ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ & ΕΛΛΑΔΑ

26 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

_ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
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_ΠΗΛΙΟ
_ΞΑΝΘΗ
_ΚΕΡΚΥΡΑ
...ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ!!!
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ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ BY NIGHT - LOW COST,  4,5 ΜΈΡΕΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ & ΚΑΡΠΆΘΙΑ ΌΡΗ,  4,5 ΜΈΡΕΣ
ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΒΙΈΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ, 6 ΜΈΡΕΣ
ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΊΑΣ, 5ΜΈΡΕΣ
ΝΤΟΥΜΠΡΌΒΝΙΚ - ΚΌΤΟΡ ΜΠΟΎΤΒΑ - ΣΠΛΊΤ, 6ΜΈΡΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΡΩΜΗΛΊΑ - ΦΙΛΛΙΠΟΎΠΟΛΗ - ΜΠΆΝΣΚΟ, 5ΜΈΡΕΣ
ΜΠΆΝΚΣΟ, 3 ΜΈΡΕΣ
ΜΠΆΝΚΣΟ, 2 ΜΈΡΕΣ
ΝΑΎΠΛΙΟ–ΜΥΚΉΝΕΣ–ΤΟΛΌ–ΟΡΕΙΝΉ ΑΡΚΑΔΊΑ,  4 ΜΈΡΕΣ
ΝΑΎΠΛΙΟ–ΜΥΚΉΝΕΣ–ΤΟΛΌ–ΟΡΕΙΝΉ ΑΡΚΑΔΊΑ,  5 ΜΈΡΕΣ
ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ, 5 ΜΈΡΕΣ
ΑΘΉΝΑ - ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ,   2 ΜΈΡΕΣ
ΑΘΉΝΑ - ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ - ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΆΡΧΟΣ, 3 ΜΈΡΕΣ
ΑΘΉΝΑ - ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ - ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΆΡΧΟΣ, 4 ΜΈΡΕΣ
ΚΈΡΚΥΡΑ - ΒΕΝΕΤΣΆΝΙΚΟ ΡΟΜΆΝΤΖΟ,  3 ΜΈΡΕΣ
ΚΈΡΚΥΡΑ - ΒΕΝΕΤΣΆΝΙΚΟ ΡΟΜΆΝΤΖΟ,  4 ΜΈΡΕΣ
ΚΈΡΚΥΡΑ - ΒΕΝΕΤΣΆΝΙΚΟ ΡΟΜΆΝΤΖΟ,  5 ΜΈΡΕΣ
ΛΕΥΚΆΔΑ– ΦΙΣΚΆΡΔΟ – ΙΘΆΚΗ - ΣΚΟΡΠΙΌΣ, 3 ΜΈΡΕΣ
ΠΡΈΒΕΖΑ – ΠΆΡΓΑ – ΑΡΧΑΊΑ  ΝΙΚΌΠΟΛΗ,  3 ΜΈΡΕΣ
ΔΕΛΦΟΊ – ΝΑΎΠΑΚΤΌΣ – ΑΡΆΧΩΒΑ - ΓΑΛΑΞΊΔΙ, 3 ΜΈΡΕΣ
ΔΕΛΦΟΊ –ΑΡΆΧΩΒΑ- ΝΑΎΠΑΚΤΌΣ - & ΟΡΕΙΝΉ  ΝΑΥΠΑΚΤΊΑ,  4 ΜΈΡΕΣ
ΙΩΆΝΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ 2 ΜΈΡΕΣ
ΙΩΆΝΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ 3 ΜΈΡΕΣ
ΙΩΆΝΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ, 4 ΜΈΡΕΣ
ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΕΥΒΟΊΑΣ,  3 ΜΈΡΕΣ
ΒΌΛΟΣ - ΓΎΡΟΣ ΠΗΛΊΟΥ, 3 ΜΈΡΕΣ
ΒΌΛΟΣ - ΓΎΡΟΣ ΠΗΛΊΟΥ, 4 ΜΈΡΕΣ
ΜΕΣΟΛΌΓΓΙ -  ΝΑΎΠΑΚΤΟΣ - ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ,  3 ΜΈΡΕΣ
ΚΑΛΑΜΠΆΚΑ - ΜΕΤΈΩΡΑ - ΛΊΜΝΗ ΠΛΑΣΤΉΡΑ ,3 ΜΈΡΕΣ
ΚΑΛΑΜΠΆΚΑ - ΜΕΤΈΩΡΑ - ΛΊΜΝΗ ΠΛΑΣΤΉΡΑ, 4 ΜΈΡΕΣ
ΞΆΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΉ - ΣΠΉΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΆΤΗΣ, 2 ΜΈΡΕΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΆ - ΔΙΣΠΗΛΙΌ - ΠΡΈΣΠΕΣ,  2 ΜΈΡΕΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΝΥΜΦΑΙΟ –
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – WINE TASTING,  3 ΜΈΡΕΣ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

σε όλα τα οργανωμένα ταξίδια μας!

Σας ασφαλίζουμε για ένα άνετο ταξίδι χωρίς έγνοιες

Ασφάλεια για ταξίδι στη Ελλάδα 5€ και στο εξωτερικό 10€

ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ BY NIGHT 4,5 ΗΜΈΡΕΣ (ΒΡΑΔΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ)

1η & 2η ημέρα Αναχώρηση για Βελιγράδι (ξενάγηση πόλης)
– Κρουαζιέρα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και αναχώρηση στις 22.00
μμ. , για το Βελιγράδι. Άφιξη στο Βελιγράδι το πρωί φθάνουμε στο
Βελιγράδι, το πρωί. Αμέσως ξεκινάμε την ‘’πανοραμική’’ ξενάγησή
μας στην πόλη, για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν προαιρετικά
. Θα επισκεφτούμε τον Άγιο Σάββα, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τον ιστορικό Σιδηροδρομικό
Σταθμό αλλά και τα κατεστραμμένα, ακόμη, κτίρια από τους νατοϊκούς
βομβαρδισμούς. Τέλος θα επισκεφτούμε Kalemegdan, το φρούριο –
κάστρο της πόλης και τη φυλακή Νεμπόισα εκεί όπου φυλακίστηκε
ο οραματιστής των ενωμένων Βαλκανίων Ρήγας Φεραίος. Στη
συνέχεια ελεύθερος χρόνος στον μεγάλο κοσμοπολίτικο πεζόδρομο
της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα
Το μεσημέρι τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το απόγευμα
ελεύθερο στην διάθεσή σας . Το βράδυ προαιρετική κρουαζιέρα
για να θαυμάσετε το ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό τοπίο που
αγκαλιάζει το Βελιγράδι . Το βράδυ μπορείτε να διασκεδάσετε σε ένα
από τα παραποτάμια νυχτερινά κέντρα ή τα night club ή σε κάποιο
από τα πολλά εστιατόρια με τοπική μουσική.

3η ημέρα Βελιγράδι - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci & Wine
tasting
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια προαιρετική ολοήμερη
εκδρομή στην Βοϊβοντίνα. Πρώτα θα επισκεφτούμε το Νόβι
Σαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, μια πόλη, που αποπνέει αέρα
Αυστροουγγαρίας. Στη ‘’πανοραμική’’ μας ξενάγηση, θα δούμε το
κάστρο Petrovaradin, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το
Δημαρχείο και στο τέλος ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο
όπου μέχρι σήμερα δεσπόζει το κτίριο, όπου στέγαζε το αλλοτινό
Ελληνικό σχολείο . Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Φρούσκα
Γκόρα και στη συνέχεια την βγαλμένη από παραμύθι πόλη Σρέμσκι
Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
επισκεφθούμε το οινοποιείο της περιοχής για να δοκιμάσετε εκλεκτά
κρασιά της περιοχής . Το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι και
το βράδυ προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα στη
Σκανταρλίγια, μια περιοχή που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και την
Μονμάρτη στο Παρίσι. Μια γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι υπό
τους ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών.

4η ημέρα Βελιγράδι – Μουσείο Τίτο & Τέσλα
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη στο ατμοσφαιρικό Βελιγράδι .
Ευκαιρία να περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο , να δοκιμάσετε την
τοπική κουζίνα η να επισκεφτείτε κάποιο από τα πολλά μουσεία της
πόλης . Για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το Βελιγράδι
τους προτείνουμε προαιρετική ξενάγηση στο Μουσείο Τίτο,
αφιερωμένο στον ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία της χώρας . Στη
συνέχεια ξενάγηση στο Μουσείο Νίκολα Τέσλα ο οποίος θεωρείται
ο πιο δημοφιλής σύγχρονος Σέρβος. Το μουσείο εμφανίζει μια
σειρά από εφευρέσεις του μεγάλου ανθρώπου μαζί με πολλά
από τα προσωπικά του αντικείμενα. Μετά το τέλος της ξενάγησης
ελεύθεροι στο πεζόδρομο της ΜΙχαίλοβα . Απόγευμα ελεύθερο .
5η ημέρα Βελιγράδι – Επιστροφή
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση και μέσω Νις. Άφιξη αργά
το βράδυ.

Σημείωση 1: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα Σημείωση 2: Δυνατότητα επιλογής Πακέτου Διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιμοκατάλογο.
Σημείωση 3: Δυνατότητα αγοράς όλων των προαιρετικών εκδρομών σε πακέτο με έκπτωση 25%.Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται Δύο (2), τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας. Μόνο διαμονή , πρόγευμα ή ημιδιατροφή στον χώρο του ξενοδοχείου ανάλογα την επιλογή σας. Μεταφορά από τα γραφεία μας στη Θες/νίκη στο ξενοδοχείο του Βελιγραδίου
και αντίστροφα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.Στο πακέτο διακοπών δεν περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και
εκδρομές σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. . Check Point – Δημοτικοί φόροι 10€ το άτομο στην 4 ήμερη εκδρομή και 12,5€ στην 5 ήμερη εκδρομή. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€ Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες :Συμμετοχή στη πανοραμική ξενάγηση πόλης στα γραφεία μας 10€ το άτομο.Συμμετοχή στην εκδρομή
στο Νόβισαντ – Stremsi Karlovasi & Wine tasting στα γραφεία μας 15€ το άτομο.Συμμετοχή στη ξενάγηση στα μουσεία Τίτο και Τέσλα 15€ στα γραφεία μας.Κρουαζιέρα στον ποταμό Σάββα 12€
το άτομο
Εκδρομή
Αναχ
Ξενοδοχείο
Διατροφή
Τιμή / άτομο
Επιβ. Μονοκ
Παιδί 2-12
Hotel Elegance 3* (non refundable)
Διαμονή μόνο
65 €
35 €
39 €
Διαμονή μόνο
75 €
32 €
39 €
Πρωινό
79 €
35 €
45 €
Hotel Elegance 3*
ημιδιατροφή
109 €
35 €
59 €
Διαμονή μόνο
75 €
35 €
39 €
Hotel Fortuna 4* Hotel Fortuna 4*/Ν Hotel 4*
Πρωινό
85 €
35 €
39 €
Διαμονή μόνο
99 €
35 €
39 €
Βελιγράδι By Night
Πρωινό
110 €
35 €
39 €
Kopernicus Prag 4*
Πακέτο Διακοπών
25,29/10
ημιδιατροφή
125 €
35 €
39 €
(Βραδινή αναχώρηση)
4 ημέρες / 2 νύχτες
Διαμονή μόνο
95€
35 €
39 €
Heritage 4*
Πρωινό
100€
35 €
39 €
Ημιδιατροφή
119€
35 €
39 €
Διαμονή μόνο
99 €
35 €
39 €
88 Rooms 4*
Πρωινό
115 €
35 €
39 €
Ημιδιατροφή
129 €
35 €
39 €
Check Points& Δημοτικοί Φόροι 10 € κατ’ άτομο
Εκδρομή

