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Ονειρεμένη στολισμένη Μπρύζ  5ημ. 
 
          

Μεσαιωνική Γάνδη, Αμβέρσα «η πόλη των διαμαντιών», Αριστοκρατική πόλη των Βρυξελλών 

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ     
 
 

Αναχωρήσεις :    22, 23, 24, 26 & 29 Δεκεμβρίου ’21                                     

                            & 02, 05 Ιανουαρίου ’22    
 
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - MΠΡΥΖ   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Αναχώρηση  για 
την πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, και μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη 
Μπρυζ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος  ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τις  γραφικές 
πλατείες, τα ονειρικά κανάλια, και  τα λιθόστρωτα καλντερίμια της ρομαντικής  πόλης. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα:   ΜΠΡΥΖ  (περιήγηση)         
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της παραμυθένιας πόλης-Μνημείο Παγκόσμιας 
κληρονομιάς της  Ουνέσκο  με  πανέμορφους μικρούς-μεγάλους  πυργίσκους , και πλακόστρωτα δρομάκια. θα  
επισκεφθούμε το ναό  της Παναγίας  με  το καμπαναριό Μπέλφορ, έμβλημα της  πόλης πουν  έχει ύψος 122 μέτρα . Το 
Γλυπτό της Παναγίας της  βρεφοκρατούσας που   βρίσκεται  στην εκκλησία  είναι δημιούργημα του Μικελάντζελο. Στην 
όμορφη  πλατεία Μπούργκ δεσπόζει το υπέροχο δημαρχείο γοτθικού τύπου. Στην εν λόγω πλευρά της πόλης, στη 
καθολική Βασιλική του Ιερού Αίματος υπάρχει η ξακουστή φιάλη του Ιερού Αίματος που περιέχει ένα πανί με το 
αίμα του Ιησού και υποστηρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Ιωσήφ της Αριμαθαίας μετά  την αποκαθήλωση 
του Χριστού από τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Η φιάλη ήρθε στην πόλη μετά τη Δεύτερη Σταυροφορία από τον 
Τιερί της Αλσατίας και περιφέρεται κάθε χρόνο στους δρόμους της πόλης. Θα δούμε επίσης το πάρκο με τη «Λίμνη 
της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, τη  πολυφωτογραφημένη   γέφυρα του Αγίου 
Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους  Aρεντς  και τέλος  το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο 
χρηματιστήριο στον κόσμο,  μοναδικό στολίδι της πόλης. Υπόλοιπο ημέρας  ελεύθερο. Διανυκτέρευση.  

mailto:info@melemistravel.gr
http://www.melemistravel.gr/


                                                             16 Νοεμβρίου 2021gr 

ΚΑΨΑΛΗ 71  ΚΑΝΗΘΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΑ     ΤΗΛ.: 22210-37854   FAX: 22210-94825 

e- mail  : info@melemistravel.gr web: www.melemistravel.gr  
 

 
 
3η μέρα:  ΜΠΡΥΖ –  ΑΜΒΕΡΣΑ  
Πρωινό στο  ξενοδοχείο.  Αναχώρηση  για το διαμαντένιο λιμάνι του Βελγίου την Αμβέρσα  που δίκαια πήρε  το 
προσωνύμιο  αφού διακινεί το 70% των διαμαντιών παγκοσμίως. Το κέντρο της παλιάς πόλης, που χτίστηκε γύρω από 
τον πιο εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της χώρας, είναι τόσο όμορφο , όπως ήταν αιώνες πριν. Ολόκληρη η πόλη μοιάζει 
με ένα  μουσείο, από το μεσαιωνικό κάστρο δίπλα στο ποτάμι, μέχρι τις σύγχρονες δημιουργίες στην προκυμαία . Η  
γοτθική και η φλαμανδική μπαρόκ αρχιτεκτονική με χαρακτηριστικό δείγμα το σπίτι του Πιέτερ Πολ Ρούμπενς, του 
μεγαλύτερου μπαρόκ καλλιτέχνη της βόρειας Ευρώπης θα μας ενθουσιάσει .  Θα περπατήσουμε στα γραφικά 
δρομάκια με χιλιάδες εστιατόρια και μπαρ, καταστήματα με αντίκες, γκαλερί τέχνης,  μπουτίκ σχεδιαστών και 
καταστήματα που πωλούν διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους  συγκεντρωμένα , στην εβραϊκή συνοικία. 
Επιστροφή στην Μπρυζ.  Διανυκτέρευση.  
 
