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OΛΛΑΝΔΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις 

 

από €670,00 

Αναχώρηση 

08 Δεκεμβρίου 2021 

 

Ένα υπέροχο ταξίδι στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Μια πόλη χτισμένη πάνω σε κανάλια. 

Δρόμοι με πανύψηλα δέντρα, σπίτια με κουκλίστικες προσόψεις και μια έντονη νυχτερινή ζωή που 

θα τη ζήλευαν πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αμβέρσα, το μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου –

και το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη– συνδυάζει μοναδικά το παρελθόν με το παρόν… 

Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ολλανδίας και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας… 

Ντελφτ, η μεσαιωνική πόλη και πρώτη πρωτεύουσα του ολλανδικού κράτους… Χάγη, πολιτική 

πρωτεύουσα, έδρα της κυβέρνησης και της βασιλικής οικογένειας… και τα γραφικά ψαροχώρια 

Βόλενταμ και Μάρκεν «δημιουργούν» ένα ιδανικό παζλ εικόνων και εντυπώσεων το οποίο και θα 

«ολοκληρώσουμε» μαζί σε αυτό το μοναδικό τετραήμερο ταξίδι! 

 

Ημέρα 1 (08/12/2021) 

ΑΘΗΝΑ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ), KΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Άμστερνταμ. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών και 

συνάντηση με τον ξεναγό μας. Επιβίβαση στο πούλμαν και άμεσα ξεκινά η συνδυαστική ξενάγηση της πόλης 

τόσο πανοραμικά (με το λεωφορείο) όσο και περιηγητικά (με τα πόδια) στο ιστορικό κέντρο της πόλης στην 

οποία και θα δούμε-γνωρίσουμε τα κυριότερα σημεία της. Το μεσημέρι τακτοποίηση στα δωμάτια. Το 

απόγευμα σας προτείνουμε (προαιρετικά) μια κρουαζιέρα στα κανάλια της «Βενετίας» του Βορρά. Βράδυ 

ελεύθερο. 
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Ημέρα 2 (09/12/2021) 

ΑΜΒΕΡΣΑ 

Πρωινό. Σήμερα θα αφήσουμε το Άμστερνταμ και θα «κατηφορίσουμε» περίπου 170 χιλιόμετρα νοτίως 

όπου και θα «συναντήσουμε» την Αμβέρσα. Το μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου και παγκόσμιο κέντρο 

αδαμαντουργίας. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της επαρχίας της Φλάνδρας, και 

στέκει επί αιώνες στις όχθες του ποταμού Scheldt. Με την άφιξή μας θα ξεναγηθούμε τόσο πανοραμικά όσο 

και περιηγητικά στο ιστορικό κέντρο της πόλης, πάντα με την πολύτιμη βοήθεια του ξεναγού μας. Χρόνος 

ελεύθερος για μια ζεστή σοκολάτα και φαγητό. Το απόγευμα μεταφορά μας στο Bosuilstadion και μετά το 

τέλος του αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

 

Ημέρα 3 (10/12/2021) 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ, ΝΤΕΛΦΤ, ΧΑΓΗ 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για μια υπέροχη ολοήμερη εκδρομή. Πρώτη στάση μας στο μεγαλύτερο 

εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης και το δεύτερο παγκοσμίως, το Ρότερνταμ. Θα θαυμάσουμε τους τεράστιους 

ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές 

γέφυρες Willem και Erasmus. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη Ντελφτ, που 

αποτελεί την πρώτη πρωτεύουσα του ολλανδικού κράτους, μια πόλη με πανέμορφο ιστορικό κέντρο και 

μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου 

και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης» και κτίρια μοναδικής αξίας, που 

στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες. Το απόγευμα επιστροφή στο Άμστερνταμ. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 4 (11/12/2021) 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΒΟΛΕΝΤΑΜ, ΜΑΡΚΕΝ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και (λίγος) χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τα 

γραφικά ψαροχώρια Μάρκεν και Βόλενταμ, που είναι κτισμένα σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στη Βόρεια 

Θάλασσα, με τους ντόπιους κατοίκους τους να είναι ντυμένοι παραδοσιακά. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά 

σοκάκια τους και θα επισκεφθούμε ένα τοπικό παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «η μικρή Ολλανδέζα», 

ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς παρασκευάζουν τα τυριά και φυσικά θα έχουμε τη 
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δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Το απόγευμα μεταφορά μας 

στο αεροδρόμιο Schiphol για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ. 

 

Τιμές ανά άτομο: 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 

08/12 4 
Nh Amsterdam Centre (4*) 

www.nh-hotels.com  
€ 670,00 € 790,00 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με την KLM 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs, μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs & ένα (1) προσωπικό αντικείμενο  

4. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Νh Αmsterdam Centre (4*) 

5. Πρωινό καθημερινά 

6. Όλες οι ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με ελληνόφωνο ξεναγό 

7. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

8. Ενημερωτικά έντυπα 

9. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (εάν αυτό απαιτείται) 

2. Κρουαζιέρα στα κανάλια 

3. Δημοτικός φόρος διαμονής (εάν αυτό απαιτείται) 

 

Σημειώσεις: 

• Στα περισσότερα ξενοδοχεία το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης 

κλίνης. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο ελεύθερος χώρος του δωματίου 

 

mailto:info@alltravelservices.com.gr
http://www.nh-hotels.com/


  

  

 

All Travel Services 
A N. Nikodimou 2, 105 57, Athens T +30 2103315750 F +30 2103315751 

E info@alltravelservices.com.gr     W www.alltravelservices.com.gr 

• Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές 

στην Ευρώπη 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH AMS 08DEC KL 1572 06:00 08:35 

AMS ATH 11DEC KL 1581 20:55 01:05 
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