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ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ
Εσθονία Λετονία Λιθουανία
7 ΗΜΕΡΕΣ
Κ ΑΛ Ο Κ ΑΙ Ρ Ι 202 1
ΑΝ ΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από Θεσσαλον ίκη
19, 26/ 6

| 3, 10, 17, 24, 31/ 7
7, 14, 21 , 28/ 8 | 4, 11/ 9

Ταξιδεύοντας με ασφάλεια & διπλανή θέση στο πούλμαν κενή

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ
ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Βγαλμένες απ’ τη λήθη του παρελθόντος, οι τρεις χώρες της Βαλτικής όχι μόνο διεκδικούν
επαξίως μια θέση στις πιο όμορφες χώρες του κόσμου αλλά ακόμα διαθέτουν πλούσιο ιστορικό
και καλλιτεχνικό παρελθόν με μνημεία που σφράγισαν την ιστορική τους διαδρομή και
παραμένουν οι πιο απτές μαρτυρίες του χθες. Μια φύση μοναδική με πανέμορφα δάση και
κάστρα. Πόλεις με γραφικά σοκάκια και επιβλητικά κτίρια και ένας κόσμος που χαμογελά και
χαίρεται τη ζωή μεταδίδοντας αυτή την εύθυμη ατμόσφαιρα στον ταξιδιώτη που θα τις
επισκεφθεί. Ένα ταξίδι στις Βαλτικές Χώρες, είναι ένα οδοιπορικό στην πιο παρθένα και
άγνωστη περιοχή της Ευρώπης.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
…για 18η συνεχόμενη χρονιά με την φροντίδα των ειδικών…
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ δρομολόγια πτήσεων με άμεσες ανταποκρίσεις με AIR BALTIC



που προσφέρουν πλήρη αξιοποίηση του ημερήσιου χρόνου του ταξιδιού
Διαμονή σε επιλεγμένα ΚΕΝΤΡΙΚΑ ξενοδοχεία 4*sup με πρωινό μπουφέ




Γεύμα ή δείπνο καθημερινά (ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) εντός των ξενοδοχείων
και σε επιλεγμένα εστιατόρια


ΔΩΡΟ επιπλέον πρωινό την ημέρα της άφιξης στο ξενοδοχείο



Εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις σε Ταλλίν, Ρίγα & Βίλνιους



Ξενάγηση και είσοδος στο ανάκτορο Ρούνταλε



Ξενάγηση και είσοδος στο μεσαιωνικό κάστρο Τρακάι (Βιτάουτας)



Ξενάγηση και είσοδος στο κάστρο Τουράιντα στη Σιγκούλντα



Επίσκεψη και είσοδος στο μουσείο αυτοκίνητων στην Ρίγα



Βόλτα στην λουτρόπολη της Γιούρμαλα, 15 χλμ. από την Ρίγα



Επίσκεψη στο Λόφο των Σταυρών στην περιοχή Σιαλιουάι



Περιήγηση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, το Κάουνας



Προπληρωμένες είσοδοι στα αξιοθέατα για να αποφεύγονται οι χρονοβόρες αναμονές
και καθυστερήσεις

 ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ αρχηγός συνοδός του γραφείου μας
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…εσείς το ξέρατε;
«Το κράτος των Τευτόνων Ιπποτών»

