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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Π α ρ α μ υ θ έ ν ι ο  τ α ξ ί δ ι  σ τ ο ν  « ά λ λ ο  β ο ρ ά »  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς  
 

Ποιος ξέρει τι συμφωνία έχουν συνάψει μερικές πόλεις με τον χρόνο για να μένουν τόσο 

αλώβητες από τη μανία του; Μια τέτοια περίπτωση πάντως θα σας αποκαλυφθεί σε αυτό το 

μαγευτικό οδοιπορικό στις πανέμορφες χώρες της Βαλτικής με τη μοναδική μεσαιωνική 

φυσιογνωμία. Στους πύργους και τα λιθόστρωτα σοκάκια των ιστορικών πόλεων που θα 

επισκεφτούμε οι Τεύτονες ιππότες άφησαν το χρίσμα τους σαν μια απτή μαρτυρία που θα βρει 

ο σύγχρονος ταξιδιώτης, την ώρα που μυείται στα μυστικά τους. Μπραντς σε ολάνθιστους 

κήπους, μπύρα σε σκοτεινά κελάρια, περίπατος σε μικρά γραφικά στενά με γοτθικά κτίρια 

αποτελούν μερικά από τα highlights της περιπλάνησής μας. Κι από την άλλη, το υγρό στοιχείο 

των βαλτικών ακτών με τις λίμνες, τα ποτάμια και την οργιαστική φύση να στήνουν έναν 

εξπρεσιονιστικό καμβά που συναρπάζει το βλέμμα με την πληθωρικότητά του. 

Ακολουθήστε μας λοιπόν σε αυτό εξαιρετικά σχεδιασμένο ταξίδι στον «εναλλακτικό» βορά και 

ζήστε την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία στην άγνωστη ακόμα αυτή περιοχή της Ευρώπης. 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

… από τους πιο έμπειρους διοργανωτές της ελληνικής αγοράς … 

  

➢ ΠΤΗΣΕΙΣ με LUFTHANSA AIRLINES 

Αθήνα Ταλίν /// Βίλνιους Αθήνα 

 

➢ Διαμονή σε επιλεγμένα ΚΕΝΤΡΙΚΑ ξενοδοχεία 4*sup με πρωινό  

 

➢ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ με γεύμα ή δείπνο στα ξενοδοχεία και σε  

επιλεγμένα εστιατόρια (εκτός της 1ης μέρας) 

 

➢ Εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις σε Ταλλίν, Ρίγα & Βίλνιους 

➢ Ξενάγηση και είσοδος στο ανάκτορο Ρούνταλε 

➢ Ξενάγηση και είσοδος στο μεσαιωνικό κάστρο Τρακάι (Βιτάουτας) 

➢ Ξενάγηση και είσοδος στο κάστρο Τουράιντα στη Σιγκούλντα 

➢ Περιήγηση στην πανεπιστημιούπολη της πόλης Ταρτού 

➢ Επίσκεψη και είσοδος στο μουσείο αυτοκίνητων στην Ρίγα 

➢ Βόλτα στην λουτρόπολη της Γιούρμαλα, 15χλμ από την Ρίγα 

➢ Επίσκεψη στο Λόφο των Σταυρών στην περιοχή Σιαλιουάι 

➢ Περιήγηση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, το Κάουνας 

➢ Προπληρωμένες είσοδοι στα αξιοθέατα  

➢ ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ αρχηγός συνοδός του γραφείου μας  
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…εσείς το ξέρατε; 
 

5 και 1 λόγοι για τους οποίους πρέπει να 

γνωρίσετε τις χώρες της Βαλτικής 
 

 

1. Για τις ιστορικές πόλεις 

Και οι τρεις πρωτεύουσες διαθέτουν ιστορικές παλιές πόλεις, οι οποίες μάλιστα 

συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Ο λόγος 

είναι προφανής: περιτριγυρισμένες από καταπληκτικά φυσικά τοπία, εξαιρετικά δείγματα 

αρχιτεκτονικής, το Ταλίν, η Ρίγα και το Βίλνιους έχουν πολλά να δώσουν στον επισκέπτη τους. 

