
 
 

10 ΗΜΕΡΗ Ο∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  
ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 
ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΝΤΕΛΦ – ΧΑΓΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – 

ΧΑΑΡΛΕΜ – ΧΟΟΡΝ – ΒΡΥΞΕΛΕΣ - ΝΑΝΣΥ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ 
 
1η ΜΕΡΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ, 05/08/18, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ (82 χλµ).      
      Συγκέντρωση των εκδροµέων το βράδυ, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι της 
Ηγουµενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καµπίνες και απόπλους για το λιµάνι της 
Ανκόνα.  ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η ΜΕΡΑ , ∆ΕΥΤΕΡΑ, 06/08/18, ΑΝΚΟΝΑ – ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ (584 χλµ). 
      Άφιξη την εποµένη στο λιµάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το 
Ίνσµπρουκ. ∆ιασχίζουµε τις Άλπεις, µέσω αυτοκινητοδρόµου από το Μπρέννερο, τη γέφυρα της 
Ευρώπης και µε στάσεις καθ΄ οδόν, φτάνουµε στην πρωτεύουσα του Τυρόλου το Ίνσµπρουκ. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια. Εφόσον ο χρόνος το επιτρέψει, θα ακολουθήσει νυχτερινή 
περιήγηση στο Ίνσµπρουκ, δηµιούργηµα των Αψβούργων, όπου θα περιπλανηθούµε στα µεσαιωνικά 
δροµάκια µε την µεσαιωνική πλατεία, την Χοφκίρχε κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ , ΤΡΙΤΗ, 07/08/18, ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (586 χλµ).  
            Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το Στρασβούργο. Ακολουθεί περιήγηση 
στην πόλη. Εκεί δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναό της Notre Dame µε ύψος 142 µ. αλλά και το 
εντυπωσιακό Αστρονοµικό ρολόι που βρίσκεται στο εσωτερικό του, από τα µεγαλύτερα που 
υπάρχουν παγκοσµίως. ∆εν θα παραλείψουµε βεβαίως να περπατήσουµε στην γνωστή κουκλίστικη 
“Μικρή Γαλλία” µε τα ξύλινα σπιτάκια. Συνεχίζουµε το οδοιπορικό µας για το γραφικό Λουξεµβούργο, 
µικρό κρατίδιο της Μπενελούξ. Μια πανέµορφη πόλη µε πολυτάραχη όµως ιστορία. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 4η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 08/08/18, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΝΤΕΛΦ – ΧΑΓΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (380 χλµ). 
         Πρωινό. Γνωριµία µε το Λουξεµβούργο όπου θα δούµε τα Ανάκτορα, το ∆ηµαρχείο, τον 
Καθεδρικό Ναό, τα µεσαιωνικά τείχη µε τις τάφρους, τη γέφυρα Πασαρέλ κ.ά. Επιβίβαση στο 
πούλµαν και αναχώρηση για το Ντέλφ, πόλη γνωστή για τις πορσελάνες της. Επίσκεψη αξιοθέατων 
εκεί και συνεχίζουµε για την ΄΄διοικητική΄΄ πρωτεύουσα της Ολλανδίας, τη Χάγη. Περιήγηση για να 
δούµε εξωτερικά, το Μέγαρο Εθνών, τα Ανάκτορα, το ∆ηµαρχείο, το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο κ.ά. Στη 
συνέχεια, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχωρούµε για τη «Βενετία του Βορρά», το Άµστερνταµ. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 09/08/18, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ. 
       Πρωινό και  αναχώρηση για ξενάγηση  στην πόλη , που είναι κτισµένη στις εκβολές του ποταµού 
Άµστελ και περιβάλλεται από δεκάδες κανάλια, γέφυρες και µεσαιωνικές κατοικίες . Θα γνωρίσουµε 
από κοντά τον παραδοσιακό «Μύλο του Rembrand» στις όχθες του ποταµού Amstel, σήµα κατατεθέν 
της πόλης, το Βασιλικό Παλάτι, τα Ανάκτορα, το Μουσείο - σπίτι του Ρέµπραντ και τον πύργο Μιντ. 
Ακόµη, θα επισκεφθούµε το Νοµισµατοκοπείο, το µέγαρο των Σιδηροδρόµων, την κεντρική πλατεία 
Νταµ, το Ναυτικό Μουσείο και άλλα αξιοθέατα  µιας πόλης που "επιπλέει" στη θάλασσα. Χρόνος 
ελεύθερος στη διάθεσή σας για βόλτες  ,αγορές και επισκέψεις σε άλλα µουσεία . Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΜΕΡΑ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10/08/18, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΑΡΛΕΜ – ΧΟΟΡΝ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  
(75 χλµ. x 2 = 150 χλµ). 
     Πρωινό και αναχώρηση, για να γνωρίσουµε από κοντά τη γραφικότατη πόλη του Χάαρλεµ, την 
ύπαιθρο της Ολλανδίας. Είναι µια µικρή, σχεδόν παραµυθένια πόλη, µε µεγάλη ιστορική διαδροµή, µε 
σηµαντική ανάπτυξη στον τοµέα των γραµµάτων και των τεχνών και αποτελεί τη νέα είσοδο στην 