Κράτος των Τευτόνων Ιπποτών ονομαζόταν κατά τον Μεσαίωνα η περιοχή της Βαλτικής που
κατοικούσαν οι Τεύτονες Ιππότες. Η περιοχή που κάλυπτε συνέπιπτε σχεδόν με τα εδάφη της
κατοπινής Ανατολικής Πρωσίας, της Εσθονίας και της Λεττονίας, ενώ η Λιθουανία είχε
κατορθώσει να αντισταθεί στην εισβολή και να διατηρήσει την ανεξαρτησία της.
Ο 13ος αιώνας
Το κράτος των Τευτόνων δεν ήταν τμήμα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού
έθνους, αλλά ήταν ανεξάρτητο κράτος παρόμοιο με τα άλλα σταυροφορικά κράτη. Στις αρχές
του 13ου αιώνα οι Τεύτονες ιππότες άρχισαν να εξαπλώνονται στην Βαλτική. Ο άρχοντας
Κόνραντ της Μασοβίας ζήτησε το 1226 την βοήθεια των Τευτόνων, για να πολεμήσει τους
Πρώσους, και τους έταξε ως αντάλλαγμα την περιοχή του Κουλμ. Το 1266 ο αυτοκράτορας
Φρειδερίκος Β' τους υποσχέθηκε με το χρυσό συμβόλαιο του Ρίμινι να τους παραχωρήσει την
απόλυτη εξουσία της περιοχής των Πρώσων, αν την κατακτούσαν. Το 1231 ακολούθησε η
ίδρυση του κάστρου του Τορν, το οποίο χρησίμευε ως βάση για τις εκστρατείες προς τον βορρά.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα εγκαταστάθηκαν Γερμανικά φύλα, με τα οποία, αλλά και με τις
πολεμικές συγκρούσεις που ακολούθησαν το 1261 μέχρι το 1271, θεμελιώθηκε η κυριαρχία του
Τάγματος. Το 1202 το Τάγμα των Αδελφών του ξίφους είχε υποτάξει την Λιβονία, μια περιοχή
της Βαλτικής, στην οποία κατατασσόταν και το κράτος του Κουρ. Το 1237 ακολούθησε η ένωση
του κράτους του Κουρ με το κράτος του Τάγματος των Τευτόνων Ιπποτών, επεκτείνοντας, έτσι,
τα σύνορα του κράτους.
Ο 14ος αιώνας
Το 1308 ακολούθησε η κατάληψη των εδαφών της Πομερανίας, του Γκντανσκ, της Εσθονίας το
1346 και του Σουηδικού νησιού Γκότλαντ το 1398. Τελικά, το 1402 και με την προσάρτηση του
Νόϊμαρκ, το κράτος των Τευτόνων ιπποτών είχε φτάσει στην μεγαλύτερη γεωγραφική
εξάπλωσή του. Ο αρχηγός του τάγματος των Τευτόνων έφερε τον τίτλο Χόχμάιστερ. Από το
1291 είχε την έδρα του στη Βενετία. Το 1309 την μετέφερε στον πύργο Μαρίενμπουργκ, και το
1466 στην Καινιξβέργη, (το σημερινό Καλίνινγκραντ), ενώ από το 1309 εκπλήρωνε και
καθήκοντα άρχοντα κράτους από την νέα έδρα του. Στην πραγματικότητα, ο Χόχμάιστερ ήταν
ένας από τους δύο κυβερνήτες, αφού παράλληλα ο Λάντμάιστερκυβερνούσε την Λιβονία, ενώ
ο Χόχμάιστερ κυβερνούσε την Πρωσία. Οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχίστηκαν, κυρίως με
τους Πολωνούς και τους Λιθουανούς, τους οποίους δεν κατόρθωσαν να υποτάξουν. Σημαντικοί
