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ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
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∆ιακοπές και  fly & drive από 345€
Εκδροµικό πακέτο από 419€

Περιλαµβάνονται : Αεροπορικά εισιτήρια, 4 διανυκτερεύσεις µε πρωινό, 
αρχηγό-συνοδό γραφείου, µεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, µεταφορά 
από/προς Επιτάφιο & Ανάσταση, και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα 
αξιοθέατα του νησιού. Στις διακοπές δεν περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – 
ξεναγήσεις και µεταφορές. ∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων 45€ , 
φόρος διαµονής.

∆ιακοπές και  fly & drive από 275€
Εκδροµικό πακέτο από 319€

Περιλαµβάνονται : Αεροπορικά εισιτήρια , 3 ή 4 διανυκτερεύσεις µε πρωινό, 
αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και πλήρες 
πρόγραµµα επισκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. 
Στις διακοπές δεν περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις 
και µεταφορές. Ενοικίαση Ι.Χ. από 80€    
∆εν περιλαµβάνονται : Φόροι αεροδροµίων 45€ , φόρος διαµονής 

2021
ΠΑΣΧΑ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, 
ΝΕΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ!

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ – ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ - ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Κάντε κράτηση on line για να κερδίσετε τις ειδικές τιμές του εντύπου μας !!!

Αυτή την άνοιξη, 
η Ε�άδα μας περιμένει!



ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
& ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
Περιλαµβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια , 4 διανυκτερεύσεις µε πρωινό, 
αρχηγό-συνοδό γραφείου , µεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και 
πλήρες πρόγραµµα ξεναγήσεων και εκδροµών. Στις διακοπές δεν 
περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και µεταφορές. Ενοικίαση 
Ι.Χ. από 100€    ∆εν περιλαµβάνονται : Φόροι αεροδροµίων 45€ , 
φόρος διαµονής.
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∆ιακοπές και  fly & drive από 239€
Εκδροµικό πακέτο από 319€

ΜΑΝΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΜΥΣΤΡΑΣ
Περιλαµβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια , 4 διανυκτερεύσεις µε πρωινό, 
αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και 
πλήρες πρόγραµµα ξεναγήσεων και εκδροµών. Στις διακοπές δεν 
περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και µεταφορές. Ενοικίαση 
Ι.Χ. από 100€ . ∆εν περιλαµβάνονται : Φόροι αεροδροµίων 45€ , 
φόρος διαµονής

∆ιακοπές και  fly & drive από 239€
Εκδροµικό πακέτο από 319€

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ – ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ - ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
Περιλαµβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια , 4 διανυκτερεύσεις µε πρωινό, 
αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και 
πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. Στις 
διακοπές δεν περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
µεταφορές. Ενοικίαση Ι.Χ. από 100€. ∆εν περιλαµβάνονται : Φόροι 
αεροδροµίων 45€ , φόρος διαµονής
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∆ιακοπές και  fly & drive από 319€
Εκδροµικό πακέτο από 405€

ΜΗΛΟΣ
ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
Περιλαµβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια , 4 διανυκτερεύσεις µε πρωινό, 
αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και 
πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. Στις 
διακοπές δεν περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
µεταφορές. Ενοικίαση Ι.Χ. από 100€    
∆εν περιλαµβάνονται : Φόροι αεροδροµίων 78€ , φόρος διαµονής
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∆ιακοπές και  fly & drive από 315€
Εκδροµικό πακέτο από 399€

ΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
Περιλαµβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια , 4 διανυκτερεύσεις µε πρωινό, 
αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και 
πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. Στις 
διακοπές δεν περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
µεταφορές. Ενοικίαση Ι.Χ. από 100€    
∆εν περιλαµβάνονται : Φόροι αεροδροµίων 77€ , φόρος διαµονής
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∆ιακοπές και  fly & drive από 265€
Εκδροµικό πακέτο από 339€

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & 01 ΜΑΙΟΥ   
Περιλαµβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια , 3 ή 4 διανυκτερεύσεις µε 
πρωινό, αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το 
ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα αξιοθέατα του 
νησιού. Στις διακοπές δεν περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις 
και µεταφορές. Ενοικίαση Ι.Χ. από 80€    
∆εν περιλαµβάνονται : Φόροι αεροδροµίων 25€ , φόρος διαµονής
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∆ιακοπές και  fly & drive από 249€
Εκδροµικό πακέτο από 299€