 
4η μέρα:  ΜΠΡΥΖ  - ΓΑΝΔΗ -  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ    

Πρωινό. Αναχώρηση για τις Βρυξέλλες. Καθ’ οδών θα  επισκεφτούμε την  γραφική  Γάνδη,  μία από τις 
αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της  Επαρχίας  της Ανατολικής  Φλάνδρας, η πόλη που 
υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Στην περιήγηση μας  στο μεσαιωνικό 
κέντρο της πόλης θα δούμε το κάστρο των ιπποτών και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη  όπου 
βρίσκονται έργα του γνωστού ζωγράφου  Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που 
αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Με την άφιξη μας στις Βρυξέλλες θα αρχίσει η πανοραμική περιήγηση  
στην αριστοκρατική πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Θα δούμε την πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς 
με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά 
κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι το σύμβολο της πόλης ,το Βασιλικό Παλάτι, το 
Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια της 
Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το Ατόμιουμ που είναι το 
σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
 
5η ημέρα:   ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- ΑΘΗΝΑ  
Πρωινό και χρόνος  ελεύθερος ως την ώρα  που θα μεταφερθούμε  στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών για την 
πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.  
                                       

 
 
 
NH Brugge 4*sup.                      (22/12,26/12)       (29/12)         (2/1,5/1)    
 
Τιμή/άτομο σε δίκλινο                                575€                         625€                   475€ 
Τιμή σε μονόκλινο                                        795€                         865€                   615€  
Παιδικό(έως 12 ετών)                                  395€                         395€                   395€ 
Φόροι,επίναυλοι,checkpoints                   195€                         195€                   195€ 
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Grand Hotel Casselbergh 4*lux      (23/12,24/12)       (29/12)        (5/1)    
 
Τιμή/άτομο σε δίκλινο                                         635€                      685€              585€ 
Τιμή σε μονόκλινο                                                 835€                      935€              785€  
Παιδικό(έως 12 ετών)                                           550€                      550€              550€ 
Φόροι,επίναυλοι,checkpoints                            195€                      195€              195€ 
 
 

 
Golden Tulip Hotel de Medici 4*     (23/12,24/12)      
 
Τιμή/άτομο σε δίκλινο                                            545€                       
Τιμή σε μονόκλινο                                                    725€                        
Παιδικό(έως 12 ετών)                                              395€                       
Φόροι,επίναυλοι,checkpoints                               195€                       
 
 

 
Novotel Brugge Centrum 4* (Family*)         (26/12)      
 
Τιμή/άτομο σε δίκλινο                                                     545€                       
Τιμή σε μονόκλινο                                                             745€                        
Παιδικό (3o-4o) έως 12 ετών                                           395€                       
Φόροι,επίναυλοι,checkpoints                                         195€                       
 
Η διαμονή (1) διανυκτέρευσης στις Βρυξέλλες για όλες τις αναχωρήσεις, θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικότατο NH 
Brussels Bloom 4*.   
     
 
                       
Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βρυξέλλες - Αθήνα με την Sky Express. 

 Διαμονή (3) διανυκτερεύσεων σε κεντρικότατα ξενοδοχεία της επιλογής σας στη Μπρύζ, ανάλογα με την 
ημερομηνία αναχώρησης και (1) διανυκτέρευση στο κεντρικότατο NH Brussels Bloom 4* στις Βρυξέλλες.    

 Πρωινό  μπουφέ  καθημερινά.  

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το  πρόγραμμα. 

 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.  

 ΦΠΑ 

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά  

 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά  
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Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, checkpoint (195€). 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (περίπου 10€ συνολικά/άτομο). 

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  
 

 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
Θα θέλαμε να σας  ενημερώσουμε για την ΝΕΑ  υπηρεσία μεταφοράς από/ προς το αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την εορταστική περίοδο. 
 
Ημερομηνίες: 22,26,29,30/12 & 02,05/01 
 
Tο έξτρα κόστος ανά άτομο είναι 50 € 
 
Πόλεις που εξυπηρετούνται και ώρες αναχώρησης   

 

 ΑΠΟ  ΧΑΛΚΙΔΑ   07.00 π.μ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Sky Express, και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις, 
το επιπλέον κόστος για όλη την Ελλάδα είναι 75€-95€. 
 2. Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να 

παραλειφθεί καμία επίσκεψη.  