αρχηγοί του τάγματος ήταν ο Βίνριχ φον Κνίρπρόντε (1351-1382), ο οποίος νίκησε τους
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Λιθουανούς στην μάχη του Ρούνταου και ο Κόνραντ φον Γιούνγκινγκεν (1393-1407), ο οποίος
κατέλαβε αρκετά μέρη μεγαλώνοντας σημαντικά το κράτος, ενώ την ίδια εποχή οι δυο
ισχυρότεροι εχθροί του, οι Λιθουανοί και οι Πολωνοί συνήψαν συμμαχία, αφού ο Μέγας Δούκας
Γιαγκέλο της Λιθουανίας (1377–1434) νυμφεύθηκε την βασίλισσα Χέντβιγκ Α' της Πολωνίας.
Το κράτος των Τευτόνων Ιπποτών αναδείχτηκε ως σημαντική οικονομική δύναμη στον χώρο
της Βαλτικής. Εκτός των άλλων είχε το μονοπώλιο του κεχριμπαριού και πολλές πόλεις ήταν
μέλη της Χανσεατικής Ένωσης.
Ο 15ος αιώνας
Το 1410 ο στρατός του Τάγματος των Τευτόνων ηττήθηκε από τους Λιθουανούς στην περίφημη
Μάχη του Τάννενμπεργκ. Ακολούθησε η Πρώτη Συμφωνία Ειρήνης του Τόρουν, το 1411, που
επέτρεπε μεν στους Τεύτονες να κρατήσουν μεγάλο μέρος των εδαφών τους, τους υποχρέωνε,
όμως, να πληρώσουν υψηλή
αποζημίωση.
Ακολούθησαν
μερικές δεκαετίες παρακμής του
Τάγματος και διάλυσης του
κράτους σε πολλά επί μέρους
κρατίδια. Για να πληρώσει τις
αποζημιώσεις, το Τάγμα επέβαλε
υψηλούς φόρους, πράγμα που
ξεσήκωσε αστούς και εμπόρους,
οι οποίοι απαίτησαν δικαίωμα
λόγου στην βουλή που είχαν
ιδρύσει από το 1422. Τα κρατίδια
αυτά το 1440 ενώθηκαν και
δημιούργησαν την Πρωσική
Ομοσπονδία, η οποία, το 1453,
υποτάχθηκε στον βασιλιά Κάζιμιρ
Δ' της Πολωνίας για να εξασφαλίσει την συμμαχία του. Ακολούθησε ο Δεκατριετής Πόλεμος
μεταξύ Πρωσικής Ομοσπονδίας και Πολωνίας από την μια και του Τάγματος των Τευτόνων
από την άλλη μεριά. Ο πόλεμος αυτός ήταν οικονομικά καταστροφικός για το Τάγμα και
τερματίστηκε με την Δεύτερη Συμφωνία Ειρήνης του Τορν, και την απόσπαση εδαφών από το
Τάγμα: η Πομερανία, το Κουλμ, το κάστρο Μαρίενμπουργκ, το Elbląg και το Ερμ πέρασαν στην
κατοχή της Πολωνίας, ενώ και για τα υπόλοιπα εδάφη υποχρεώθηκαν να αναγνωρίσουν την
ηγεμονία της Πολωνίας. Έτσι, για δεύτερη φορά, οι υπήκοοι αναγκάστηκαν να πληρώνουν
υψηλούς φόρους για να αποζημιώσουν τους Πολωνούς.
Ο 16ος αιώνας
Μετά τον Πολωνο-Τευτονικό πόλεμο ο Χόχμάιστερ Άλμπρεχτ Α' του Βρανδεμβούργου και του
Άνσμπαχ μετέτρεψε την θρησκεία του κράτος σε Προτεσταντισμό, ενώ το 1525 κρατικοποίησε
τις θρησκευτικές εκτάσεις του Τάγματος, κάνοντάς το κληρονομικό Δουκάτο υπό την ηγεμονία