Το εξαιρετικό οδοιπορικό που προσφέρει το Cosmorama σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε 

τον πλούτο και την ομορφιά των πόλεων μέσα από τα φανερά, αλλά και τα πιο κρυμμένα 

αξιοθέατά τους. 

 

2. Για τις περίφημες βαλτικές ακτές 
Τόσο η Εσθονία, όσο και η Λετονία και η Λιθουανία βρέχονται από τη θάλασσα της Βαλτικής. 

Η ακτογραμμή της Λιθουανίας, αν και μικρότερη, περιέχει ένα μικρό κομμάτι στεριάς ανάμεσα 

στη θάλασσα και τη λιμνοθάλασσα Κουρόνιαν. Η αμμολωρίδα αυτή μάλιστα, ανήκει στον 

Κατάλογο της Ουνέσκο.  

 

3. Για την ιστορία του πιο μακριάς ανθρώπινης αλυσίδας 

Κάθε ξενάγηση στις χώρες της Βαλτικής συναγωνίζεται η μία την άλλη σε ιστορίες. Κι ενώ τα 

μεσαιωνικά κτίρια και τα πέτρινα κάστρα έχουν να μας διηγηθούν ιστορίες με θρύλους και 

Τεύτονες ιππότες, μια ιστορία από το κοντινό 1989 κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις: Στη  



 

3                                            ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ Λετονία Εσθονία Λιθουανία 8 ημ. – ΠΑΣΧΑ ‘22 

διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν οι άνθρωποι από τις τρεις χώρες ένωσαν τα χέρια τους 

δημιουργώντας μια ανθρώπινη αλυσίδα 675 χιλιομέτρων! Και στις τρεις χώρες υπάρχουν 

μνημεία αυτού του απίστευτου γεγονότος που αναδεικνύει τους συνεκτικούς δεσμούς των 

ανθρώπων των χωρών, αλλά και τις ιστορικές ρίζες αυτών που χάνονται μέσα στα βάθη των 

αιώνων. 

 

4. Για τα κάστρα (και τους πολιορκητές) 

Από το παλάτι Κάτριοργκ και το Κάστρο Ιπποτών Τουράιντε ως το ανάκτορο Ρούνταλε, το μόνο 

σίγουρο είναι πως οι τρεις χώρες σφύζουν από μεσαιωνικά κάστρα και υπέρλαμπρα ανάκτορα 

που αναδεικνύουν τη γοτθική και μπαρόκ αρχιτεκτονική σε όλο της το μεγαλείο. 

 

5. Για τα απίστευτα τοπία με τις φυσικές ομορφιές 

Εθνικά πάρκα, αμμώδεις εκτάσεις, φαράγγια και σπηλιές. Πάνω από το 50% της συνολικής 

έκτασης της Λετονίας και της Εσθονίας καλύπτεται από δάση, την ίδια στιγμή που το 11% της 

Λιθουανικής γης είναι προστατευόμενες περιοχές. Το καλύτερο είναι πως δεν χρειάζεται καν να 

φύγετε από την πόλη ώστε να δείτε πράσινο, καθώς όλες οι πρωτεύουσες και οι μεγάλες πόλεις 

των χωρών της βαλτικής σφύζουν από πάρκα και αξιοθέατα φυσικής ομορφιάς.  

 

6. Για τις ιστορίες με σκοτεινούς ιππότες 

Κατά τον Μεσαίωνα, η περιοχή της Βαλτικής που κατοικούσαν οι Τεύτονες Ιππότες ονομαζόταν 

Κράτος των Ιπποτών. Μάλιστα, τον 13ο αιώνα το κράτος δεν ήταν τμήμα της Αγίας Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας του Γερμανικού έθνους, αλλά ανεξάρτητο κράτος παρόμοιο με τα άλλα 

σταυροφορικά κράτη. Η περιοχή που κάλυπτε συνέπιπτε σχεδόν με τα εδάφη της κατοπινής 

Ανατολικής Πρωσίας, της Εσθονίας και της Λετονίας, ενώ η Λιθουανία είχε κατορθώσει να 

αντισταθεί στην εισβολή και να διατηρήσει την ανεξαρτησία της. 
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ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ  
Εσθονία Λετονία Λιθουανία 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