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Δυνατότητα συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια μας στο εξωτερικό έχουν οι κάτωθι κατηγορίες: 

1) Οι ενήλικες με πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου). 

2) Τα ανήλικα παιδιά με γονείς που έχουν και οι δύο το πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την τελευταία δόση 

του εμβολίου). Μάλιστα, για τα ανήλικα παιδιά δεν απαιτείται καν μοριακό τεστ. 

3) Οι ενήλικες με πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο, έχοντας περάσει 11 μέρες από τη διάγνωση ή έως 175 ημέρες 

από το θετικό τεστ. 

 Για όσους επιθυμούν την επιπλέον ασφάλεια Covid-19 το επιπλέον κόστος της είναι 20 € και περιλαμβάνει: 

1. Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου, (χωρίς περιορισμό χρήσης). 

2. Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου, (χωρίς όριο κόστους). 

3. Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου, (μέχρι 5.000€). 

4. Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής, (μέχρι 10.000€). 

          Πτήσεις  

 

Αναχώρηση :  Αθήνα – Βρυξέλλες   11.35  - 14.00   

Επιστροφή  :  Βρυξέλλες – Αθήνα    14.50 -  19:00  
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5. Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου (μέχρι 500€). 

6. Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου  

(ένα αεροπορικό εισιτήριο). 

7. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου που νοσηλεύεται, (ένα αεροπορικό               

εισιτήριο με επιστροφή και διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 ημέρες μέχρι 500€). 

8. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας (μέχρι 1.500€). 

9. Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού (μέχρι 1.000€). 
 Οι παραπάνω τιμές αφορούν το άτομο. 

 

 

Τα πολυτελή ξενοδοχεία μας 4*: 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

…Απόλαυσε κάθε σου ταξίδι χωρίς άγχος.  

Ήρθε ώρα να ταξιδέψουμε ξανά!  

Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που ακολουθεί, διασφαλίζει εσάς & την οικογένεια σας,  

έναντι δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να παρουσιαστούν τόσο κατά την διάρκεια της εκδρομής όσο κ' 

πριν την αναχώρηση. 

 Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους υγείας .  
 Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση  νόσησης COVID - 19 πριν την αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% 

του προκαταβληθέντος ποσού.) 
 Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID - 19).  
 Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών .  
 Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών  .  
 Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου .  

NH Brugge 4*sup.    

Στεγάζεται σε ένα πρώην μοναστήρι απέναντι από το 

Μέγαρο Μουσικής της Μπριζ, σε απόσταση μόλις 1χλμ. από 

την Κεντρική Πλατεία de Markt και διάφορα ακόμη 

τουριστικά αξιοθέατα, στο ιστορικό κέντρο της Μπριζ.  

 https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-brugge?utm_campaign=local-
gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb  

Grand Hotel Casselbergh 4*lux 
Το πολυτελές Grand Hotel Casselbergh είναι ένα κατάλυμα 

με ιστορικά χαρακτηριστικά και σύγχρονες εγκαταστάσεις, 

το οποίο βρίσκεται στην Μπριζ, στα 270μ. από την αγορά 

Grote Markt.  

  
https://www.grandhotelcasselbergh.be/?utm_source=GMB&utm_medium=
organic  

Golden Tulip Hotel de Medici 4* 
Διαθέτει θέα σε ένα ήσυχο κανάλι της Μπριζ και απέχει 

μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από τη διάσημη Πλατεία της 

Αγοράς. 

 https://hoteldemedici.com/  

Novotel Brugge Centrum 4*  
Βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή, στην καρδιά της 

μεσαιωνικής Μπριζ, με την κεντρική Πλατεία Αγοράς της 

Μπριζ να απέχει μόλις 850μ.  

  
https://all.accor.com/hotel/1033/index.en.shtml?utm_campaign=se
o+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps  
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 Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
 Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
 Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
 Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α).  
 Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
 Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 
 Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
 Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 
 Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου (Χωρίς περιορισμό χρήσης). 
 Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου (Χωρίς όριο κόστους). 
 Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων. 
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