
 

 
Δηάξθεηα: 23 εκΩξεο 

Αλαρωξήζεηο: 21/12 
 

ΛΕΓΑΚΗ ΑΤΣΡΑΚΘΑ 
Κοραλλιογενής ύθαλος, Άγιερς Ροκ, Αδελαΐδα, νηζί Καγκοσρό, Ταζμανία, Βόρειο και Νόηιο 

Νηζί Νέας Ζηλανδίας 

 

 
Τόπνη γεκάηνη πξνθιήζεηο όζν ιίγνη άιινη πάλω ζηε Γε. Η άγξηα θύζε κε ηελ εθπιεθηηθή ηεο 
βηνπνηθηιόηεηα, ηα αξρέγνλα ηνπία, νη παξζέλνη πγξόηνπνη, νη ζκαξαγδέληεο ζάιαζζεο, ηα 

θξπζηάιιηλα λεξά, νη ππνβξύρηνη παξάδεηζνη, νη αραλείο έξεκνη, ηα παλάξραηα ηξνπηθά δάζε, νη 
ηεξέο ηνπνζεζίεο ηωλ απηνρζόλωλ θπιώλ ζπλζέηνπλ έλα απίζηεπην θαιεηδνζθόπην εηθόλωλ, 

κνξθώλ θαη ρξωκάηωλ. Μέξε όπνπ ε ιέμε «έθπιεμε» βξίζθεη ηελ απόιπηε εξκελεία ηεο! 
Σηηγκέο όπνπ ε θαληαζία θαη ε πξαγκαηηθόηεηα δύζθνια μερωξίδνπλ. 
 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 
1ε εκέξα: Αζήλα – ύδλεϋ 

ΠπγθΩληξσζε ζην αεξνδξφκην θαη πηΪζε γηα ην ΠΫδλευ   κΩζσ ελδηΨκεζνπ ζηαζκνχ. Κε ην 
εθπιεθηηθφ ιηκΨλη ηνπ πνπ βαζηιεχεη ζηνλ Δηξεληθφ Υθεαλφ, ηηο παλΩκνξθεο παξαιΫεο ηνπ θαη 

ην ειηφινπζην κεζνγεηαθφ ηνπ θιΫκα, ην ΠΫδλευ  ζεσξεΫηαη ε πην φκνξθε πφιε ηεο ΑπζηξαιΫαο 
θαη κΫα απφ ηηο νκνξθφηεξεο ηνπ θφζκνπ. 
 

 
2ε εκέξα: ύδλεϋ  

Άθημε ζηελ πξσηεχνπζα ηεο πνιηηεΫαο ηεο ΛΩαο Λφηηαο ΝπαιΫαο. ΤπρΪ ηεο πφιεο εΫλαη ην 
εθπιεθηηθφ ιηκΨλη ηεο, πνπ ηε ρσξΫδεη ζε δχν κΩξε, ην Βφξεην θαη ην Λφηην, ηα νπνΫα ελψλνληαη 

κε ηελ πεξΫθεκε ΓΩθπξα ηνπ Ιηκαληνχ θαη ηε ΠΪξαγγα ηνπ Ιηκαληνχ. Ρν ΠΫδλευ  εΫλαη κηα 
θνζκνπνιΫηηθε, πξφζραξε θαη δσληαλΪ πφιε, γεγνλφο ην νπνΫν ζα Ωρνπκε θαη εκεΫο ηελ 
επθαηξΫα λα δηαπηζηψζνπκε θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο παξακνλΪο καο εθεΫ. ΚεηαθνξΨ θαη 

ηαθηνπνΫεζε ζην μελνδνρεΫν καο. ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 

3ε εκέξα: ύδλεϋ (μελάγεζε – Όπεξα) 
ΠΪκεξα ζα πεξηεγεζνχκε ζηα αμηνζΩαηα ηνπ ΠΫδλευ , μεθηλψληαο απφ ηνλ ηζηνξηθφ ππξΪλα δε 
Ονθο. ΔΫλαη Ωλαο ιαβχξηλζνο απφ ζηελΨ δξνκΨθηα θαη αλαθαηληζκΩλα παιηΨ θηΫξηα απφ πΩηξα, κε 

ζνθηζηηθΩ πακπ, κπνπηΫθ θαη δεθΨδεο γθαιεξΫ. Θα πεξΨζνπκε απφ ην εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ 
θΩληξν ηεο πφιεο κε ηνπο νπξαλνμχζηεο, ηελ ΡζΨηλαηανπλ θαζψο θαη ην πεξΫθεκν ΛηΨξιηλγθ 



 
ΣΨξκπνξ κε ηα θαηαζηΪκαηα, ηα εζηηαηφξηα, ηα κνπζεΫα θ.ιπ. Πηε ζπλΩρεηα ζα κεηαβνχκε ζηελ 
ηζηνξηθΪ «Mrs Macquarie's Chair» («ΘαξΩθια ηεο θπξΫαο ΚαθνπΨξη»), Ωλαο βξΨρνο ζκηιεπκΩλνο 
ζε ζρΪκα θαξΩθιαο απφ ηνλ θπβεξλΪηε ΙαριΨλ ΚαθνπΨηξ ην 1810, γηα λα κπνξεΫ λα ζαπκΨδεη ε 

γπλαΫθα ηνπ ηε ζΩα ηνπ ιηκαληνχ θαη ησλ δηεξρνκΩλσλ πινΫσλ. ΞξΨγκαηη, ην ζεκεΫν απηφ Ωρεη 
ηελ θαιχηεξε ζΩα ζην ιηκΨλη κε ηε γΩθπξα ηνπ ΠΫδλευ  θαη ην αλεπαλΨιεπην θηΫξην ηεο Όπεξαο 

ηνπ ΠΫδλευ, ην νξφζεκν ηεο πφιεο, κηα ζπλαξπαζηηθΪ θνπηνπξηζηηθΪ ζχιιεςε κε ηηο ζηΩγεο 
ηεο ζε ζρΪκα παληψλ πνπ ηα θνπζθψλεη ν Ψλεκνο. Θα δνχκε ηελ Όπεξα ηνπ ΠΫδλευ  απφ θνληΨ 
θαη αθνχ βγΨινπκε ηηο θσηνγξαθΫεο καο, ζα επηζηξΩςνπκε ζην θΩληξν ηεο πφιεο, ζα 