1η μέρα: Αθήνα – Ταλίν (ΔΩΡΟ η διανυκτέρευση) 

Άφιξη στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Εσθονίας, το ρομαντικό Ταλίν και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο μας για την διανυκτέρευση ΔΩΡΟ (προσφορά του Cosmorama) 

 

 
 

2η μέρα: Ταλίν  

Μια πόλη-έκπληξη βγαλμένη από μεσαιωνικό παραμύθι  

 

Γεμάτο λιθόστρωτα δρομάκια και μυτερούς πύργους, το Ταλίν μας υποδέχεται στην πρωινή 

μας ξενάγηση φορώντας τα πιο λαμπερά του στολίδια. Το θερινό παλάτι του Πέτρου του Μέγα 

που έχτισε ως δώρο πίστης και αγάπης στην Εσθονή σύζυγό του περιβάλλεται από έναν 

πανέμορφο κήπο, κόσμημα της πόλης που σηματοδοτεί με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη της 

γνωριμίας μας με αυτή. Συνεχίζοντας, παίρνουμε τον μεγάλο παραλιακό δρόμο Μπιργκίττα με 

την απίστευτη θέα στον φινλανδικό κόλπο.  

Η επίσκεψη στην παλιά πόλη μας μεταφέρει σε ένα μεσαιωνικό σκηνικό που έχει στηθεί με 

εμμονική ακρίβεια στη λεπτομέρεια. Κεραμιδένιες στέγες, πύργοι με μυτερές μύτες και γραφικές 

πλατείες αποτελούν κομμάτια αυτής της περίτεχνης σκηνογραφίας με επιβλητικά κτίρια όπως 

το εσθονικό κοινοβούλιο και ο περίτεχνος Ρωσικός Ορθόδοξος Καθεδρικός του Αλέξανδρου 

Νέφσκι να κοσμούν το κεντρικό τμήμα της. Από την κορυφή του λόφου Τούμπεα, θα δούμε το 

πιο μαγευτικό σκηνικό της κάτοψης της πόλης! Περνώντας από την Άνω στην Κάτω γειτονιά 

βλέπουμε την Παλιά Πόρτα που χώριζε κάθε βράδυ τις δυο πλευρές της πόλης και με έναν 

ειρωνικό τρόπο γίνεται πλέον τόπος συνάντησης των ανθρώπων της.  

Το μοναδικά ανέγγιχτο πανέμορφο Δημαρχείο με τους δράκους, το φαρμακείο του 1400 με τη 

μικρή σκάλα που σε βγάζει στην είσοδό του, καθώς και τα υπέροχα κτίρια μας ταξιδεύουν σε 

μια σκοτεινή ιστορία με ιππότες και δράκους. 

Το απόγευμα είναι ελεύθερο κι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στα 

μεσαιωνικά σοκάκια της όμορφης πόλης που μας εκπλήσσει με την παραμυθένια γοητεία της. 

Γεύμα. 
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3η μέρα: Ταλίν (προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι) 

Branch σε ανθισμένες αυλές, μπύρα σε σκοτεινά κελάρια 

 

Η ημέρα είναι ελεύθερη και γεμάτη επιλογές: Βόλτα στα λιθόστρωτα δρομάκια, φωτογραφίες 

με φόντο μυτερούς πύργους, κτίρια με επικλινείς στέγες και εκπληκτικές εκκλησίες, αλλά και 

υπέροχα στέκια για branch και παγωμένες μπύρες. Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

του 2011 είναι από μόνη της ένα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που 

αποζημιώνει τον επισκέπτη με τη μοναδική της αύρα. Περιδιαβαίνοντας το δρομάκι της Αγίας 

Αικατερίνης ή σταματώντας για μπύρα σε ένα σκοτεινό κελάρι ή σε μια λουλουδιασμένη αυλή, 

ο χρόνος εδώ φαίνεται πως έχει σταματήσει από καιρό. Οι ρυθμοί είναι αργοί και κατευθύνουν 

τον ταξιδευτή που αποστάζει τη μέρα μέσα από γραφικές διαδρομές που τον οδηγούν στις 

ομορφιές της γενναιόδωρης πόλης.  

