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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

 

ΜΠΡΥΖ 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

Αναχωρήσεις καθημερινά 

1 Νοεμβρίου 2018 – 28 Φεβρουαρίου 2019 

από €419,00 

 

Η Μπρυζ του Βελγίου είναι αναμφισβήτητα μια ονειρεμένη πόλη. Αποτελεί ιδανικό προορισμό χαλάρωσης και 

ξεκούρασης. Η γοτθική αρχιτεκτονική της συναρπάζει, οι εκκλησίες της και τα μεσαιωνικά δρομάκια της είναι σαν να 

έχουν βγει από παραμύθι. Το 2000 η βελγική αυτή πόλη ανακηρύχθηκε από την UNESCO σε Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς! Σημαντικότερα αξιοθέατα αποτελούν ι η Nôtre-Dame à Bruges (H Παναγία της Μπρυζ), στην οποία 

δεσπόζει το περίφημο άγαλμα της Παρθένου Μαρίας και του Τέκνου, έργο του Μιχαήλ Άγγελου που φιλοτεχνήθηκε 

μεταξύ 1501 και 1504. Το συγκεκριμένο άγαλμα είχε κλαπεί για 223 χρόνια και επέστρεψε στη Μπρυζ μετά την ήττα 

του Ναπολέοντα στο Βατερλό. Είχε κλαπεί εκ νέου από τους Γερμανούς στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για να επιστρέψει 

οριστικά στη «φυσική» του θέση μετά την ήττα των ναζί. Η Βασιλική του Ιερού Αίματος, χτισμένη τον 12ο αιώνα, 

φιλοξενεί το «λείψανο του Ιερού Αίματος», ύφασμα το οποίο θρυλείται ότι έχει επάνω του το αίμα του Ιησού. Ήλθε 

στην πόλη μετά τη Β’ Σταυροφορία. Το Groeningemuseum, από την άλλη, στεγάζει αριστουργήματα μεσαιωνικής αλλά 

και σύγχρονης τέχνης, καθώς μεγάλες μορφές της ζωγραφικής, όπως ο Γιαν Βαν Άικ, έζησαν και εργάστηκαν στη 

Μπρυζ. 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

Καθημερινά 

01Nov18 – 28Feb19 
4 

Golden Tulip De Medici (4*) € 419 € 539 

NH Brugge (4*) € 439 € 589 

Crowne Plaza (4*) € 519 € 669 

Duke’s Palace (5*) € 579 € 759 
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Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπoρικά εισιτήρια 

2. Mία (1) χειραποσκευή έως 8 kgs 

3. Διαμονή σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4 ή 5* 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Εισιτήρια τρένου μετ’ επιστροφής (αεροδρόμιο Βρυξελλών – Μπρυζ – αεροδρόμιο) 

6. Ταξιδιωτικά έγγραφα 

7. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Κόστος αποσκευής για πτήσεις της Aegean Airlines 

2. Δημοτικός φόρος (πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο) 

 

Tips: 

 Δυνατότητα επέκτασης πακέτου 

 Δυνατότητα δημιουργίας πακέτου σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο της επιλογής σας 

 

Σημειώσεις: 

 Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο (€) και έχουν υπολογισθεί σε συγκεκριμένη κατηγορία οικονομικών ναύλων 

 Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, εορτών, επίσημων αργιών και άλλων ειδικών γεγονότων 

 Το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης κλίνης. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο 

ελεύθερος χώρος του δωματίου 

 Οποιαδήποτε κράτηση (κατόπιν σχετικής επικοινωνίας) επιβεβαιώνεται με προκαταβολή ίση με το 30% της 

τελικής τιμής 
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