πεξΨζνπκε απφ ηνλ Θαζεδξηθφ Λαφ, ηελ ΞηλαθνζΪθε θαη ζα θηΨζνπκε ζην Θηλγθ Θξνο, ηελ 
πεξηνρΪ φπνπ ρηππΨεη ε θαξδηΨ ηνπ λπρηεξηλνχ ΠΫδλευ . ΑθΪλνπκε γηα ιΫγν ην θΩληξν ηεο 

πφιεο γηα λα πΨξνπκε κηα γεχζε απφ ηα πινχζηα πξνΨζηηΨ ηεο, ηνπο γξαθηθνχο θφιπνπο 
Ληακπι, Οφνπδ θαη ΓνπΨηζνλ, θαηαιΪγνληαο ζηελ θνζκνπνιΫηηθε παξαιΫα Κπφληη. ΘαηΨ ηελ 
επηζηξνθΪ καο ζα πεξΨζνπκε απφ ηελ παλΩκνξθε ζπλνηθΫα ΞΨληηλγθηνλ κε ηα ππΩξνρα 

αλαπαιαησκΩλα απνηθηαθΨ θηΫξηα. ΓηαλπθηΩξεπζε ζην ΠΫδλευ . 
  

4ε εκέξα: ίδλεϋ – Blue Mountains  
ΠΪκεξα ην πξσΫ ζα εμνξκΪζνπκε ζηα «Κπιε βνπλΨ» (Blue Mountains), πνπ ζεσξνχληαη απφ ηα 
πην εληππσζηαθΨ ηνπΫα ηεο παξΨθηηαο ΑπζηξαιΫαο. Ζ ηνπνζεζΫα απηΪ, ιΫγα ρηιηφκεηξα Ωμσ απφ 

ηε κεγαινχπνιε, εΫλαη θαηΨθπηε, ζθεπαζκΩλε κε δΨζε επθαιχπησλ, Ψξξεθηα δεκΩλε κε ηνπο 
ζξχινπο θαη ηηο παξαδφζεηο ησλ ΑβνξΫγηλσλ ηεο πεξηνρΪο. Νη απηφρζνλεο ηεο ΑπζηξαιΫαο 

δνχζαλ γηα ρηιηεηΫεο εθεΫ, φηαλ νη ΔπξσπαΫνη θαηΨθεξαλ γηα πξψηε θνξΨ ην 1813 λα δηαζρΫζνπλ 
ηα νξεηλΨ πεξΨζκαηα. Ζ νλνκαζΫα ηεο νξνζεηξΨο απνδΫδεηαη ζηε κπιε απφρξσζε ηεο νκΫριεο, 
πνπ εκθαλΫδεηαη, φηαλ ην Ωιαην ησλ επθαιχπησλ εμαηκΫδεηαη θαη δηαρΩεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. Ρν 

ηνπΫν ραξαθηεξΫδεηαη απφ Ωλα νξνπΩδην πνπ νξηνζεηεΫηαη απφ απφηνκεο νξζνπιαγηΩο, δηαδνρηθΨ 
θαξΨγγηα θαη βαζηΩο δαζσκΩλεο θνηιΨδεο. Ζ αζβεζηνιηζηθΪ ζχζηαζε ηνπ πεηξψκαηνο 

αλαδεηθλχεη κνλαδηθνχο ζρεκαηηζκνχο βξΨρσλ, φπσο νη πεξΫθεκεο «Ρξεηο ΑδειθΩο», ηξεηο 
βξαρψδεηο απνιΪμεηο πνπ Ωρνπλ γΫλεη ζχκβνιν ηνπ εζληθνχ δξπκνχ, αιιΨ θαη νιφθιεξεο ηεο 
ΑπζηξαιΫαο. Έηζη ζα Ωρνπκε ηελ επθαηξΫα λα ζαπκΨζνπκε ηα απΩξαληα δΨζε, λα 

θσηνγξαθΪζνπκε ηα πην φκνξθα ζεκεΫα κε παλνξακηθΪ ζΩα, αιιΨ θαη λα πΨξνπκε θαη κηα 
γεχζε απφ ηελ παλΫδα ηεο πεξηνρΪο επηζθεπηφκελνη Ωλα θαηαθχγην Ψγξηαο δσΪο (Featherdale 

Wildlife Park) κε ηα θαγθνπξφ θαη ηα θνΨια ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβΨιινλ. Ζ εθδξνκΪ ζηα Blue 
Mountains εΫλαη ηαπηφζεκε κε ηελ Ϋδηα ηε ρψξα, ηε θχζε θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο θαη απνηειεΫ 

απαξαΫηεην ζπκπιΪξσκα ζηελ πεξηΪγεζΪ καο ζηε ΛΩα Λφηηα ΝπαιΫα. ΘαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο 
εθδξνκΪο πξνζθΩξεηαη γεχκα ζην γξαθηθφ ρσξηνπδΨθη ΙΩνπξα. ΔπηζηξνθΪ ζην μελνδνρεΫν καο. 
ΓηαλπθηΩξεπζε. 

 
5ε εκέξα: ίδλεπ – πηήζε γηα Άγηεξο Ρνθ  

ΠΪκεξα αλαρσξνχκε λσξΫο ην πξσΫ γηα κηα δηΪκεξε εθδξνκΪ ζην Άγηεξο Ονθ. Θα βξεζνχκε ζην 
θφθθηλν εζσηεξηθφ ηεο ΑπζηξαιΫαο γηα λα δνχκε Ωλα κεγαινπξεπΩο κλεκεΫν ηεο θχζεο: ην 
ΒξΨρν Άγηεξο, Ωλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη δηαζεκφηεξνπο κνλφιηζνπο ζηνλ θφζκν. Ρφπνο 

ιαηξεΫαο ησλ ηζαγελψλ ηεο ΑπζηξαιΫαο θαη ζπξξνΪο ηνπξηζηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. Ρν Δζληθφ 
ΞΨξθν Νπινχξνπ - ΘΨηα Ρηνχηα (Όιγθαο Ϊ Θαηαηδνχηα = πνιιΨ θεθΨιηα), καδΫ κε 10 Ψιιεο 

απζηξαιηαλΩο ηνπνζεζΫεο, πεξηιακβΨλεηαη ζηνλ θαηΨινγν ησλ ηφπσλ ηνπο νπνΫνπο ε UNESCO 
ζεσξεΫ κΩξνο ηεο Ξαγθφζκηαο ΞνιηηηζηηθΪο ΘιεξνλνκηΨο. Ν βξΨρνο απνθαιχπηεηαη ζε φιε ηνπ 
ηε κεγαινπξΩπεηα ην ζνχξνππν Ϊ ηελ απγΪ, φηαλ ν κνλφιηζνο κνηΨδεη λα ξνπθΨ ην ειηαθφ θσο 

θαη λα αθηηλνβνιεΫ ηε ιΨκςε κπξηΨδσλ ξνπκπηληψλ. Έλα καγεπηηθφ ειηνβαζΫιεκα κε θφλην ην 
κπζηεξηψδεο Άγηεξο Ονθ θαζψο ζα απνιακβΨλνπκε θξαζΫ απφ ληφπηεο πνηθηιΫεο κε κεδεδΨθηα, 

ζα κεΫλεη γηα πΨληα ραξαγκΩλν ζηε κλΪκε καο. ΓηαλπθηΩξεπζε ζηελ πεξηνρΪ. 
 