Αναχ

Βελιγράδι By Night
Πακέτο Διακοπών
(Βραδινή αναχώρηση)
5 ημέρες / 3 νύχτες

24, 28/10

Ξενοδοχείο
Hotel Elegance 3* (non refundable)

Διατροφή
Τιμή / άτομο
Διαμονή μόνο
79€
Διαμονή μόνο
85€
Πρωινό
99€
Hotel Elegance 3*
ημιδιατροφή
119€
Διαμονή μόνο
89€
Hotel Fortuna 4*/Ν Hotel 4*
Πρωινό
102€
Διαμονή μόνο
119€
Πρωινό
135€
Kopernicus Prag 4*
ημιδιατροφή
145€
Διαμονή μόνο
109€
Πρωινό
119€
Heritage 4*
Ημιδιατροφή
1395€
Διαμονή μόνο
119€
88 Rooms 4*
Πρωινό
139€
Ημιδιατροφή
155€
Check Points& Δημοτικοί Φόροι 10 € κατ’ άτομο

Επιβ. Μονοκ
45€
45€
55€
65€
45€
55€
75€
79€
85€
75€
79€
85€
75€
59€
99€

Παιδί 2-12
49 €
49 €
55 €
69 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
3

ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ & ΚΑΡΠΆΘΙΑ ΌΡΗ 5 ΗΜΈΡΕΣ (ΒΡΑΔΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ)
1η & 2η ημέρα Αναχώρηση για Βουκουρέστι (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και αναχώρηση στις 22:00.
Θα φθάσουμε το πρωί στο Βουκουρέστι και αμέσως ξεκινάει προαιρετικά
η ‘’πανοραμική’’ ξενάγηση μας στην πανέμορφη πρωτεύουσα της
Ρουμανίας, το “Παρίσι των Βαλκανίων” όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται.
Επίσκεψη στο παλάτι του κοινοβουλίου, το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό,
«ναό της μουσικής» το περίφημο Athenaeum, το νεοκλασικό οικοδόμημα
του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης,
το παλάτι του Βασιλιά Κάρολου του 1ου, που σήμερα στεγάζει την
Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του
1989 και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου,
το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul
National Militar), την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία
(1658) και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου.
Η ημέρα μας θα κλείσει με μια βόλτα στη παλιά πόλη, όπου θα δούμε της
εκκλησία της Σταυρουπόλεως και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για ψώνια
στα καταστήματα.
3η ημέρα Βουκουρέστι - Καρπάθια
Μετά το πρόγευμα, προαιρετικά αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια.

Αφού διασχίσουμε την Κοιλάδα Πράχωβα, φθάνουμε στη Σινάϊα, όπου
θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο του Κάρολου Α, του πρώτου Βασιλιά
της Ρουμανίας, γνωστό ως Πέλες. Στη συνέχεια θα δούμε το ομώνυμο
μοναστήρι, που χτίστηκε από τον Κατακουζηνό, πάνω σε μία πέτρα που
έφερε από το Όρος Σινά, εξ’ ου και η ονομασία της περιοχής. Συνεχίζουμε
για το Κάστρο Μπράν, όπου θα επισκεφτούμε τον Πύργο με το ίδιο
όνομα, γνωστό και σαν Πύργος του Δράκουλα. Από εκεί θα μεταβούμε
στο Μπρασώβ, όπου θα θαυμάσουμε τα κτίσματα του 18ου αιώνα και
ιδιαίτερα την Μπισέρικα Νεάγρα (Μαύρη Εκκλησιά), τη μεγαλύτερη
εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού από τη Βιέννη έως την Κωνσταντινούπολη, το
Δημαρχείο, τον Πύργο με το Ρολόι, την Κεντρική Πλατεία. Επιστροφή στο
Βουκουρέστι, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Βουκουρέστι –Λίμνη Herastrau- Μουσείο Χωριού
Πρόγευμα και προαιρετικά θα επισκεφτούμε το Παλάτι της Άνοιξης, την
Φαραωνικών διαστάσεων κατοικία της οικογένειας Τσαουσέσκου, το οποίο
καταλαμβάνει μια έκταση 1400 στρεμμάτων. Συνεχίζουμε για το «μουσείο
του χωριού», που είναι μοναδικό στο είδος του, το οποίο θα επισκεφθούμε
εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας
που έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε

ο επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή
αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.
Στη συνέχεια θα κάνουμε έναν μαγευτικό περίπατο στο πάρκο της λίμνης
Herastrau, όπου μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας ή κάποια από
τα γευστικά ροφήματα και εδέσματα του Hardrockcafé που βρίσκεται στο
πάρκο και είναι ένα από τα πιο όμορφα της Ευρώπης, μπορείτε να κάνετε μία
βόλτα στη λίμνη με καραβάκι Για τη συνέχεια τι καλύτερο από μια επίσκεψη
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Από ελέφαντες μέχρι πεταλούδες και από
καμηλοπαρδάλεις μέχρι ψάρια θα διευρύνουν τους ορίζοντες σας σχετικά
με τους συγκατοίκους μας στον πλανήτη Γη. Τα παιδιά και οι λάτρεις της
φύσης θα καταγοητευτούν. Χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη ή βόλτα
στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Βουκουρεστίου Afi. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Βουκουρέστι – Σόφια - Θεσσαλονίκη
Η τελευταία ημέρα της εκδρομής. Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε για
Τζιουρτζιού, Ρούσε, Πλέβεν, Σόφια, Κούλατα, Προμαχώνα και το βράδυ,
μετά τις καθορισμένες στάσεις για φαγητό και καφέ εξ’ ιδίων στα ίδια με τα
κατά την μετάβαση μας σημεία, φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη.

Σημείωση 1: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα Σημείωση 2: Δυνατότητα επιλογής Πακέτου Διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιμοκατάλογο. Σημείωση 3: Δυνατότητα αγοράς
όλων των προαιρετικών εκδρομών σε πακέτο με έκπτωση 25%. Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται Δύο (2), τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αυτά αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο. Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας.Μεταφορά από τα γραφεία μας στη Θες/νίκη στο ξενοδοχείο του Βελιγραδίου και αντίστροφα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Στο πακέτο διακοπών δεν περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Check point 10€ / άτομο στη 4ήμερη και 12,5€ στην 5ήμερη εκδρομή. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ότι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€ Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες :
Συμμετοχή στη ‘’πανοραμική ξενάγηση πόλης 10€ /άτομο.Συμμετοχή στην ημερήσια εκδρομή Καρπάθια 15€ /άτομο.Συμμετοχή στην εκδρομή στη Λίμνη Χερεστράου & το μουσείο του χωριού 10€/
άτομο
Εκδρομή
Ξενοδοχείο
Διατροφή
Τιμή / άτομο
Επιβ. Μονοκ
Παιδί 2-12
Αναχ
Parliament 4* (non refundable)
Διαμονή Μόνο
89€
35€
45€
Διαμονή Μόνο
99€
39€
59€
Parliament 4*
Πρωινό
105€
39€
59€
Ημιδιατροφή
135€
55€
65€
Βουκουρέστι By Night
Διαμονή Μόνο
102€
35€
65€
Pullman World Trade Center 4*
Πακέτο Διακοπών
Πρωινό
109€
39€
65€
25, 29/10
(Βραδινή αναχώρηση)
Grand Pier 3* sup
Διαμονή Μόνο
109€
39€
59€
4 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις
International 4* (studio)
Διαμονή Μόνο
105€
39€
59€
Πρωινό
109€
39€
59€
Rin Central 4*
Ημιδιατροφή
119€
49€
65€
Novotel Bucharest City Center 4*
Πρωινό
130€
55€
69€
Parliament 4* (non refundable)
Διαμονή Μόνο
109€
65€
55€
Διαμονή Μόνο
119€
65€
65€
Parliament 4*
Πρωινό
125€
69€
65€
Ημιδιατροφή
159€
99€
75€
Διαμονή Μόνο
125€
69€
65€
Βουκουρέστι By Night
Pullman World Trade Center 4*
24, 28/10
Πακέτο Διακοπών
Πρωινό
139€
79€
69€
(Βραδινή αναχώρηση)
Grand Pier 3* sup
Διαμονή Μόνο
136€
79€
65€
5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις
International 4* (studio)
Διαμονή Μόνο
125€
75€
65€
Πρωινό
139€
79€
69€
Rin Central 4*
Ημιδιατροφή
149€
95€
75€
Novotel Bucharest City Center 4*
Πρωινό
159€
95€
75€
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ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ–ΒΙΈΝΝΗ–ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ 6 ΗΜΈΡΕΣ

1η -2η Μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:00 και αναχώρηση στις
21:30 για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι.
Περνώντας τα σύνορα Ουγγαρίας φθάνουμε στην πρωτεύουσα
Βουδαπέστη νωρίς το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη .

3η Μέρα ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό και όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη προαιρετική
πανοραμική περιήγηση μας, με τα ωραιότερα κτίρια της
Βουδαπέστης που είναι χτισμένα πάνω στις όχθες του Δούναβη,
μεταξύ των οποίων το Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά
ανάκτορα και το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Έπειτα συνεχίζουμε
την περιήγηση μας με τα πόδια. Η συνοικία του Πύργου και η
Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική
τους γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, μπορεί
κανείς να επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο των Αψβούργων,
το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία,
το Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την
Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα
τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την
παλιά πόλη της Βούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου
παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να δείτε την
εκκλησία του Αγίου Ματθία, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων»
με τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Το βράδυ σας
προτείνουμε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη για να
θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την
μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

4η Μέρα ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ
ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στη Βιέννη.
Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της
Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται
ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε
και θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου
θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την
πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία
του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε
στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την
ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος.
Στην συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα στη Βουδαπέστη.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα
βιολιά.

5η Μέρα ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ –
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για μια προαιρετική ολοήμερη εκδρομή
στο Szentendre (Άγιος Ανδρέας), παραδοσιακό χωριό της
Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο κεραμικής τέχνης
της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη εκκλησία
του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και
των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος
Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες
και πολλά αναμνηστικά δώρα. Θα επισκεφτούμε το χωριό

Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα
στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός
του Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο,
ιδανική για φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα
της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης,
η Μπρατισλάβα απλώνετε σε μια έκταση 48.845 τετραγωνικών
χιλιομέτρων και βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης
συνδεόμενη με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού
Δούναβη. Οι βίλες νότια του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία
παλάτια και κάστρα από την εποχή του κομμουνισμού, τα
σημαντικότερα μουσεία, αλλά και η πληθώρα των μπαρ που
πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την πόλη να ξεχωρίζει. Το
πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο δεν είναι άλλο από το Κάστρο,
στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι βασιλείς και φυλάσσονται
αρκετά κοσμήματα του στέμματος. Η θέα που προσφέρει από
ψηλά είναι φανταστική. Σε απόσταση αναπνοής απλώνεται
η κεντρική αρτηρία της Μπρατισλάβα, ο Βεντούρσκα. Ένας
πολυσύχναστος δρόμος γεμάτος καφέ, εστιατόρια και μπαρόκ
παλάτια. Επόμενη στάση μας το υπέροχο σιντριβάνι στην
κεντρική πλατεία της παλαιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος και
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.
6η Μέρα ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση νωρίς το πρωί για
Κέσκεμετς, Ζέγκετ, σύνορα Σερβίας. Άφιξη στην πόλη μας το
βράδυ.