της Πολωνίας. Η κρατικοποίηση αμφισβητήθηκε τόσο από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του
Γερμανικού έθνους όσο και από τον Πάπα. Ο Αυτοκράτορας Φερδινάνδος Α' διόρισε τον
αρχηγό του Τάγματος ως διαχειριστή της Πρωσίας. Ο τίτλος αυτός, αν και δεν είχε καμιά
απολύτως ισχύ, διατηρήθηκε και χρησιμοποιείτο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Το 1526 η Λιβονία
υποχώρησε στην υποταγή της στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ελπίζοντας με αυτόν τον
τρόπο να κερδίσει την συμμαχία της ενάντια στην επεκτατική πολιτική του Μεγάλου Δουκάτου
της Μόσχας, κάτι όμως που δεν έγινε. Το 1560-1561 το τοπικό Τάγμα των Τευτόνων στην
Λιβονία κατέρρευσε και τα εδάφη διαμοιράστηκαν σχηματίζοντας τα δύο Δουκάτα της Λιβονίας
και της Κουρίας υπό την υποταγή της Πολωνίας. Αυτό ήταν και το τέλος του κράτους των
Τευτόνων Ιπποτών.
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ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ
Εσθονία Λετονία Λιθουανία
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1η : Θεσσαλονίκη - Ρίγα
Αναχώρηση νωρίς τα ξημερώματα για την Ρίγα, μια αρχοντική πόλη με φινέτσα και
αρχιτεκτονική. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για να αφήσουμε τις αποσκευές μας και να πάρουμε
το πρωινό μας (προσφορά της εταιρίας μας). Στις όχθες του ποταμού Νταουγκάβα,
περιτοιχισμένη από πανύψηλα τείχη, η κουκλίστικη, πολυπρόσωπη πρωτεύουσα της Λετονίας
αποτελεί ιδανικό προορισμό. Πλατείες με εντυπωσιακά κτίρια, δαιδαλώδη πλακόστρωτα
δρομάκια, όμορφα πυργόσπιτα, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό. Ο Καθεδρικός Ναός με τα
χαρακτηριστικά κόκκινα τούβλα, οι περίφημες εκκλησίες του Αγίου Πέτρου και Αγίου Ιακώβ, τα
καταπληκτικά κτίρια που άφησε παρακαταθήκη ο σπουδαίος Αιζενστάιν, η μικρή και η μεγάλη
εμπορική Συντεχνία, είναι σταθμοί της πρωινής μας ξενάγησης. Θα επισκεφτούμε την Κεντρική
Αγορά, πολύχρωμη, φασαριόζικη και πάνω απ’ όλα αυθεντική, η οποία συνδυάζει το σοβιετικό
παρελθόν με το ευρωπαϊκό παρόν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για εγκατάσταση στα δωμάτια.
Στο ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείο Κατοχής της Λετονίας
το οποίο παρουσιάζει την Ιστορία της χώρας την περίοδο 1940-91: από τη γερμανική κατοχή
στη Σοβιετική Ένωση και από κει στην ανεξαρτησία. Μια προαιρετική βαρκάδα στα κανάλια της
πόλης θα μας γαληνέψει με το καταπράσινο τοπίο που περιβάλλει το ιστορικό κέντρο. Δείπνο.