 
6ε εκέξα: Άγηεξο Ρνθ – πηήζε γηα ίδλεϋ  
Ξνιχ πξσηλφ μχπλεκα ζΪκεξα γηα λα κπνξΩζνπκε λα ζαπκΨζνπκε ηα εληππσζηαθΨ ρξψκαηα 
πνπ αληαλαθιΨ ν ΒξΨρνο θαηΨ ηελ απγΪ. Πηε ζπλΩρεηα επηζηξνθΪ ζην μελνδνρεΫν καο θαη 

αλαρψξεζε γηα ην αεξνδξφκην, απφ φπνπ ζα πεηΨμνπκε γηα ην ΠΫδλευ. Άθημε, κεηαθνξΨ θαη 
ηαθηνπνΫεζε ζην μελνδνρεΫν καο. ΓηαλπθηΩξεπζε. 

 
7ε εκέξα: ηδλεπ – πηήζε γηα Ιεξλο (δάζνο βξνρήο Ινπξάληα) 
ΚεηαθνξΨ ζην αεξνδξφκην θαη πηΪζε γηα ην Θεξλο, ζηελ ηξνπηθΪ ΒνξεηναλαηνιηθΪ ΑπζηξαιΫα. 

Άθημε θαη ζπλερΫδνπκε γηα κηα κνλαδηθΪ εθδξνκΪ ζηελ Ψγξηα βιΨζηεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρΪο 
ηνπ Θεξλο. Θα απνιαχζνπκε κηα απΫζηεπηε δηαδξνκΪ κε εηδηθφ ελαΩξην ηειεθεξΫθ (Skyrail) 

κΩρξη ηελ ΘνπξΨληα πεξλψληαο πΨλσ απφ ην πεξΫθεκν ΓΨζνο ηεο ΒξνρΪο. Ζ επηζηξνθΪ καο 
ζην Θεξλο ζα γΫλεη κε θαλνληθφ ηξΩλν (ε δηαδξνκΪ απηΪ πηζαλφλ λα γΫλεη θαη αληΫζηξνθα, 
δειαδΪ ηξΩλν πξνο ηελ ΘνπξΨληα θαη Skyrail απφ ηελ ΘνπξΨληα. Ζ δηΨξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εΫλαη πεξΫπνπ κηΨκηζε ψξα). ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 

8ε εκέξα: Ιεξλο – Ινξαιιηνγελήο Ύθαινο  
Ζ εκΩξα καο ζΪκεξα ζα αθηεξσζεΫ ζην θφζκεκα ηεο ΑπζηξαιΫαο, ην κεγΨιν ΘνξαιιηνγελΩο 
ΦξΨγκα Ϊ ΘνξαιιηνγελΪ Ύθαιν, Ωλα απφ ηα ζαχκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Πε αληΫζεζε κε ηα 

αλζξψπηλα δεκηνπξγΪκαηα, ηα ζαχκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ δελ απνζεψλνπλ ηνλ Ψλζξσπν σο 
θπξΫαξρν ηνπ ζχκπαληνο, αιιΨ αληΫζεηα ππνγξακκΫδνπλ ηα φξηΨ ηνπ. Ρν κεγΨιν ΘνξαιιηνγελΩο 

ΦξΨγκα, πνπ εθηεΫλεηαη επΫ 2.000 ρηιηφκεηξα θαηΨ κΪθνο ηεο βνξεηναλαηνιηθΪο αθηΪο ηεο 
πνιηηεΫαο ΘνπΫλζιαλη, απνηειεΫ ην κεγαιχηεξν ζπγθξφηεκα θνξαιιηνγελψλ πθΨισλ 
παγθνζκΫσο. Θα Ωρνπκε ηελ επθαηξΫα λα απνιαχζνπκε νινΪκεξε θξνπαδηΩξα κε θαηακαξΨλ θαη 

απφ ην εηδηθφ ππνβξχρην παξαηεξεηΪξην ζα ζαπκΨζνπκε ηε καγεπηηθΪ ππνζαιΨζζηα δσΪ κε 
ηνπο απΫζαλνπο θνξαιιηνγελεΫο ζρεκαηηζκνχο θαη ηα ρηιηΨδεο ηξνπηθΨ ςΨξηα. Όζνη επηζπκεΫηε 

ζα κπνξΩζεηε λα βνπηΪμεηε γηα snorkeling θαη λα δεΫηε απφ θνληΨ ηνλ ηξνπηθφ απηφλ 
παξΨδεηζν. Θα Ωρεηε επΫζεο ηελ επθαηξΫα λα δνθηκΨζεηε πξναηξεηηθΨ ην Seawalker helmet – 
Ωλα εηδηθφ θξΨλνο πνπ θνξψληαο ην κπνξεΫηε λα «πεξπαηΪζεηε» ζην βπζφ θαη λα ζαπκΨζεηε 

ηνλ ππνβξχρην θφζκν, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη πξνεγνχκελε εκπεηξΫα θαη γλψζεηο θαηΨδπζεο. Θαη 
αθνχ νη εηδηθνΫ ηνπ ζαιΨζζηνπ πΨξθνπ ζαο παξνπζηΨζνπλ ηνπο ζεζαπξνχο ηεο πεξηνρΪο, ζα 

απνιαχζεηε ζηελ πισηΪ εμΩδξα ηνλ εθπιεθηηθφ κπνπθΩ κε ηα ζαιαζζηλΨ, ηηο ζαιΨηεο θαη ηα 
ηξνπηθΨ θξνχηα. Κηα ζπλαξπαζηηθΪ εκπεηξΫα ζηα γαιαδνπξΨζηλα λεξΨ, πνπ ζα ζαο κεΫλεη 

αμΩραζηε. 
 