Σημείωση 1: Δυνατότητα επιλογής Πακέτου Διακοπών, δείτε αναλυτικά στον τιμοκατάλογο Σημείωση 2: Δυνατότητα αγοράς όλων των προαιρετικών εκδρομών σε πακέτο με έκπτωση 25% Στο
πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται : Τρεις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Μεταφορά από τα γραφεία μας στο ξενοδοχείο της
Βουδαπέστης και αντίστροφα . Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας.• Ασφάλεια αστικής ευθύνης Στο πακέτο διακοπών δεν περιλαμβάνονται
: Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. . Check Point – Δημοτικοί φόροι 15€ το άτομο Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά
όπου απαιτείται. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς
5€ Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες:Συμμετοχή στη ‘’πανοραμική ξενάγηση πόλης 10€.Συμμετοχή στην ημερήσια Εκδρομή Βιέννη 25€ Συμμετοχή στην εκδρομή Παραδουνάβια Χωριά Μπρατισλάβα 20€ στα γραφεία μας. Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτό 15€.

Hotel Aquincum 4*

Hotel Bara 3*

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

23, 27/10 (βραδινή
αναχώρηση )

Hotel Bara 3*/ City Hotel Unio 3* similar

Πρωινό

219 €

129 €

109 €

και πακέτο διακοπών
+ 6 ημέρες / 4
διανυκτερεύσεις

Hotel Aquincum 4* or similar

Πρωινό

279 €

129 €

109 €

Οδική Εκδρομή

Με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της
Zorpidis Bus

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά στο χώρο των ξενοδοχείων. Δεν περιλαμβάνονται Check Points & Δημοτικοί Φόροι 10 € κατ’ άτομο
5

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΊΑΣ 5 ΗΜΈΡΕΣ (ΒΡΑΔΙΝΉ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ)
1η + 2η ημέρα Αναχώρηση για Λίμνη Σκόνδρας - Μπούτβα
( περιοχή )
Συγκέντρωση το βράδυ στις 21:30 και αναχώρηση στις 22:00
για τις ακτές του Μαυροβουνίου. Το πρωί θα περάσουμε από
το Εθνικό Πάρκο της Λίμνη Σκόνδρας που θα μας εντυπωσιάσει
με την βιοποικιλία και τα νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι θέλουν
προαιρετικά θα απολαύσουν μια mini κρουαζιέρα στη λίμνη
με το μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Στη συνέχεια μετάβαση
στο ξενοδοχείο μας σε παραλιακή περιοχή της Μπούτβα .
Τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και γνωριμία με
την τουριστικό θέρετρο .
3η ημέρα Μπούτβα ( περιοχή ) – Κότορ - Μπούντβα
Πρόγευμα και αμέσως θα αναχωρήσουμε για μια προαιρετική
εκδρομή στην Μπούτβα. Θα ξεκινήσουμε από την ομώνυμη
μαρίνα που βρίσκονται δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η
μαρίνα είναι βόρεια της παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά ο
πεζόδρομος Σλοβένσκα Ομπάλα. Από εκεί θα περάσουμε την
κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε
την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα
της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων.
Το φρούριο που άλλαξε σχήμα και μέγεθος πολλές φορές,

στεγάζει τώρα το θέατρο της Μπούτβα. Ελεύθερος χρόνος
για καφέ και μπάνιο στην όμορφη οργανωμένη παραλία
της Μπούτβα. Στη συνέχεια αναχώρηση για το μεσαιωνικό
Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο
ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας
τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι το νοτιότερο
φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης
έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα,
καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.
4η ημέρα Μπούτβα (περιοχή ) - Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση
πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκδρομή στο Ντουμπρόβνικ.
Θα επιβιβαστούμε σε Ferryboat για να διασχίσουμε το νοτιότερο
φιόρδ της Ευρώπης. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην
πόλη του Ντουμπρόβνικ που φυλάσσεται για περισσότερα
από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και
καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της
Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς

και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που
θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη
της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον μαρμάρινο οπλισμένο
ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου,
το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της
δημοκρατίας της Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε τον
πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς
και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούμε σημεία που
γυρίστηκε η πολύ επιτυχημένη σειρά Game of Thrones. Χρόνος
ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας .
5η ημέρα Μπούτβα - Τίρανα - Επιστροφή (581 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας
τα Τίρανα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δημοκρατίας της Αλβανίας
με πληθώρα όμορφων εκκλησιών και κατάφυτων πάρκων και
θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης, η οποία ιδρύθηκε
το 1614, κοσμείται με ορισμένα αρχιτεκτονικά μνημεία της
εποχής του Μουσολίνι, για να δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα.
Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ.

Στο πακέτο διακοπών περιλαμβάνονται Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας. Μεταφορά
από τα γραφεία μας στο ξενοδοχείο της Μπούτβα και αντίστροφα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας.• Ασφάλεια αστικής ευθύνηςΣτο πακέτο διακοπών δεν περιλαμβάνονται :
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. . Check Point – Δημοτικοί φόροι 12€ το άτομο Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά
όπου απαιτείται. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Προαιρετικές εκδρομές & υπηρεσίες :Συμμετοχή στην περιήγηση Μπούτβας και στην επίσκεψη στο Κότορ 10€.Συμμετοχή στην ημερήσια εκδρομή στο Ντουμπρόβνικ 20€

Villa Lux

Budva Residence

Hotel Pozzo

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

24, 28/10
Πακέτο Διακοπών (βραδινή αναχώρηση)
5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις

Villa Lux - Μπούτβα
Budva Residence
Hotel Pozzo
Hotel Pozzo

3*
4*
4*
4*

πρωινό
πρωινό
πρωινό
ημιδιατροφή

115 €
125 €
139 €
159 €

135 €
145 €
159 €
179 €

95 €
105 €
109 €
129 €

Με την ασφάλεια και την
αξιοπιστία της Zorpidis Bus
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ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΣΠΛΙΤ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ 6 ΗΜΈΡΕΣ
1η + 2η ημέρα Αναχώρηση για Λίμνη Σκόνδρας – Μπούτβα
Συγκέντρωση το βράδυ στις 21:30 και αναχώρηση στις 22:00
για τις ακτές του Μαυροβουνίου. Το πρωί θα περάσουμε από
το Εθνικό Πάρκο της Λίμνη Σκόνδρας που θα μας εντυπωσιάσει
με την βιοποικιλία και τα νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι θέλουν
προαιρετικά θα απολαύσουν μια mini κρουαζιέρα στη λίμνη
με το μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Στη συνέχεια μετάβαση
στο ξενοδοχείο μας σε παραλιακή περιοχή της Μπούτβα .
Τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και γνωριμία με
την τουριστικό θέρετρο .

καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς
και στον ναό του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
αργά το απόγευμα.
4η ημέρα Μπούτβα (περιοχή ) - Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Θα
επιβιβαστούμε σε Ferryboat για να διασχίσουμε το νοτιότερο
φιόρδ της Ευρώπης. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην
πόλη του Ντουμπρόβνικ που φυλάσσεται για περισσότερα
από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και
καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της
Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς
και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που
θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας
αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη
της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον μαρμάρινο οπλισμένο
ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου,
το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της
δημοκρατίας της Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε τον
πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς
και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούμε σημεία που
γυρίστηκε η πολύ επιτυχημένη σειρά Game of Thrones. Στην
συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το
απόγευμα χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό.

3η ημέρα Μπούτβα – Κότορ – Μπούντβα
Πρωινό και αμέσως θα ξεκινήσουμε για περιήγηση στην
Μπούτβα. Θα ξεκινήσουμε από την ομώνυμη μαρίνα που
βρίσκονται δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα είναι
βόρεια της παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά ο πεζόδρομος
Σλοβένσκα Ομπάλα. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη
των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη
που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της παλαιάς
πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. Το φρούριο
που άλλαξε σχήμα και μέγεθος πολλές φορές, στεγάζει τώρα
το θέατρο της Μπούτβα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και
μπάνιο στην όμορφη οργανωμένη παραλία της Μπούτβα.
Στη συνέχεια αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι
περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από
τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο
κόλπος του Κότορ που είναι το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης,
αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει
στην ανακήρυξή του ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε στον

5η ημέρα Ντουμπρόβνικ – Τρογκίρ – Σπλίτ
Πρωινό και ελεύθερη μέρα στο μεσαιωνικό Νρουμπρόβνικ
. Επισκεφτείτε τα μέρη που γυρίστηκε η δημοφιλής σειρά
Game of Thrones , περπατήστε πάνω στα τείχη και απολαύστε

ημερήσια κρουαζιέρα στα κοντινά νησάκια. Για τους υπόλοιπους
προτείνουμε προαιρετικά αναχώρηση για το μεσαιωνικό
Τρογκίρ (πόλη - νησί), που έχει χαρακτηριστεί από την
UNESCO, ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του
3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μία ωραία γέφυρα.
Διαθέτει πλούσια ιστορία και θεωρείται πνευματικό κέντρο
της Δαλματίας και δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με
άριστη τουριστική υποδομή. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε
προς το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της
Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη,
θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού
κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το οποίο είναι το
σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο
στην Κροατία χτισμένο μεταξύ 295 και 305 μ.Χ. Θα έχουμε,
επίσης, την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό, το
Γοτθικό Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού.
Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη
διάσημη Ρίβα για καφέ ή φαγητό. Στη συνέχεια αναχώρηση για
το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη αργά το απόγευμα .
6η ημέρα Μπούτβα - Τίρανα - Επιστροφή
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας
τα Τίρανα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δημοκρατίας της Αλβανίας
με πληθώρα όμορφων εκκλησιών και κατάφυτων πάρκων και
θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης, η οποία ιδρύθηκε
το 1614, κοσμείται με ορισμένα αρχιτεκτονικά μνημεία της
εποχής του Μουσολίνι, για να δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα.
Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ.

