Φζάλνληαο, ζα πεξηεγεζνύκε ζην θέληξν ηεο παιηάο πόιεο κε ηα 

θαιληεξίκηα θαη ηα γξαθηθά δξνκάθηα, ηηο γθαιεξί ηέρλεο, ηηο ζνθνιαηεξί θαη ηηο κπνπηίθ, ηα 

θαθέ θαη ηα εζηηαηόξηα θαη ζα θζάζνπκε ζηελ θεληξηθή πιαηεία Grote Markt, ηελ 
κεγαιύηεξε θαη νκνξθόηεξε ηεο πόιεο, κε ην Γεκαξρείν, ηα ηζηνξηθά θηίξηα ησλ 

πληερληώλ θαη ηνλ πεξίθεκν Καζεδξηθό λαό - ηνλ πην εληππσζηαθό ηεο ρώξαο - πνπ 

θηινμελεί έλα από ηα δηαζεκόηεξα έξγα ηνπ Ρνύκπελο, ηελ "Απνθαζήισζε". Αλαρώξεζε γηα 

ηηο Βξπμέιιεο / Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν . Γηαλπθηέξεπζε  

 
5ε κέξα: Βξπμέιιεο, Πάξθν Υέηδει - Αζήλα 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα 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. Διεύζεξνο 

ρξόλνο, κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ησλ Βξπμειιώλ θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ 
Αζήλα.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΠεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΒΡΤΞΔΛΛΔ-ΑΘΗΝΑ κε SKY EXPRESS 

 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Μπξπδ ζην μελνδνρείν NH BRUGGE 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: € 300 

 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε θαη από άιιεο πόιεηο: € 90 κε ηελ SKY EXPRESS (αλάινγα 
κε ηε δηαζεζηκόηεηα) 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  

 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

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

θιπ. 

  

 

 

Πηήζεηο κε SKY EXPRESS 

GQ 800 Αζήλα – Βξπμέιιεο 11.35 -14.00 

GQ 801 Bξπμέιιεο – Αζήλα 14.50-19.00 

 

 

 

εκεηώζεηο: 
 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα 

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

 

 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

Αλαρώξεζε Ξελνδνρείν 2θιηλν 1θιηλν 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

07,14,21/10 NH BRUGGE 4* € 595 € 795 € 445 


