
7 / 8 ήμερη  κρουαζιέρα  “Δυτική 
Μεσόγειος”
με το MSC Seaview
Οργανωμένες αναχωρήσεις:
29 Ιουλίου
5, 12, 19 & 26 Αυγούστου

1η ημέρα: Γένοβα, Ιταλία - Αναχώρηση: 17.00
Συγκέντρωση  στο  αεροδρόμιο  Ελ.  Βενιζέλος  και  αναχώρηση  για  το 
αεροδρόμιο  του  Μιλάνου  (Μαλπένσα)  με  απευθείας  πτήση  της  Aegean. 
 Μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το λιμάνι της Γένοβας και επιβίβαση στο 
υπερπολυτελές  κρουαζιερόπλοιο  MSC Seaview .  Η  Γένοβα  είναι  θαυμάσια, 
εκλεκτική,  ζωντανή  και  γεμάτη  στυλ,  είναι  η  γενέτειρα  του  μεγάλου 
εξερευνητή και θαλασσοπόρου Χριστόφορου Κολόμβου και έχει μια μεγάλη 
ιστορία ως ένα από τα πιο σπουδαία λιμάνια της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια 
της παραμονής σας στη Γένοβα μπορείτε να εξερευνήσετε την παλιά πόλη της 
μέσα από τα πυκνά και δαιδαλώδη μεσαιωνικά σοκάκια. Σπίτια και παλάτια 
που  χτίστηκαν  τον  δέκατο  έκτο  και  δέκατο  έβδομο  αιώνα  από  πλούσιες 
οικογένειες εμπόρων της Γένοβας και τώρα έχουν μετατραπεί σε μουσεία και 
γκαλερί τέχνης.
 

2η ημέρα: Νάπολη, Ιταλία Άφιξη: 13.00 Αναχώρηση: 19.30
H ιστορική Νάπολη, χτισμένη στη «σκιά» του Βεζούβιου, αγαπήθηκε όσο λίγες 
πόλεις  από  ποιητές  και  ζωγράφους.  Σήμερα,  είναι  ο  3ος  μεγαλύτερος  δήμος 
της  χώρας,  μετά  τη  Ρώμη  και  το  Μιλάνο  και  σημαντικό  εμπορικό  κέντρο. 
Διαθέτει  το  μεγαλύτερο  ιστορικό  κέντρο  στην  Ευρώπη,  αναγνωρισμένο 
Μνημείο  Παγκόσμιας  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  της  UNESCO,  και  έχει  να 
παρουσιάσει σημαντικά αξιοθέατα, όπως το Καστέλ Νουόβο, το Palazzo Reale, 
το  Castel  dell’  Ovo,  σήμερα  Δημοτικό  μουσείο  της  πόλης  και  το  σχήματος 
άστρου, κάστρο του Sant'Elmo, στην κορυφή του λόφου.
 

3η ημέρα: Μεσίνα , Σικελία, Ιταλία Άφιξη: 08.00 Αναχώρηση: 18.00
Η Mεσσήνη ιδρύθηκε από Ευβοείς τον 8ο αι. π.Χ. Είναι η 3η μεγαλύτερη πόλη 
της  Σικελίας  και  13η  μεγαλύτερη  πόλη  της  Ιταλίας.  Είναι  κτισμένη 
αμφιθεατρικά  και  αγναντεύει  την  θάλασσα.  Περπατώντας  στα  σοκάκια  της, 
θα  δείτε  τον  καθεδρικό  ναό  του  12ου  αι.  με  το  Ιερό  Παρεκκλήσι  που  φέρει 
εντυπωσιακό κωδωνοστάσιο με ένα από τα μεγαλύτερα αστρονομικά ρολόγια 
στον  κόσμο  και  πολλά  ψηφιδωτά  του  14ου  αι.  Άλλα  αξιοθέατα  είναι  το 