Περιλαμβάνονται Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχεία της επιλογής σας - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας • Μεταφορές, περιηγήσεις και
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα ..• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: 1. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 2. Check point 15€ / άτομο . Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο . ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€ Προαιρετικές υπηρεσίες Συμμετοχή στη ολοήμερη εκδρομή Σπλίτ –
Τρογκίρ 25€
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

23 /10
Πακέτο εκδρομής
(βραδινή αναχώρηση)
5 ημέρες / 3
διανυκτερεύσεις

Ηotel Adria - Ντουμπρόβνικ

4*

ημιδιατροφή

Ηotel Pozzo - Μπούτβα

4*

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

249 €

269 €

199 €

Με την ασφάλεια και την
αξιοπιστία της Zorpidis Bus
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΣΟΦΙΑ 5 ΗΜΈΡΕΣ
1η -2η ημέρα: Θεσ/νίκη – Σωζόπολη – Μεσημβρία
Συγκέντρωση στις 21:00, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και
αναχώρηση. Θα διασχίσουμε μια όμορφη διαδρομή και μετά τις
απαραίτητες στάσεις για ξεκούραση θα περάσουμε τα σύνορα
(συνοριακός σταθμός Ορμενίου). Το πρωί άφιξη στη Σωζόπολη
την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα, η
οποία βρίσκεται 30 χλμ. νοτίως του Μπουργκάς στη Βουλγαρική
Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον
Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ.
Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κά. Χρόνος ελεύθερος για
βόλτα και καφέ. Συνεχίζουμε για τη Μεσημβρία όπου βρίσκεται
και το ξενοδοχείο μας . Άφιξη το μεσημέρι , τακτοποίηση στα
δωμάτιά μας για ξεκούραση από το ταξίδι μας . Το απόγευμα
θα αναχωρήσουμε για την παλιά πόλη της Μεσημβρίας για μια
πρώτη γνωριμία . Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για
δείπνο και διανυκτέρευση
3η ημέρα : Μεσημβρία (ξενάγηση ) - Αγχίαλος – Πύργος
- Μεσημβρία
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Μεσημβρία ( Nessembar
) που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και είναι
γνωστό ως το μαργαριτάρι της Μαύρης θάλασσας.Η αρχαία
πόλη βρίσκεται σε μια βραχώδη χερσόνησο, παλιότερα νησί,
που ενώνεται με μια λωρίδα γης με τη στεριά. Τα αρχαιολογικά
ερείπια της πόλης χρονολογούνται κυρίως από την περίοδο και
περιλαμβάνουν την ακρόπολη, έναν ναό του Απόλλωνα, την
αρχαία αγορά και ένα τμήμα των αρχαίων θρακικών τειχών.
Επίσης, υπάρχουν μεσαιωνικά μνημεία από την περίοδο που
η πόλη αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες περιοχές του
Βυζαντίου στα δυτικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, ενώ
τα ξύλινα σπίτια του 19ου αιώνα είναι χαρακτηριστικά της
αρχιτεκτονικής εκείνης της περιόδου. Το 1983, λόγω της
ιστορίας της και των πολλών διαφορετικών πολιτισμών που
πέρασαν από αυτή, ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως «πλούσια πόλημουσείο» . Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Αγχίαλο για
να επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Γεωργίου, με τις εξαιρετικά

σπάνιες εικόνες της . Το μεσημέρι επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας . Απολαύστε το μπάνιο σας στις οργανωμένες παραλίες
και το απόγευμα θα πάρουμε όσοι θέλουμε κάποιο snack και
θα αναχωρήσουμε για τον Πύργο , όπου θα επισκεφθούμε τη
Μητρόπολη και το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Στη
συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία για μια βόλτα στον πεζόδρομό
της μέχρι την στιγμή που θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο
μας Επιστροφή για το δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Μεσημβρία – Βάρνα - Αλατζά ( 108 X 2 Km )
Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας,
τη μεγαλύτερη της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε το
κέντρο της Βάρνας και θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας για
περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα, θαυμάζοντας τις λεγόμενες
χρυσές ακτές μέχρι να φτάσουμε στο μοναστήρι Αγίας Τριάδας,
γνωστό ως Αλατζά. Πρόκειται για μοναστήρι του 5ουαιώνα
λαξευμένο ολόκληρο μέσα στους βράχους. Μετά την επίσκεψη
και το προσκύνημα θα επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου θα
δούμε τον μητροπολιτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου,
κτισμένο το 1866 και μετά θα έχουμε χρόνο στον όμορφο
πεζόδρομο με την όπερα και τα πολλά καταστήματα για αγορές
και γεύμα. Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα
παραθαλάσσια πάρκα της Ευρώπης, έκτασης τετρακοσίων
στρεμμάτων. Εκεί υπάρχουν μουσεία, όπως το Ναυτικό, με ένα
ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα, καφετέριες και
ενυδρείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
5η ημέρα: Αγχίαλος - Φιλιππούπολη –Σόφια
Πρωινό και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη. Άφιξη και
ξεκινάμε αμέσως την ξενάγηση της πόλης. Ανάμεσα στα
άλλα θα δούμε το θαυμάσιο ελληνορωμαϊκό θέατρο, ένα
από τα πιο καλοδιατηρημένα των Βαλκανίων, το μικρό αλλά
εξαιρετικό μουσείο με αρχαιολογικά ευρήματα από την περιοχή
της Φιλιππούπολης και τον περίφημο Θρακικό θησαυρό του
Panagyurishte. Θα καταλήξουμε στην παλιά πόλη, με τα μικρά
και γραφικά δρομάκια και τα ωραία αρχοντικά. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για τη Σόφια.

Άφιξη , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο πριν την
διανυκτέρευση μας .
6η ημέρα : Σόφια – Μον. Ρίλα – Σαντάνσκι – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη
της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι
το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το
κέντρο της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών
στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά
μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες,
οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην
περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο,
την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η
οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλουςΗ
εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος
πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά
στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη
άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που
βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί
Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον
θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο
στην πλούσια αγορά της πόλης, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα
από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας
στο πεζόδρομο στο κέντρο. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για το Μοναστήρι της Ρίλα . Είναι η μεγαλύτερη και πιο
φημισμένη ορθόδοξη μονή στη Βουλγαρία. Βρίσκεται στα
Όρη Ρίλα, σε ύψος 1.147 μέτρων , στη βαθειά κοιλάδα του
ποταμού Ρίλσκα. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Σαντάνσκι
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την τρίκλητη
Επισκοπική παλαιοχριστιανική βασιλική με πρόναο και atrium ,
που λειτούργησε από τα μέσα του 4ου αιώνα και μέχρι τα μέσα
του 6ου αιώνα και το αρχαιολογικό μουσείο. Γεύμα και χρόνος
για ψώνια . Στη συνέχεια αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη .
Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας.

Περιλαμβάνονται Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Pρωινό καθημερινά και τρία (3) δείπνα. Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα
. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς
Αναχωρήσεις
23 Οκτωβρίου
Ωρα αναχ = 22:00
(βραδινή αναχώρηση)
και πακέτο διακοπών
+ 6 ημέρες / 4
διανυκτερεύσεις

Ξενοδοχεία

Κατηγ.

διατροφή

Best Western Premium Inn & Casino

4*

ημιδιατροφή

Ramada City Center

4*

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
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Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

195 €

215 €

145 €

Με την ασφάλεια και την
αξιοπιστία της Zorpidis Bus

πρωινό
Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

MΠΑΝΣΚΟ 3 ΗΜΈΡΕΣ
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Μπάνσκο
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Προμαχώνα.
Στάση για καφέ και διέλευση. Κατόπιν αναχώρηση για Μπάνσκο.
Θα ανηφορίσουμε για τα στενά της Κρέσνας και στο Σιμιτλί θα
αφήσουμε την εθνική οδό για να διανύσουμε τα τελευταία 42
χλμ στην κοιλάδα του ποταμού Ελοβίκο. Θα φθάσουμε στα 950
μέτρα υψόμετρο για στο πανέμορφο οροπέδιο του Ραζλόγκ.
Άφιξη στο Μπάνσκο και πριν την άφιξη στο ξενοδοχείο μας ο
συνοδός θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το χωριό .
Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη βόλτα στο ιστορικό κέντρο
του Μπάνσκο.
2η ημέρα : Ελεύθερη μέρα ή Μοναστήρι Ρίλα – Σόφια
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα στην όμορφη πόλη
του Μπάνσκο για περιήγηση και spa η μασάζ στο ξενοδοχείο
σας . Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν σε προαιρετική
εκδρομή στη Σόφια και τη Μονή Ρίλα, το ορθόδοξο
μοναστήρι, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά, πολιτισμικά

και αρχιτεκτονικά μνημεία της Βουλγαρίας. Σύντομη επίσκεψη
και συνέχεια για την πρωτεύουσα Σόφια. Άφιξη, πανοραμική
όσο και πεζή Ελληνόφωνη ξενάγηση για να γνωρίσουμε την
πόλη και τα ενδιαφέροντα μνημεία της, όπως την εκκλησία
του Νέφσκυ και την υπαίθρια αγορά με παλιά αντικείμενα και
αντίκες, την Ρώσικη εκκλησία, τα παλιά ανάκτορα και σημερινή
πινακοθήκη, το μνημείο των Ρώσων στρατιωτών, το παλιό
Πανεπιστήμιο, την Γέφυρα των Αετών και άλλα. Για αγορές η
Σόφια προσφέρει καταπληκτικές ευκαιρίες, αν σκεφθεί κανείς
τα 5 Mall και την κοσμική Vitosha. Αργά το απόγευμα θα
επιστρέψουμε στο Μπάνσκο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά
το απόγευμα .
3η ημέρα : Μπάνσκο - Θεσσαλονίκη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος για αγορές . Γεύμα και
στη συνέχεια, αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και ξεκούραση .Άφιξη στη πόλη μας νωρίς
το βράδυ

Περιλαμβάνονται Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας.Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό
μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος
διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Hotel Casa Karina

Αναχωρήσεις

24, 26, 30/10

Saint George Palace

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Hotel in Bansko

4*

πρωινό

69 €

79 €

59 €

Hotel Casa Karina

4*

πρωινό

79 €

89 €

65 €

ημιδιατροφή

95 €

109 €

79 €

Saint George Palace

4*

πρωινό

85 €

95 €

69 €

ημιδιατροφή

99 €

115 €

85 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου

Παρατηρήσεις

Με την ασφάλεια
και την αξιοπιστία της
Zorpidis Bus

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Προαιρετική εκδρομή Μοναστήρι Ρίλα – Σόφια : 20€ οι ενήλικες και παιδιά 2-14 ετών 10€
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ΜΠΑΝΣΚΟ 2 ΗΜΈΡΕΣ
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Μπάνσκο
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για Προμαχώνα.
Στάση για καφέ και διέλευση. Κατόπιν αναχώρηση για Μπάνσκο.
Θα ανηφορίσουμε για τα στενά της Κρέσνας και στο Σιμιτλί θα
αφήσουμε την εθνική οδό για να διανύσουμε τα τελευταία 42
χλμ στην κοιλάδα του ποταμού Ελοβίκο. Θα φθάσουμε στα 950
μέτρα υψόμετρο για στο πανέμορφο οροπέδιο του Ραζλόγκ.
Άφιξη στο Μπάνσκο και πριν την άφιξη στο ξενοδοχείο μας ο
συνοδός θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το χωριό .
Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη βόλτα στο ιστορικό κέντρο
του Μπάνσκο.
2η ημέρα : Μπάνσκο - Θεσσαλονίκη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος για αγορές . Γεύμα και
στη συνέχεια, αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και ξεκούραση .

Περιλαμβάνονται: Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας.Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας.
Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται
στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ.

