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Η

γηραιά ήπειρος δε σταματάει ποτέ να εκπλήσσει και προσφέρει συνεχώς
νέες περιπέτειες και εικόνες για τους λάτρεις του κλασσικού και του ωραίου.
Από τα περίφημα μουσεία του Παρισιού και του Λονδίνου, τις υπέροχες
πόλεις της Μεσογείου, τα μεσαιωνικά κάστρα της Κεντρικής Ευρώπης έως τα
ρομαντικά κανάλια της Βενετίας και της Μπριζ. Η Ευρώπη αποτελεί εξαιρετική
λύση για ένα γαμήλιο ταξίδι, ιδίως εάν επιθυμείτε μικρότερες πτήσεις ή διαθέτετε
λιγότερο χρόνο. Μπορούμε επίσης να σας σχεδιάσουμε πρωτότυπες μονοήμερες
ή πολυήμερες εκδρομές από την πόλη που θα επιλέξετε, για να γνωρίσετε την
τοπική κουλτούρα και τις παραδόσεις, να περιπλανηθείτε σε γραφικά χωριά και να
δοκιμάσετε παραδοσιακά εδέσματα.
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ISTANBUL

Top Honeymoon
city hotels

Καμία πένα και κανένα φωτογραφικό φιλμ δεν μπορεί να
αποτυπώσει την ομορφιά της χιλιοτραγουδισμένης Πόλης.
Στέκει εκεί χιλιετίες, θυμίζοντας στον επισκέπτη το τόσο
έντονο παρελθόν της. Μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού
διασώζονται εδώ και αιώνες θυμίζοντας σε ξένους και ντόπιους το παρελθόν. Αρχαίοι ναοί, θέατρα και στάδια μαρτυρούν τη λαμπρότητα του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού.
Η Κωνσταντινούπολη, η Βασιλίδα των πόλεων. Η ιστορική
σημασία της Πόλης, η οποία υπήρξε πρωτεύουσα τεσσάρων
αυτοκρατοριών και έχει γίνει θέατρο παγκόσμιων ιστορικών και κοινωνικών εξελίξεων, δεν αφήνει αδιάφορο κανέναν. Για αιώνες ήταν η μεγαλύτερη πόλη του Ελληνισμού.
Τα εκατοντάδες μνημεία και αξιοθέατα της, ο περίπλους του
Βοσπόρου, ένα ηλιοβασίλεμα στην Προποντίδα και κυρίως
το προσκύνημα σε τόπους ελληνικούς και συνάμα ιερούς, είναι ελάχιστες μόνο από τις εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης. Το
Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Μεγάλη του Γένους Σχολή, τα Πριγκιπόνησα και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα νεοκλασικά σχολεία και
τα αλλοτινά αρχοντικά είναι εκεί για να τα θαυμάσετε.

• Four Seasons Bosphorus

• Four Seasons Sultanahmet
• Tomtom Suites
• The Sofa Hotel
• W Hotel Istanbul
• Shangri-La Istanbul
• Marmara Istanbul Taksim
• Le Meridien Istanbul Etiler
• Raffles Istanbul
• Divan Istanbul
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Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να νιώσω ρίγος μπαίνοντας στην Αγιά Σοφιά • Να επισκεφθώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Παναγία των Βλαχερνών
• Να απολαύσω τα υπέροχα βυζαντινά ψηφιδωτά στη μονή της Χώρας • Να χαθώ στο παζάρι του Καπαλί Τσαρσί • Να ξεναγηθώ στο παλάτι του Τοπ Καπί
• Να δω το Μπλε Τζαμί και τη γέφυρα & πύργο του Γαλατά • Να κάνω κρουαζιέρα στο Βόσπορο • Να χαλαρώσω σε τούρκικο χαμάμ
• Να δοκιμάσω την Πολίτικη κουζίνα και τα υπέροχα γλυκά • Να ακούσω παραδοσιακή «ρεμπέτικη» μουσική • Να περπατήσω στο Πέραν και την πλατεία Τακσίμ
Τιμή κυμαίνεται από 120 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: Μικρά Ασία, Καππαδοκία και όλους τους προορισμούς της Turkish Airlines