Ανάκτορο Calapaj, δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής του 18ου αι., ο φάρος San 
Ranieri (1555), το Μουσείο Σύγχρονης Τένχης (Galleria d'Arte Contemporanea di 
Messina),  με  εξαίρετα  έργα  των  Caravaggio  και  Antonello  da  Messina,  το 
σιντριβάνι  του  Ωρίωνα  -  δίπλα  στον  Καθεδρικό  Ναό  και  το  σιντριβάνι  του 
Ποσειδώνα-  με  θέα  στο  λιμάνι,  φιλοτεχνημένα  από  τον  Giovanni  Angelo 
Montorsoli το  1547 και  το  1557 αντίστοιχα.  Η  Μεσσήνη  είναι  ένας  από  τους 
δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς της Μεσογείου, ορμητήριο για 
μια εκδρομή στην Ταορμίνα (αρχαίο Ταυρομένιο), με την ανεπανάληπτη θέα 
προς την Αίτνα. 

4η ημέρα: Βαλέτα, Μάλτα Άφιξη: 08.00 Αναχώρηση: 18.00
Η Βαλέτα, η πόλη που "χτίστηκε από ευγενείς για ευγενείς", είναι το εμπορικό 
και διοικητικό κέντρο του συγκροτήματος των νησιών του Αρχιπελάγους της 
Μάλτας, μια απαράμιλλα γοητευτική πόλη. Προστατευόμενο από την Unesco 
το λιμάνι της Βαλέτα, η πρωτεύουσα του νησιού της Μάλτας, είναι μια  από τις 
απαραίτητες  στάσεις  σε  κάθε  κρουαζιέρα  στη  Μεσόγειο.  Μπορείτε  να 
θαυμάσετε  αυτό  το  λιμάνι  που  κατασκευάστηκε  κατά  το  δεύτερο  μισό  του 
16ου  αιώνα  από  τον  Γάλλο  Jean  de  la  Valette  και  διαμορφώθηκε  από  το 
θρησκευτικό  και  στρατιωτικό  Τάγμα  του  Αγίου  Ιωάννη  της  Ιερουσαλήμ 
ακόμα και από το πλοίο πριν από την αποβίβαση.  
 

5η ημέρα: Εν πλω - -
Σήμερα ξυπνήστε ότι ώρα θέλετε. Το πρόγευμα σας περιμένει και ολόκληρη η 
μέρα είναι για ανάπαυλα με φόντο το γαλάζιο. Χαλαρώστε στους μοναδικούς 
χώρους  που  διαθέτει  το  πολυτελές  MSC  Meraviglia  ,  κάντε  γυμναστική, 
κολυμπήστε στην  πισίνα ή απλά ξεκουραστείτε διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο. 
Απολαύστε το γεύμα σας στο μπουφέ ή στην τραπεζαρία. Το βράδυ χορέψτε 
διασκεδάστε και δοκιμάστε την τύχη σας στο καζίνο!
 

6η ημέρα: Βαρκελώνη, Ισπανία Άφιξη: 09.00 Αναχώρηση: 18.00
Η  Βαρκελώνη  είναι  ένας  από  τους  μεγαλύτερους  θησαυρούς  του  κόσμου, 
παγκόσμια πρωτεύουσα εμπορίου, μόδας, πολιτισμού, τέχνης και ηλιοφάνειας! 
Οι επισκέπτες μπορούν να ξεκινήσουν τη γνωριμία με την πόλη, περπατώντας 
στη Λα Ράμπλας, να θαυμάσουν από κοντά τα μοναδικά έργα του Γκαουντί, 
επτά από τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO- La Sagrada Famiglia, Πάρκο  Guell και Casa Mila- 
και  εν  συνεχεία  να  κάνουν  μια  βουτιά  σε  μια  από  τις  κοντινές  παραλίες. 
Χρόνου δοθέντος, επιβάλλεται η επίσκεψη στο λόφο Μονζουίκ, που φιλοξενεί 
ένα μεγάλο πάρκο αναψυχής, δροσερά σιντριβάνια, μουσεία και το ομώνυμο 
κάστρο  στην  κορυφή  του.  Η  Βαρκελώνη,  τόπος  που  ανέθρεψε  καλλιτέχνες 
όπως τον Πικάσο, τον Νταλί, τον Μιρό και τον Καζάλ, είναι αναμφίβολα ένας 
τουριστικός παράδεισος.
Ακόμα κι αν νομίζετε ότι γνωρίζετε την Βαρκελώνη, υπάρχει πάντα κάτι άλλο 



να ανακαλύψετε κατά τη διάρκεια  μιας εκδρομής στη στεριά με την MSC - 
τάπας μπαρ κρυμμένα στα σοκάκια  που έχουν αλλάξει ελάχιστα εδώ και έναν 
αιώνα,  μπουτίκ  σχεδιαστών  στην  συνοικίες  της  παλιάς  πόλης,  γεύματα  στο 
παζάρι μακριά από γκουρμέ εστιατόρια.