Hotel Casa Karina

Saint George Palace

Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Αναχωρήσεις

24, 25, 31/10

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Hotel 4* in Bansko

3*

πρωινό
πρωινό
ημιδιατροφή
πρωινό

49 €
55 €
65 €
59 €

59 €
65 €
75 €
69 €

39 €
45 €
55 €
49 €

69 €

79 €

59 €

Hotel Casa Karina
Saint George Palace

4*
4*

ημιδιατροφή

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
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Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

Παρατηρήσεις

Με την ασφάλεια και την
αξιοπιστία της Zorpidis Bus

ΝΑΎΠΛΙΟ - ΜΥΚΉΝΕΣ - ΤΟΛΌ - ΟΡΕΙΝΉ ΑΡΚΑΔΊΑ 4 ΗΜΈΡΕΣ
1η ημέρα : Θεσσαλονίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο –
Λαμία - Επίδαυρο - Τολό
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για
μία διαδρομή που θα περάσει από Βόλο, Αλαμάνα και ισθμό
Κορίνθου. Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο, περιήγηση στον
αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια αναχώρηση για Τολό.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ΜΕΡΑ : Τολό– Ορεινή Αρκαδία ( Βυτίνα – ΔημητσάναΣτεμνίτσα )
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βυτίνα χτισμένη σε υψόμετρο
1.033μ. σε μια κοιλάδα στους πρόποδες του Μαινάλου, η
Βυτίνα είναι ταυτισμένη με τις ομορφιές του φθινοπώρου
και του χειμώνα έχει χαρακτηριστεί ως το «στολίδι του
Μαινάλου». Τα παλιά πετρόχτιστα σπίτια της έχουν μια ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία που θα θαυμάσουμε περπατώντας
στα σοκάκια του χωριού. Συνεχίζουμε για την Δημητσάνα την

Κυρά της Αρκαδίας που σε ταξιδεύει στον χρόνο. Θα δούμε την
βιβλιοθήκη που λειτουργεί από το 1764 και θα επισκεφθούμε
το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Ελεύθερος χρόνος για
γεύμα σε τοπική ταβέρνα της περιοχής. Επόμενη στάση στην
Στεμνίτσα με τους πιο φημισμένους μεταλλοτεχνίες της
Ελλάδος, μια παραδοσιακή συντεχνία που διατηρείται μέχρι
και σήμερα. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια, θα
δούμε το καμπαναριό –ωρολογοστάσιο στην κεντρική πλατεία
που χτίστηκε από τηνιακό μαρμαρά το 1877 και τον Ναό του
Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες του Φώτη Κόντογλου.
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, ψώνια και καφέ. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ ομαδική προαιρετική
διασκέδαση.
3η ημέρα Τολό - Ναύπλιο - Παλαμήδι
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πανέμορφο Ναύπλιο, πρώτη
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό

φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι,
ενετικό φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία
έτερο ενετικό φρούριο, επί της ομώνυμης χέρσο - νησίδας. Θα
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πόλης με την πλούσια
αγορά και τη μεγάλη πλατεία Συντάγματος. Το μεσημέρι
ελεύθεροι στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
το απόγευμα
4η ημέρα Τολό - Μυκήνες - Λαμία – Βόλο – Λάρισα –
Κατερίνη – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα δούμε
το Παλάτι των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της
επιστροφής για Ισθμό, Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στηστην
πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται:
Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Nafplia

Hotel Paradise Lost  3*
Αναχωρήσεις

25/10.

Hotel Elena

Hotel Esperia 3*

Hotel Rex

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Paradise Lost 3*
Esperia / Pitsakis /Ninemia
Nafplia - Ναύπλιο
Hotel Elena / Ναύπλιο

3*
3*
2*
2*

πρωινό
ημιδιατροφή
πρωινό
πρωινό

139 €
165 €
139 €
155 €

159 €
185 €
159 €
175 €

109 €
119 €
109 €
115 €

Hotel Rex - Ναύπλιο

3*

πρωινό

175 €

195 €

135 €

Grand Bretagne

4*

πρωινό

229 €

249 €

159 €

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δικλίνου

Grand Bretagne
Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων.
Early booking τιμή για όσους
κάνουν κράτηση έως 14 μέρες
πριν την αναχώρηση

Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής
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ΝΑΎΠΛΙΟ - ΜΥΚΉΝΕΣ - ΤΟΛΌ - ΟΡΕΙΝΉ ΑΡΚΑΔΊΑ 5 ΗΜΈΡΕΣ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο –
Λαμία - Επίδαυρο - Τολό
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για
μία διαδρομή που θα περάσει από Βόλο, Αλαμάνα και ισθμό
Κορίνθου. Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο, περιήγηση στον
αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια αναχώρηση για Τολό.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

γεύμα σε τοπική ταβέρνα της περιοχής. Επόμενη στάση στην
Στεμνίτσα με τους πιο φημισμένους μεταλλοτεχνίες της
Ελλάδος, μια παραδοσιακή συντεχνία που διατηρείται μέχρι
και σήμερα. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια, θα
δούμε το καμπαναριό –ωρολογοστάσιο στην κεντρική πλατεία
που χτίστηκε από τηνιακό μαρμαρά το 1877 και τον Ναό του
Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες του Φώτη Κόντογλου.
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, ψώνια και καφέ. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ ομαδική προαιρετική
διασκέδαση.

2η ΜΕΡΑ : Τολό– Ορεινή Αρκαδία ( Βυτίνα – ΔημητσάναΣτεμνίτσα )
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βυτίνα. Χτισμένη σε υψόμετρο
1.033μ. σε μια κοιλάδα στους πρόποδες του Μαινάλου, η
Βυτίνα είναι ταυτισμένη με τις ομορφιές του φθινοπώρου
και του χειμώνα έχει χαρακτηριστεί ως το «στολίδι του
Μαινάλου». Τα παλιά πετρόχτιστα σπίτια της έχουν μια ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία που θα θαυμάσουμε περπατώντας
στα σοκάκια του χωριού. Συνεχίζουμε για την Δημητσάνα την
Κυρά της Αρκαδίας που σε ταξιδεύει στον χρόνο. Θα δούμε την
βιβλιοθήκη που λειτουργεί από το 1764 και θα επισκεφθούμε
το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Ελεύθερος χρόνος για

3η ημέρα Τολό - Ναύπλιο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πανέμορφο Ναύπλιο, πρώτη
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό
φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι,
ενετικό φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία
έτερο ενετικό φρούριο, επί της ομώνυμης χέρσο - νησίδας. Θα
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πόλης με την πλούσια
αγορά και τη μεγάλη πλατεία Συντάγματος. Το μεσημέρι
ελεύθεροι στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
το απόγευμα

4η ημέρα Τολό – Πόρτο Χέλι – Σπέτσες – Ύδρα
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε το κοσμοπολίτικο
Πόρτο Χέλι με τον κλειστό κόλπο και την εντυπωσιακή φύση
που το κυκλώνει . Χρόνος ελεύθερος στη παραλία και τη
μαρίνα με τα σκάφη μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψουμε στο
Τολό. Στη συνέχεια προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στις
Σπέτσες και την Ύδρα. Οι Σπέτσες με τα πολλά μνημεία και τα
κανόνια του ’21 αναδεικνύουν την ιστορική της ταυτότητα. Θα
συνεχίσουμε για την αρχοντική Ύδρα Με την πλούσια ιστορία
και το Ιστορικό αρχείο-Μουσείο που δεσπόζει στο λιμάνι . Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .
5η ημέρα Τολό - Μυκήνες - Λαμία – Βόλο – Λάρισα –
Κατερίνη – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα δούμε
το Παλάτι των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της
επιστροφής για Ισθμό, Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στη

Περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στο Τολό.Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας.Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό
μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος
διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Nafplia

Hotel Paradise Lost  3*
Αναχωρήσεις

24, 28/10

Grand Bretagne

Hotel Esperia 3*
Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Paradise Lost 3*

3*

πρωινό

175 €

195 €

125 €

Esperia 3*
Hotel Nafplia / Ναύπλιο
Hotel Elena / Ναύπλιο

3*
2*
2*

ημιδιατροφή
πρωινό
πρωινό

205 €
185 €
195 €

225 €
205 €
215 €

155 €
145 €
155 €

Hotel Rex / Ναύπλιο
3*
πρωινό
Grand Bretagne
4*
πρωινό
Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δίκλινου
12

Hotel Rex

Hotel Elena

Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων .
Early booking τιμή για όσους
κάνουν κράτηση έως 14 μέρες
πριν την αναχώρηση

229 €
249 €
169 €
299 €
319 €
209 €
Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ 5 ΗΜΈΡΕΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Επίδαυρος – Τολό
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο, Αλαμάνα,
Ισθμό Κορίνθου. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για Επίδαυρο,
που δημιουργεί δέος στον κάθε επισκέπτη. Περιήγηση στις
αρχαιότητες και αναχώρηση για το Τολό. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
2η ημέρα Τολό - Ναύπλιο - Παλαμήδι - Τρίπολη – Σπάρτη
Πρωινό και αναχώρηση για περίπατο και περιήγηση στο
πανέμορφο Ναύπλιο το οποίο είναι γνωστό για το Μπούρτζι
- μικρό φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι - το
Παλαμήδι, ενετικό φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, την
Ακροναυπλία έτερο φρούριο ενετικό, επί της ομώνυμης
χερσονησίδας. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη και στη συνέχεια
θα επισκεφτούμε τη Τρίπολη, την καρδιά της Αρκαδίας.
Ελεύθεροι στην πόλη, γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για
τη Σπάρτη που είναι κτισμένη στο κέντρο της πεδιάδας.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος στη πόλη
και διανυκτέρευση.
3η ημέρα Σπάρτη - Μονεμβασιά – Μυστράς
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την Μονεμβασιά. Είναι

περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο, επί
του ομώνυμου «Βράχου της Μονεμβασιάς». Μπαίνοντας
στην καστροπολιτεία ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό
καλντερίμι οδηγεί στη κεντρική πλατεία με το παλαιό κανόνι
και την εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και το απόγευμα επίσκεψη στον Μυστρά. Ο
Μυστράς ήταν βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου και
βρίσκεται έξι χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης. Σήμερα
είναι ερειπωμένος, αν και έχουν αναστηλωθεί ορισμένα
κτίσματα, όπως τα παλάτια, και αποτελεί πολύτιμη πηγή για
τη γνώση της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού των δύο
τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου. Επιστροφή στη Σπάρτη,
διανυκτέρευση.
4η ημέρα Σπάρτη - Σπήλαια Διρού - Αρεόπολη - Καλαμάτα
– Πάτρα
Πρωινό και ξεκινάμε για τα σπήλαια του Διρού και συγκεκριμένα
το σπήλαιο Γλυφάδα (ή Βλυχάδα). Αποτελεί ένα από τα
ωραιότερα σπήλαια στον κόσμο. Επίσκεψη και αναχώρηση
για την Αρεόπολη η οποία είναι χωριό της δυτικής Μάνης.
Είναι ιστορικός οικισμός, που διατήρησε την ανεξαρτησία
του επί Τουρκοκρατίας και πατρίδα των Μαυρομιχαλέων.