9ε εκέξα: Ιεξλο – πηήζε γηα Λπξίζκπεϊλ 

ΚεηαθνξΨ ζην αεξνδξφκην θαη πηΪζε γηα ην ΚπξηζκπΩηλ, ηελ ηξΫηε κεγαιχηεξε πφιε ηεο 
ΑπζηξαιΫαο. Άθημε θαη πεξηΪγεζε ζηελ πφιε, ε νπνΫα εΫλαη ρηηζκΩλε ζε κΫα θακπΪ ηνπ 

νκψλπκνπ πνηακνχ. ΘνξπθαΫνη ηαμηδησηηθνΫ νδεγνΫ ηνπ θφζκνπ ραξαθηεξΫδνπλ ην ΚπξηζκπΩηλ 
σο ηελ «πην δεκνθηιΪ πφιε ηεο ΑπζηξαιΫαο», πΨκε ινηπφλ λα αλαθαιχςνπκε ηνπο ιφγνπο. Ζ 
αιΪζεηα εΫλαη πσο ην ΚπξΫζκπετλ εΫλαη κΫα δηαζθεδαζηηθΪ πφιε, κε ραξαθηΪξα, κε κεγΨια 

πΨξθα θαη ρψξνπο αλαςπρΪο, κε ην νκψλπκν πνηΨκη λα δηαζρΫδεη ηελ πφιε θαη λα ηεο ραξΫδεη 
ηε δξνζηΨ ηνπ, κε Ωληνλε πνιηηηζηηθΪ δξαζηεξηφηεηα θαη πνιιΨ ζεκεΫα ελδηαθΩξνληνο, αξθεηΨ 

απφ ηα νπνΫα ζα δνχκε θαη εκεΫο. ΚεηαθνξΨ θαη ηαθηνπνΫεζε ζην μελνδνρεΫν καο. 
ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 

10ε εκέξα: Λπξίζκπεϊλ – πηήζε γηα Υόκπαξη (Σαζκαλία) – Κόλζηνλ  
ΚεηαθνξΨ ζην αεξνδξφκην θαη πηΪζε γηα ηε λεζησηηθΪ νκφζπνλδε πνιηηεΫα ηεο ΑπζηξαιΫαο, ηελ 

ΡαζκαλΫα, Ωλα λεζΫ ζε ζρΪκα θαξδηΨο θαη Ωλα απφ ηα πην Ψγλσζηα λεζηΨ ηνπ πιαλΪηε. ΔΫλαη Ωλα 
λεζΫ κε δχν πξφζσπα, πνπ θαλΩλα απφ απηΨ δελ ζπκΫδεη ζε ηΫπνηα ηε γλσζηΪ ΑπζηξαιΫα. Απφ 



 
ηε κηα ηα κειαγρνιηθΨ βνπλΨ, ηα δΨζε θαη ηα εξεΫπηα πνπ Ψθεζε πΫζσ ηνπ ην απνηθηαθφ 
παξειζφλ ηεο. Απφ ηελ Ψιιε, ηα βξεηαληθνχ ηχπνπ ρσξηΨ κε ηα Ϊζπρα δξνκΨθηα, ηα πεξηβφιηα 
θαη ηα πξφβαηα πνπ βφζθνπλ ζε θνηλφρξεζηεο εθηΨζεηο. Ρν φλνκΨ ηεο νθεΫιεηαη ζηνλ Νιιαλδφ 

ζαιαζζνπφξν Άκπει ΡΨζκαλ, πνπ Ϊηαλ ν πξψηνο ΔπξσπαΫνο πνπ αληΫθξηζε ην λεζΫ ην 1642. 
Άθημε ζηελ πξσηεχνπζα ηεο ΡαζκαλΫαο, ην Σφκπαξη, πνπ βξΫζθεηαη ζην λφηην ηκΪκα ηνπ 

λεζηνχ. Ρν Σφκπαξη εΫλαη ε δεχηεξε παιαηφηεξε πφιε ηεο ΑπζηξαιΫαο κεηΨ ην ΠΫδλευ . ΔΫλαη 
ρηηζκΩλν ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο ΝπΩιηλγθηνλ θαη θαηΨ κΪθνο ηνπ πνηακνχ ΛηΩξγνπελη. Ρα 
πεξηζζφηεξα ζπΫηηα ηνπ εΫλαη μχιηλα, βακκΩλα ζε απαιΨ ρξψκαηα. ΞεξηΪγεζε ζηελ πφιε θαη 

ρξφλνο ειεχζεξνο γηα θαθΩ Ϊ θαγεηφ. Πηε ζπλΩρεηα ζα αλαρσξΪζνπκε γηα κηα παλΩκνξθε 
δηαδξνκΪ ζηελ ελδνρψξα κε πξννξηζκφ ην Ιφλζηνλ, ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηεο 

ΡαζκαλΫαο, πνπ βξΫζθεηαη ζην βφξεην ηκΪκα ηνπ λεζηνχ. Άθημε θαη γχξνο ηεο πφιεο κε ηε 
βηθηνξηαλΪ αηκφζθαηξα, θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηνπ νπνΫνπ ζα δνχκε ηνλ Θαζεδξηθφ Λαφ, ην 
ΡαρπδξνκεΫν, ην ΓεκαξρεΫν θαη Ψιια ελδηαθΩξνληα ζεκεΫα ηεο πφιεο. ΚεηαθνξΨ θαη 

ηαθηνπνΫεζε ζην μελνδνρεΫν καο. ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 

11ε εκέξα: Κόλζηνλ – Αδειαΐδα (Ιέϊπ Σδεξβηο) – Μεζί Ιαγθνπξό   
ΚεηαθνξΨ ζην αεξνδξφκην ηνπ Ιφλζηνλ θαη πηΪζε γηα ηελ πφιε ησλ… 20 ιεπηψλ, φπσο 
απνθαινχλ νη ΑπζηξαινΫ ηελ Αδειαΐδα. Ξξφθεηηαη γηα κΫα εθιεπηπζκΩλε πφιε, κε πςειΪ 

αηζζεηηθΪ θαη πΨξα κα πΨξα πνιιΨ πξΨγκαηα λα θΨλεη ν επηζθΩπηεο, θαη φια ζε κηθξΪ 
απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, εμνχ θαη ηα πξνζσλχκηφ ηεο. Κε ηελ ΨθημΪ καο αλαρσξνχκε νδηθψο γηα 

ην ΑθξσηΪξην ΡδΩξβηο απφ φπνπ ζα κεηαβνχκε ζην ΛεζΫ Θαγθνπξφ (Kangaroo Island), Ωλα 
θπζηθφ ζαχκα πνπ ζεσξεΫηαη σο «ε παηδηθΪ ραξΨ ηεο θχζεο»! ΔΫλαη αδχλαην λα κε ραιαξψζεη 
θαλεΫο εδψ, ζην λεζΫ κε ηελ ηξαρηΨ αθηνγξακκΪ, ηα πεληαθΨζαξα λεξΨ θαη ηελ ππΩξνρε Ψγξηα 