Εναλλακτικά, σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή με πλοίο στο κοντινό Ελσίνκι. Από τις 

βορειότερες πόλεις του κόσμου, η πρωτεύουσα της Φινλανδίας είναι μια ζωντανή 

παραθαλάσσια πόλη με υπέροχες αστικές περιοχές που σφύζουν από πράσινο. Η εκδρομή 

είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να περιηγηθείτε στη σκανδιναβική πόλη με τους μεγάλους, 

άνετους δρόμους, το εξαιρετικό ντιζάιν και την αρχιτεκτονική πρωτοπορία. Το λιμάνι -γνωστό 

scenery πολλών ταινιών και σειρών- είναι από τα πιο δυνατά στοιχεία της με τους επισκέπτες 

να περπατούν στις μαρίνες, να τρώνε και να ψωνίζουν στην υπαίθρια αγορά. Εδώ θα 

δοκιμάσετε εκπληκτικά παστά και καπνιστά ψάρια και τη super healthy σούπα σολομού που 

είναι η ντόπια σπεσιαλιτέ. Επιστροφή στο Ταλίν. Δείπνο. 

 
4η μέρα: Ταλίν (Ταρτού, Κάστρο Ιπποτών Τουράιντε, Σιγκούλντα) - Ρίγα 

«Στο Ταρτού, ολοταχώς!» 

 

Ένας καμβάς ζωγραφικής με καταπράσινα τοπία, λίμνες και ποτάμια, στήνεται μπροστά στα 

έκπληκτα μάτια μας κατά τη διαδρομή μας προς το Ταρτού.  

186 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ταλίν, η επαρχία Ταρτού αποτελεί το κέντρο της νότιας 

Εσθονίας. Ο ποταμός Εμάγιογκι διασχίζει σαν φλέβα την ομώνυμη πόλη που μετά το Ταλίν 

είναι δεύτερη σε μέγεθος στη χώρα.  

Μεγάλοι δρόμοι, ένα πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και πανέμορφα ιστορικά κτίρια 

σκιαγραφούν το πλαίσιο αυτής της συναρπαστικής επίσκεψης στην πόλη που αποτελεί 

σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο και ακόμα, στεγάζει τα περισσότερα 

πανεπιστήμια, ανάμεσά τους και το παλαιότερο στη χώρα.  
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Συνεχίζουμε για την καταπράσινη Σιγκούλντα, την πιο τουριστική πόλη της Λετονίας που 

αποκαλείται ως Ελβετία της Λετονίας, εξαιτίας των ομοιοτήτων που παρουσιάζει στο τοπίο. 

Εδώ θα επισκεφθούμε το  στρατηγικής σημασίας Κάστρο των Ιπποτών Τουράιντε  που 

χρονολογείται στις αρχές του 13ου αιώνα, ενώ θα δούμε και το Παλιό Δημαρχείο που δεσπόζει 

μέσα σε έναν ολάνθιστο κήπο.  

Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη Ρίγα και προτείνουμε μια πρώτη βόλτα στην πόλη 

με την συνοδεία του έμπειρου αρχηγού/συνοδού.  Δείπνο. 

 

5η μέρα: Ρίγα (μουσείο αυτοκινήτων - Γιούρμαλα)  

Για μια θέση στον ήλιο: Από το σοβιετικό παρελθόν στο ευρωπαϊκό παρόν 

 

Στις όχθες του ποταμού Νταουγκάβα, περιτοιχισμένη από πανύψηλα τείχη και με εντυπωσιακές 

πλατείες, πλακόστρωτα δρομάκια και όμορφα πυργόσπιτα, η πρωτεύουσα της Λετονίας 

ξεπροβάλλει από τις σελίδες ενός κλασικού εικονογραφημένου παραμυθιού.  