Ημέρα 2η : Ρίγα (Κάστρο Ιπποτών Τουράιντε, Σιγκούλντα, Γιούρμαλα)
Η σημερινή μας εκδρομή θα μας φέρει αρχικά στο κάστρο των Ιπποτών Τουράιντε, των αρχών
του 13ου αιώνα, και στο καταπράσινο περιβάλλον της Σιγκούλντα με το παλιό Δημαρχείο να
δεσπόζει μέσα σε ένα υπέροχο κήπο. Μεταφορά στη συνέχεια στη λουτρόπολη Γιούρμαλα,
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περιοχή που μας γοητεύει αμέσως μόλις την αντικρύσουμε. Χτισμένη σε μια τεράστια αμμώδη
παραλία της Βαλτικής, μόλις δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Ρίγα, αποτελεί
αριστοκρατικό θέρετρο με παράδοση πάνω από εκατόν πενήντα χρόνια. Παλιά ανακαινισμένα
ξενοδοχεία, παραδοσιακές ντάτσες, με την χαρακτηριστική Βαλτική αρχιτεκτονική και
ο πεζόδρομος να διασχίζει το ιστορικό κέντρο θα ξεδιπλώσουν μπροστά μας έναν από τους
δημοφιλέστερους τόπους διακοπών της Ρώσικης Αυτοκρατορίας. Κατά την επιστροφή μας
στην Ρίγα θα επισκεφθούμε το ανακαινισμένο μουσείο των αυτοκινήτων για να θαυμάσουμε τα
αυτοκίνητα - αντίκες που φιλοξενούνται. Απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση σας. Γεύμα.
Ημέρα 3η : Ρίγα (Ανάκτορο Ρούνταλε, Λόφος των Σταυρών, Κάουνας) - Βίλνιους
Αφήνουμε την Ρίγα και κατευθυνόμαστε στο ανάκτορο Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο αιώνα από
τον μέγα αρχιτέκτονα Ραστρέλι, έδρα του Ερνστ Γιόχαν φον Μπούρεν, Δούκα του Κόρλαντ, το
οποίο και επισκεπτόμαστε εσωτερικά. Συνεχίζοντας για την Λιθουανία θα σταθούμε στο Λόφο
των Σταυρών, που αποτελεί τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού καθολικισμού και αμέσως
μετά θα φθάσουμε στο Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας και πρώην
προσωρινή πρωτεύουσά της, στη συμβολή των ποταμών Nemunas και Neris. Δημιουργήθηκε
τον 13ο αιώνα με την ανέγερση του πρώτου και μεγαλύτερου αμυντικού κάστρου της εποχής
αυτής στη Λιθουανία. Περπατώντας στην περιοχή του κάστρου και ατενίζοντας πανοραμικά την
πόλη διαπιστώνουμε ότι πολλά στοιχεία της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα τους βρίσκονται η εκκλησία της Αγίας Γερτρούδης, το
Δημαρχείο της πόλης το οποίο ονομάζεται επίσης και “Λευκός Κύκνος”, αλλά και ο Καθεδρικός
Ναός. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Βίλνιους. Δείπνο και προτείνουμε στη
συνέχεια μια βραδινή βόλτα στην πόλη