δσΪ! ΚεηαθνξΨ θαη ηαθηνπνΫεζε ζην μελνδνρεΫν καο. ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 

12ε εκέξα: Αδειαΐδα – Μεζί Ιαγθνπξό – Αδειαΐδα  
ΑπνιακβΨλνπκε ην ΛεζΫ Θαγθνπξφ, Ωλαο ππΩξνρνο ηφπνο γηα θΨζε ιΨηξε ηεο θχζεο. Απφ 
κεξηθΩο απφ ηηο θαιχηεξεο παξαιΫεο ζηελ ΥθεαλΫα κΩρξη ηελ πινχζηα Ψγξηα δσΪ (θαγθνπξφ, 

ζαιΨζζηνη ειΩθαληεο, θψθηεο, θνΨια) ην ΛεζΫ Ωρεη πξαγκαηηθΨ πΨξα πνιιΨ λα δψζεη. ΦπζηθΨ 
ην λεζΫ «δηθαηνινγεΫ» πιΪξσο ην φλνκΨ ηνπ, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε, θξνληΫζηε ινηπφλ λα 

Ωρεηε «εηνηκνπφιεκε» ηε θσηνγξαθηθΪ ζαο κεραλΪ! ΚεηΨ ηελ πεξηΪγεζΪ καο ζην λεζΫ, 
επηζηξΩθνπκε ζηελ Αδειαΐδα. ΚεηαθνξΨ θαη ηαθηνπνΫεζε ζην μελνδνρεΫν καο. ΓηαλπθηΩξεπζε. 

 
13ε εκέξα: Αδειαΐδα – πηήζε γηα Λειβνύξλε  
ΚεηαθνξΨ ζην αεξνδξφκην θαη πηΪζε γηα ηε Κειβνχξλε, ηελ πνιηηηζηηθΪ πξσηεχνπζα ηεο 

ΑπζηξαιΫαο, κηα πξαγκαηηθΨ ππΩξνρε θαη αξηζηνθξαηηθΪ πφιε. Ζ Κειβνχξλε εΫλαη ε δεχηεξε ζε 
κΩγεζνο πφιε ηεο ΑπζηξαιΫαο θαη παιηΨ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο (1901-1927). ΔΫλαη κηα πφιε 

πνιπ-πνιηηηζκηθΪ θαη ην ειιεληθφ ζηνηρεΫν Ωρεη εδψ δπλακηθΪ παξνπζΫα. Ρα πνιιΨ πΨξθα θαη νη 
δεληξνθπηεκΩλνη δξφκνη, ηα ηζηνξηθΨ θηΫξηα βηθησξηαλΪο επνρΪο θαη νη θηιηθνΫ ηεο θΨηνηθνη 
θΨλνπλ ηελ πφιε απηΪ μερσξηζηΪ. Άθημε θαη πεξηΪγεζε ηεο πφιεο, θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο νπνΫαο 

ζα δνχκε ηνπο φκνξθνπο θΪπνπο Fitzroy θαη ζα πεξΨζνπκε απφ ην ΞαλεπηζηΪκην, ην 
Θνηλνβνχιην, ηελ θεληξηθΪ πιαηεΫα, ην δηΨζεκν ΓΪπεδν ΘξΫθεη (Melbourne Cricket Ground) -

Ωλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηνπ θφζκνπ- θαη ην εζληθφ θΩληξν ΡΩληο. Πηε ζπλΩρεηα ζα δηαζρΫζνπκε 
ηελ φκνξθε ζπλνηθΫα ηεο πφιεο ΘΨξιηνλ κε ραξαθηεξηζηηθΩο θαηνηθΫεο θαη ζα πεξΨζνπκε απφ 
ηα πξνΨζηηα Toorak θαη South Yarra κε ηηο επαχιεηο ησλ πινπζΫσλ θαη ηηο κνληΩξλεο κπνπηΫθ. 

ΔπηζηξΩθνπκε πξνο ην θΩληξν ηεο πφιεο πεξλψληαο απφ ηε γξαθηθΪ ΑγνξΨ Βηθηψξηα, ην 
θΩληξν εκπνξΫνπ, ην Γηθαζηηθφ ΚΩγαξν θαη ην Φνπηνπξηζηηθφ ΘηΫξην ΚνληΩξλαο ΡΩρλεο. 

ΡαθηνπνΫεζε ζην μελνδνρεΫν καο. ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 



 
14ε εκέξα: Λειβνύξλε – Great Ocean Road 
Κηα δηαθνξεηηθΪ εκπεηξΫα κΨο πεξηκΩλεη ζΪκεξα! ΜεθηλΨκε απφ ηε Κειβνχξλε γηα λα 
θαιχςνπκε Ωλα κεγΨιν κΩξνο απφ ηνλ πεξΫθεκν Great Ocean Road, κΫα απφ ηηο πην γξαθηθΩο 

δηαδξνκΩο ηεο ΑπζηξαιΫαο. Ν ΚεγΨινο ΥθεΨληνο Γξφκνο, φπσο ζα ην απνδΫδακε ζηα ειιεληθΨ, 
εΫλαη κΫα δηαδξνκΪ πεξΫπνπ 240 ρηιηνκΩηξσλ πνπ θηλεΫηαη απνθιεηζηηθΨ θαηΨ κΪθνο ηεο λφηηαο 

αθηΪο ηεο ΑπζηξαιΫαο, ελψλνληαο ηηο πφιεηο Άιιαλζθνξλη θαη Ρφξθη. Ζ δηαδξνκΪ εΫλαη 
απΫζηεπηα γξαθηθΪ, κε πνιιΨ θαη εληππσζηαθΨ ηνπΫα, απφ απΨλεκεο ακκνπδηΩο κΩρξη απφηνκα, 
θνθηΨ βξΨρηα θαη αιιφθνηνπο βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνχο, πνπ πξνζθΩξνληαη γηα εθπιεθηηθΩο 

θσηνγξαθΫεο! Δδψ θαη θΨπνηα ρξφληα ε δηαδξνκΪ απηΪ απνηειεΫ ΔζληθΪ ΘιεξνλνκηΨ ηεο 
ΑπζηξαιΫαο θαη πξνζηαηεχεηαη δηα λφκνπ. ΓηαλπθηΩξεπζε ζηε Κειβνχξλε. 