7η ημέρα: Μασσαλία, Γαλλία Άφιξη: 09.00 Αναχώρηση: 17.00
Το  λιμάνι  της Μασσαλίας είναι  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  φυσικά  λιμάνια  της 
Μεσογείου  και  δεύτερη  μεγαλύτερη  πόλη  της Γαλλίας,  με  ιδιαίτερο  στιλ  και 
πολλές  αντιθέσεις.  Ιδρύθηκε  το  600 π.Χ  αιώνα  από  τους  Έλληνες  Φωκαείς. 
Κατά  την  παραμονή  σας,  θα  έχετε  την  ευκαιρία  να  δείτε  το Chateau d’If, το 
κάστρο-πρώην φυλακή όπου εμπνεύστηκε ο Αλέξανδρος Δουμάς τον «Κόμη 
Μοντεχρήστο» το 1845, να περιηγηθείτε στο ιστορικό λιμάνι, να θαυμάσετε τη 
Ρωμαϊκή  εκκλησία  του  Αγ.  Λαυρεντίου  και  βέβαια  το  ναό  της 
Παναγίας,  Basilica  Notre  Dame de la  Garde,  του  19ου  αιώνα  με  το  επίχρυσο 
άγαλμα  της  Θεοτόκου.  Από  τη  Μασσαλία  ξεκινούν  εκδρομές 
στην Προβηγκία,  τα  χωριά  και  τους  αμπελώνες  της,  αλλά  και  στις  επαρχίες 
Αρλ  και  Αβινιόν,  που  απαθανάτισαν  στον  καμβά  τους,  οι  διάσημοι 
ζωγράφοι Van Gogh, Cezanne, Matisse και Picasso.
 

8η ημέρα: Γένοβα, Ιταλία Άφιξη: 08.00
Άφιξη στο λιμάνι της Γένοβα. Μετά το πρωινό, αποβίβαση από το 
κρουαζιερόπλοιο και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφή 
μας στην Ελλάδα.

 
Αναλυτικός τιμοκατάλογος - Τιμές κατ’ άτομο σε ευρώ

  Εσωτερική Fantastica – Ι2 Εξωτερική με Παράθυρο Fantastica 
– O2

Καμπίνα με Μπαλκόνι Fantastica – 
B2
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29 Ιουλίου 1199 € 1399 € 1999 € 1399 € 1599 € 2399 € 1599 € 1699 € 2699 €
5 

Αυγούστου 1249 € 1449 € 2099 € 1429 € 1629 € 2499 € 1629 € 1829 € 2799 €

12 
Αυγούστου 1299 € 1499 € 2199 € 1499 € 1699 € 2599 € 1699 € 1899 € 2899 €

19 
Αυγούστου 1249 € 1449 € 2099 € 1429 € 1629 € 2499 € 1629 € 1829 € 2799 €

26 
Αυγούστου 1199 € 1399 € 1999 € 1399 € 1599 € 2399 € 1549 € 1749 € 2699 €

 
3ος/4ος ενήλικας όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες για όλες τις αναχωρήσεις 899 €
Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες για 
όλες τις αναχωρήσεις 699 €

 
Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων για όλες τις αναχωρήσεις 240 €

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ



 
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται:
• Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνας της επιλογής σας.
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-Μιλάνο, Γένοβα-Αθήνα με 
την Aegean Airlines.
• Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό & 
βραδινό).
• Συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή ψυχαγωγία και το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου.
• Όλες οι μεταφορές σας από/προς λιμάνι/αεροδρόμιο.
• ‘Έμπειρος συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της 
κρουαζιέρας
• Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
 
Δεν Περιλαμβάνονται:
Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 240 €, ταξιδιωτική ασφάλεια 20 €, 
προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης, η *χρέωση παροχής 
υπηρεσιών, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, οι 
αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, είσοδοι στα μουσεία, επιπλέον 
φαγητά και ποτά εκτός της κρουαζιέρας, προσωπικά έξοδα και ότι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα.
 
