
 
Mari Travel – Γραφείο Γενικού Τουρισμού – Αγίου Ανδρέου 55-57, 26221, Πάτρα 

Τηλ. 2610-223384 – Φαξ. 2610-223394 – email. info@maritravel.gr 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ 

30/11 - 03/12/2019 
     4 Ημέρες/3 Διανυκτερεύσεις  

 

ΚΟΛΩΝΙΑ – ΑΑΧΕΝ – ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ - ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 
 
1η μέρα  30/11/2019, ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ – ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ – ΚΟΛΩΝΙΑ  
Αναχώρηση  από Πάτρα ώρα 04.30 (πρωϊνή), στο Σταθμό ΚΤΕΛ για το αεροδρόμιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος και την πτήση για Ντίσελντορφ, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας. Αφιξη στις 12.05 στο Ντίσελντορφ και περιήγηση στην παλιά πόλη  που την διασχίζει 
ο ποταμός Ντίζελ, με τις πολλές πάμπ, πολυτελή εστιατόρια, πολιτιστικά ιδρύματα και το 
Δημαρχείο που χρονολογείται από το 16ο αιώνα και τέλος τη Χριστουγεννιάτικη αγορά. 
Αναχώρηση για τη Κολωνία, μια ζωντανή νεανική πόλη κτισμένη  και στις δύο  όχθες του  
ποταμού Ρήνου ,  που είναι προικισμένη με ένα μνημείο σύμβολο τον Καθεδρικό Ναό πιο 
διάσημος και από την ίδια την Πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ξενάγηση της 
πόλης της Κολωνίας. Δ/ση. 
 

2η μέρα 01/12/2019, ΚΟΛΩΝΙΑ – ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ – ΑΑΧΕΝ  
Αφού πάρουμε το πρόγευμα, θα ξεκινήσουμε την ολοήμερη εκδρομή μας από το ΑΑΧΕΝ μία από 
τις πιο ιστορικές πόλεις τις Γερμανίας  στο λεγόμενο «Τριεθνές»  στο σημείο που συνορεύουν 
Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο. Στο Ααχεν έκτισε το ανακτορό του Ο Καρλομάγνος και ήταν η 
πόλη στέψης των Γερμανών αυτοκρατόρων. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με 
την αγορά και το Δημαρχείο και θα επισκεφθούμε τον περίφημο καθεδρικό ναό που ανήκε στο 
συγκρότημα του παλατιού από τον 8ο  αιώνα. Συνεχίζουμε για το Μάαστριχτ, μια ιστορική και 
δραστήρια πόλη της Ολλανδίας, οι ντόπιοι ισχυρίζονται ότι είναι η παλαιότερη πόλη της 
Ολλανδίας και εδώ θα βιώσουμε κάτι πραγματικό ξεχωριστό, τη Χριστουγεννιάτική αγορά  κάτω 
από την επιφάνεια της γης! Το Gemeentergot , που σημαίνει κοινόχρηστη σπηλιά, είναι από τις 
μεγαλύτερες και παλαιότερες υπόγειες αγορές Χριστουγέννων που υποδέχεται το κοινό σ ένα 
παραμυθένιο σκηνικό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Κολωνία . Δ/ση 
 

3η μέρα 02/12/2019, ΚΟΛΩΝΙΑ – Ελεύθερη ημέρα  
Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ιδιαίτερα γραφική και ζωντανή παλιά πόλη της Κολωνίας, στα 
δυτικά του Ρήνου γύρω από τον Καθεδρικό Ναό , με τις χαριτωμένες  πλατείες , τους 
πεζόδρομους, τα παραδοσιακά χρωματιστά σπίτια  του 19ου αιώνα,, τα δεκάδες μπαράκια και 
εστιατόρια που σερβίρουν την τοπική μπύρα Kolch. Μια βόλτα στις όχθες του ποταμού για 
όποιον θέλει να απολαύσει μια όμορφη θέα και για να ζήσετε την Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα 
επισκεφθείτε τις 6 Χριστουγεννιάτικες αγορές που φιλοξενεί η πόλη από τις οποίες οι τέσσερεiς 
μεγαλύτερες βρίσκονται εμπρός από τον  Καθεδρικό Ναό της πόλης , την Alter Markt εμπρός από 
το Δημαρχείο με ιδιαίτερα ειδυλλιακή ατμόσφαιρα, τη Μεσσαιωνική αγορά έξω από το Μουσείο 
Σοκολάτας στις όχθες του Ρήνου, την πλωτή αγορά και όσες άλλες ανακαλύψετε στην μαγική  
Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Κολωνίας. Δ/ση 
 

4η μέρα 03/12/2019, ΚΟΛΩΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ  
Πρωϊνό και στην συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο στο Ντίσελντορφ για την πτήση της 
επιστροφής στις 12.55μμ. Αφιξη στην Αθήνα στις 16.55 και άμεση αναχώρηση για Πάτρα. 
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Τιμή κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο € 680 
    Διαφορά μονόκλινου € 180 
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:  

 Μετακινήσεις Πάτρα-Αθήνα-Πάτρα με πούλμαν του γραφείου μας  

 Αεροπορικά Εισιτήρια Οικονομικής Θέσης (Aegean Air -απευθείας πτήσεις)  

 Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 

 Παραδοτέα Αποσκευή 23Kg 

 3 Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο 4* Κεντρικό στην Κολωνία με πρωινό (Holiday 
Inn Express ή αντίστοιχο) 

 Ξεναγήσεις και Εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Συνοδός/Αρχηγός του Γραφείου 

 Ασφάλεια  αστικής ευθύνης 
 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 Οι ξεναγήσεις εκδρομές περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση 
να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

 Το πρόγραμμα οριστικοποιείται περίπου 7 ημέρες πριν την αναχώρηση. 

 Ταξιδεύετε με ταυτότητα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (και να 
μην έχει περάσει την 15ετία) η με εν ισχύ διαβατήριο. Παιδιά κάτω των 12 
ετών ταξιδεύουν στο εξωτερικό ΜΟΝΟ με διαβατήριο. 

 Σε περίπτωση αποπληρωμής με χρήση Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας, 
παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε 15 ημέρες πρίν την αναχώρηση 

 Εάν επιθυμείτε  επί πλέον ταξιδιωτική ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος, 
επιβαρύνεστε με 10€ 

 Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως αναφέρονται 
στο www.maritravel.gr 

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής με προκαταβολή 250€ μέχρι 30/10/2019, 
εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα (εκδρομή με μεγάλη ζήτηση). 

 

Εξόφληση 10 ημέρες πριν την αναχώρηση 
 

Σε περίπτωση λιγότερων από 20 συμμετοχών, η εκδρομή 
πραγματοποιείται με επιβάρυνση 50€ το άτομο 

 
Για συμμετοχές μετά τις 30/10/2019, η τιμή διαμορφώνεται βάση της 

διαθεσιμότητας των αεροπορικών εισιτηρίων 
 

Πτήσεις AEGEAN AIR  (οι ώρες είναι τοπικές): 

 
 ΠΤΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ  ΑΠΟ  ΣΕ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΑΦΙΞΗ  

1  A3840 30/11/2019 ΑΘΗΝΑ  ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 09.25 12.05 

2  A3841 03/12/2019 ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΑΘΗΝΑ 12.55 16.55 