 
15ε εκέξα: Λειβνύξλε – πηήζε γηα Οθιαλη (Μέα Ζειαλδία) 
ΚεηαθνξΨ ζην αεξνδξφκην θαη πηΪζε γηα ηελ «πχιε» ηεο ΛΩαο ΕειαλδΫαο, ην Νθιαλη, ηελ 

παιηΨ πξσηεχνπζα ηεο ΛΩαο ΕειαλδΫαο, ηελ πφιε ηεο ηζηηνπινΐαο, κε ηηο ππΩξνρεο παξαιΫεο, ηε 
καγεπηηθΪ χπαηζξν θαη ηα δΨζε. Ρν Νθιαλη εΫλαη ε πνιηηηζηηθΪ θαη πλεπκαηηθΪ πξσηεχνπζα ηεο 

ΛΩαο ΕειαλδΫαο θαη ην πην ζεκαληηθφ εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ ηεο θΩληξν. Κηα πφιε δσληαλΪ 
θαη πνιχρξσκε, ρηηζκΩλε ζε κηα εμαηξεηηθΨ αζπλΪζηζηε γεσγξαθηθΪ ζΩζε αλΨκεζα ζε δχν 
ιηκΨληα, ην ΓνπατηεκΨηα θαη ην ΚαλνπθΨνπ. Άθημε, κεηαθνξΨ θαη ηαθηνπνΫεζε ζην μελνδνρεΫν 

καο. ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 

16ε εκέξα: Οθιαλη, μελάγεζε  
ΞξσηλΪ μελΨγεζε Θα δνχκε κεηαμχ Ψιισλ ηηο ζπλνηθΫεο κε ηα παιηΨ απνηθηαθΨ θηΫξηα ηνπ 19νπ 
αηψλα, ηηο απνβΨζξεο ηνπ ιηκαληνχ, ην ΚΩγαξν Βηθηψξηα, ην εκπνξηθφ θΩληξν ηεο πφιεο, ηα 

ππΩξνρα πΨξθα ηεο, ην κλεκεΫν ησλ Ξεζφλησλ ζηνπο δχν παγθφζκηνπο πνιΩκνπο θ.Ψ. ΔπΫζεο 
ζα Ωρνπκε ηελ επθαηξΫα λα δνχκε πνιιΨ εΫδε ηξνπηθψλ ςαξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη 

θαξραξηψλ, απφ Ωλα δηαθαλΩο ππφγεην ηνχλει ηνπ ελπδξεΫνπ Kelly Tarlton’s. ΡΩινο, ζα 
αλΩβνπκε ζην παξαηεξεηΪξην ηνπ Sky Tower κε ηνλ ηαρχηαην αλειθπζηΪξα θαη ζα 
απνιαχζνπκε κηα ππΩξνρε, παλνξακηθΪ ζΩα ηεο πφιεο θαη ηνπ ιηκαληνχ ηεο. ΓηαλπθηΩξεπζε 

ζην Όθιαλη. 
 

17ε εκέξα: Όθιαλη – Ρνηνξνύα – Οθιαλη (Πάξθν Rainbow Springs, Skyline, Γθέηδεξ 
ρνξνί ηωλ Λανξί) 

ΛσξΫο ζΪκεξα ην πξσΫ ζα αλαρσξΪζνπκε γηα κηα νινΪκεξε εθδξνκΪ ζηε Ονηνξνχα, κηα 
εθαηζηεηνγελΪ πεξηνρΪ κε ηε κεγαιχηεξε ζεξκηθΪ δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα. ΘαηΨ ηε δηΨξθεηα 
ηεο παλΩκνξθεο δηαδξνκΪο καο ζα Ωρνπκε ηελ επθαηξΫα λα ραξνχκε Ωλα κεγΨιν κΩξνο ηνπ 

Βφξεηνπ Λεζηνχ ηεο ΛΩαο ΕειαλδΫαο, λα επηζθεθηνχκε ην ΞΨξθν Rainbow Springs κε ηελ 
ππθλΪ βιΨζηεζε, ηηο ιηκλνχιεο θαη ηα πνηακΨθηα κε ηα θξπζηΨιιηλα λεξΨ θαη λα γλσξΫζνπκε 

απφ θνληΨ θΨπνηνπο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθΪο παλΫδαο. ΦηΨλνληαο ζηε Ονηνξνχα ζα 
αλΩβνπκε κε ηελ πεξΫθεκε «Γφλδνια» ζην εζηηαηφξην Skyline, φπνπ ζα γεπκαηΫζνπκε Ωρνληαο 
κηα παλνξακηθΪ ζΩα ηεο πφιεο θαη ηεο νκψλπκεο ιΫκλεο. ΑθνινπζεΫ ην ΓνπαθαξεβαξΩβα 

ΘΩξκαι ΟηδΩξβ (Whakarewarewa Thermal Reserve) κε ηνπο ζεακαηηθνχο ζεξκνπΫδαθεο 
(γθΩηδεξ), κεηαμχ ησλ νπνΫσλ ην κεγαιχηεξν γθΩηδεξ ηεο πεξηνρΪο, ην Ξνρνχηνπ («ΚεγΨιν 

ΞηηζΫιηζκα» ζηε γιψζζα ησλ ΚανξΫ) θαζψο θαη ηηο ηακαηηθΩο πεγΩο θαη ηηο ιΫκλεο κε ηε ιΨζπε 
πνπ βξΨδεη. ΡΩινο, ζα γλσξΫζνπκε ηε θπιΪ ησλ ΚανξΫ - ησλ πξψησλ θαηνΫθσλ ηεο ρψξαο, 
αθνχ εδψ θαηνηθεΫ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Θα κΨζνπκε γηα ηηο 

παξαδνζηαθΩο ηνπο ηΩρλεο ζην Ηλζηηηνχην Θαιψλ Ρερλψλ, ζα απνιαχζνπκε δηΨθνξνπο ρνξνχο 
ηνπο, φπσο ην ρνξφ ηνπ πνιΩκνπ, θαη ζα αθνχζνπκε ηξαγνχδηα κε ηζηνξΫεο απφ ηηο παξαδφζεηο 

ησλ πξνγφλσλ ηνπο. ΔπηζηξνθΪ ζην Νθιαλη ην βξΨδπ. ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 



 
18ε εκέξα: Όθιαλη – Ινπίλζηανπλ (Μόηην Μεζί) 
Πηε κπζνινγΫα ησλ ΚανξΫ, ην Λφηην ΛεζΫ εΫλαη ην κνλφμπιν απφ ην νπνΫν ν ΚΨνπη, Ωλαο 
πξφγνλνο κε καγηθΩο δπλΨκεηο, «ςΨξεςε» ην Βφξεην ΛεζΫ. ΚεηαθνξΨ ζην αεξνδξφκην θαη 

