
Περιγραφή Ταξιδιού 
Με την υπογραφή του Cosmorama: 
Ραντεβού στον μεσαίωνα και τη φλαμανδική γη 

Ένας συναρπαστικός, μυστηριώδης πίνακας γεμάτος ατμοσφαιρικές 
εικόνες που θα σας μεταφέρουν κατευθείαν στον μεσαίωνα. Ή μάλλον, 
στην πιο γοητευτική εκδοχή του! 
Οι αρχοντικές Βρυξέλλες με το αριστοκρατικό τους γόητρο, η Λιλ με το 
πολιτιστικό της εκτόπισμα, η πανέμορφη Μπρυζ (θα την χορτάσουμε με 
τρεις διανυκτερεύσεις σ’ αυτήν!), η ιστορική Γάνδη με τα γραφικά 
σοκάκια, αλλά και η Οστάνδη και η καλτ Αμβέρσα, συνθέτουν το 
σκηνικό της ωραιότερης φλαμανδικής τοιχογραφίας που είδαν τα μάτια 
σας ποτέ! 
Ακολουθήστε μας λοιπόν σ’ αυτό το παραμύθι που θα 
πραγματοποιήσουμε σε έναν πενθήμερο γύρο, ο οποίος θα 
αναζωπυρώσει την αγάπη μας για τους ευρωπαϊκούς προορισμούς και 
τα καλά κρυμμένα μυστικά τους που στο Cosmorama ξέρουμε να 
αναδεικνύουμε και να σας γνωρίζουμε, βήμα προς βήμα. 

Το ταξίδι περιλαμβάνει 

• Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις με Sky Epxress: Αθήνα 
Βρυξέλλες Αθήνα. 

• Διαμονή: Eπιλεγμένα ξενοδοχεία 4*s. Μπρυζ: Bourgoense Hof, Βρυξέλλες: 
Renaissance Brussels ή παρόμοια. 

• Γεύματα: Πρωινό καθημερινά. 
• Μεταφορές: Όπως αναφέρονται το πρόγραμμα. 
• Ξεναγήσεις και εκδρομές: Όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
• Κόστος εισόδων πόλεων check Point. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 
• Αντιπρόσωπο/Συνοδό. 
• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες. 
• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για Covid-19. 

Διανυκτερεύσεις 
Συνολικά: 4 

Αναλυτικά: 
Χώρα: Βέλγιο 
Πόλη: Βρυξέλλες (1), Μπριζ (3) 

Μεσαιωνική Μπρυζ – Βρυξέλλες Γάνδη 
Αμβέρσα Λιλ 



Από: 695€ + 270€ Φόροι 
 

Το ταξίδι με μια 
ματιά… σχεδιασμένο από τους πιο έμπειρους 
διοργανωτές της αγοράς 

• Πτήσεις με SKY EXPRESS 
Αθήνα – Βρυξέλλες – Αθήνα 

• Διαμονή σε επιλεγμένα 4*s ξενοδοχεία ως ακολούθως ή 
παρόμοια 
Μπρυζ : Bourgoense Hof στην καρδιά της πόλης 
Βρυξέλλες : Renaissance Brussels 

• Τρεις διανυκτερεύσεις στην κουκλίστικη μεσαιωνική πόλη 
Μπρυζ όπου το κέντρο της κοσμείται με χαρακτηριστικά κτίσματα 
μεσαιωνικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής 

• Επίσκεψη στην Γάνδη με το κάστρο των ιπποτών για να 
γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα 
σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης 

• Ολοήμερη εκδρομή στη γραφική Οστάνδη και στην 
Αμβέρσα με το σημαντικό λιμάνι της 

• Επίσκεψη στη πανέμορφη Λιλ της Βόρειας Γαλλίας που 
βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, αφού γειτονεύει με το Βέλγιο και 
απέχει λίγο από το Λουξεμβούργο, την Αγγλία, την Ολλανδία και 
τη Γερμανία 

• Περιπατητική απογευματινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο 
των Βρυξελλών, την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
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