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών:
Ενήλικες 10 € το άτομο την ημέρα • Παιδιά & νέοι 2 έως 12 ετών: 50% • 
Παιδιά έως 2 ετών: ΔΩΡΕΑΝ. 
Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής 
της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και 
καταβάλλονται στο πλοίο. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να προπληρωθούν. 
 
Οι πτήσεις μας με την  Aegean Airlines
29/7/2018 Αθήνα – Μιλάνο Α3 660 Αναχ 08.35 – Άφιξη 10.10
05/8/2018 Γένοβα – Αθήνα Α3 689 Αναχ 15.45 – Άφιξη 19.00
 
05/8/2018 Αθήνα – Μιλάνο Α3 660 Αναχ 08.35 – Άφιξη 10.10
12/8/2018 Γένοβα – Αθήνα Α3 689 Αναχ 15.45 – Άφιξη 19.00
 
12/8/2018 Αθήνα – Μιλάνο Α3 660 Αναχ 08.35 – Άφιξη 10.10
19/8/2018 Γένοβα – Αθήνα Α3 689 Αναχ 17.10 – Άφιξη 20.40
 
19/8/2018 Αθήνα – Μιλάνο Α3 660 Αναχ 08.35 – Άφιξη 10.10
26/8/2018 Γένοβα – Αθήνα Α3 689 Αναχ 15.45 – Άφιξη 19.00
 
26/8/2018 Αθήνα – Μιλάνο Α3 660 Αναχ 08.35 – Άφιξη 10.10
02/9/2018 Γένοβα – Αθήνα Α3 689 Αναχ 15.45 – Άφιξη 19.00



 

Γενικές Σημειώσεις:
 
• Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της 
εταιρίας, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τα πλήρη στοιχεία όλων των 
επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α)/Ταυτότητα (ες) 
ανάλογα με τη κρουαζιέρα που έχετε επιλέξει (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία 
και Τόπος Γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης και λήξης, Εκδούσα Αρχή).
• Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας 
(Ονοματεπώνυμο και Κινητό τηλέφωνο) ενός προσώπου (συγγενικού ή 
φιλικού) ως Επαφή Εκτάκτου Ανάγκης.
• Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 45% προκαταβολή της αξίας 
της και εξόφληση 45 ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας. Για τις 
κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 45 
ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.
• Η περιγραφές των λιμανιών είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν περιγραφή 
εκδρομής.
• Οι τρίκλινες και τετράκλινες καμπίνες υπάρχουν διαθέσιμες μόνο σε 
μπαλκόνι.
• Η σειρά των υπηρεσιών/εκδρομών μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
διεξαγωγή του ταξιδιού
• Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες
• Οι τιμές Προσφοράς ισχύουν για κρατήσεις έως και 60 ημέρες πριν την 
αναχώρηση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τις τιμές 
Προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή
 
Πολιτική ακυρωτικών
• 90-45 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια προκαταβολής
• 44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου
• 29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου
• 14-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Εσωτερική καμπίνα - Fantastica
Περιγραφή: Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν 
να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι 
όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα.
Υπηρεσίες: Ιδιωτικό μπάνιο με  ντους, μικρό καθιστικό με γραφείο, Δωρεάν 
room service από τις 6πμ έως τις 11μμ (χρέωση 3.95 € για τις υπόλοιπες ώρες), 
διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι 
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/



60Hz – 110 V/60Hz.
Τετραγωνικά: 15 τμ περίπου.

 

 
 

Εξωτερική καμπίνα - Fantastica
Περιγραφή: Οι εξωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν 
να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι 
όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα.
Υπηρεσίες: Ιδιωτικό μπάνιο με  ντους, μικρό καθιστικό με γραφείο, Δωρεάν 
room service από τις 6πμ έως τις 11μμ (χρέωση 3.95 € για τις υπόλοιπες ώρες), 
διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι 
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/
60Hz – 110 V/60Hz.
Τετραγωνικά: 15 τμ περίπου.
 