πηΪζε γηα ηελ «πξσηεχνπζα ηεο πεξηπΩηεηαο», ηελ ΘνπΫλζηανπλ, ηελ πφιε φπνπ γελλΪζεθε ην 
κπΨληδη ηδΨκπηλγθ. Έσο ηηο αξρΩο ηνπ 19νπ αηψλα ε ΘνπΫλζηανπλ Ϊηαλ νηθηζκφο ησλ ηζαγελψλ 

ΚανξΫ, ηνλ νπνΫν εγθαηΩιεηςαλ φηαλ Ωθηαζαλ νη Άγγινη. ΠΪκεξα εΫλαη κηα θνζκνπνιΫηηθε πφιε, 
ην ηδαληθφ ζΩξεηξν γηα φζνπο αγαπνχλ ηα πεξηπεηεηψδε ζπνξ, ε ΚΩθθα ησλ ζθηΩξ ηνπ λφηηνπ 
εκηζθαηξΫνπ. Άθημε θαη πεξηΪγεζε ζηελ πφιε θαη ηε γχξσ πεξηνρΪ, θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο νπνΫαο 

ζα δνχκε κεηαμχ Ψιισλ ηελ παλΩκνξθε ΙΫκλε Hayes, ην ηδηαΫηεξα γξαθηθφ ηζηνξηθφ ρσξηφ 
Arrowtown, ε αλΨπηπμε ηνπ νπνΫνπ αλΨγεηαη ζηελ επνρΪ ηνπ «ππξεηνχ ηνπ ρξπζνχ», ηε 

γΩθπξα Edith Cavell ζην ζηελφ θαξΨγγη ηνπ πνηακνχ Shotover θ.Ψ. ΡαθηνπνΫεζε ζην 
μελνδνρεΫν καο. ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 

19ε εκέξα: Ινπίλζηανπλ – Εζληθό Πάξθν Φηνξληιαλη/ζηελά Λίιθνξλη – Ινπίλζηανπλ  
ΜεθηλΨκε ζΪκεξα ην πξσΫ γηα κΫα εθπιεθηηθΪ δηαδξνκΪ πξνο ην Δζληθφ ΞΨξθν Φηφξληιαλη. Νη 

14 αθαλφληζηεο, νδνλησηΩο εγθνπΩο ζηηο αθηΩο ρΨξηζαλ ζηελ πεξηνρΪ ην φλνκΨ ηεο. Ρν 1990, 
φηαλ ην Φηφξληιαλη θαη κεξηθΨ Ψιια γεηηνληθΨ θπζηθΨ θαηαθχγηα ραξαθηεξΫζηεθαλ απφ ηα 
ΖλσκΩλα Έζλε κλεκεΫα Ξαγθφζκηαο ΘιεξνλνκηΨο, ε πεξηνρΪ νλνκΨζηεθε Ρε Γνπαρηπνπλακνχ, 

δειαδΪ «Ν ηφπνο ηνπ ΛεθξΫηε». ΦηΨλνληαο ζηα ΠηελΨ ΚΫιθνξλη ζα επηβηβαζηνχκε ζε πινηΨξην 
γηα λα απνιαχζνπκε ηηο δαληεισηΩο αθηΩο, ηνπο νξκΫζθνπο θαη ηα ακΩηξεηα λεζηΨ. Ρελ 

ηνπνζεζΫα απηΪ ν ΘΫπιηλγθ ηελ εΫρε ραξαθηεξΫζεη σο ην φγδνν ζαχκα ηεο Γεο. Ξξφθεηηαη γηα 
Ωλα απφ ηα πην φκνξθα θηφξδ ηνπ θφζκνπ κΪθνπο πεξΫπνπ 20 ρηιηνκΩηξσλ θαη πιΨηνπο 3 
κΩηξσλ πνπ πεξηβΨιιεηαη απφ παλχςεινπο θΨζεηνπο γθξεκνχο, απ’ φπνπ γηγαληηαΫνη 

θαηαξξΨθηεο ρχλνληαη θαηεπζεΫαλ ζηε ζΨιαζζα. ΚεηΨ ηε κνλαδηθΪ απηΪ εκπεηξΫα, ζα 
αλαρσξΪζνπκε γηα ην μελνδνρεΫν καο ζηελ ΘνπΫλζηανπλ. ΓηαλπθηΩξεπζε. 

 
20ε εκέξα: Ινπίλζηανπλ – Λανπλη Ινπθ – Σνπίδει  
ΞξσηλΪ αλαρψξεζε γηα ην Δζληθφ ΞΨξθν ηνπ φξνπο Θνπθ κε ηηο ρηνλνζθεπεΫο θνξπθΩο. 

Ξεξλψληαο απφ ην ΦαξΨγγη Kawarau θαη ηελ φκνξθε ΙΫκλε Dunstan, ζα δνχκε ηηο κηθξΩο 
πφιεηο ΝκαξΨκα θαη ΡνπΫδει, ελψ ε δηαδξνκΪ καο θαηΨ κΪθνο ηεο φρζεο ηεο ΙΫκλεο Pukaki ζα 

καο νδεγΪζεη ζηνλ ηειηθφ καο πξννξηζκφ. Ρν φξνο Θνπθ πΪξε ην φλνκΨ ηνπ απφ ηνλ Βξεηαλφ 
εμεξεπλεηΪ ΡδΩηκο Θνπθ. Απφ ηηο θνξπθΩο ηνπ, χςνπο 3.764 κ., μεθηλνχλ πΩληε παγεηψλεο πνπ 

ξΩνπλ ζαλ πνηΨκηα πΨγνπ θαη θαηαιΪγνπλ ζηηο πεδηΨδεο. Πηε γιψζζα ησλ ΚανξΫ ην βνπλφ 
απνθαιεΫηαη «Aoraki ν Arangi», δειαδΪ «Απηφο πνπ ηξππΨ ηα ζχλλεθα». Θα Ωρνπκε ηελ 
επθαηξΫα λα πεξπαηΪζνπκε γηα ιΫγν κΩζα ζην Δζληθφ ΞΨξθν πξηλ αλαρσξΪζνπκε γηα ην 

μελνδνρεΫν καο ζην ΡνπΫδει. Άθημε θαη ηαθηνπνΫεζε ζηα δσκΨηηα καο. ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 