Ο Καθεδρικός Ναός με τα χαρακτηριστικά κόκκινα τούβλα, οι περίφημες εκκλησίες του Αγίου 

Πέτρου και Αγίου Ιακώβ, τα καταπληκτικά κτίρια -παρακαταθήκη του Αϊζενστάιν, η μικρή και 

μεγάλη εμπορική Συντεχνία, είναι ορόσημα μιας αριστοκρατικής πόλης γεμάτης φινέτσα. Την 

ίδια στιγμή, η Κεντρική Αγορά, πολύχρωμη, φασαριόζικη και πάνω απ’ όλα αυθεντική, 

συνδυάζει το σοβιετικό παρελθόν με το ευρωπαϊκό παρόν. 

Οι φαν των μηχανοκίνητων οχημάτων και παλιών αυτοκινήτων θα ενθουσιαστούν με την 

επόμενη επίσκεψή μας: Μια πλούσια συλλογή από ρετρό μηχανές και αυτοκίνητα, ανάμεσα 

στα οποία και οι θωρακισμένες λιμουζίνες του Μπρέζνιεφ και του Στάλιν είναι μερικές από τις 

αντίκες που θα δούμε στο ανακαινισμένο Μουσείο των Αυτοκινήτων (Rīgas motormuzejs), από 

τα μεγαλύτερα στο είδος του στην Ευρώπη.  

 

 
 

Στον ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο Μουσείο της Κατοχής της Λετονίας. 

Εδώ φωτίζεται η Ιστορία της χώρας την περίοδο 1940-91: από τη γερμανική κατοχή στη 

Σοβιετική Ένωση και από εκεί στην ανεξαρτησία.  

Εναλλακτικά απολαύστε το καταπράσινο τοπίο που περιβάλλει το ιστορικό κέντρο της πόλης 

σε μια βαρκάδα στα κανάλια της. 
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Το απόγευμα θα πάμε στον best seller προορισμό της χώρας! Σε κοντινή απόσταση από τη 

Ρίγα, η λουτρόπολη Γιούρμαλα στην τεράστια αμμώδη παραλία της Βαλτικής με την αρτ νουβό 

αρχιτεκτονική, αποτελεί παραδοσιακό αριστοκρατικό θέρετρο. Εδώ οι λάτρεις της  

ινσταγκραμικής φωτογραφίας συναγωνίζονται για το ποιος θα βγάλει την ωραιότερη λήψη. Από 

τις επαύλεις και τα  ξενοδοχεία αρτ νουβό αισθητικής ως τις παραδοσιακές ντάτσες με την 

χαρακτηριστική βαλτική αρχιτεκτονική, η Γιούρμαλα, πρώην θερινό θέρετρο της ρωσικής 

αυτοκρατορίας, ανήκει πλέον στους εραστές του αιώνιου καλοκαιριού. Επιστροφή στη Ρίγα. 

Γεύμα. 

 

6η μέρα: Ρίγα (Ανάκτορο Ρούνταλε, Λόφος των Σταυρών, Κάουνας) - Βίλνιους.  

Περί πολιτιστικών μνημείων και άλλων δαιμονίων 

 

Αποχαιρετώντας τη Λετονία κατευθυνόμαστε προς τη Λιθουανία, κάνοντας στον δρόμο μερικές 

στάσεις. Πρώτα, στο ανάκτορο Ρούνταλε, ένα από τα δυο μεγάλα μπαρόκ παλάτια που 

χτίστηκαν για τους Δούκες του Courland στη Λετονία. Στο παλάτι που χτίστηκε σε δυο 

περιόδους, από το 1736 ως το 1768 θα θαυμάσουμε το δαιμόνιο και την αρχιτεκτονική μαεστρία 

του μέγα αρχιτέκτονα Ραστρέλι. Στη συνέχεια της διαδρομής μας σταματάμε στον περίφημο 

Λόφο των Σταυρών που βρίσκεται στην περιοχή Σιαιουλάι, τόπο προσκυνήματος του 

λιθουανικού καθολικισμού.  