Αποτελεί έδρα του δήμου Οιτύλου και έχει κριθεί διατηρητέος
κρατώντας το παραδοσιακό χρώμα της Μάνης. Γεύμα εξ ιδίων
και συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. Εμπορικό και διοικητικό
κέντρο με πολλά μουσεία, πινακοθήκη, βιβλιοθήκη, κάστρα και
χαρακτηριστικό της την έντονη νυχτερινή ζωή. Αναχώρηση,
στάση για καφέ και άφιξη στην Πάτρα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος στη πόλη και διανυκτέρευση
5η ημέρα Πάτρα –Ρίο Αντίρριο – Ναύπακτο – Αιτωλικό Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα
και αναχώρηση για να περάσουμε την μοναδική καλωδιωτή
γέφυρα του Ρίου – Αντίρριου . Στη συνέχεια επίσκεψη
στη καστροπολιτεία της Ναυπάκτου. Θα επισκεφτούμε
το Στενόπάζαρο ένα πλακόστρωτο σοκάκι με διώροφα
παραδοσιακά κτίρια που σφύζει από χρώμα και ζωή και θα
θαυμάσουμε το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης. Συνεχίσουμε
για το Αιτωλικό που προσομοιάζει με την Βενετία και θα
καταλήξουμε στα Ιωάννινα για γεύμα και ξεκούραση . Αμέσως
μετά αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη το βράδυ στη πόλη
μας

Περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας . Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας . Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Esperia 3*
Αναχωρήσεις

24, 28/10

Hotel Διόσκουροι
Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Esperia - Τολό

3*

ημιδιατροφή

Διόσκουροι - Σπάρτη

3*

ημιδιατροφή

Astir - Πάτρα

4*

πρωινό

Ενήλικας σε τρίκλινο : όσο η τιμή δικλίνου

Early booking

Hotel Astir
Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων .
215 €
235 €
125 €
Early booking τιμή για όσους κάνουν
κράτηση έως 14 μέρες πριν την
αναχώρηση
Επιβάρυνση Μονόκλινου : 35% στην τιμή της εκδρομής
13

ΑΘΉΝΑ – ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ 2 ΗΜΈΡΕΣ
1η ημέρα Θεσ/νίκη – Αθήνα - Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί και με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ σας προτείνουμε επίσκεψη με τη
συνοδεία του αρχηγού μας, στο σύγχρονο Κέντρο Πολιτισμού
του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος όπου μπορείτε να πιείτε καφέ
στο εκπληκτικό καφέ ‘’Canal ‘’ . Στη συνέχεια ελεύθεροι για
διασκέδαση στη πόλη που δεν κοιμάται ποτέ .

2η ημέρα Αθήνα – Ξενάγηση πόλης - Μουσείο Ακρόπολης
- Θεσσαλονίκη
Πρωινό και επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα
σύγχρονο παραλληλεπίπεδο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Βράχο της Ακρόπολης.
Στη συνέχεια αναχώρηση πεζοί και περιήγηση στο Ιστορικό
Κέντρο της Αθήνας. Θα περπατήσουμε ,μεταξύ άλλων ,στον
πεζόδρομο της οδού Αποστόλου Παύλου όπου θα θαυμάσουμε

την Αρχαία Αγορά, το Θησείο, την πλατεία Μοναστηρακίου, την
Πλάκα , τα Αναφιώτικα μέχρι τον πεζόδρομο της οδού Ερμού
.Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα
της πόλης . Μεταξύ άλλων, θα δούμε τη Βουλή των Ελλήνων
με την πλατεία Συντάγματος, την Ομόνοια, το Ολυμπιακό Στάδιο
κ.ά. Γεύμα εξ ιδίων και άμεση αναχώρηση για το δρόμο της
επιστροφής . Άφιξη στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ .

Περιλαμβάνονται: Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας. Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Marina
Αναχωρήσεις

24, 25/10

Hotel Parthenon 4*
Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

Marina Hotel

3*

πρωινό

79 €

99 €

69 €

Parthenon 4*

4*
4*
4*

πρωινό
πρωινό
ημιδιατροφή

95 €
105 €
125 €

115 €
125 €
145 €

85 €
95 €
115 €

Η εκδρομή πραγματοποοιείται με minimum
συμμετοχή 25 ατόμων . Early booking τιμή
για όσους κάνουν κράτηση έως 14 μέρες
πρίν την αναχώρηση

Titania 4*

Ενήλικας σε τρίκλινο :
14

Hotel Titania 4*

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Φόρος Διανυκτέρευσης :

ΑΘΉΝΑ - ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ - ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΎΡΟΣ ΝΙΆΡΧΟΣ 3 ΗΜΈΡΕΣ
1η ημέρα Θεσ/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο - Αθήνα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί και με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη το απόγευμα και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Στη συνέχεια ελεύθερος
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη
2η ημέρα Αθήνα – Ξενάγηση πόλης - Μουσείο Ακρόπολης
Πρωινό και επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα
σύγχρονο παραλληλεπίπεδο κτίριο που βρίσκεται επί της
οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Βράχο της

Ακρόπολης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης . Μεταξύ άλλων, θα δούμε τη Βουλή
των Ελλήνων με την πλατεία Συντάγματος, την Ομόνοια, το
Ολυμπιακό Στάδιο κ.ά. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας . Το βράδυ προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση στη πόλη
που δεν κοιμάται ποτέ .
3η ημέρα Αθήνα - Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σύγχρονο

Κέντρο Πολιτισμού του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με το
εντυπωσιακό κεκλιμένο πάρκο και τη χαρακτηριστική στέγη.
Πρόκειται για ένα πολιτιστικό συγκρότημα, το οποίο στεγάζει
την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,την Εθνική Λυρική
Σκηνή και το πάρκο, έναν από τους μεγαλύτερους χώρους
πρασίνου της πόλης. Χρόνος για αγορές , γεύμα εξ ιδίων και
άμεση αναχώρηση για το δρόμο της επιστροφής . Άφιξη στη
Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ .

Περιλαμβάνονται:Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Marina
Αναχωρήσεις

24, 26, 29/10.

Hotel Parthenon 4*

Hotel Titania 4*

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Marina Hotel

3*

πρωινό

109 €

129 €

89 €

Parthenon 4*

4*

πρωινό

139 €

159 €

109 €

4*

πρωινό

159 €

179 €

119 €

4*

ημιδιατροφή

199 €

219 €

159 €

Titania 4*

Ενήλικας σε τρίκλινο :

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποοιείται με minimum
συμμετοχή 25 ατόμων .Early booking τιμή
για όσους κάνουν κράτηση έως 14 μέρες
πρίν την αναχώρηση

Φόρος Διανυκτέρευσης :
15

ΑΘΉΝΑ - ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ - ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΎΡΟΣ ΝΙΆΡΧΟΣ 4 ΗΜΈΡΕΣ
1η ημέρα Θεσ/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο - Αθήνα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί και με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη το απόγευμα και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Στη συνέχεια ελεύθερος
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη
2η ημέρα Αθήνα - Μουσείο Ακρόπολης και περιήγηση
πόλης
Πρωινό και επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα
σύγχρονο παραλληλεπίπεδο κτίριο που βρίσκεται επί της
οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Βράχο της
Ακρόπολης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης . Μεταξύ άλλων, θα δούμε τη Βουλή

των Ελλήνων με την πλατεία Συντάγματος, την Ομόνοια, το
Ολυμπιακό Στάδιο κ.ά. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας . Το βράδυ προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση στη πόλη
που δεν κοιμάται ποτέ .
3η ημέρα Αθήνα - Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος - Αθηναϊκή Ριβιέρα
Πρωινό και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σύγχρονο
Κέντρο Πολιτισμού του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με το
εντυπωσιακό κεκλιμένο πάρκο και τη χαρακτηριστική στέγη.
Πρόκειται για ένα πολιτιστικό συγκρότημα, το οποίο στεγάζει
την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
την Εθνική Λυρική Σκηνή και το πάρκο, έναν από τους

μεγαλύτερους χώρους πρασίνου της πόλης. Στη συνέχεια
αναχωρούμε προαιρετικά για να γνωρίσουμε την αθηναϊκή
Ριβιέρα, όπου θα δούμε το Φάληρο, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη,
Βάρκιζα και Σούνιο. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας.
4η ημέρα Αθήνα – Βόλο – Λάρισα – Κατερίνη – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για αγορές ή για οποιαδήποτε
επίσκεψη επιθυμείτε. Στη συνέχεια γεύμα και αμέσως μετά
αναχώρηση για το δρόμο της επιστροφής .. Με ενδιάμεσες
στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ .

Περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στη Αθήνα . Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό
μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος
διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€.Προαιρετική εκδρομή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα . Ενήλικες 10€ . Παιδιά 5€

Hotel Marina
Αναχωρήσεις

25, 29/10

Hotel Parthenon 4*
Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Marina Hotel

3*

πρωινό

149 €

169 €

119 €

Parthenon 4*

4*

πρωινό

209 €

229 €

149 €

4*

πρωινό

245 €

265 €

179 €

4*

ημιδιατροφή

295 €

319 €

225 €

Titania 4*

Ενήλικας σε τρίκλινο :
16

Hotel Titania 4*

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποοιείται με minimum
συμμετοχή 25 ατόμων. Early booking τιμή για
όσους κάνουν κράτηση έως 14 μέρες πρίν την
αναχώρηση

Φόρος Διανυκτέρευσης :

ΚΈΡΚΥΡΑ – ΒΕΝΕΤΣΙΆΝΙΚΟ ΡΟΜΆΝΤΖΟ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Κέρκυρα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την
Κέρκυρα. Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Ηγουμενίτσα,
επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το νησί των Φαιάκων.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για
γραφικό και κοσμοπολίτικο Κανόνι που προσφέρει μια μαγευτική
θέα προς το νησάκι με τη μονή Βλαχερνών του 17ου αιώνα.
Μπορείτε να επισκεφτείτε το Ποντικονήσι και το μοναστήρι
του Παντοκράτορα , τα πλέον ξακουστά από τα αξιοθέατα της
πόλης, κατεβαίνοντας το μονοπάτι που υπάρχει στο Κανόνι .
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στη πλατεία Σπανιάδα για να
απολαύσετε το περίπατο σας στη μοναδικής αρχιτεκτονικής και
ομορφιάς πλατεία . Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό στο
ιστορικό κέντρο .Αμέσως μετά τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
. Το βράδυ βόλτα στα ξακουστά καντούνια με τη συνοδεία του/
της αρχηγού μας. Προαιρετική δείπνο εξ ιδίων και επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας .
2η ημέρα Κέρκυρα –– Αχίλλειο - Ξενάγηση πόλης - Casa
Parlante– Γευσιγνωσία τοπικής κουζίνας
Πρωινό και αναχώρηση για το Αχίλλειο, το μεγαλοπρεπές παλάτι
της θλιμμένης αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ (Σίσσυ),
με τους πλούσιους κήπους, τα εντυπωσιακά εκθέματα και τη
θαυμάσια θέα. Στη συνέχεια μετάβαση στη πόλη για την ξενάγηση
της . Οι επί αιώνες ποικίλες πολιτισμικές επιδράσεις που ξεκινούν
από την πρώτη Ελληνική αποίκηση το 750 π.χ περίπου και την
Αρχαϊκή περίοδο, τη Βυζαντινή εποχή που την ακολούθησε η
περίοδος της Ενετοκρατίας και αργότερα οι Γάλλοι και οι Άγγλοι
έχουν αφήσει στην Κέρκυρα μια ανεπανάληπτη πολιτισμική και
αρχιτεκτονική κληρονομιά με πανέμορφα και ανεπανάληπτα
κτίρια-μνημεία αρχιτεκτονικής που δεν υπάρχουν σε κανένα
άλλο μέρος της Ελλάδας. Θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα

αξιοθέατα της πόλης ξεκινώντας από την εκκλησία του πολιούχου
της πόλης Άγιου Σπυρίδωνα και θα περπατήσουμε προς τη
μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων Σπιανάδα, την πλατεία
Λιστόν και το παλιό Φρούριο, που είναι Βυζαντινής κατασκευής
του 8ου μ.χ αιώνα και περιέκλειε ολόκληρη σχεδόν την τότε
μικρή μεσαιωνική πόλη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας ,
θα μάθουμε πως οι Ενετοί ενίσχυσαν την άμυνα του φρουρίου,
το άνοιγμα της Κόντρα Φόσσα, τα κτίσματα μέσα στο φρούριο
και οι προμαχώνες, η φυλακή των Ενετών που επεκτάθηκε από
τους Εγγλέζους, τι κτίρια υπήρχαν μέσα και σε τι χρησιμοποιείται
σήμερα το Παλαιό φρούριο. Συνεχίζουμε για το Ανάκτορο των
Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου που σήμερα λειτουργεί το ‘’Ασιατικό
Μουσείο’’ της πόλης . Επίσης θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο το
οποίο στέγαζε το ιστορικό θέατρο San Giacomo και το κτίριο
της Ιωνίας Βουλής και Ακαδημίας . Τέλος θα επισκεφτούμε το
ιδιότυπο μουσείο Casa Parlente, ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα
το οποίο ζωντανεύει και διηγείται την ιστορία του. Στο μοναδικό
αρχιτεκτονικό σκηνικό ενός νεοκλασικού κτιρίου στην ιστορική
Παλιά Πόλη της Κέρκυρας αναπαριστάται η καθημερινότητα των
ευγενών του νησιού σε όλες τις εκφάνσεις της. Με κινούμενες
ανθρώπινες φιγούρες ρομποτικής τεχνολογίας, αλλά και με την
πιστή διακόσμηση και επίπλωση, το Casa Parlante υπόσχεται
να σας προσφέρει την πραγματική εικόνα της Κέρκυρας μιας
άλλης εποχής. Οι παραδόσεις του νησιού ξεδιπλώνονται
μπροστά σας ξυπνώντας όλες τις αισθήσεις σας, μέσα από μία
αυθεντική εμπειρία από εικόνες, ήχους και μυρωδιές. Το σπίτι
θα ζωντανέψει μπροστά στα μάτια σας .. Ελεύθερος χρόνος στα
γραφικά σοκάκια της πόλης για να γευτείτε τοπικές λιχουδιές.
Εμείς σας προτείνουμε γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο με
Κερκυραϊκά εδέσματα και σπεσιαλιτέ που θα σας μείνουν
αξέχαστα . Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για
ξεκούραση . Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στη πόλη .

3 ΗΜΈΡΕΣ
3η ημέρα Κέρκυρα - Παλαιοκαστρίτσα – Wine & oil tasting
στο Κτήμα Θεοτόκη - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αμέσως θα αναχωρήσουμε για την περίφημη
Παλαιοκαστρίτσα, την πιο διάσημη ίσως περιοχή του νησιού,
όπου σύμφωνα με κάποιους μελετητές ταυτίζεται με την
ομηρική πόλη των Φαιάκων. Θα επισκεφθούμε το επιβλητικό
μοναστήρι της Θεοτόκου πάνω στην κορυφή του ομώνυμου
λόφου. Μεγάλη εντύπωση θα μας προκαλέσουν οι αγιογραφίες
και οι εικόνες καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας, που
φυλάσσονται στο μοναστήρι . Συνεχίζουμε για το χωριό Κρήνη
για να δούμε το Βυζαντινό Φρούριο Αγγελόκαστρο, κτίσμα του
13ου αιώνα. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Κτήμα Θεοτόκη. Το
Κτήμα Θεοτόκη, εκτάσεως 1200 στρεμμάτων, βρίσκεται στην
πανέμορφη τοποθεσία Λιβάδι του Ρόπα στην Κέρκυρα και ο
αμπελώνας του είναι περιτριγυρισμένος από δάση με πεύκα και
αρχαίους ελαιώνες. Η οικογένεια Θεοτόκη είναι μία από τις πιο
παλιές οικογένειες στην Ελλάδα και το κτήμα Θεοτόκη ανήκει
στην οικογένεια για πολλές γενιές. Ο Ιωάννης Θεοτόκης, πατέρας
του τωρινού ιδιοκτήτη Γεωργίου Θεοτόκη, σπούδασε στο
γνωστό Universität für Bodenkultur στη Βιέννη και είχε δεθεί
πάρα πολύ με τη γη και τις καλλιέργειες. Μετά τον θάνατο του
αδελφού του, ο Ιωάννης αφιέρωσε τη ζωή του στην πολιτική,
εκλέχθηκε και διετέλεσε τρεις φορές υπουργός γεωργίας και
το 1950 έγινε Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Θα περιηγηθούμε
στις εγκαταστάσεις και το κελάρι του οινοποιείου με λεπτομερή
περιγραφή της παραγωγής κρασιού και ελαιολάδου. Η περιοδεία
ολοκληρώνεται με μια γεύση από τα κρασιά και το λάδι της
εταιρείας ( τιμή 5€ / άτομο ). Στη συνέχεια μετάβαση στο λιμάνι
και επιβίβαση για Ηγουμενίτσα . Στάση στα Ιωάννινα για γεύμα
εξ ιδίων σε εστιατόριο με τοπικές γεύσεις ( γαρδούμπα και
διάφορα ψητά ) και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, άφιξη στη
Θεσ/νίκη το βράδυ

Περιλαμβάνονται: Δύο (2)διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Δείπνο καθημερινά εάν κάνετε την επιλογή της ημιδιατροφής.Τη μεταφορά
, εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

24, 26, 30/10

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

La Calma - Γουβιά

2*sup

πρωινό

99 €

119 €

79 €

Govino Bay - Γουβιά

4*

Hellinis - Κανόνι

3*

Royal Grand - Κανόνι
3*
City Marina -κέντρο πόλης
3*
Corfu Palace - κέντρο πόλης
5*
Ενήλικας σε τρίκλινο :

πρωινό
105 €
πρωινό
109 €
ημιδιατροφή
119 €
πρωινό
119 €
πρωινό
129 €
πρωινό
155 €
Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Παρατηρήσεις

Η εκδρομή πραγματοποοιείται με
125 €
89 €
minimum συμμετοχή 25 ατόμων
119 €
89 €
Early booking τιμή για όσους
139 €
99 €
κάνουν κράτηση έως 14 μέρες πρίν
139 €
109 €
την αναχώρηση
149 €
109 €
175 €
135 €
Φόρος Διανυκτέρευσης :
17

ΚΈΡΚΥΡΑ – ΒΕΝΕΤΣΙΆΝΙΚΟ ΡΟΜΆΝΤΖΟ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Κέρκυρα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την
Κέρκυρα. Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Ηγουμενίτσα,
επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το νησί των Φαιάκων.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για
γραφικό και κοσμοπολίτικο Κανόνι που προσφέρει μια μαγευτική
θέα προς το νησάκι με τη μονή Βλαχερνών του 17ου αιώνα.
Μπορείτε να επισκεφτείτε το Ποντικονήσι και το μοναστήρι
του Παντοκράτορα , τα πλέον ξακουστά από τα αξιοθέατα της
πόλης, κατεβαίνοντας το μονοπάτι που υπάρχει στο Κανόνι .
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στη πλατεία Σπανιάδα για να
απολαύσετε το περίπατο σας στη μοναδικής αρχιτεκτονικής και
ομορφιάς πλατεία . Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό στο
ιστορικό κέντρο .Αμέσως μετά τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
. Το βράδυ βόλτα στα ξακουστά καντούνια με τη συνοδεία του/
της αρχηγού μας. Προαιρετική δείπνο εξ ιδίων και επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας .
2η ημέρα Κέρκυρα –– Αχίλλειο - Ξενάγηση πόλης - Casa
Parlante – Γευσιγνωσία τοπικής κουζίνας
Πρωινό και αναχώρηση για το Αχίλλειο, το μεγαλοπρεπές παλάτι
της θλιμμένης αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ (Σίσσυ),
με τους πλούσιους κήπους, τα εντυπωσιακά εκθέματα και τη
θαυμάσια θέα. Στη συνέχεια μετάβαση στη πόλη για την ξενάγηση
της . Οι επί αιώνες ποικίλες πολιτισμικές επιδράσεις που ξεκινούν
από την πρώτη Ελληνική αποίκηση το 750 π.χ περίπου και την
Αρχαϊκή περίοδο, τη Βυζαντινή εποχή που την ακολούθησε η
περίοδος της Ενετοκρατίας και αργότερα οι Γάλλοι και οι Άγγλοι
έχουν αφήσει στην Κέρκυρα μια ανεπανάληπτη πολιτισμική και
αρχιτεκτονική κληρονομιά με πανέμορφα και ανεπανάληπτα
κτίρια-μνημεία αρχιτεκτονικής που δεν υπάρχουν σε κανένα
άλλο μέρος της Ελλάδας. Θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης ξεκινώντας από την εκκλησία του πολιούχου
της πόλης Άγιου Σπυρίδωνα και θα περπατήσουμε προς τη
μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων Σπιανάδα, την πλατεία
Λιστόν και το παλιό Φρούριο, που είναι Βυζαντινής κατασκευής

του 8ου μ.χ αιώνα και περιέκλειε ολόκληρη σχεδόν την τότε
μικρή μεσαιωνική πόλη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας ,
θα μάθουμε πως οι Ενετοί ενίσχυσαν την άμυνα του φρουρίου,
το άνοιγμα της Κόντρα Φόσσα, τα κτίσματα μέσα στο φρούριο
και οι προμαχώνες, η φυλακή των Ενετών που επεκτάθηκε από
τους Εγγλέζους, τι κτίρια υπήρχαν μέσα και σε τι χρησιμοποιείται
σήμερα το Παλαιό φρούριο. Συνεχίζουμε για το Ανάκτορο των
Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου που σήμερα λειτουργεί το ‘’Ασιατικό
Μουσείο’’ της πόλης . Επίσης θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο το
οποίο στέγαζε το ιστορικό θέατρο San Giacomo και το κτίριο
της Ιωνίας Βουλής και Ακαδημίας . Τέλος θα επισκεφτούμε το
ιδιότυπο μουσείο Casa Parlente, ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα
το οποίο ζωντανεύει και διηγείται την ιστορία του. Στο μοναδικό
αρχιτεκτονικό σκηνικό ενός νεοκλασικού κτιρίου στην ιστορική
Παλιά Πόλη της Κέρκυρας αναπαριστάται η καθημερινότητα των
ευγενών του νησιού σε όλες τις εκφάνσεις της. Με κινούμενες
ανθρώπινες φιγούρες ρομποτικής τεχνολογίας, αλλά και με την
πιστή διακόσμηση και επίπλωση, το Casa Parlante υπόσχεται
να σας προσφέρει την πραγματική εικόνα της Κέρκυρας μιας
άλλης εποχής. Οι παραδόσεις του νησιού ξεδιπλώνονται
μπροστά σας ξυπνώντας όλες τις αισθήσεις σας, μέσα από μία
αυθεντική εμπειρία από εικόνες, ήχους και μυρωδιές. Το σπίτι
θα ζωντανέψει μπροστά στα μάτια σας .. Ελεύθερος χρόνος στα
γραφικά σοκάκια της πόλης για να γευτείτε τοπικές λιχουδιές.
Εμείς σας προτείνουμε γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο με
Κερκυραϊκά εδέσματα και σπεσιαλιτέ που θα σας μείνουν
αξέχαστα . Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για
ξεκούραση . Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στη πόλη .
3η ημέρα Κέρκυρα - Παλαιοκαστρίτσα – Wine & oil tasting
στο Κτήμα Θεοτόκη
Πρωινό και αμέσως θα αναχωρήσουμε για την περίφημη
Παλαιοκαστρίτσα, την πιο διάσημη ίσως περιοχή του νησιού,
όπου σύμφωνα με κάποιους μελετητές ταυτίζεται με την
ομηρική πόλη των Φαιάκων. Θα επισκεφθούμε το επιβλητικό
μοναστήρι της Θεοτόκου πάνω στην κορυφή του ομώνυμου