21ε εκέξα: Σνπίδει - Ιξάηζηηζεξηο 
ΞξσηλΪ αλαρψξεζε γηα κηα δηαδξνκΪ πξνο ηε ΙΫκλε ΡεθΨπν θαη ηηο πεδηΨδεο ΘαληΩξκπεξη, κε 
πξννξηζκφ ηελ ΘξΨηζηηζεξηο, ηε δεχηεξε ζε πιεζπζκφ πφιε ηεο ΛΩαο ΕειαλδΫαο, πνπ 

βξΫζθεηαη ζηελ αλαηνιηθΪ αθηΪ ηνπ Λφηηνπ Λεζηνχ. Ζ «πφιε ησλ θΪπσλ» ηδξχζεθε ην 1850 
απφ κηα νκΨδα απνΫθσλ θαη ηεο Ωδσζαλ ην φλνκα ελφο ΘνιεγΫνπ ζηελ Νμθφξδε. Υο πξνο ηελ 

πξνΩιεπζε θαη ηελ αηκφζθαηξα εΫλαη ε «αγγιηθφηεξε» απφ φιεο ηηο λενδειαλδηθΩο πφιεηο. 
ΡαθηνπνΫεζε ζην μελνδνρεΫν καο. ΓηαλπθηΩξεπζε. 
 

22ε εκέξα: Ιξάηζηηζεξηο – πηήζε επηζηξνθήο  
ΘαηΨ ηε δηΨξθεηαο ηεο ζεκεξηλΪο καο μελΨγεζεο ζηελ πφιε ζα δνχκε ηνλ Θαζεδξηθφ Λαφ, ην 

ΞαλεπηζηΪκην ηνπ ΘαληΩξκπεξξπ, ην «ΘΩληξν ηεο ΑληαξθηηθΪο», ηα σξαΫα πΨξθα θαη ηνλ 



 
ειηθνεηδΪ πνηακφ Έηβνλ. ΚεηαθνξΨ ζην αεξνδξφκην, πηΪζε γηα Όθιαλη θαη ζην Όθιαλη 
επηβηβαδφκαζηε ζηελ πηΪζε επηζηξνθΪο ζηελ ΑζΪλα κΩζσ ελδηΨκεζσλ ζηαζκψλ. 
 

 
23ε εκέξα: Άθημε ζηελ Αζήλα  

 
 
 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη΄άηνκν: 
 

Αλαρώξεζε Ηκέξεο 
Σηκή θαηά άηνκν ζε 

δίθιηλν 
Δηαθνξά 

Λνλνθιίλνπ 

21/12 

23 εκΩξεο 9.890 € + 2.000 € 

20 εκΩξεο  
(ρσξΫο ηε Λ. ΕειαλδΫα) 

6.990 € + 1.800 € 

 
 

 
Πεξηιακβάλνληαη 

 
 ΑεξνπνξηθΨ εηζηηΪξηα νηθνλνκηθΪο ζΩζεο κε ελδηΨκεζνπο ζηαζκνχο. 
 ΜελνδνρεΫα 4* superior. 

 ΖκηδηαηξνθΪ θαζεκεξηλΨ, εθηφο ηεο 1εο εκΩξαο ζην ΠΫδλευ. 
 Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγφο/ζπλνδφο. 

 Ρνπηθφο νδεγφο/μελαγφο. 
 ΚεηαθηλΪζεηο, μελαγΪζεηο, επηζθΩςεηο, εθδξνκΩο, φπσο αλαγξΨθνληαη ζην πξφγξακκα. 
 ΑζθΨιεηα αζηηθΪο επζχλεο. 

 ΓσξεΨλ ηαμηδησηηθφο νδεγφο - βηβιΫν ζηα ΔιιεληθΨ 
 

 
Δελ πεξηιακβάλνληαη 

 
 Φφξνη αεξνδξνκΫσλ, επηβΨξπλζε θαπζΫκσλ, θηινδσξΪκαηα, αρζνθνξηθΨ & επηπιΩνλ παθΩην 

αζθΨιεηαο, ηα νπνΫα θαηαβΨιινληαη ππνρξεσηηθΨ ζηελ ΑζΪλα. ΔπηπιΩνλ παθΩην αζθΨιεηαο 

(αηπρΪκαηνο, απψιεηαο απνζθεπψλ, δαπΨλεο επαλαπαηξηζκνχ ιφγσ αηπρΪκαηνο Ϊ 

αζζΩλεηαο, δαπΨλεο γηα Ωμνδα επΩθηαζεο ηαμηδηνχ ιφγσ αηπρΪκαηνο, δαπΨλεο γηα Ωμνδα 

επΫζθεςεο ζπγγελνχο ζην εμσηεξηθφ, δαπΨλεο γηα επεΫγνπζα επηζηξνθΪ ζηελ ΔιιΨδα, 

απψιεηα ηαμηδησηηθψλ εγγξΨθσλ θαη Ωμηξα θαιχςεσλ φπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθΩο θαη 

λνζνθνκεηαθΩο δαπΨλεο, αζθΨιεηα πξνθαηαβνιΪο θ.Ψ.). ΕεηΪζηε πιεξνθνξΫεο απφ ην ηκΪκα 

θξαηΪζεσλ γηα ηελ αθξηβΪ πεξηγξαθΪ ησλ θαιχςεσλ, ην χςνο γηα ηελ θΨζε κηα θΨιπςε θαη 

ηνπο φξνπο ησλ θαιχςεσλ γηα απνθπγΪ παξεμεγΪζεσλ. 1300€ 

 ΒΫδα ΛΩαο ΕειαλδΫαο: €30 (γηα ηελ Ωθδνζε απαηηνχληαη ην ιηγφηεξν 4 εκΩξεο) 

 

 

 

 



 
 

Πηήζεηο:  

 

Πηήζε Ηκέξα Δηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

ΔΘ 210 21/12/2022 ΑΘΖΛΑ – ΛΡΝΚΞΑΦ 06:10 08:50 

ΔΘ 414 22/12/2022 ΛΡΝΚΞΑΦ – ΠΗΓΛΔΧ 13:10 19:40 

ΔΘ 413 11/01/2023 ΘΟΑΦΠΡΡΠΔΟΡΠ – ΛΡΝΚΞΑΦ 21:50 16:20 +1 

ΔΘ 209 12/01/2023 ΛΡΝΚΞΑΦ – ΑΘΖΛΑ 20:40 00:55 +1 

 

 

εκεηώζεηο: 

 Ρν δηαβαηΪξηφ ζαο ζα πξΩπεη λα Ωρεη ηνπιΨρηζηνλ 6κελε ηζρχ. 