Istanbul

ROME

Γεμάτη με υπέροχα αρχαία μνημεία, πινακοθήκες και
ατελείωτα μαγαζιά, καφετέριες και τρατορίες, Η Ρώμη
είναι μία πανέμορφη πόλη την οποία πρέπει να επισκεφθεί κάποιος τουλάχιστον μία φορά. Η «Αιώνια Πόλη»
είναι μία από τις πόλεις με την μεγαλύτερη ιστορία σε
ολόκληρο τον κόσμο. Κλασικοί δρόμοι, εντυπωσιακά
κτίρια, εκπληκτικές πλατείες και ένα μοναδικό ιστορικό
κέντρο, μεταφέρουν τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή!
Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης που θα πρέπει
κανείς να δει είναι η Ρωμαϊκή Αγορά, το επιβλητικό
Καπιτώλιο, το περίφημο Κολοσσαίο, η Πιάτσα Ναβόνα
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το Κάμπο ντε Φιόρι με
τα αναγεννησιακά του ανάκτορα, η διάσημη πλέον Πιάτσα ντι Σπάνια με τα κομψά της καταστήματα και το Βατικανό με τον τεράστιο,
εντυπωσιακό Ναό του Αγίου Πέτρου, έδρα του Πάπα και της Καθολικής εκκλησίας.

Top Honeymoon
city hotels
• Hotel Hassler
• Aldrovandi Palace
• Grand Hotel de La Minerve Roma
• Hotel Eden
• Hotel Lord Byron
• Raphael Hotel
• Gran Melia Roma
• Hotel de Russie
• Villa Spalletti Trivelli
• Portrait Roma
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Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να περπατήσω την Αρχαία Ρώμη (Αρχαία Αγορά, Παλατίνο, Κολοσσαίο, Πάνθεον) • Να πιω καφέ στις υπέροχες αναγεννησιακές πλατείες
• Να ανέβω στον τρούλο της βασιλικής του Αγίου Πέτρου • Να απολαύσω την Καπέλα Σιξτίνα και τα υπέροχα γλυπτά του μουσείου του Βατικανό
• Να διασχίσω τον Τίβερη από την γέφυρα των αγγέλων • Να καθίσω στα Ισπανικά σκαλιά • Να ρίξω νόμισμα στη Fontana di Trevi • Να ζήσω τη Dolce Vita στη Via Veneto
• Να θαυμάσω τα εξαιρετικά έργα της πινακοθήκης Borghese • Να φάω μία παραδοσιακή πίτσα Napolitana με ένα Ιταλικό κρασί
• Να κάνω bar hopping στην Trastevere • Να χαθώ στο λαβύρινθο των πρωτοχριστιανικών κατακομβών
Τιμή κυμαίνεται από 210 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: Φλωρεντία, Βενετία, Νάπολη, Τοσκάνη, Λίμνες Β. Ιταλίας, Ιταλική Ριβιέρα

Rome

PARIS

Top Honeymoon
city hotels

• One by the Five
• Pavillon de la Reine
• Hotel Pont Royal
• Le Meurice
• Hotel du Collectionneur
• Hotel Particulier Montmartre
• Mandarin Oriental Paris
• Hotel Le Bristol
• Hotel Daniel
• Amarante Champs-Elysses
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Καλώς ήλθατε στην «Πόλη του Φωτός»,
το πανέμορφο Παρίσι, έναν από τους
πιο περιζήτητους προορισμούς στην
Ευρώπη. Η πόλη φημίζεται για την ομορφιά της, τη ρομαντική ατμόσφαιρα, την
πλούσια πολιτιστική ζωή & ιστορία, την
ψυχαγωγία, την τέχνη, τη μόδα και την
αρχιτεκτονική. Ο χαρακτήρας της πόλης,
τα πάμπολλα αξιοθέατα, τα μνημεία αλλά
και τα πλούσια σε εκθέματα μουσεία του και η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του το κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αφού προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο. Σημαντικότερα αξιοθέατα όπως ο Πύργος του Άϊφελ, η
επιβλητική Αψίδα του Θριάμβου, η μοναδική Σακρέ Κερ στη Μονμάρτη, η περίφημη Παναγία των Παρισίων, το μνημείο της Βαστίλλης, η Πλατεία
Βαντόμ, η Πλας ντε Βοζ, τα εντυπωσιακά μουσεία του Λούβρου, του Ορσαί, του Πικάσο, του Ροντέν, του Μπομπιντού με εκθέματα σύγχρονης
τέχνης, το πανεπιστήμιο της Σορβόννης, καθώς και το εντυπωσιακό παλάτι των Βερσαλλιών λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι αποτελούν
πόλο έλξης ενώ η διάσημη πλέον σε μικρούς και μεγάλους Euro Disney θεωρείται ο παράδεισος της διασκέδασης!

Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να επισκεφτώ το μουσείο του Λούβρου και το μουσείο του Ορσαί • Να ταξιδέψω στους αιθέρες πίνοντας έναν καφέ στον Πύργο του Άιφελ
• Να περπατήσω στους πλακόστρωτους δρόμους της γειτονιάς του Μαρέ • Να βουτήξω τα χέρια μου στα γλυκά και στις υπέροχες σοκολάτες
• Να χαλαρώσω κάνοντας την βόλτα με τα bateaux mouche στο Σηκουάνα • Να γίνω ξανά παιδί παίζοντας στην Euro Disney • Nα θαυμάσω την Παναγία των Παρισίων
• Να γευτώ τα gourmet pastiches από τυρί με συνοδεία ενός γευστικού Γαλλικού κρασιού • Να απολαύσω κοκτέιλ στο ξενοδοχείο Le Meurice
Τιμή κυμαίνεται από 450 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 05 ημέρες
Συνδυάζεται με: Λονδίνο, Κυανή Ακτή, Νορμανδία, Κάτω Χώρες, Ελβετία και τα εξωτικά Νησιά Καραϊβικής

Paris

VENICE

Top Honeymoon
city hotels

• Bauer Il Palazzo
• Londra Palace
• Belmond Hotel Cipriani
• Bauer Il Palladio Hotel and Spa
• Hotel Luna Baglioni
• Gritti Palace
• San Clemente Palace
• Excelsior Venice
• Boscolo Venezia
• Ca Maria Adele
• Luna Hotel Baglioni
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Ο μύθος της πιο ρομαντικής πόλης του κόσμου καλά κρατεί,
καθώς η Βενετία συγκαταλέγεται διαχρονικά στο top 10 των
κορυφαίων προορισμών. Η φήμη της είναι απόλυτα δικαιολογημένη: μοναδική συσπείρωση από 117 νησάκια που ενώνονται με περίπου 410 γέφυρες – κάθε φορά που διασχίζετε μια
γέφυρα στην πραγματικότητα αλλάζετε νησάκι! Εδώ θα δείτε
τους θησαυρούς που κουβάλησαν τα βενετσιάνικα πλοία από
την Ανατολή ήδη από τον καιρό του Μάρκο Πόλο. Η οικονομική ακμή της εκφράστηκε μέσα από την τέχνη και κληροδότησε
στην ανθρωπότητα αξεπέραστης χλιδής παλάτια, ναούς και δημόσια κτίρια, όπου βρίσκονται τα έργα των μεγάλων masters.
Η γοητεία της είναι ότι ο μοναδικός τρόπος μετακίνησης είναι τα
πόδια ή πλοιάριο. Περιηγηθείτε στα στενά δρομάκια γεμάτα μικρά μαγαζιά και φαγάδικα, μετά επιβιβαστείτε σε ένα υδάτινο ταξί
ή μία ρομαντική γόνδολα και απολαύστε τα κανάλια της πόλης με καμβά τις εκκλησίες, τα παλάτια και τις γέφυρες. Στη διαδρομή
μην ξεχάσετε να σταματήσετε για ένα ποτήρι Βενετσιάνικου κρασιού στην πλατεία του Αγίου Μάρκου.

Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να δω τρία βασικά αξιοθέατα σε μία πλατεία - φυσικά στην πλατεία του Αγίου Μάρκου • Να γυρίσω τα κανάλια με γόνδολα
• Να απολαύσω από ψηλά την θέα της πόλης από το San Giorgio Maggiore • Να πάρω ένα βαπορέτο και να διασχίσω το Μεγάλο Κανάλι • Να δω τα έργα των Tintoretto, Titian & Tiepolo
• Να ακούσω την υπέροχη κλασική μουσική του Vivaldi σε θέατρο ή όπερα •Να φάω ένα απολαυστικό παγωτό • Να χαλαρώσω σε τοπικό Bacaro για ένα ποτό ή σνακ
• Να περπατήσω στα χνάρια του James Bond • Να αγοράσω Βενετσιάνικη μάσκα και να συμμετάσχω στο Καρναβάλι • Να ψωνίσω από την αγορά Rialto
Τιμή κυμαίνεται από 300 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: Ρώμη, Φλωρεντία, Τοσκάνη και Βόρεια Ιταλία