ΙΚΑΡΙΑ
ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & 01 ΜΑΙΟΥ   
Περιλαµβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια , 3 ή 4 διανυκτερεύσεις µε 
πρωινό, αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το 
ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα αξιοθέατα του 
νησιού. Στις διακοπές δεν περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις 
και µεταφορές. Ενοικίαση Ι.Χ. από 80€    
∆εν περιλαµβάνονται : Φόροι αεροδροµίων 25€ , φόρος διαµονής
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∆ιακοπές και  fly & drive από 215€
Εκδροµικό πακέτο από 275€

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
Περιλαµβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια , 3 διανυκτερεύσεις µε πρωινό, 
αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και 
πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. Στις 
διακοπές δεν περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
µεταφορές. Ενοικίαση Ι.Χ. από 90€    
∆εν περιλαµβάνονται : Φόροι αεροδροµίων 55€ , φόρος διαµονής
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∆ιακοπές και  fly & drive από 275€
Εκδροµικό πακέτο από 369€

ΡΟ∆ΟΣ
ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
Περιλαµβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια , 3 διανυκτερεύσεις µε πρωινό, 
αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και 
πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. Στις 
διακοπές δεν περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
µεταφορές. Ενοικίαση Ι.Χ. από 90€    
∆εν περιλαµβάνονται : Φόροι αεροδροµίων 45€ , φόρος διαµονής 
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∆ιακοπές και  fly & drive από 219€
Εκδροµικό πακέτο από 299€
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ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Περιλαµβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια , 3 ή 4 διανυκτερεύσεις µε 
πρωινό, αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το 
ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα αξιοθέατα του 
νησιού. Στις διακοπές δεν περιλαµβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις 
και µεταφορές. Ενοικίαση Ι.Χ. από 75€

∆ιακοπές και  fly & drive από 295€
Εκδροµικό πακέτο από 355€
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Ακόµη : Χίο 5 µέρες από 255€ , Κάρπαθο 4 µέρες από 275€, Σύρος 4 µέρες από 275€, Γύρος Κρήτης 6 µέρες από 489€



Ο∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  3 
διανυκτερεύσεις µε πρωινό,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες 
πρόγραµµα επισκέψεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής 
ευθύνης.  ∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , 
διασκεδάσεις και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό .

από 159€

ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   

ΛΕΥΚΑ∆Α
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  3 ή 4 
διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή  ανάλογα µε την επιλογή 
σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου  και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων 
και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής ευθύνης.∆εν 
περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις και ότι 
αναφέρεται ως προαιρετικό.

από 159€

ΑΝΑΧ: 29, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Ηγουµενίτσα – Κέρκυρα και αντίστροφα , 3 ή 4 
διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή,  αρχηγό-συνοδό γραφείου 
και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα 
του νησιού  & ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                                                 
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. 

από 155€

ΠΡΕΒΕΖΑ-ΠΑΡΓΑ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  3 ή 4 
διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή  ανάλογα µε την επιλογή 
σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου  και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων 
και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής ευθύνης.∆εν 
περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις και ότι 
αναφέρεται ως προαιρετικό.

από 155€

ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
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ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Κυλλήνη – Ζάκυνθο και αντίστροφα , 3 ή 4 διανυκτερεύσεις 
µε πρωινό ή ηµιδιατροφή ανάλογα µε την επιλογή σας 
αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων και 
ξεναγήσεων στα αξιοθέατα του νησιού & ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                                                                                                                                        
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

από 149€

ΑΝΑΧ: 29, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 4,
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ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ∆ΕΛΦΟΙ
ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  3  
διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή  ανάλογα µε την επιλογή 
σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων 
και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                                                                                                                            
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό . 

από 165€

ΑΝΑΧ: 29, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 4,
5 

ΜΕ
ΡΕ

Σ
4 

Μ
ΕΡ

ΕΣ

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΓΑ
Περιλαµβάνει: Περιλαµβάνονται :Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας 
µας,  3  διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή  ανάλογα µε την 
επιλογή σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραµµα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής 
ευθύνης. ∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , 
διασκεδάσεις και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό .

από 179€

ΑΝΑΧ: 29, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΑΝΑΧ: 29, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΩΡΙΑ

Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  3  
διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή  ανάλογα µε την επιλογή 
σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων 
και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                                                                                                                            
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό .

από 235€

ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΙΘΑΚΗ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Κυλλήνη – Κεφαλονιά και αντίστροφα , 3 ή 4 διανυκτερεύσεις 
µε πρωινό ή ηµιδιατροφή,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες 
πρόγραµµα επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα του νησιού & 
ασφάλεια αστικής ευθύνης. ∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, 
κρουαζιέρες , διασκεδάσεις και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.