 
Kαμπίνα με μπαλκόνι - Fantastica
Περιγραφή: Οι εξωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν 
να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι 
όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα.
Υπηρεσίες: Ιδιωτικό μπάνιο με  ντους, μικρό καθιστικό με γραφείο, Δωρεάν 
room service από τις 6πμ έως τις 11μμ (χρέωση 3.95 € για τις υπόλοιπες ώρες), 
διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι 
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/



60Hz – 110 V/60Hz.
Τετραγωνικά: 20 τμ περίπου.
 

 
.
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 3 ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟΤΕΥΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΕΣ MSC SEAVIEW
 
Πανοραμική ξενάγηση Βαρκελώνης & αγορές (BCN02)
Διάρκεια: περίπου 4 ½ ώρες
Τιμή: ενήλικες € 52 / παιδιά € 39

Η υπέροχη πόλη της Βαρκελώνης, είναι μία από τις πιο αξιόλογες πόλεις για 
να επισκεφτείτε και αυτή η συγκεκριμένη εκδρομή διάρκειας μισής ημέρας με 
λεωφορείο  θα  σας  ταξιδέψει  στα  σημαντικότερα  σημεία  ενδιαφέροντος. 



Φεύγοντας από το λιμάνι, η ξενάγηση σας ξεκινάει μέσα από τους κεντρικούς 
δρόμους και πλατείες της Βαρκελώνης. Θα κάνετε μια μικρή στάση στον λόφο 
Μοντζουϊκ για να απολαύσετε την θέα της πόλης λίγο πριν συνεχίσετε στην 
Σαγράδα  Φαμίλια  για  να  την  θαυμάστε  εξωτερικά.  Ένα  έργο  εν  μέρει 
ατελείωτο του Γκαουντί σε ένα μοναδικό Νέο Γκόθικ ρυθμό. Ακόμη, θα έχετε 
χρόνο  να  περάσετε  από  τον  Καθεδρικό  ναό  της  Βαρκελώνης,  ο  οποίος 

χτίστηκε από το τέλος του 13ου έως και τον 15ο αιώνα, τέλος θα επισκεφτείτε 
την Πλατεία Καταλούνια, στο κέντρο της Βαρκελώνης ιδανική για αγορές.
 
Σημειώστε: σε γιορτές/ αργίες ή την Κυριακή το απόγευμα, η στάση για ψώνια 
πραγματοποιείται  στη  Λα  Ράμπλα.  Οι  επισκέπτες  που  χρησιμοποιούν 
αναπηρικές  καρέκλες  πρέπει  να  είναι  πτυσσόμενες  καθώς  το  λεωφορείο  δεν 
έχει  ράμπα  ή  ανύψωμα.  Οι  επισκέπτες  που  χρησιμοποιούν  αναπηρικές 
καρέκλες  και  επιθυμούν  να  πραγματοποιήσουν  αυτή  την  εκδρομή  πρέπει  να 
επικοινωνήσουν  με  το  Τμήμα  των  Εκδρομών  στο  πλοίο  την  στιγμή  της 
επιβίβασής τους με σκοπό να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές.
 
 
ΑΙΞ-ΑΝ-ΠΡΟΒΑΝΣ (MRS02)
Διάρκεια: περίπου 4 ώρες
Τιμή: ενήλικες € 55 / παιδιά € 42

Αφήνοντας  το  λιμάνι  της  Μασσαλίας  ακολουθεί  μια  40λεπτη  διαδρομή 
περίπου, προς την θαυμάσια πόλη της Αιξ-αν-Προβάνς. Η εκδρομή ξεκινά με 

επίσκεψη  στον  διάσημο  Καθεδρικό  του  Αγίου  Σωτήρα  χτισμένος  τον  12ου 
αιώνα  και  στους  κήπους  του.  Ο  ναός  χτίστηκε  σε  μέρος  που  αποτελούσε 

Ρωμαϊκό ναό και χρονολογείται στην περίοδο μεταξύ 11ου και 13ου αιώνα. Η 
είσοδος του ναού είναι πλούσια διακοσμημένη σε γοτθικό ύφος με πύλες που 
είναι περίτεχνα σκαλισμένες. Ο ναός πλαισιώνεται προς τον βορρά από έναν 
μισοτελειωμένο  πύργο.  Θα  έχετε  την  ευκαιρία  (για  περίπου  1μιση  ώρα)  να 
περπατήσετε από το ιστορικό κέντρο της πόλης πριν καταλήξετε στην διάσημη 
συνοικία του Μαζαρίνο, μία κατοικημένη περιοχή που δημιουργήθηκε από τον 

αδερφό του καρδινάλιου Μαζαρίν στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα για τους 
ευγενείς της Αιξ-αν-Προβάνς. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο για αγορές.
Σημείωση:  η  εκδρομή  αποτελείται  από  μεγάλες  αποστάσεις  με  τα  πόδια  σε 
ανώμαλο έδαφος και δεν είναι κατάλληλο για άτομα μα κινητικές δυσκολίες. 
Κατάλληλη  ένδυση  συνιστάται  κατά  την  επίσκεψη  σας  σε  αξιοθέατα 



θρησκευτικής σημασίας. Συνιστούνται άνετα υποδήματα για περπάτημα.
 
 
ΡΑΜΠΑΤ, ΜΟΣΤΑ & ΜΕΔΙΝΑ (MLT03)
Διάρκεια: περίπου 3½ ώρες
Τιμή: ενήλικες € 52 / παιδιά € 39

Για  μισή  μέρα  εκτός  πλοίου  θα  επισκεφθείτε  τρία  από  τα  δημοφιλέστερα 
αξιοθέατα της Μάλτας κατά την διάρκεια της μοναδικής περιήγησης σας. Η 
εκδρομή ξεκινάει με μια σύντομη διαδρομή με το λεωφορείο προς τον πρώτο 
προορισμό  σας,  την  Μεδίνα.  Η  μεσαιωνική  πόλη  περιβάλλεται  από  πέτρινα 

τείχη  ,  χτισμένη  από  τους  Ιππότες  της  Μάλτας  κατά  την  διάρκεια  του  16ου 
αιώνα  και  υπήρξε  στο  παρελθόν  πρωτεύουσα  της  Μάλτας.  Γνωστή  και  ως 
«Σιωπηλή Πόλη» λόγω της απαγόρευσης μηχανοκίνητων οχημάτων εντός των 
τειχών  της,  η  Μεδίνα  αποτελεί  μέρος  που  μπορείτε  να  εξερευνήσετε 
αποκλειστικά  με  τα  πόδια.  Θα  περιπλανηθείτε  στην  μαγευτική  πόλη  και  θα 
έχετε  την  ευκαιρία  να  θαυμάσετε  το  μεγαλείο  του  παρελθόντος  της. 
Ακολουθεί η πόλη της Ραμπάτ, όπου θα περπατήσετε για λίγο πριν προσέλθετε 
 στο «Τα’ Καλί» για μία επίδειξη επεξεργασίας των παραδοσιακών ασημικών 
κεντημένα  με  γυαλί.  Μια  εξαιρετική  ευκαιρία  για  να  βρείτε  σουβενίρ.  Ο 
τελευταίος  προορισμός  της  εκδρομής  αποτελεί  η  κοντινή  πόλη  της  Μόστα, 
όπου  θα  θαυμάσετε  την  Εκκλησία  της  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου  η  οποία 



κατασκευάστηκε  το  1871  ο  θόλος  της  οποίας  αποτελεί  έναν  από  τους 
μεγαλύτερους  μη  υποστηριζόμενους  τρούλους  στον  κόσμο.  Η  εκδρομή 
ολοκληρώνεται με σύντομη διαδρομή με το λεωφορείο πίσω στο λιμάνι.

Σημείωση: Καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής στην Μεδίνα θα είστε με τα 
πόδια  και  θα  χρειαστεί  να  καλύψετε  μεγάλες  αποστάσεις  περπατώντας.  Η 
εκδρομή  δεν  είναι  κατάλληλη  για  άτομα  με  κινητικές  δυσκολίες.  Αν  και  τα 
αξιοθέατα στην Μεδίνα διαθέτουν προδιαγραφές κατάλληλες για άτομα που 
χρησιμοποιούν  αμαξίδια,  οι  δρόμοι  αποτελούνται  κυρίως  από  πέτρες  και 
ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολία κατά την κίνηση με το αμαξίδιο. Εφόσον 
κάποιος  επιβάτης  που  χρησιμοποιεί  αμαξίδιο  επιθυμεί  να  συμμετάσχει  στην 
εκδρομή, χρειάζεται να έχουν συνοδό. Τα αμαξίδια είναι απαραίτητο να είναι 
πτυσσόμενα, γιατί το λεωφορείο δεν διαθέτει ράμπα ή ασανσέρ. Κατάλληλη 
ένδυση  συνιστάται  κατά  την  επίσκεψη  σας  σε  αξιοθέατα  θρησκευτικής 
σημασίας.
 
 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΕΚΔΡΟΜΩΝ EXPLORER – ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
      ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΚΩΔ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια ΕΝΗΛΙΚΕ
Σ ΠΑΙΔΙΑ

BCN-02 Βαρκελώνη Πανοραμική ξενάγηση και αγορές 4 ½ ώρες περίπου 39 € 29 €
MRS-02 Μασσαλία Αϊξ-εν-Προβανς 4 ώρες περίπου 49 € 35 €
MLT-03 Μάλτα Ραμπάτ, Μοστα & Μεδίνα 3 ½ ώρες περίπου 45 € 32 €
  ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ 133 € 96 €

Προ αγοράζοντας το πακέτο Explorer το κόστος 
ανέρχεται

119 € 92 €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Η έγκαιρη συμμετοχή και προ κράτηση είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς όλες οι 
εκδρομές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα με ιδιωτικά 
λεωφορεία, Έλληνα συνοδό και τοπικό ξεναγό. (ελληνόφωνο ή αγγλόφωνο)
• Η έγκαιρη κράτηση των εκδρομών εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διοργάνωση της 
εκάστοτε εκδρομής για όλους τους συμμετέχοντες.
• Για να γίνει η εκδρομή με ιδιωτικό λεωφορείο και αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα 
η συμμετοχή θα πρέπει να είναι το λιγότερο 40 άτομα. Σε διαφορετική περίπτωση η 
ξεναγήσεις θα γίνονται σε δύο γλώσσες
• Ο συνοδός ακολουθεί πάντα την εκδρομή με την μεγαλύτερη συμμετοχή.
• Όσοι επιβάτες επιλέξουν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές από τις ανωτέρω εκδρομές, 
θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις εκδρομές τους μόνο στο κρουαζιερόπλοιο και να 
ενσωματωθούν σε γκρουπ γλώσσας τις επιλογής τους. (Αγγλικά, Γαλλικά).
• Παιδιά: έως 2 ετών συμμετέχουν δωρεάν στις εκδρομές - έως 13 ετών πληρώνουν τις 
ανωτέρω τιμές του τιμοκαταλόγου - από 13 ετών και άνω πληρώνουν την τιμή ενήλικα, όπως 
αναγράφεται στον τιμοκατάλογο - Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι κατ' άτομο
• Η σειρά των εκδρομών μπορεί να αλλάξει χωρίς να γίνει καμία παράλειψη
• Η εταιρία έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις ανωτέρω τιμές χωρίς καμία προειδοποίηση
 
 



Προτεινόμενες εκδρομές εκτός του ανωτέρου πακέτου
στην Νάπολη και την Μεσίνα
 
 
ΤΑΟΡΜΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΑ MES01  
Διάρκεια: περίπου 6 ώρες
Τιμή: ενήλικες € 52 / παιδιά € 39
 