 

 
 

Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Νέμουνας και Νέρις και περιτριγυρισμένη από δάση, το 

Κάουνας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας. Με τον χαρακτηριστικό στρογγυλό 

του πύργο να έχει υποστεί κατασκευή και τον προμαχώνα βολής να έχει ανασκαφεί κάτω από 

πολλά στρώματα, το Κάστρο του Κάουνας που χτίστηκε από Τεύτονες Ιππότες τον 14ο αιώνα 

σε γοτθικό ρυθμό, μαγνητίζει πολλούς χιλιάδες επισκέπτες, ενώ κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί και 

φεστιβάλ οπερέτας. Ακόμα, το Δημαρχείο της Πόλης (ή «Λευκός Κύκνος» κατά τους ντόπιους), 

και το γοτθικό Perkunas House είναι εξαιρετικά διατηρητέα αρχιτεκτονήματα που 

νοηματοδοτούν την περιήγηση μας προδίδοντας την ιστορία της πόλης. Κάπου εδώ ίσως να 

αναρωτηθείτε πόσο αξιοπερίεργο είναι το γεγονός πως στην πόλη που φιγουράρει ο Ναός του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ (από τα μεγαλύτερα αξιοθέατά της) υπάρχει και το εκκεντρικό Μουσείο του 
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Διαβόλου(!). Όμως, αυτές οι αντιφάσεις είναι που δίνουν στο Κάουνας ένα βέλο μυστηρίου και 

το κάνουν ιδανικό προορισμό που δεν αφήνουν τον ταξιδιώτη να πλήξει ούτε στιγμή.  

Άφιξη αργά το απόγευμα στο Βίλνιους. Δείπνο. 

 

 
 
7η μέρα: Βίλνιους (κάστρο Τρακάι) 

Στην πιο μπαρόκ πόλη της Ευρώπης! 

 

Το Βίλνιους ή Βίλνα διατηρεί μια τίμια αυθεντικότητα που στα μάτια του ταξιδιώτη φαντάζει 

μοναδική. Χωρίς τις αγχωτικές ψευδαισθήσεις της σύγχρονης μητρόπολης, η πόλη έχει 

καταφέρει να διατηρήσει το μεσαιωνικό στοιχείο που τη χαρακτηρίζει ανέπαφο στην πάροδο 

του χρόνου. Γεμάτη με μπαρόκ στοιχεία και μικρές καλλιτεχνικές γειτονιές, γυρίζεται 

κυριολεκτικά με τα πόδια σε μια μόνο ημέρα! Κι αυτό σκοπεύουμε να το εκμεταλλευτούμε στο 

έπακρο στη σημερινή μας ξενάγηση, κατά την οποία θα δούμε τα πάντα! 

Αρχίζουμε από την τεράστια πλατεία του Καθεδρικού της πόλης με το ανθρώπινο σμάρι που 

την περιτριγυρίζει, αφού αποτελεί meeting point ντόπιων και των επισκεπτών. Η αλήθεια είναι 

πως θα εντυπωσιαστείτε για πολλούς λόγους με το ναό. Καταρχάς, για την ίδια την πρόσοψή 

του που θα σας θυμίσει κάτι από τον Παρθενώνα, αφού πριν καταλήξει στη σημερινή του μορφή 

ήταν αφιερωμένος στον… ντόπιο Δία,. Ο αστικός μύθος μάλιστα, λέει πως όποιος αγγίξει το 

ζωγραφιστό πλακάκι που υπάρχει στη βάση του καμπαναριού θα έχει μια ζωή καλοτυχία!  

Το αναστηλωμένο Παλάτι των Μεγάλων Δουκών δεσπόζει μέσα σε ένα ολάνθιστο πάρκο το 

οποίο μπορεί να αποτελέσει το φόντο για ινσταγκραμικές λήψεις. Κι ενώ από τη μια μεριά ξεκινά 

η κεντρική λεωφόρος της Νέας Πόλης, από την άλλη τα γραφικά καλντερίμια μας 

προειδοποιούν πως μπροστά μας βρίσκεται το πιο ατόφιο δείγμα μπαρόκ πόλης της γηραιάς 

Ηπείρου που όπως είναι φυσικό, προστατεύεται ολόκληρη από την Ουνέσκο.  

