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Πρόγραμμα εκδρομής 
 
1η - 2η HMEPA: ΑΘΗΝΑ - ΣΙΔΝΕΫ 
Πτήση για το Σίδνεϋ μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Με το εκπληκτικό λιμάνι του που βασιλεύει στον 
Ειρηνι-κό ωκεανό, τις πανέμορφες παραλίες του και το ηλιόλουστο μεσογειακό του κλίμα, το Σίδνεϋ 
θεωρεί-ται η πιο όμορφη πόλη της Αυστραλίας και μια από τις ομορφότερες του κόσμου. Άφιξη 
την επόμενη ημέρα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
 
3η HMEPA: ΣΙΔΝΕΫ 
Ημέρα ελεύθερη Προτείνουμε: Ξενάγηση πόλης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον ιστορικό πυρήνα 
δε Ροκς, έναν λαβύρινθο από στενά δρομάκια και 
ανακαινισμένα παλιά κτίρια, σοφιστικέ παμπ, μπουτίκ 
και δεκάδες γκαλερί, το ανεπανάληπτο κτίριο της 
Όπερας, το εμπορικό και οικονομικό κέντρο της 
πόλης, καθώς και το περίφημο πάρκο αναψυχής 
Ντάρλινγκ Χάρ-μπορ με τα καταστήματα, τα 
εστιατόρια, τα μου-σεία, το ενυδρείο κλπ. Το βράδυ 
κάντε μια βόλτα στο Κινγκ Κρος για να πάρετε μια 
γεύση της νυχτερινής ζωής της πόλης, που δικαίως 
θεωρείται από τις πιο όμορφες και με ποιότητα ζωής 
πόλεις του κόσμου. 
 
4η - 5η HMEPA: ΣΙΔΝΕΫ 
Ημέρες ελεύθερες. 
Προτείνουμε: Εκδρομή στα Blue Mountains/Κατα-φύγιο Άγριας Ζωής Τα «Μπλε Βουνά» 
θεωρούνται από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της παράκτιας Αυστραλίας. Η τοποθεσία αυτή, λίγα 
χιλιόμετρα έξω από την μεγαλούπολη, είναι κατάφυτη, σκεπασμένη με δάση ευκαλύπτων και 
άρρηκτα δεμένη με τους θρύλους και τις παραδόσεις των Αβοργίνων της περιοχής. Θα πάρουμε 
μια γεύση από την πανίδα της περιοχής, επισκεπτό-μενοι ένα καταφύγιο άγριας ζωής με τα 

Σίδνεϋ: Η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα 
της Νέας Νότιας Ουαλίας! 
Ψυχή της πόλης είναι το εκπληκτικό λιμάνι 
της, που την χωρίζει σε δύο μέρη, το Βόρειο 
και το Νότιο, τα οποία ενώνονται με την 
περίφημη Γέφυρα του Λιμα-νιού και την 
Σήραγγα του Λιμανιού. Το Σίδνεϋ είναι μια 
κοσμοπολίτικη, πρόσχαρη και ζωντανή 
πόλη, γεγονός το οποίο θα έχουμε κι εμείς 
την ευκαιρία να διαπιστώσουμε κατά τη 
διάρκεια της παραμονής μας 
 

 
 

• 7 ΗΜΕΡΕΣ – 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
 
 
 

 



καγκουρό και τα κοάλα στο φυσικό τους περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα έχουμε 
γεύμα στο γραφικό χωριουδάκι Λέουρα. 
 
6η - 7η HMEPA: ΣΙΔΝΕΫ – ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Αθήνα. Άφιξη την 
επόμενη ημέρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Πόλη Ξενοδοχείο Τιμή κατά άτομο 
σε δίκλινο 

 
 

 
ΣΙΔΝΕΫ 

 
 
 

Travelodge Sydney 3* Από 895 € 

Parkroyal Darling Harbor 4* Από 1.150 € 

Sheraton on The Park 5* Από 1.295 € 

 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια 

 Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται ή παρόμοια 

 Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίου 480 €  

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 

Προαιρετική ξενάγηση πόλης: 69€/άτομο 

Προαιρετική εκδρομή στα Μπλε Βουνά με γεύμα: 110 €/άτομο 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 
1η - 2η HMEPA: ΑΘΗΝΑ – ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Μελβούρνη, την πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Αυστραλίας, μια πραγματικά υπέροχη και αριστοκρατική πόλη. Άφιξη την επόμενη ημέ-ρα. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
 
3η HMEPA: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 
Ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε: Ξενάγηση πόλης, κατά τη διάρκεια της οποί-ας θα δούμε τους 
όμορφους κήπους Fitzroy ,από το πανεπι-στήμιο, το κοινοβούλιο, την κεντρική πλατεία, το διάσημο 
γήπεδο κρίκετ (Melbourne Cricket Ground), την όμορφη συνοικία της πόλης Κάρλτον, από τα 
προάστια Toorak και South Yarra με τις επαύλεις και τις μπουτίκ, από την γραφι-κή αγορά Βικτώρια, 
το κέντρο εμπορίου, το δικαστικό μέγα-ρο και το φουτουριστικό κτίριο μοντέρνας τέχνης. 
 
4η - 5η HMEPA: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ  
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για το Σίδνεϋ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
 
6η - 7η HMEPA: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ – ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Αθήνα. Άφιξη την 
επόμενη ημέρα. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μελβούρνη 

Για τους λάτρεις των ταξιδιών, τίποτα δεν 
συγκρίνεται με την αίσθηση της πληρότητας 
ενός προορισμού! Ανακα-λύψτε και την άλλη 
πλευρά της Αυστραλίας! 
 

 

Πόλη Ξενοδοχείο Τιμή κατά άτομο σε 
δίκλινο 

 
 

 
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 

 
 
 

Jasper Melbourne 4* Από 895 € 

Mercure Albert Park 4* Από 949 € 

Pullman On The Park 5* Από 1.105 € 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια 

 Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται ή παρόμοια 

 Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίου 480 €  

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 

Προαιρετική ξενάγηση πόλης: 50€/άτομο 

 

 

 



 
 
 

 

 

6η HMEPA: ΣΙΔΝΕΫ ή ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ – ΑΓΙΕΡΣ ΡΟΚ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άγιερς 
Ροκ. Θα βρεθούμε στο κόκκινο εσωτερικό της 
Αυστραλίας για να δούμε ένα μεγαλοπρεπές μνημείο 
της φύσης: τον Βράχο Άγιερ, έναν από τους 
μεγαλύτερους και διασημότερους μονόλιθους στον 
κόσμο. Τόπος λατρείας των ιθαγενών της 
Αυστραλίας και συρροής τουριστών από όλο τον κόσμο. Ο βράχος αποκαλύπτεται σε όλη του τη 
μεγαλοπρέπεια το σούρουπο ή την αυγή, όταν ο μονόλιθος μοιάζει να ρουφά το ηλιακό φως και 
ακτινοβολεί τη λάμψη μυριάδων ρουμπινιών. Ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα με φόντο το μυστηριώδες 
Άγιερς Ροκ καθώς θα απολαμβάνουμε κρασί από ντόπιες ποικιλίες με μεζεδάκια, θα μείνει για πάντα 
χαραγμένο στη μνήμη μας. 
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΕΡΣ ΡΟΚ – ΣΙΔΝΕΫ ή ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 
Πολύ πρωινό ξύπνημα σήμερα για να μπορέσουμε να θαυμάσουμε τα εντυπωσιακά χρώματα που 
αντανακλά ο Βράχος κατά την αυγή. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο, από όπου θα πετάξουμε για το Κερνς για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. 
 

 
  Ξενοδοχείο Τιμή κατά άτομο σε 

δίκλινο 
Outback Pioneer 3* Από 599 € 

Desert Gardens  4* Από 695 € 

 

Άγιερς Ροκ 

Στα παραπάνω προγράμματα μπορούμε 
να προσθέσουμε ανάμεσα στο Σίδνεϋ και 
στο Κερνς τον περίφημο Μονόλιθο της 
Αυστραλίας, τον Άγιερς Ροκ! 
 

 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας 

 Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

 Εκδρομή στο Άγιες Ροκ 

 Φόροι αεροδρομίου 

 

Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου 
 

 

 



 