Venice

PRAGUE

Top Honeymoon
city hotels

• Four Seasons Prague
• Mandarin Oriental Prague
• The Augtine
• Buddha Bar Hotel Prague
• Hotel General
• Boscolo Prague
• Art Nouveau Palace Hotel
• Alchymist Grand Hotel and Spa
• Hotel Savoy Prague
• Hotel Le Palais
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Πράγα - η εντυπωσιακή και γοητευτική πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας, η Μητέρα των Πόλεων την οποία θαυμάζουν επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο για την ομορφιά και τα μνημεία της. Επισκεφτείτε τις ποικίλες γκαλερί τέχνης και γευτείτε στα εστιατόρια τις τοπικές σπεσιαλιτέ της χώρας παρέα με απεριόριστη μπύρα. Η κοιλάδα της,
την οποία διασχίζει ο Μολδάβας, το σύμπλεγμα των ιστορικών κτιρίων και η πλατεία
της παλιάς Πόλης, το περίφημο Κάστρο της καθώς και τα χρυσά της κωδωνοστάσια,
αξίζουν σίγουρα μια επίσκεψη. Σ’ αυτή την πόλη μπορείτε να περιπλανηθείτε στους
λιθόστρωτους δρόμους όπου υπάρχουν ακόμη φανάρια γκαζιού σε διάφορα μαγαζάκια, να επισκεφθείτε τα πολλά της μουσεία και να θαυμάσετε τα άφθονα αρχιτεκτονικά
της κτίρια και τις επιβλητικές εκκλησίες της. Πέρα από την πρωτεύουσα, το τοπίο είναι
γεμάτο από καταπράσινα εθνικά πάρκα, με όμορφες μεσαιωνικές πόλεις και δεκάδες
γοτθικά κάστρα και αναγεννησιακά παλάτια. Ακόμη περιπλανηθείτε στις λουτροπόλεις
της Βοημίας, με το μαγευτικό Κάρλοβυ Βάρυ, και μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το Τσέσκυ Κρουμλώβ, την αποθέωση της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Θαυμάστε μία παράσταση Μαύρου θεάτρου ή κλασικής μουσικής στην κρατική Όπερα και ζήστε την έντονη νυχτερινή ζωή υπό τους ήχους της
τζαζ μουσικής.

Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να διασχίσω την γέφυρα του Καρόλου με τα υπέροχα γλυπτά • Να παρακολουθήσω μία παράσταση του Μαύρου θεάτρου
• Να γευτώ μία μπύρα Πίλσνερ στις αμέτρητες μπυραρίες • Να περπατήσω την Καστρούπολη με επίσκεψη στον καθεδρικό του Αγ. Βίτου • Να μαγευτώ από το δρόμο των Αλχημιστών
• Να μάθω για το θρύλο του Γκόλεμ και να περιηγηθώ στο εβραϊκό νεκροταφείο • Να απολαύσω τον καφέ μου εν πλω κάνοντας βόλτα στον Μολδάβα
• Να παρακολουθήσω παράσταση κλασικής μουσικής σε εκκλησίες • Να ανανεωθώ στις ιαματικές πηγές του Κάρλοβυ Βάρυ • Να αγοράσω τα φημισμένα κρύσταλλα Βοημίας
Τιμή κυμαίνεται από 280 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: Βουδαπέστη, Βιέννη, Δρέσδη, Βερολίνο

Prague

LONDON

Top Honeymoon
city hotels
• The Goring
• Mandarin Oriental London
• The Savoy
• One Aldwych
• Claridge’s
• Connaught Hotel
• Corinthia
• Ham Yard Hotel
• Haymarket Hotel
• Knightsbridge Hotel
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Με τόσα πολλά πράγματα που έχει να σου προσφέρει
το μοναδικό Λονδίνο, είναι πραγματικά δύσκολο να αποφασίσεις τι θα πρωτοδείς και από πού θα ξεκινήσεις.
Πάντως με το πλήθος των θεάτρων, εστιατορίων, μπαρ,
μουσείων, καταστημάτων και ιστορικών μνημείων, είναι
απίθανο να βρεθείς στην πόλη δίχως να έχεις κάτι να
κάνεις. Η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας είναι μια
πόλη ζωντανή, αριστοκρατική, γεμάτη ιστορία, κληρονομιά και πολιτισμό. Το πανέμορφο Χάυντ Πάρκ και τα ανάκτορα του Κένσινκτον, η φημισμένη Μάρμπλ Αρτς, η πλατεία Τραφάλγκαρ, τα επιβλητικά ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το διάσημο Μπιγκ Μπεν σύμβολο της πόλης, το Σίτυ η “οικονομική καρδιά” της πόλης, ο Καθεδρικός ναός του Αγ. Παύλου, ο Πύργος
του Λονδίνου, η πλατεία Πικαντίλι με το διάσημο άγαλμα του Έρωτα, η πλατεία Λέστερ - η οποία σφύζει από νυχτερινή διασκέδαση, το γραφικό Κόβεν
Γκάρντεν και η Βασιλική Όπερα αποτελούν μόνο μερικά από αυτά που μπορεί κάποιος να δει στην όμορφη πόλη! Μοναδική εμπειρία η βόλτα με τον
τροχό της χιλιετίας το φημισμένο London Eye αλλά και μια κρουζιέρα στον Τάμεση, ενώ μια επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο θεωρείται απαραίτητη. Για
shopping therapy υπάρχει η πασίγνωστη Oxford Street με τα μεγάλα πολυκαταστήματα, ενώ για μια επίσκεψη σε διάσημους οίκους μόδας ενδείκνυται
η Bond Street και για ακριβά ψώνια προτείνεται η Regent Street! Σίγουρα το Λονδίνο αποτελεί έναν από τους πιο must προορισμούς!

Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να περιπλανηθώ στο μουσείο της Μαντάμ Τισώ • Να ταξιδέψω στ’ αστέρια στο αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς
• Να ανεβώ στο London Eye • Να περπατήσω την Oxford street • Nα ψωνίσω από το Harrods
• Nα ακούσω τις καμπάνες του Μπιγκ Μπεν • Να παρακολουθήσω ένα φεστιβάλ μουσικής ή μία ροκ συναυλία
• Να κάνω βόλτα με τα χαρακτηριστικά κόκκινα διώροφα λεωφορεία • Να σιγοτραγουδήσω βλέποντας μία παράσταση μιούζικαλ
Τιμή κυμαίνεται από 325 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: Παρίσι, Σκωτία, Ιρλανδία, ΗΠΑ και Καραϊβική

London

BARCELONA

Top Honeymoon
city hotels
• W Hotel Barcelona
• Grand Hotel Central
• Hotel Alma
• Hotel Neri
• Hotel Omm
• Murmuri
• Ohla Hotel
• Chic & Basic
• Barceló Raval
• the5rooms
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Η Βαρκελώνη είναι από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Τα έχει όλα – τέχνη, υπέροχη αρχιτεκτονική, παραλίες, αγορές και εξαιρετική γαστρονομία. Η γοτθική
αρχιτεκτονική δένει με τα σύγχρονα γλυπτά, τα αρχαία
μνημεία εναλλάσσονται με avant garde κτίρια και τα μικρά καφέ με churros βρίσκονται δίπλα σε tapas εστιατόρια. Για τους φίλους της τέχνης και αρχιτεκτονικής, o
Gaudi, ο Picasso, ο Miro, ο Lichtenstein έχουν βάλει την
υπογραφή τους στη σημερινή μητρόπολη. Η ανάβαση
στο Montjuic με το τελεφερίκ και η επίσκεψη των Ολυμπιακών έργων θα σας εντυπωσιάσουν. Η Βαρκελώνη
διαθέτει ένα αρτιότατο δίκτυο μετρό που σίγουρα θα
αποτελέσει την βασική μέθοδο μετακίνησης σας κατά
την επίσκεψη σας. Ο καιρός είναι μεσογειακός με μαλακούς υγρούς χειμώνες και ηλιόλουστα ξερά καλοκαίρια,
με θερμοκρασίες και κλίμα παρόμοιο με την Ελλάδα. Η
Βαρκελώνη διαθέτει κάτι το ξεχωριστό για τον καθένα
και η καταλονική φιλοξενία θα κάνει το ταξίδι σας αξέχαστο.

Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να δοκιμάσω να χορέψω φλαμέγκο • Να χειροκροτήσω τις μαγικές τρίπλες του Μέσσι στον αγωνιστικό χώρο του Camp Nou
• Nα περπατήσω στη λεωφόρο Paseo de Gracia • Να κάνω εκδρομή στο Φιγκέρες για να δω τους πίνακες τους Σαλβατόρ Νταλί
• Να γευτώ τάπας και τσούρος • Να επισκεφθώ το θεματικό πάρκο των Universal Studios • Να θαυμάσω το εθνικό και αρχαιολογικό μουσείο της Ταραγόνα
• Να απολαύσω έναν καφέ στον κεντρικό δρόμο Las Ramblas • Να ζαλιστώ στα παιχνίδια του πάρκου του Γκελ
Τιμή κυμαίνεται από 300 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: Μαδρίτη, Ανδαλουσία, Μαγιόρκα, Χώρα των Βάσκων