Ημέρα 4η : Βίλνιους
Η Βίλνα ή Βίλνο και σήμερα Βίλνιους, χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Βίλνελε και Νέρις,
είναι σήμερα η μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας. Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Βίλνελε
και Νέρις, όπως οι περισσότερες μεσαιωνικές πόλεις, έτσι και η Βίλνα αναπτύχθηκε γύρω από
το δημαρχείο, Αναγεννησιακού ρυθμού. Θα περπατήσουμε στην κύρια πεζοδρομημένη
αρτηρία, την οδό Pilies,και θα φτάσουμε στο πρώτο και ιστορικό πανεπιστήμιο της Βίλνας,
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επίσημα "Πανεπιστήμιο Β. Καπτσούκας" του 1579. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό της
Θεοτόκου και θα επισκεφτούμε το παρεκκλήσι του, θα περάσουμε από την Πύλη της Dawn με
το
μοναδικό
ξυλόγλυπτο
της
Παναγίας
και
θα
οδηγηθούμε
στη
συνοικία
Ουζούπης
'στην άλλη πλευρά του
ποταμού'. Ο ναός του
Αποστόλου Πέτρου και
Παύλου όπως και της
Αγίας Άννας θα μας
εντυπωσιάσουν ενώ θα
μας
γοητέψει
το
καταπράσινο
περιβάλλον
που
περιβάλλει την πόλη.
Στο ελεύθερο απόγευμα
προτείνουμε επίσκεψη στο "Μουσείο των θυμάτων της γενοκτονίας, εκεί όπου είχε την έδρα
του το πρώην αρχηγείο της KGB, απέναντι από την πλατεία Lukiškės. Γεύμα.
Ημέρα 5η : Βίλνιους (Τρακάι) - Ταλίν
Πρωινό αφιερωμένο στην περιοχή του Τρακάι που θα μας αποκαλύψει μια πόλη κυριολεκτικά
χτισμένη πάνω στο νερό, περιτριγυρισμένη από πάνω από 200 λίμνες και 21 μικρά νησάκια.
Ως έτος ίδρυσής του θεωρείται το 1337, όπου για πρώτη φορά αναφέρεται από τους Τεύκτονες
Ιππότες, ενώ ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του Τρακάι είναι η πολυπολιτισμικότητα
του, καθώς εκτός από τους Λιθουανούς, για αιώνες έχουν ζήσει εδώ Ρώσοι, Τάταροι, Πολωνοί
και Εβραίοι. Τα τρία μεσαιωνικά κάστρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του, έχουν
συνδεθεί με πλήθος θρύλων και παραδόσεων της περιοχής. Σημαντικότερο θεωρείται αυτό που
βρίσκεται στο νησάκι της λίμνης Γκαλβέ, του 15ου αιώνα. Γεύμα και χρόνος ελεύθερος για
τελευταία βόλτα στο Βίλνιους. Μεταφορά το απόγευμα στο αεροδρόμιο από όπου η πτήση θα
μας φέρει στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, το μεσαιωνικό Ταλίν.
Ημέρα 6η : Ταλίν
H γνωριμία μας με την πόλη θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο πάρκο του παλατιού Καντριοργκ και
τον μεγάλο παραλιακό δρόμο Birgitta ατενίζοντας τον φινλανδικό κόλπο. Θα συνεχίσουμε για
τον λόφο Toompea, το εσθονικό κοινοβούλιο και τον περίτεχνο Ρώσικο Ορθόδοξο Καθεδρικό
Ναό του Αλέξανδρου Νέφσκι, χτισμένο στα χρόνια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Από την
κορυφή του λόφου θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα-κάτοψη της πόλης με τους πύργους,
τις κεραμιδένιες στέγες και τις γραφικές πλατείες Περνώντας από την Άνω στην Κάτω γειτονιά.
Θα αντικρίσουμε ακόμη και σήμερα τη βαριά πόρτα που έκλεινε κάθε βράδυ για να διαχωρίζει
την πάνω από την κάτω πόλη αλλά και θα διασχίσουμε το πιο στενό δρομάκι της περιοχής,
εκεί όπου τρέκλιζαν οι μεθυσμένοι καθώς έπεφταν από το νήμα που τοποθετούνταν κατά
μήκος. Περνώντας από την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Νικολάου θα
κατευθυνθούμε στο μοναδικό ανέγγιχτο γοτθικό δημαρχείο της Βόρειας Ευρώπης και θα
περπατήσουμε στο μεσαιωνικό τμήμα της κάτω πόλης, ένα μέρος ανέγγιχτο από τον χρόνο.
Στο ελεύθερο απόγευμα περιπλανηθείτε στην όμορφη πόλη Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO και Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2011. Λιθόστρωτα
δρομάκια, μυτεροί πύργοι, επικλινείς στέγες και εκπληκτικές εκκλησίες συνθέτουν ένα μοναδικό
μεσαιωνικό σκηνικό. Περιδιαβαίνοντας το δρομάκι της Αγίας Αικατερίνης ή πίνοντας μπύρα σε
ένα σκοτεινό κελάρι ή σε μια λουλουδιασμένη αυλή, θαρρούμε πως ο χρόνος κάπου εκεί έχει
σταματήσει. Δείπνο.
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Ημέρα 7η : Ταλίν (προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι) - Θεσσαλονίκη
Ημέρα ελεύθερη στην διάθεση σας να περιπλανηθείτε στην όμορφη πόλη. Λιθόστρωτα
δρομάκια, μυτεροί πύργοι, επικλινείς στέγες και εκπληκτικές εκκλησίες συνθέτουν ένα μοναδικό
μεσαιωνικό σκηνικό. Περιδιαβαίνοντας το δρομάκι της Αγίας Αικατερίνης ή πίνοντας μπύρα σε
ένα σκοτεινό κελάρι ή σε μια λουλουδιασμένη αυλή, θαρρούμε πως ο χρόνος κάπου εκεί έχει
σταματήσει. Εναλλακτικά σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο Ελσίνκι* όπου θα
μεταφερθούμε με πλοίο και θα έχουμε περιπατητική περιήγηση της πόλης. Επιστροφή αργά το
απόγευμα. Γεμάτοι συναισθήματα και πλούσιες εικόνες μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του
Ταλίν για την επιστροφή μας στην Θεσσαλονίκη.
* Κόστος εκδρομής 120€ min. συμμετοχή 10 ατόμων και απαραίτητη προκράτηση από Ελλάδα
(μεταφορές από/προς λιμάνια, εισιτήρια πλοίων, ξενάγηση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΠΤΗΣΕΙΣ

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1η μέρα

Θεσσαλονίκη - Ρίγα

03.30

06.20

5η μέρα

Βίλνιους – Ταλίν

19.40

20.50

7η μέρα

Ταλίν - Ρίγα
Ρίγα - Θεσσαλονίκη

20.50
23.35

21.40
02.25

ΤΙΜΕΣ

Ταξίδι
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
ΒΑΛΤΙΚΗΣ
Λετονία
Εσθονία
Λιθουανία

Διαμονή
Ξενοδοχεία

Ημερομηνίες
3, 10, 17, 24,
31/7

4* sup
Ημιδιατροφή

2κλ

1κλ

695

+240

7, 14, 21, 28/8

Φόροι

Παρατηρήσεις

320

Περιλαμβάνονται
είσοδοι.
ΔΩΡΟ επιπλέον
πρωινό την ημέρα
της άφιξης

19, 26/6

7 ημέρες

745

+260

4, 11/9
Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = -150€
Το



COSMORAMA σας προσφέρει:
Αεροπορικά εισιτήρια με AIR BALTIC
Ξενοδοχεία 4*s ως ακολούθως ή παρόμοια
Ταλίν: Radisson Blu Olympia/ Meriton
Ρίγα: Radisson Blu / Mercure / AC by Marriott / Hestia Jugend
Βίλνιους: Holiday Inn/ Radisson Blu Lietuva/ Marriott Courtyard




Πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία
Γεύμα ή δείπνο καθημερινά (6 συνολικά, ημιδιατροφή) στα ξενοδοχεία και τοπικά



εστιατόρια
ΔΩΡΟ επιπλέον πρωινό την πρώτη μέρα στο ξενοδοχείο



Επισκέψεις στα επιβλητικά κάστρα Τουράιντε & Τρακάι, στο περίφημο ανάκτορο



Ρούνταλε, στον λόφο των Σταυρών και στο μουσείο των αυτοκινήτων αντικών
Εισόδους κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων




Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου μας
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης/ΦΠΑ



Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
×
×

Ποτά/φιλοδωρήματα/αχθοφορικά
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται προαιρετικό/προτεινόμενο

ΤΑΞΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας 15ετίας σε καλή κατάσταση

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
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ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

IBAN

ALPHA BANK

101-00-2320-009478

GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478

NATIONAL BANK

080/471703-14

GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314

EUROBANK

0026.0012.32.0200537077

GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077

PIRAEUS BANK

5029-057435-719

GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719
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Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε

COSMORAMA…

…γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!
Δέκα λόγοι θα σας πείσουν:
 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή
του ταξιδιού. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος
για επιπλέον έξοδα για βίζες και φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα
ταξίδια μας δεν έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενημερώνεται από την αρχή για
την τελική αξία του ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα σοβαρότητας
και σεβασμού προς τον πελάτη.
 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας
γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα
και πιο καλο-σχεδιασμένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια
καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων.
 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ
Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη
σωστή τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το
τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους.
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις
στα Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του
ταξιδιού σας μέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους
συμβούλους ταξιδιών μας.
 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
Η ομάδας μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η
πιο πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε
ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι
που κάνει τα ταξίδια μας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το
ΚΑΛΥΤΕΡΟ.
 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από
συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013
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το COSMORAMA διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα
των “Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents).
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ
Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο,
προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις
προσδοκίες.

Και

φυσικά

όλα

τα

στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο
εξωτερικό. Το να ταξιδεύουμε μαζί σας
είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας
βρίσκετε πάντα δίπλα σας.
 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο
ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας,
σας

προσφέρουμε

δωρεάν

βιβλία.

εκπτώσεις

και

Επιπλέον

το

COSMORAMA

προσφέρει

ταξιδιώτες

εντελώς

του

στους

ΔΩΡΕΑΝ

ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδας
από Διπλωματούχο Ξεναγό.
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ
ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ
Συμμετέχοντας

σε

ένα

ταξίδι

COSMORAMA έχετε τη σιγουριά που
σας παρέχει μια Μεγάλη, Σοβαρή,
Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική
εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό χώρο.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα,
ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού.
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