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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

 

 

              

 

ME TON OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤO ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗ DUDELANGE FC 

 

23 – 26 Οκτωβρίου 2018 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή 

από € 780,00 

Ημέρα 1 (23/10/2018) 

ΑΘΗΝΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Λουξεμβούργο με ενδιάμεσο σταθμό (μέσω Μονάχου). 

Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, συνάντηση με τον ξεναγό, επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στο κέντρο της 

πόλης όπου και θα ξεκινήσει η περιήγηση-ξενάγηση της πρωτεύουσας του μεγάλου δουκάτου του Λουξεμβούργου, 

στην οποία μεταξύ άλλων θα δούμε το παλάτι του Δούκα, την πλατεία του δημαρχιακού μεγάρου, το ευρωπαϊκό 

τετράγωνο, τον καθεδρικό ναό της Notre-Dame που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Το μεσημέρι τακτοποίηση-

παραλαβή δωματίων. Απόγευμα ελεύθερο για βόλτα και φαγητό στο κέντρο της πόλης, η οποία θα σας μαγέψει με τα 

πλακόστρωτα δρομάκια της, τα ιστορικά κτίρια και τα μικρά χαριτωμένα μαγαζιά. 

 

Ημέρα 2 (24/10/2018) 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

Πρωινό. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει για εσάς μία εξαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο Στρασβούργο. Με έντονες 

επιρροές τόσο από τη Γαλλία όσο και από τη Γερμανία, το Στρασβούργο αποτελεί το κοσμοπολίτικο κέντρο στο οποίο 

χτυπά η καρδιά του Ευρωκοινοβουλίου. Περιήγηση-ξενάγηση και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα επιστροφή στο 

Λουξεμβούργο. Βράδυ ελεύθερο. 
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Ημέρα 3 (25/10/2018) 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

Πρωινό. Ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Μη λησμονήσετε να επισκεφθείτε την παλιά πόλη που 

είναι χωρισμένη σε δύο επίπεδα: το άνω τμήμα που είναι χτισμένο σε ένα βραχώδες ύψωμα 300μ., ενώ στο κάτω 

τμήμα απλώνονται οι συνοικίες Grund και Clausen. Στο κέντρο σίγουρα θα εντυπωσιαστείτε από τα μεσαιωνικά κτίρια, 

τα κάστρα, τα παλάτια, τις γέφυρες και τα πετρόχτιστα σοκάκια. Το απόγευμα μεταφορά στο στάδιο Josy Barthel για 

να παρακολουθήσουμε τον αγώνα DUDELANGE FC – ΟLYMPIACOS CFP. Μετά το τέλος του αγώνα επιστροφή στο 

ξενοδοχείο.  

 

Ημέρα 4 (26/10/2018) 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και παράδοση δωματίων. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου και αναχώρηση για Αθήνα με 

ενδιάμεσο σταθμό (μέσω Ζυρίχης). Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος αργά το απόγευμα.  

 

 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

€ 780,00 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ ΣΕ MONOKΛINO 

€ 990,00 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

1. Αεροπορικά εισιτήρια (Lufthansa/Swiss Airlines) 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Μία (1) αποσκευή έως 22 kgs και (1) χειραποσκευή έως 8kgs ανά άτομο 

4. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DoubleTree by Hilton Luxemburg (4*), www.doubletree3.hilton.com 

5. Πρωινό καθημερινά 

6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου 

7. Π ε ρ ι ή γ η σ η - ξ ενάγηση στο κέντρο του Λουξεμβούργου 

8. Εκδρομή στο Στρασβούργο 

9. Μεταφορές από και προς το γήπεδο Josy Barthel  

10. Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας 

11. Ενημερωτικά έντυπα 

12. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

1. Εισιτήριο αγώνα 

2. Είσοδοι σε χώρους και μουσεία (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των εκδρομών ενδέχεται να αλλάξει, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς όμως να παραληφθεί 

καμία. 

 

 

 

Πτήσεις 

ATHMUC 23OCT LH1755 06:05-07:35 

MUCLUX 23OCT LH2316 08:20-09:25 

LUXZRH 26OCT LX0751 10:40-11:40 

ZRHATH 26OCT LX1838 13:15-16:55 

 

 

 

Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ €200,00/ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 10/10/2018 
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