Barcelona

AMSTERDAM

Το Άμστερνταμ θεωρείται μία από τις καλύτερες
λύσεις για μικρή ταξιδιωτική απόδραση στην Ευρώπη – και δικαιολογημένα! Είναι μικρή, ευχάριστη, με
εξαιρετικό χρώμα και ύφος, τέλεια για περπάτημα
ή ποδηλασία. Η πόλη είναι ένα γοητευτικό κράμα
ενοριακού και διεθνούς στυλ και καλωσορίζει τους
επισκέπτες του, ειδικά τη νεολαία, βασισμένη στην
«ανοιχτόμυαλη» αντικουλτούρα, που ξεκίνησε από
τη δεκαετία του ’60. Ενδιαφέρον έχουν οι διάφορες καλοκαιρινές open air εκδηλώσεις, τα πάμπολλα καφέ και μπαρ, οι υπαίθριες αγορές, οι
εξαιρετικές γκαλερί, οι υπέροχες πλατείες και κήποι. Το Άμστερνταμ διαθέτει τρία αξιοθέατα παγκόσμιας εμβέλειας – το σπίτι της Άννα Φρανκ, το
Μουσείο Βαν Γκονγκ και το Εθνικό Μουσείο Rijks, με την καταπληκτική συλλογή πινάκων του Ρέμπραντ. Συγκριτικά με το Λονδίνο ή το Παρίσι, το
Άμστερνταμ συνήθισε να είναι το «μικρό αδελφάκι» που δεν θέλησε να μεγαλώσει, ένας παιδότοπος για χαλάρωση και καλοπέραση. Αλλά δεν
είναι μόνο αυτό, έχει να σου προσφέρει τόσα πολλά και για τον καθένα διαφορετικά. Αρκεί να ξέρεις τι χρειάζεσαι και τι θέλεις να κάνεις…

Top Honeymoon
city hotels

• Hotel Seven One Seven 717
• Andaz Amsterdam
• Grand Hotel Amrath Amsterdam
• The Dylan Amsterdam
• Hotel Pulitzer
• Waldorf Astoria Amsterdam
• Sofitel The Grand Amsterdam
• Bilderberg Hotel Jan Luyken
• ΝH Grand Hotel Krasnapolsky
• Kamer 01

Europe Cities

honeymoons

Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να ξεναγηθώ στο Εθνικό Μουσείο Rijks • Να περπατήσω την υπέροχη αγορά λουλουδιών
• Να επισκεφθώ τα Μουσείο Van Gogh και το σπίτι του Rembrandt • Να μάθω για την τραγική ιστορία της Anna Frank
• Να δανειστώ ένα ποδήλατο και να γυρίσω το ιστορικό κέντρο • Να κάνω κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης
• Να περπατήσω τη Red Light district και να επισκεφθώ το μουσείο κάνναβης • Να ανακαλύψω το Begijnhof, ένα μυστικό κήπο της πόλης • Να διασκεδάσω κάνοντας bar hopping
• Να ακούσω συναυλία κλασσικής μουσικής ή τζαζ στο Musiekgebouw ή Bimhuis • Να επισκεφθώ τα χωριά Marken, Edam και Volendam
Τιμή κυμαίνεται από 320 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: Ολλανδία, Βέλγιο, αλλά και Κούβα & Καραϊβική

Amsterdam

BRUGES

Η φήμη της Μπριζ ως μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Δυτικής Ευρώπης έχει
αναδείξει αυτή την υπέροχη ρομαντική πόλη σε κύριο
ταξιδιωτικό προορισμό του Βελγίου. Αναπόφευκτα,
τα στενά δρομάκια σφύζουν από λαοθάλασσα τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά πρέπει
να είσαι τρελός για να επισκεφθείς τη Φλαμανδία και
να μην επισκεφθείς τη Μπριζ: τα μουσεία της εκθέτουν
μερικά από τα καλύτερα δείγματα φλαμανδικής τέχνης,
και η παλιά πόλη, σαν μία μηχανή του χρόνου, θα σε
γοητεύσει με τα υπέροχα σοκάκια και τα μεσαιωνικά κτίρια γύρω από τα κανάλια της. Δες την εκτός υψηλής σεζόν ή βγες νωρίς το πρωί πριν φτάσουν
οι ορδές των επισκεπτών. Μην παραλείψεις να πιεις τοπικές μπύρες και να απολαύσεις την πασίγνωστη Βέλγικη σοκολάτα.

Top Honeymoon
city hotels
• Die Swaene
• Hotel de Tuilerieen
• Hotel De Orangerie
• The PAND Hotel
• Number 11 Exclusive Guesthouse
• Maison Bousson
• Huis’t Schaep
• Hotel Prinsenhof
• Brugsche Suites

Europe Cities
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Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να κάνω βαρκάδα στα κανάλια της παλιάς πόλης • Να περπατήσω το ιστορικό κέντρο
• Να δοκιμάσω μία γευστική Βέλγικη βάφλα • Να επισκεφθώ τη βασιλική του Ιερού Αίματος • Να νοικιάσω ποδήλατο για εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης
• Να περιηγηθώ στην πόλη με κλασική άμαξα • Να φωτογραφηθώ στο “Rozenhoedkaai” • Να αποδράσω στις βόρειες ακτές, μόλις μία ώρα μακριά
Τιμή κυμαίνεται από 350 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: Βρυξέλες, Γάνδη, Χάγη και Άμστερνταμ

Bruges

FLORENCE

Η Φλωρεντία είναι μία πόλη γεμάτη ιστορία και κουλτούρα. Με εντυπωσιακά κτίρια, υπέροχες πινακοθήκες και εκκλησίες γεμάτες θησαυρούς, η
πόλη αποπνέει πολυτέλεια και φινέτσα. Πατρίδα του Μποτιτσέλι και της
Αναγέννησης, πόλη του Λεονάρντο ντα Βίντσι και του Γαλιλαίου, «καλλιτεχνικός καμβάς» του Μιχαήλ Άγγελου και μούσα του Δάντη. Πραγματικό
ανοιχτό μουσείο για τους επισκέπτες και διάσημη πασαρέλα μεγάλων
Ιταλών μόδιστρων, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης προσέλκυε ήδη από
το 19ο αιώνα μορφωμένους ταξιδιώτες από τον ευρωπαϊκό Βορρά στο
πλαίσιο του Grand Tour τους. Σήμερα τα εμβληματικά έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής, οι επώνυμες μπουτίκ στα palazzi με φόντο τον Άρνο, τα λαμπερά κοσμηματοπωλεία στη γραφική γέφυρα Ponte Vecchio αλλά και ο
τρόπος ζωής των πάντα στιλάτων Φλωρεντίνων, οι οποίοι αποδεικνύουν
συνεχώς ότι χαίρονται τη ζωή τους, χαρίζουν στην πόλη μια ιδιαίτερη ρομαντική γοητεία. Η Φλωρεντία αποτελεί επίσης το τέλειο ορμητήριο για
ημερήσιες εκδρομές στις πανέμορφες πόλεις, τα μεσαιωνικά χωριά, το δρόμο του κρασιού και του φυσικού κάλλους της Τοσκάνης.

Top Honeymoon
city hotels
• Continentale
• Hotel Lungarno
• JK Place Florance
• Belmond Villa San Michele
• Gallery Hotel Art
• Portrait Firenze
• Hotel Savoy
• Il Salviatino
• Relais Santo Croce
• Villa Cora

Europe Cities
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Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να επισκεφθώ τη μοναδική πινακοθήκη Uffici • Να απολαύσω την τέχνη της Αναγέννησης
• Να ακούσω ονειρικές μελωδίες συναυλιών και όπερας στις εκκλησίες της πόλης • Να καθήσω για καφέ ή ποτό στη Piazza di Santo Spirito
• Να μπω στο Duomo, το ιστορικό, πολιτιστικό και γεωγραφικό κέντρο της πόλης • Να δω από κοντά το γλυπτό αριστούργημα “Δαυίδ” του Μιχαήλ Άγγελου
• Να θαυμάσω τη «παλιά γέφυρα» - Ponte Vecchio • Να φάω ένα παγωτό στις πολλές gelatarias •Να κάνω εκδρομές στα υπόλοιπα αξιοθέατα της Τοσκάνης
Τιμή κυμαίνεται από 350 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: Ρώμη, Βενετία, Μιλάνο, Σιένα & υπόλοιπη Τοσκάνη

Florence

DUBROVNIK

Συχνά αναφέρεται ως το πετράδι της Αδριατικής ή το St. Tropez
των Βαλκανίων. Το Dubrovnik είναι απίστευτη πόλη – το μεσαιωνικό της κέντρο είναι χτισμένο εξολοκλήρου από λευκή πέτρα και
μάρμαρο, με τείχη που υψώνονται σχεδόν σαράντα μέτρα πάνω
από τη θάλασσα. Το βενετσιάνικο λιμάνι, οι πολλές εκκλησίες, τα
μουσεία και τα μοναστήρια θυμίζουν την έντονη ιστορία της πόλης,
που κάποτε υπήρξε το αντίπαλο δέος της Βενετίας, και την έντονη
καλλιτεχνική παράδοση. Στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Placa
ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στις μπαρόκ προσόψεις των
μεγαλοπρεπών κτιρίων που την περιβάλλουν: μόνο τα απεριτίφ
και το κομψό στιλ όσων χαλαρώνουν αλά ιταλικά στα τραπέζια έξω
από τα μπαράκια θα σας επαναφέρουν στο σήμερα. Ανακαλύψτε
τις μεσαιωνικές γειτονιές, όπου οι μπουκαμβίλιες σκαρφαλώνουν
δίπλα σε πλάκες με ημερομηνίες του χίλια πεντακόσια κάτι και τα υπέρθυρα με υποδομή για την αντιμετώπιση των πειρατών! Πέρα από
την πόλη υπάρχουν εξαιρετικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα χτισμένα δίπλα στην ηλιόλουστη Αδριατική ακτή γεμάτη από υπέροχα νησιά.
Όλα αυτά καθιστούν το Dubrovnik έναν εξαιρετικό προορισμό για city break, το τέλειο συνδυασμό κουλτούρας και φύσης.