τουριστική αγορά της χώρας. Αν το Άµστερνταµ είναι γεµάτο ένταση, νεανικό, πολύχρωµο και 
θορυβώδες, το Χάαρλεµ είναι γαλήνιο, παραδοσιακό, γοητευτικό και αγγίζει τα όρια του 
ροµαντισµού. Από εκεί συνεχίζουµε για την όµορφη πόλη του Χόορν. Παραµονή για επίσκεψη στην 
µαγική αυτή πόλη που µοιάζει λες και είναι βγαλµένη από παραµύθι. Επιστροφή στο Άµστερνταµ. 
Χρόνος ελεύθερος. ∆είπνο. Προαιρετικά το βράδυ, µπορούµε να κάνουµε µια ροµαντική κρουαζιέρα 
στα φωταγωγηµένα κανάλια του Άµστερνταµ. Τα πλοιάρια αυτά που αποτελούν µέρος της αστικής 
συγκοινωνίας θα σας δώσουν τη δυνατότητα να διασχίσετε τα κανάλια και να γνωρίσετε και να 
φωτογραφίσετε τα πλοιάρια-κατοικίες που βρίσκονται στις όχθες. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 11/08/18, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΒΡΥΞΕΛΕΣ – ΝΑΝΣΥ (513 χλµ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για Βρυξέλλες όπου θα γνωρίσουµε από κοντά 
την πρωτεύουσα του Βελγίου. Είναι µια πόλη µε έντονο πολυπολιτισµικό χαρακτήρα και αποτελεί 
λαµπρό δείγµα του µέλλοντος των ευρωπαϊκών µεγαλουπόλεων. Πλούσια θα είναι η περιήγηση µας 
στην έδρα της Κοινής Αγοράς για να γνωρίσουµε το υπέροχο ∆ηµαρχείο, τον γοτθικό καθεδρικό ναό 
των Αγίων Μιχαήλ και Γουδούλης, τη Μάνεκεν Πις, σύµβολο της πόλης, τα χρυσοστόλιστα κτίρια της 
νορµανδικής Γκραν Πλατς, τα Βασιλικά Ανάκτορα και την όµορφη περιοχή του Σαµπλόν. Στη 
συνέχεια, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχωρούµε το Νανσύ. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση 
στα δωµάτια. Ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσουµε από κοντά το ιστορικό κέντρο µε την όµορφη 
πλατεία της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 12/08/18, ΝΑΝΣΥ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ ( 581 χλµ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την Λουκέρνη, τη πόλη που είναι κτισµένη 
στις όχθες της αστραφτερής Λίµνης των τεσσάρων Καντονιών, µε τους παλιούς πύργους και τα τείχη 
µε τις  επάλξεις, µε τα καµπαναριά και µε τις πλαγιές της γεµάτες εξοχικά σπίτια. Σχετική παραµονή 
για γνωριµία µε τα ενδιαφέροντα αξιοθέατα της πόλης. Συνεχίζουµε το οδοιπορικό µας για την 
οικονοµική πρωτεύουσα της Ιταλίας και του παγκόσµιου κέντρου µόδας, το Μιλάνο. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. Αναχώρηση για την βραδινή µας περιήγηση στην 
πόλη του Μιλάνου για να δούµε το γοτθικό καθεδρικό ναό, τη στοά του Βιττόριο Εµµανουέλε, την 
Σκάλα του Μιλάνου κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  ∆ιανυκτέρευση. 
 
9η ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ, 13/08/18, ΜΙΛΑΝΟ – ΑΝΚΟΝΑ ( 427 χλµ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι της Ανκόνα. Άφιξη και επιβίβαση 
στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καµπίνες και απόπλους για το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. ∆ιανυκτέρευση 
εν πλω. 
 
10η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 14/08/18, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( 82 χλµ). 
     Άφιξη στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Επιβίβαση στο πούλµαν και επιστροφή στην πόλη µας, µε 
έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την υπέροχη εκδροµή µας. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή έγκαιρα και να 

συνοδεύεται µε προκαταβολή 250  ευρώ  κατά άτοµο. ∆ηλώσεις συµµετοχής 7 ηµέρες πριν 
την αναχώρηση της εκδροµής δε θα γίνονται δεκτές από το πρακτορείο. Αυτό γίνεται προς 
όφελος των πελατών οι οποίοι είναι συνεπείς στην εγγραφή τους, έτσι ώστε να είναι έγκαιρη 

η ενηµέρωσή τους για την πραγµατοποίηση της εκδροµής. 
 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, ασφαλές, άνετο, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας. 
Εγγύηση  η πολυετή εµπειρία του οδηγού µας. 
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουµενίτσα - Ανκόνα και Ανκόνα - Ηγουµενίτσα σε καµπίνες ΑΒ4 ( 
τετράκλινες εσωτερικές µε w/c και ντουζ ). 
- Μία (1) διανυκτέρευση στο Ίνσµπρουκ, µία (1) στο Λουξεµβούργο, τρείς (3) στο Άµστερνταµ, µία (1) 
στο Νανσύ και µία (1) στο Μιλάνο, σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 3*** και 4****. 
- Επτά (7) πρωινά - µπουφέ. 
- Έξι (6) δείπνα. 
- Τοπικοί φόροι των πόλεων. 
- Ξεναγό - αρχηγό του γραφείου µας σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 



- Ξεναγήσεις - Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης ( Π.∆ 339/11-6-96 ), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε µουσεία , αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης . 
- Τα ποτά στα δείπνα. 
- Κρουαζιέρα στο Άµστερνταµ . 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα « περιλαµβάνει». 
 
 
Προσοχή !  Ταξιδεύετε µε την καινούρια αστυνοµική ταυτότητα (µε τους λατινικούς 
χαρακτήρες) ή µε  διαβατήριο σε ισχύ . 
 
 
 
 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 
προς όφελος των πελατών. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

       PAMVOTIS TRAVEL -  Γραφείο Γενικού Τουρισµού        
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 Τηλ. Οικίας: 26510-33512 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