Μικρομάγαζα, μουσικοί κι άλλοι performers του δρόμου και πολλά χιπ καφέ μας περιμένουν 

στην Οδό του Κάστρου (Pilies). Όποιο σοκάκι κι αν ακολουθήσουμε, θα αποζημιωθούμε με 

κτίρια που δεσπόζουν επιβλητικά μέσα στον χώρο. Από το Πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο, το 

Προεδρικό Μέγαρο, τους γοητευτικά τρομακτικούς ναούς του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Άννας, 

την αψιδωτή στοά των Βασιλιανών Πυλών ως την παλιά εβραϊκή συνοικία, τα πάντα εδώ 

δείχνουν πως έχουν επικρατήσει στο στοίχημα με το ρολόι. Στον αντίποδα, η άλλη άκρη της 

Παλιάς Πόλης μας οδηγεί στις Πύλες της Ανατολής με την εικόνα της Παναγίας να αποτελεί 

«προσκύνημα» της πόλης. 

Περισσότερες από 200 λίμνες και 21 μικρά νησάκια συνθέτουν ένα αξιομνημόνευτο σκηνικό 

στην πολυπολιτισμική περιοχή του Τρακάι, την οποία επισκεπτόμαστε κατά το μεσημέρι.  
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Λιθουανοί, Ρώσοι, Τάταροι, Πολωνοί και Εβραίοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους στην περιοχή με 

τα τρία μεγάλα μεσαιωνικά κάστρα που βρίθουν από δοξασίες. 

Το απόγευμα σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο "Μουσείο των θυμάτων της γενοκτονίας, εκεί 

όπου είχε την έδρα του το  πρώην αρχηγείο της KGB,  απέναντι από την πλατεία Lukiškės.  

Γεύμα. 

 

8η μέρα: Βίλνιους – Αθήνα 

Αποχαιρετώντας το Βίλνιους που χάνεις 

 

Στην αποφώνηση του ταξιδιού μας, ο πρωινός περίπατος στην πόλη συμπυκνώνει ένα 

υπέροχο οδοιπορικό στον «εναλλακτικό» βορρά της Ευρώπης. Περίπατος, καφέ και 

εξορμήσεις στα μικρομάγαζα για αναμνηστικά επισφραγίζουν το ταξίδι μας στις πανέμορφες 

χώρες της Βαλτικής. 

Από το αεροδρόμιο του Βίλνιους μεταφερόμαστε μέσω ενδιάμεσου σταθμού στην Αθήνα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

21/4 Αθήνα – Φρανκφούρτη 

Φρανκφούρτη - Ταλλίν 

18.20 

21.20 

20.20 

00.35 

28/4 Βίλνιους - Φρανκφούρτη 

Φρανκφούρτη - Αθήνα  

13.55 

20.25  

15.05 

00.10 

  
 

ΤΙΜΕΣ 
 
 

 
Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = -150€ 

 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια με LUFTHNSA  

➢ Ξενοδοχεία 4*s με πρωινό μπουφέ καθημερινά ως ακολούθως ή παρόμοια 

Βίλνιους: Holiday Inn  / Marriott Courtyard 

Ταλλίν: Hestia Europa / Meriton 

Ρίγα: Mercure / Hestia Jugend 

➢ Ημιδιατροφή (γεύμα ή δείπνο) στα ξενοδοχεία και τοπικά εστιατόρια, εκτός της 1ης μέρας. 

➢ Επισκέψεις στα επιβλητικά κάστρα Τουράιντε & Τρακάι, στο περίφημο ανάκτορο 

Ρούνταλε, στον λόφο των Σταυρών και στο μουσείο των αυτοκινήτων αντικών 

➢ Εισόδους κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων 

➢ Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου μας 

➢ Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης/ΦΠΑ 

➢ Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

Ταξίδι 
Ξενοδοχεία 

Διατροφή 
Αναχώρηση 2κλ. 1κλ. Φόροι Παρατηρήσεις 

 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 

ΒΑΛΤΙΚΗΣ 

Λετονία 

Εσθονία 

Λιθουανία 

 

8 ημέρες 

(7+1 ΔΩΡΟ) 

 

4*sup 

 

Ημιδιατροφή 

 21/4 685 +250  330 

 

Περιλαμβάνονται 

είσοδοι  
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
 
× Ποτά/φιλοδωρήματα/αχθοφορικά 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται προαιρετικό/προτεινόμενο 

 

 
ΤΑΞΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

• Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας 15ετίας σε καλή κατάσταση  

 

 