Top Honeymoon
city hotels
• Hotel Bellevue
• Sun Gardens
• Hotel Excelsior
• Villa Dubrovnik
• Villa Orsula
• Pucic Palace
• Hotel Kazbek
• Radisson Blu Resort & Spa
• Hotel Hilton Imperial
• Grand Villa Argentina Hotel

Europe Cities

honeymoons

Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να περπατήσω στα τείχη της πόλης • Να χρησιμοποιήσω το τελεφερίκ με την υπέροχη πανοραμική θέα της πόλης
• Να απολαύσω θαλασσινά στα παράκτια εστιατόρια • Να ανακαλύψω το μυστικό του Κροατικού κρασιού
• Να ακουμπήσω τα κεφάλια των αγαλμάτων στο σιντριβάνι του Ονόφριο για καλή τύχη • Να φάω ένα απολαυστικό παγωτό
• Να χορέψω μέχρι το πρωί, ιδίως κατά τη διάρκεια του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ • Να επισκεφτώ το Φραγκισκανικό μοναστήρι
• Να φορέσω σωσίβιο και να δοκιμάσω την ανεπανάληπτη περιπέτεια του kayaking • Να κολυμπήσω στα κρυστάλλινα νερά της Αδριατικής
Τιμή κυμαίνεται από 350 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: κρουαζιέρες Μεσογείου και Αδριατικής, την υπόλοιπη Κροατία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο.

Dubrovnik

MONACO

Μονακό… εντυπωσιακοί θαλαμηγοί, δρόμοι γεμάτοι
φινέτσα και οίκους μόδας, πολυτελέστατα ξενοδοχεία και εστιατόρια, διάσημο καζίνο και το Γκραν Πρι
της Φόρμουλα 1 στους δρόμους φουρκέτες. Ανεβείτε στο βράχο, όπου βρίσκεται η πλακόστρωτη Παλιά
Πόλη, με το παλάτι και τον Cathedrale de Monaco να
κλέβουν τις εντυπώσεις. Στο λιμάνι μπείτε σε κάποια
από τις μοντέρνες γκαλερί ή χαζέψτε τα πολυτελή γιοτ
που κατακλύζουν τη μαρίνα καθισμένοι σε ένα όμορφο cafe. Το Μονακό βρίσκεται μόλις 20 χλμ. από το
αεροδρόμιο της Νίκαιας, πάνω στη Μεσογειακή ακτή
και ανάμεσα στην Κυανή και Ιταλική Ριβιέρα. Η θέση
της αποτελεί ιδανική βάση για να επισκεφθείτε τα μεσαιωνικά Γαλλικά χωριά, τις chic λεωφόρους και παραλίες των Καννών ή τα εργαστήρια αρωμάτων στη Γκρας.

Top Honeymoon
city hotels
• Hotel Metropole Monte Carlo
• Hotel de Paris Monte Carlo
• Fairmont Monte Carlo
• Monte Carlo Bay Hotel and Resort
• Le Meridien Beach Plaza
• Hermitage
• Columbus Monte-Carlo
• Port Palace Hotel
• Novotel Monte Carlo

Europe Cities
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Τι δεν πρέπει να χάσω

• Να επισκεφθώ τη μοναδική πινακοθήκη Uffici • Να απολαύσω την τέχνη της Αναγέννησης
• Να θαυμάσω την πανοραμική θέα της πόλης • Να περπατήσω τους εξωτικούς κήπους, Jardin Exotique
• Να πιω καφέ με φόντο τη μαρίνα με τις πολυτελείς θαλαμηγούς • Να δοκιμάσω την τύχη μου στα καζίνο της πόλης • Να επισκεφθώ το Ωκεανογραφικό μουσείο του Ζακ-Υβ-Κουστώ
• Να δω το Grand Prix της Formula 1 • Να απολαύσω μία παράσταση μπαλέτου • Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες • Το Φεστιβάλ Τσίρκου
Τιμή κυμαίνεται από 450 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 04 ημέρες • Συνδυάζεται με: Κυανή Ακτή, Παρίσι, Προβηγκία, Ιταλική Ριβιέρα

Monaco
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