
 

ΒΙΛΝΙΟΥΣ 
4 ΗΜΕΡΕΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 
1η μέρα, Αθήνα – Βίλνιους: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος & πτήση για τη κουκλίστικη 
πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους. Λίμνες, νησάκια, λιβάδια, κάστρα και θρύλοι κυκλώνουν την όμορφη 
πρωτεύουσα των μόλις 550.000 κατοίκων. Άφιξη και υποδοχή από τον αντιπρόσωπο μας, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο & τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ προτιμήστε να δειπνήσετε σε ένα από τα πολυάριθμα 
εστιατόρια της παλιάς πόλης, δοκιμάζοντας λιθουανική κουζίνα που περιλαμβάνει βασικά είδη κυνηγιού μαζί με 
αρίστης ποιότητας λιθουανική μπίρα Hira. 

 

2η μέρα, Βίλνιους (ξενάγηση): Πρόγευμα και περιπατητική ξενάγηση στη ντίβα της Βαλτικής, μια μεσαιωνική 
πόλη προικισμένη με αριστουργηματικά κτίσματα-μνημεία που προκαλούν δέος με τη μεγαλοπρέπεια που 
εκπέμπουν. Σήμερα η πόλη περηφανεύεται για τα ιστορικό της κέντρο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη λίστα 
των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Περπατώντας στη πόλη, σίγουρα θα σας 
εντυπωσιάσει, το Δημαρχείο, ο Καθεδρικός ναός με το πανύψηλο πύργο του στην ομώνυμη πλατεία, ο γοτθικός 
ναός της Αγ. Άννας και σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το παλιότερο & μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, . 
Ενδιαφέρον προκαλεί επίσης και η Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει περίπου 5.000.000 τόμους ανάμεσα τους και 
σπάνια χειρόγραφα & χάρτες του 16-17ου αιώνα. Ανάμεσα στα γοτθικά δρομάκια της παλιάς πόλης, θα βρεθείτε 
στη κεντρική πεζοδρομημένη οδό Pilies με τα δεκάδες μικρά εμπορικά καταστήματα & καφέ που αποτελούν 
πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Απόγευμα στη διάθεση σας. 

 

3η μέρα, Βίλνιους (προαιρετική εκδρομή στο Τρακάι!!): Πρόγευμα και ημέρα στη διάθεση σας για να την 
εκμεταλλευτείτε έτσι όπως εσείς θέλετε. Πρόταση μας, αν επιθυμείτε «σκαρφαλώστε» στο λόφο που φιλοξενεί 
το τριώροφο πύργο Γκεντιμίνας, χτισμένος από κόκκινα τούβλα αποτελώντας το ιστορικό σύμβολο της πόλης 
με τη κορυφή του να αποατελεί το ιδανικότερο σημείο για μια αποκαλυπτική φωτογράφηση του Βίλνιους και 
των ποταμών που τη διαρρέουν. Εναλλακτικά, ακολουθήστε εκδρομή (κόστος ατομικό) σε απόσταση 28 χλμ. 
νότια του Βίλνιους στη πόλη Τρακάι, το πιο δημοφιλές θέρετρο της χώρας. Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι το 
καλοδιατηρημένο μεσαιωνικά κάστρο Insular, που στο εσωτερικό τους στεγάζεται το μουσείο Ιστορίας, ενώ όλη 
η περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Επιστροφή στο Βίλνιους & για το βράδυ διασκεδάστε 
σε ένα από τα πολλά μπαρ σε κάθε γωνιά της πόλης δοκιμάζοντας τη τοπική μπύρα τους σε πολύ οικονομική 
τιμή.      

 

4η μέρα, Βίλνιους – Αθήνα: Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την ωραία του Βορρά, για τη μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και τη πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Αεροπορικά εισιτήρια με Turkish Airlines | 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε 
ξενοδοχείο 3* | μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο | Ελληνόφωνη 
περιπατητική ξενάγηση πόλης | κόστος αποσκευής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Φόροι αεροδρομίων €200 | φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  
| είσοδοι μουσείων / μνημείων | Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων, εορτών & επίσημων αργιών. 

 
 

Αναχωρήσεις  Ιανουάριος - Μάρτιος 2019, 4 μέρες 

Ξενοδοχεία Panorama Hotel 3* 

Κατ’ άτομο σε δίκλινο 300 € 

Μονόκλινο 355 € 

Παιδικό έως 11 ετών 270 € 

Extra night pp in DBL room 60 € 