από 180€

ΑΝΑΧ: 29, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

4 
Μ
ΕΡ

ΕΣ
4,

5 
ΜΕ

ΡΕ
Σ

ΟΡΕΙΝΗ ΑΧΑΪΑ 
& ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  3  
διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή  ανάλογα µε την επιλογή 
σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων 
και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                                                                                                                            
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό .

από 149€

ΑΝΑΧ: 29, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 4 
Μ
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ΕΣ



Ο∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Οι τιµές αφορούν online κρατήσεις µέσω του site www.zorpidis.gr 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  5  
διανυκτερεύσεις µε πρωινό, Αναστάσιµο ∆είπνο, Πασχαλινό γεύµα,  
αρχηγό-συνοδό γραφείου, και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων και 
ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα  & ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                                                                                                                         
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.

από 269€

ΑΝΑΧ: 29, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   

∆ΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ
ΘΗΒΑ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  3 
διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή ανάλογα µε την επιλογή 
σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, 
και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων και ξεναγήσεων σε όλα τα 
αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής ευθύνης. ∆εν περιλαµβάνονται: Φόρος 
διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις και ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό 

από 169€

ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  
3 διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή ανάλογα µε την επιλογή 
σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων 
και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                                                                                                                           
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

από 149€

ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 4 
Μ
ΕΡ

ΕΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Βόλο – Σκιάθο και αντίστροφα , 3 ή 4 διανυκτερεύσεις µε 
πρωινό ή ηµιδιατροφή,  αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά 
από/προς το ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα 
αξιοθέατα του νησιού & ασφάλεια αστικής ευθύνης.                                                                      
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.

από 139€
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ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΥΜΦΑΙΟ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  
3 διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή ανάλογα µε την επιλογή 
σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων 
και ξεναγήσεω σε όλα τα αξιοθέατα.                                                                                                                                                                                              
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

από 135€

ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   

ΒΟΛΟΣ 
ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  
3 διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή ανάλογα µε την επιλογή 
σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων 
και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                                                                                                                      
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

από 139€

ΑΝΑΧ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
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ΤΗΝΟΣ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Ραφήνα – Τήνο και αντίστροφα , 3 ή 4 διανυκτερεύσεις µε 
πρωινό,  αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  µεταφορά από/προς το 
ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων στα αξιοθέατα του 
νησιού & ασφάλεια αστικής ευθύνης. ∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος 
διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις και ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό.

από 139€

ΑΝΑΧ: 29, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & 01 ΜΑΙΟΥ 
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ΜΥΚΟΝΟΣ
Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Ραφήνα – Μύκονο και αντίστροφα , 3 ή 4 διανυκτερεύσεις µε 
πρωινό,  εκπρόσωπο του γραφείου & ασφάλεια αστικής ευθύνης.                         
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό

από 195€
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Επίσης : Θάσος 4 µέρες από 159€, Πανόραµα Έβρου 4 µέρες από 135€, Πανόραµα Ευβοίας 4 µέρες από 149€, 
Αθήνα – Μουσείο Ακρόπολης από 155€, Αλπικά χωριά Ευρυτανίας από 165€

ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΛΑ ΠΑΚΕΤΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 76, Τ. 2310 244 400  |  Μητροπόλεως 24, Τ. 2310 231 168-70 
Καλαµαριά: Πόντου 41, Τ. 2310 459 877, 2310 476 880  |  Γραβιάς 6 & Παπανδρέου γωνία (πρώην Ανθέων), Τ. 2310 886 968 
Θέρµη: Καπετάν Χάψα 43, Τ. 2310 461 166  |  Εύοσµος: Μεγ. Αλεξάνδρου 132, Τ. 2310 387 234  |  ∆ιαβατά: Κ. Καραµανλή 50, Τ. 2310 784 897 
ΑΘΗΝΑ: Μητροπόλεως 5, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 1ος όροφος, Τ. 210 3250 064, 210 323 9056, F. 210 3234 685
E. athens@zorpidis.gr W. www.athens-zorpidis.gr

Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  3  
διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή  ανάλογα µε την επιλογή 
σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων 
και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                                                                                                                            
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό .

Περιλαµβάνει: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας µας,  3  
διανυκτερεύσεις µε πρωινό ή ηµιδιατροφή  ανάλογα µε την επιλογή 
σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραµµα επισκέψεων 
και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                                                                                                                            
∆εν περιλαµβάνονται : Φόρος διαµονής, κρουαζιέρες , διασκεδάσεις 
και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό .


