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Βαλτικές Πρωτεύοσσες 

8 ΜΔΡΔ 
 

Ανατωρήσεις:  
16/7, 23/7, 30/7 θαη 6/8, 13/8 

 
Με απεσθείας πτήσεις της Air Baltic 

 
 

Πηήζεηο 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

16, 23, 23, 30/7 θαη 6, 13/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΡΙΓΑ 
ΒΑΛΣΙΚΔ 
ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΔ 

BT 658 05:15 – 09:15 

22, 29/7 θαη 5, 12, 19/8 ΡΙΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΒΑΛΣΙΚΔ 
ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΔ 

BT 657 23.55 – 03.50+1 
 

 
Πρόγραμμα 
 

 

 1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΙΓΑ - ΣΑΛΛΙΝ 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα ηε Ρίγα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Λεηνλίαο. Άθημε, 
παξαιαβή θαη αλαρσξνύκε βνξεηόηεξα πξνο ηελ πξσηεύνπζα ηεο Δζζνλίαο, Σαιιίλ αθνινπζώληαο κηα ζαπκάζηα 
δηαδξνκή θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Βαιηηθήο. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Σν ππόινηπν ηεο κέξαο 
ειεύζεξν γηα λα θάλνπκε κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 2η μέρα: ΣΑΛΛΙΝ  
ήκεξα ζα μελαγεζνύκε ζηελ παλέκνξθε πξσηεύνπζα ηεο Δζζνλίαο. Θα πεξπαηήζνπκε ηελ πεξηηεηρηζκέλε παιηά 
πόιε, πνπ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί «κνπζείν» κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο. Θα δνύκε ην Γεκαξρείν, ην 
θξνύξην Σνπκπέα πνπ θηίζηεθε από ηνπο Ιππόηεο ηεο Σηκήο ηνλ 13ν αηώλα, ηελ εληππσζηαθή Ρσζηθή εθθιεζία ηνπ 
Αιεμάλδξνπ Νέθζθη, ηνλ Καζεδξηθό λαό-γνηζηθνύ ξπζκνύ κε κία αμηόινγε ζπιινγή νηθόζεκσλ. Διεύζεξνο ρξόλνο 
γηα γεύκα θαη ζπλερίδνπκε ηελ μελάγεζε καο ζην ζεξηλό παιάηη Καηξηόξγθ ζε ξπζκό κπαξόθ κε ηνπο ζαπκάζηνπο 
θήπνπο, πνπ έθηηζε ν Μέγαο Πέηξνο ηεο Ρσζίαο γηα ηελ γπλαίθα ηνπ Αηθαηεξίλε. Αθνινύζσο ζα επηζθεθζνύκε ηελ 
Πηξίηα θαη ην Μνλαζηήξη ηεο Αγίαο Μπξηγθίηαο. Η ππόινηπε κέξα ειεύζεξε γηα λα πεξπαηήζεηε ζηα γξαθηθά 
πιαθόζηξσηα ζνθάθηα ηεο παιηάο πόιεο, λα πάξεηε ηνλ θαθέ ζαο ζε έλα από ηα ππαίζξηα θαθελεία θαη λα 
επηζθεθζείηε ηα όκνξθα καγαδάθηα ηεο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 3η μέρα: ΣΑΛΛΙΝ - ΙΓΚΟΤΛΝΣΑ - ΡΙΓΑ 
Μεηά ην πξόγεπκα αλαρσξνύκε γηα ηε γξαθηθή θσκόπνιε ηγθνύιληα θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ 



 

www.mkstours.com         Tel: 25879202/3                 Email: info@mkstours.com 

 

2 

Γθανύηα. Η ηγθνύιληα είλαη θηηζκέλε ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Γθανύηα θαη ν πεξηβάιινλ ρώξνο ηεο πξνζθέξεη κηα 
καγεπηηθή ζέα. Θα επηζθεθζνύκε ην πεξίθεκν πεξηηεηρηζκέλν θάζηξν ησλ ηππνηώλ Σνπξάηληα, ζπνπδαίν 
κεζαησληθό θαη αξρηηεθηνληθό κλεκείν, πνπ γλώξηζε ζηηγκέο κεγάιεο δόμαο ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηώλα. Σν θάζηξν 
θηινμελεί ην Δζλνγξαθηθό κνπζείν θαη ην κνπζείν ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο. Αξγά ην απόγεπκα ζα θηάζνπκε ζηελ 
Ρίγα. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 4η μέρα: ΡΙΓΑ  
Μεηά ην πξόγεπκα ζα πεξπαηήζνπκε ζε θάζε γσληά ηεο παιηάο πόιεο ηεο Ρίγαο πνπ είλαη κηα αξρνληηθή πόιε κε 
θηλέηζα θαη ππέξνρε αξρηηεθηνληθή, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ Αγία Πεηξνύπνιε. Οη πεξίθεκεο 
εθθιεζίεο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ θαη Ιαθώβ, ηα ηείρε ηεο πόιεο, ε κηθξή θαη ε κεγάιε εκπνξηθή πληερλία, ε πιαηεία ηνπ 
Γεκαξρείνπ θαη θπζηθά ε δηάζεκε ζπλνηθία κε ηα ππέξνρα Art Nouveau θηίξηα, είλαη κεξηθά από ηα θπξηόηεξα 
ζεκεία ηεο μελάγεζεο καο. Σν ππόινηπν ηεο κέξαο ειεύζεξν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 5η μέρα: ΡΙΓΑ - ΡΟΤΝΣΑΛΔ - ΒΙΛΝΙΟΤ 
Μεηά ην πξόγεπκα αλαρσξνύκε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Ληζνπαλίαο, Βίιληνπο πνπ είλαη ρηηζκέλε ζηηο όρζεο ηνπ 
πνηακνύ Βίιληα. Καζνδόλ ζα θάλνπκε ζηάζε γηα λα επηζθεθζνύκε ην πεξίθεκν Παιάηη-κνπζείν κε ηνπο ππέξνρνπο 
θήπνπο Ρνπληάιε πνπ είλαη ην πην ζεκαληηθό κπαξόθ Παιάηη ζηε Λεηηνλία. Χηίζηεθε ην 1730 από ηνλ κεγάιν Ιηαιό 
αξρηηέθηνλα Μπαξηνινκέν Ραζηξέιιη, πνπ ζρεδίαζε επίζεο ηα Χεηκεξηλά Αλάθηνξα θαη ην Παιάηη Πέηεξρνθ ζηελ 
Αγία Πεηξνύπνιε. Σν Παιάηη Ρνπληάιε ρηίζηεθε σο ζεξηλή θαηνηθία ηνπ Γνύθα Κνύξιαλη. Άθημε ζην Βίιληνπο θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 6η μέρα: ΒΙΛΝΙΟΤ - ΣΡΑΚΑΪ - ΒΙΛΝΙΟΤ  
Πξόγεπκα. Η πξσηλή μελάγεζε πνπ αθνινπζεί ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο παιηάο πόιεο, ζα καο απνθαιύςεη ηνλ 
απέξηηην, ιηηό θαη αλεπαίζζεηα Ρνπζηίθ ραξαθηήξα ηεο. Σα δεκόζηα θηίξηα ηεο πξσηεύνπζαο, ν Ναόο ησλ 
Απνζηόισλ Πέηξνπ θαη Παύινπ, ν Καζεδξηθόο Ναόο κε ην θακπαλαξηό ηνπ, ην θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε 
εθθιεζία ηεο Αγίαο Άλλαο θαη θπζηθά ε παιηά ζπλνηθία κε ηα γξαθηθά θηίξηα είλαη νη θπξηόηεξνη ζηαζκνί ηεο 
πεξηήγεζεο καο. Σν απόγεπκα ζα εθδξάκνπκε ζηελ παλέκνξθε πεξηνρή ησλ ιηκλώλ γηα λα επηζθεθζνύκε ην 
εληππσζηαθό θάζηξν Σξαθάτ, πνπ είλαη θηηζκέλν κε θόθθηλν ηνύβιν θαη ζήκεξα ζηεγάδεη ην Μνπζείν Σέρλεο. 
Δπηζηξνθή ζηε Βίιληνπο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 7η-8η μέρα: ΒΙΛΝΙΟΤ - ΡΙΓΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πξόγεπκα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα ηα ηειεπηαία ςώληα θαη θαγεηό. Αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην ηεο Ρίγαο. 
Καζνδόλ ζα θάλνπκε ζηάζε ζηε παλέκνξθε θαη αξρνληηθή παιηά πόιε ηεο Ρίγα, όπνπ κπνξείηε λα θάλεηε ηηο 
ηειεπηαίεο βόιηεο ζαο ή λα απνιαύζεηε ηνλ θαθέ ζαο. πλερίδνπκε γηα ην αεξνδξόκην όπνπ ζα πάξνπκε ηε πηήζε 
ηεο επηζηξνθήο γηα Λάξλαθα. Άθημε ζηε Λάξλαθα ραξάκαηα ηεο 8εο κέξαο. 

 
 

 

 
Σιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

16/7 €989 €1275 €989 €799 

23/7,30/7 €939 €1175 €939 €759 

6/8,13/8 €979 €1215 €979 €799 
 

 
Περιλαμβάνονται 

  Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα - Ρίγα - Λάξλαθα. 
 

  Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ. 
 

  6 δηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ. 
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  Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά. 
 

  Σέζζεξα (4) γεύκαηα ή δείπλα ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
 

  Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
 

  Σνπηθνί μελαγνί. 
 

  Έκπεηξνο ειιελόθσλνο αξρεγόο/ζπλνδόο 
 

  Φ.Π.Α. 
 

 

 
Γεν Περιλαμβάνονται 

  Φαγεηό ζην αεξνπιάλν. 
 

  Δηζηηήξηα εηζόδσλ ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ. 
 

  Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 
 

  Πνηά ζηα θαγεηά. 
 

  Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή. 
 

  Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 
 

 

 
ημαντικές Πληρουορίες 

  Σν αεξνπνξηθό εηζηηήξην δελ πεξηιακβάλεη θαγεηό ζην αεξνπιάλν. 
 

 

 
Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κέρξη 45 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε παξαθξάηεζε πνζνύ 50 Δπξώ γηα ιεηηνπξγηθά 
έμνδα. 

 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 44 θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 30% ηεο αμίαο ηνπ 
ηαμηδηνύ. 

 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 29 θαη 21 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 50% ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο 20 κέξεο θαη κέρξη ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  ε πεξίπησζε κε παξνπζίαζεο (no show), παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Γηα ηα κέζα νιηθήο λαύισζεο (charter), θξνπαδηέξεο , ζθη, εθζέζεηο, ζπλέδξηα θαη παξεκθεξείο δηεζλείο 
εθδειώζεηο, ηα αθπξσηηθά θζάλνπλ κέρξη 100% ηεο αμίαο ηνπο αζρέησο ηεο εκεξνκελίαο γλσζηνπνίεζεο ηεο 
αθύξσζεο. 

 

 

 