Λίγο έπειτα αφού φύγετε από το λιμάνι, ξεκινάει η πανοραμική ξενάγηση με 
λεωφορείο  μέσα  από  τη  Μεσίνα  στα  πιο  σημαντικά  σημεία  ενδιαφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων  των:  Σιντριβάνι  του  Νέπτουν,  ,το  Δικαστήριο  και  το 
Πανεπιστήμιο.  Άλλες  στάσεις  που  έχουν  προγραμματιστεί  να  γίνουν  είναι 
αυτές στην Πλατεία Ντουόμο για να δείτε εξωτερικά τον Καθεδρικό ναό και 
το Καμπαναριό καθώς και την εκκλησία του Cristo Re που δεσπόζει στο λιμάνι 
της Μεσσίνα και τον πορθμό. Έπειτα θα φτάστε στην Ταορμίνα, ένα από τα 
κοσμήματα  της  Σικελίας.  Ένας  ευχάριστος  περίπατος  που  θα  σας  πάει  στο 
ανακαινισμένο  παλιό Ελληνο-Ρωμαϊκό θέατρο, που χτίστηκε πρώτα από τους 
Έλληνες  και  έπειτα  ξαναχτίστηκε  από  του  Ρωμαίους.  Απολαύστε  την 
πανέμορφη  θέα    πρίν  συνεχίσετε  προς  το  παλάτι  Κορβαία  (εξωτερική 

επίσκεψη),  του  15ου  αιώνα  όπου  στεγαζόταν  το  Κοινοβούλιο  της  Σικελίας. 
Ακόμη,  θα  θαυμάστε  το  μικρό  Ρωμαϊκό  θέατρο  Οντεόν  της  Ταορμίνας 
(εξωτερική επίσκεψη) και τον Καθεδρικό ναό του Άγιου Νικολάου. Ελεύθερος 
χρόνος για αγορές
Σημειώστε:  σε  γιορτές  θρησκευτικού  ενδιαφέροντος  η  επίσκεψη  στον 
Καθεδρικό θα είναι περιορισμένη μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Προτείνεται 
συντηρητικό  ντύσιμο  λόγω  επίσκεψης  σε  χώρους  θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος. Σε αργίες/γιορτές τα μαγαζιά ίσως να είναι κλειστά.
 
 
ΠΟΜΠΗΙΑ - NAP01I
Διάρκεια: περίπου 4 ώρες
Τιμή: ενήλικες € 59 / παιδιά € 42

Το αρχαιολογικό σας ταξίδι ξεκινάει προς την Πομπηία. Μία πόλη όπου 
ευημερούσε και θάφτηκε ολοκληρωτικά κάτω από λάβα κατά τη διάρκεια της 
έκρηξης του ηφαιστείου του Βεζούβιου το 79 μΧ . Από τότε βρισκόταν 
κρυμμένη εκεί και υπέροχα συντηρημένη κάτω από τόνους στάχτης 
ηφαιστείου για πάνω από 1.700 χρόνια πριν επανανακαλυφτεί στα μέσα του 

18ου αιώνα όπου και έγινα οι ανασκαφές. Τα περισσότερα αντικείμενα που 
βρέθηκαν, και πιο συγκεκριμένα καθημερινής χρήσης αντικείμενα όπως σκεύη 
για μέλι ή ψωμί , δίνουν μια γεύση στους επισκέπτες για τον τρόπο με τον 
οποίο ζούσαν οι Ρωμαίοι. Ένα πραγματικά συναρπαστικό ταξίδι μέσω της 
ξενάγησης θα σας προσφέρει ολόκληρη την ιστορία του πολιτισμού αυτού 



στον μεγάλο αυτό αρχαιολογικό χώρο. Ακόμη, θα γίνει άλλη μια στάση στο 
τοπικό εργοστάσιο κοραλλιού κατά την επιστροφή σας στο πλοίο.
 
Σημειώστε: αυτή η εκδρομή περιλαμβάνει μεγάλης διάρκειας περιπάτους σε 
ανισόπεδο έδαφος, υπάρχουν μεγάλες πέτρες στους δρόμους της Πομπηίας 
και δεν προτείνεται σε άτομα με δυσκολίες στο περπάτημα ή σε άτομα που 
χρησιμοποιούν αναπηρικές καρέκλες.
 
 
Για τα ανωτέρω λιμάνια (Μεσίνα και Νάπολη ) υπάρχουν περισσότερες 
επιλογές εκδρομών . Υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι περιγραφές αλλά στα 
αγγλικά. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν θέλετε να σας τις αποστείλουμε.
 


