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5-9/09/2023 
5 ΜΕΡΕΣ – 6 ΝΥΚΤΕΣ 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!! 

 
   

1η μέρα 05/09/23: Χανιά/Ηράκλειο/Αθήνα/Θεσσαλονίκη- Άμστερνταμ  

Αναχώρηση από το αεροδρόμιο και άφιξη στο Άμστερνταμ ,παραλαβή αποσκευών και άμεση επιβίβαση στο 
πούλμαν για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με το λεωφορείο μας παίρνοντας μια ιδέα για το τι θα δούμε 
την ημέρα της ξενάγηση . Έπειτα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια μας . 
Διανυκτέρευση . 

 

2η μέρα 06/09/23: Άμστερνταμ ξενάγηση πόλης  

Πρωινό και αναχώρηση στις 09:00 το πρωί από το ξενοδοχείο για την περιήγησή μας στην πόλη του 
Άμστερνταμ. Πανοραμική ξενάγηση της πόλης . Στις όχθες του ποταμού Amstel , η “Heineken”, το 

επιβλητικό “Rijksmuseum”, η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά», ο «πλωτός» 
Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα πολλά στοιχεία μιας πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα . Η 
πλατεία Ντάμ , βόλτα στα κανάλια η συνοικία των μουσείων με κυρίαρχο το Ρεϊκσμιουζέουμ με έργα των 
μεγαλύτερων Ολλανδών καλλιτεχνών , όπως του Ρέμπραντ . Δεν θα παραλείψουμε βέβαια να περάσουμε 
από την Εβραϊκή συνοικία και το σπίτι – μουσείο της Άννας Φράνκ.Η βόλτα μας’ στην πόλη καταλήγει στην 
πλατεία των μουσείων οπού εκεί θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον γνωστό 
οίκο COSTER DIAMONDS, όπου θα δούμε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας των διαμαντιών, από το αρχικό 
έως το τελικό στάδιο καθώς και μοναδικά ιστορικά «κομμάτια» ενώ στη συνέχεια μπορούμε να δούμε 
πληθώρα διαμαντιών καθώς και τα κοσμήματα του οίκου. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί τα 
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φημισμένα μουσεία Van Gogh και Rijks που βρίσκονται ακριβώς απέναντι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας ξεκούραση και ετοιμασία για όσους επιθυμούν 
«νυχτερινό Άμστερνταμ » με το τραμ , δημοφιλές μεταφορικό μέσον κατεβαίνουμε στην 
πλατεία του σταθμού . Η συνοικία με τα « κόκκινα φανάρια» είναι μια νυκτερινή 
ατραξιόν για τους επισκέπτες . Στην συνέχεια η πολυσύχναστη πλατεία Λεϊνπλέϊν με 
πλήθος μπαρ , και εστιατορίων και νυχτερινών πλανόδιων καλλιτεχνών .(αυτούς που 
καταπίνουν φωτιά ή ζονγκλέρ κ.λ.π.) Η βραδιά μας αφήνει μια ολοκληρωμένη εικόνα 

αυτής της πραγματικά πλωτής πόλης της Βόρειας Θάλασσας . Διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα 07/09/2023: Άμστερνταμ – Αϊντχόφεν 123χλμ  – παρακολούθηση αγώνα Ολλανδία  – 

Ελλάδα  

 
Πρωινό και αναχώρηση για το Αϊντχόφεν την Ολλανδική  
πόλη που δεν μοιάζει με τις άλλες !. Άφιξη και περιήγηση  
είναι μία πόλη που μπορεί κανείς να εξερευνήσει πολύ  
ευχάριστα τόσο με τα πόδια όσο και με ποδήλατο. Ξεκινάμε  
την βόλτα μας σπό την κεντρική πλατεία της πόλης, τη  
Mark square, η οποία είναι περιτριγυρισμένη από πανέμορφα κτίρια και όμορφα καφέ. Περπατήστε στους 
πεζόδρομους του κέντρου, στους οποίους αν είστε λάτρης του shopping θα ανακαλύψετε μια πληθώρα από 
πολύ ενδιαφέροντα μαγαζιά. Το Αϊντχόφεν εξάλλου, εκτός από μία πόλη της τεχνολογίας θεωρείται και η 
πόλη του design  και του shopping! Eλεύθερός χρόνος και για όποιον θέλει μεταφορά για να 
παρακολουθήσουμε τον αγώνα. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας  . Διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα 08/09/23: Άμστερνταμ εκδρομή στο 

Μarken – Volendam  (46χλμ) 

Μετά το πρωινό μας θα υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος μέχρι νωρίς το μεσημέρι όπου 
προαιρετικά θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο 
μας για τα γνωστά, ψαράδικα χωριά Marken και 
Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια 
του ομώνυμου χωριού, όπως και στο γραφικό 
λιμανάκι του Volendam. Κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής, θα επισκεφθούμε ένα τοπικό, 
παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «η μικρή 
Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, 
θα μας εξηγήσει πώς φτιάχνουν τα τυριά και στη 
συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να 
δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. 
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5η μέρα 09/09/23: Άμστερντάμ– πτήση επιστροφής  

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι την  μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
επιστροφή μας. 
 
 

 
ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ:  1055€ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: 345€ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 
➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 500€  
➢ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
➢ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

 
 
ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια  από Χανιά/Αθηνά/Θεσσαλονίκη/ Ηράκλειο και επιστροφή 

• Διαμονή σε ξενοδοχείο  4**** στα 20 λεπτά από το κέντρο  

• Βαλίτσα 15 κιλά  

• Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ. 

• Όλες οι μεταφορές-περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

• Συνοδός αρχηγός του γραφείου  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Επίναυλος καυσίμου 

• Φ.Π.Α 
 
 
ΔΕΝ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Είσοδοι σε μουσεία, ναούς κτλ 

• Δημοτικοί φόροι ανά άτομο ανά βράδυ  
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ΕΩΣ 6 ΑTΟΚΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΡΤΑ 