4 ΗΜΈΡΕΣ
λόφου. Μεγάλη εντύπωση θα μας προκαλέσουν οι αγιογραφίες
και οι εικόνες καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας, που
φυλάσσονται στο μοναστήρι . Συνεχίζουμε για το χωριό Κρήνη
για να δούμε το Βυζαντινό Φρούριο Αγγελόκαστρο, κτίσμα
του 13ου αιώνα. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Κτήμα Θεοτόκη.
Το Κτήμα Θεοτόκη, εκτάσεως 1200 στρεμμάτων, βρίσκεται
στην πανέμορφη τοποθεσία Λιβάδι του Ρόπα στην Κέρκυρα και
ο αμπελώνας του είναι περιτριγυρισμένος από δάση με πεύκα
και αρχαίους ελαιώνες. Η οικογένεια Θεοτόκη είναι μία από τις
πιο παλιές οικογένειες στην Ελλάδα και το κτήμα Θεοτόκη ανήκει
στην οικογένεια για πολλές γενιές. Ο Ιωάννης Θεοτόκης, πατέρας
του τωρινού ιδιοκτήτη Γεωργίου Θεοτόκη, σπούδασε στο
γνωστό Universität für Bodenkultur στη Βιέννη και είχε δεθεί
πάρα πολύ με τη γη και τις καλλιέργειες. Μετά τον θάνατο του
αδελφού του, ο Ιωάννης αφιέρωσε τη ζωή του στην πολιτική,
εκλέχθηκε και διετέλεσε τρεις φορές υπουργός γεωργίας και
το 1950 έγινε Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Θα περιηγηθούμε
στις εγκαταστάσεις και το κελάρι του οινοποιείου με λεπτομερή
περιγραφή της παραγωγής κρασιού και ελαιολάδου. Η περιοδεία
ολοκληρώνεται με μια γεύση από τα κρασιά και το λάδι της
εταιρείας ( τιμή 5€ / άτομο ). Στη συνέχεια επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας . Όσοι επιθυμούν βραδινή βόλτα στη πόλη με
τη συνοδεία του αρχηγού μας για να γνωρίσουν τις κρυφές
ομορφιές της πόλης θα αναχωρήσουν το απόγευμα με το
λεωφορείο μας .
4η μέρα : Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα - Μέτσοβο Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για αγορά αναμνηστικών στη
πόλη. Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για το λιμάνι και την
Ηγουμενίτσα. Πρώτη μας στάση τα Ιωάννινα. Θα επισκεφτούμε
το κάστρο και τη παλιά πόλη και θα καταλήξουμε στη λίμνη
Παμβώτιδα για καφέ και γεύμα ( εξ ιδίων ). Στην συνέχεια θα
περάσουμε από το γραφικό Μέτσοβο, όπου θα έχουμε ευκαιρία
να γευματίσουμε εξ ιδίων και θα συνεχίσουμε με ενδιάμεσες
στάσεις για ξεκούραση και καφέ για τη Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Δείπνο καθημερινά εάν κάνετε την επιλογή της ημιδιατροφής. Τη
μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. . Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Govino Bay - Γουβιά

4*

πρωινό

129 €

149 €

99 €

πρωινό

135 €

155 €

105 €

Hellinis - Κανόνι
25/10.
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3*

Royal Grand - Κανόνι
3*
City Marina -κέντρο πόλης
3*
Corfu Palace - κέντρο πόλης
5*
Ενήλικας σε τρίκλινο :

ημιδιατροφή
155 €
πρωινό
149 €
πρωινό
169 €
πρωινό
219 €
Επιβάρυνση Μονόκλινου :

175 €
169 €
189 €
239 €

1ο παιδί 2-12

125 €
119 €
139 €
179 €
Φόρος Διανυκτέρευσης :

Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων.
Early booking τιμή για όσους
κάνουν κράτηση έως 28 μέρες πρίν
την αναχώρηση

ΚΈΡΚΥΡΑ – ΒΕΝΕΤΣΙΆΝΙΚΟ ΡΟΜΆΝΤΖΟ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Κέρκυρα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Κέρκυρα.
Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Ηγουμενίτσα, επιβίβαση
στο πλοίο και αναχώρηση για το νησί των Φαιάκων. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για γραφικό και
κοσμοπολίτικο Κανόνι που προσφέρει μια μαγευτική θέα προς
το νησάκι με τη μονή Βλαχερνών του 17ου αιώνα. Μπορείτε να
επισκεφτείτε το Ποντικονήσι και το μοναστήρι του Παντοκράτορα
, τα πλέον ξακουστά από τα αξιοθέατα της πόλης, κατεβαίνοντας το
μονοπάτι που υπάρχει στο Κανόνι . Στη συνέχεια θα καταλήξουμε
στη πλατεία Σπανιάδα για να απολαύσετε το περίπατο σας στη
μοναδικής αρχιτεκτονικής και ομορφιάς πλατεία . Ελεύθερος χρόνος
για καφέ και φαγητό στο ιστορικό κέντρο .Αμέσως μετά τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ βόλτα στα ξακουστά καντούνια με
τη συνοδεία του/της αρχηγού μας. Προαιρετική δείπνο εξ ιδίων και
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .
2η ημέρα Κέρκυρα - Αχίλλειο - Ξενάγηση πόλης - Casa
Parlante– Γευσιγνωσία τοπικής κουζίνας
Πρωινό και αναχώρηση για το Αχίλλειο, το μεγαλοπρεπές παλάτι
της θλιμμένης αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ (Σίσσυ), με
τους πλούσιους κήπους, τα εντυπωσιακά εκθέματα και τη θαυμάσια
θέα. Στη συνέχεια μετάβαση στη πόλη για την ξενάγηση της . Οι επί
αιώνες ποικίλες πολιτισμικές επιδράσεις που ξεκινούν από την πρώτη
Ελληνική αποίκηση το 750 π.χ περίπου και την Αρχαϊκή περίοδο, τη
Βυζαντινή εποχή που την ακολούθησε η περίοδος της Ενετοκρατίας
και αργότερα οι Γάλλοι και οι Άγγλοι έχουν αφήσει στην Κέρκυρα
μια ανεπανάληπτη πολιτισμική και αρχιτεκτονική κληρονομιά με
πανέμορφα και ανεπανάληπτα κτίρια-μνημεία αρχιτεκτονικής που
δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Θα επισκεφτούμε
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης ξεκινώντας από την εκκλησία
του πολιούχου της πόλης Άγιου Σπυρίδωνα και θα περπατήσουμε
προς τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων Σπιανάδα, την πλατεία
Λιστόν και το παλιό Φρούριο, που είναι Βυζαντινής κατασκευής
του 8ου μ.χ αιώνα και περιέκλειε ολόκληρη σχεδόν την τότε μικρή
μεσαιωνική πόλη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας , θα μάθουμε
πως οι Ενετοί ενίσχυσαν την άμυνα του φρουρίου, το άνοιγμα της
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Κόντρα Φόσσα, τα κτίσματα μέσα στο φρούριο και οι προμαχώνες,
η φυλακή των Ενετών που επεκτάθηκε από τους Εγγλέζους, τι κτίρια
υπήρχαν μέσα και σε τι χρησιμοποιείται σήμερα το Παλαιό φρούριο.
Συνεχίζουμε για το Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου που
σήμερα λειτουργεί το ‘’Ασιατικό Μουσείο’’ της πόλης . Επίσης θα
θαυμάσουμε το Δημαρχείο το οποίο στέγαζε το ιστορικό θέατρο
San Giacomo και το κτίριο της Ιωνίας Βουλής και Ακαδημίας . Τέλος
θα επισκεφτούμε το ιδιότυπο μουσείο Casa Parlente, ένα αρχοντικό
του 19ου αιώνα το οποίο ζωντανεύει και διηγείται την ιστορία του.
Στο μοναδικό αρχιτεκτονικό σκηνικό ενός νεοκλασικού κτιρίου στην
ιστορική Παλιά Πόλη της Κέρκυρας αναπαριστάται η καθημερινότητα
των ευγενών του νησιού σε όλες τις εκφάνσεις της. Με κινούμενες
ανθρώπινες φιγούρες ρομποτικής τεχνολογίας, αλλά και με την
πιστή διακόσμηση και επίπλωση, το Casa Parlante υπόσχεται να σας
προσφέρει την πραγματική εικόνα της Κέρκυρας μιας άλλης εποχής.
Οι παραδόσεις του νησιού ξεδιπλώνονται μπροστά σας ξυπνώντας
όλες τις αισθήσεις σας, μέσα από μία αυθεντική εμπειρία από εικόνες,
ήχους και μυρωδιές. Το σπίτι θα ζωντανέψει μπροστά στα μάτια σας
.. Ελεύθερος χρόνος στα γραφικά σοκάκια της πόλης για να γευτείτε
τοπικές λιχουδιές. Εμείς σας προτείνουμε γεύμα σε επιλεγμένο
εστιατόριο με Κερκυραϊκά εδέσματα και σπεσιαλιτέ που θα σας
μείνουν αξέχαστα . Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για
ξεκούραση . Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στη πόλη .
3η ημέρα Κέρκυρα - Παλαιοκαστρίτσα – Wine & oil tasting στο
Κτήμα Θεοτόκη
Πρωινό και αμέσως θα αναχωρήσουμε για την περίφημη
Παλαιοκαστρίτσα, την πιο διάσημη ίσως περιοχή του νησιού, όπου
σύμφωνα με κάποιους μελετητές ταυτίζεται με την ομηρική πόλη των
Φαιάκων. Θα επισκεφθούμε το επιβλητικό μοναστήρι της Θεοτόκου
πάνω στην κορυφή του ομώνυμου λόφου. Μεγάλη εντύπωση
θα μας προκαλέσουν οι αγιογραφίες και οι εικόνες καθώς και τα
οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας, που φυλάσσονται στο μοναστήρι
. Συνεχίζουμε για το χωριό Κρήνη για να δούμε το Βυζαντινό
Φρούριο Αγγελόκαστρο, κτίσμα του 13ου αιώνα. Στη συνέχεια
επίσκεψη στο Κτήμα Θεοτόκη. Το Κτήμα Θεοτόκη, εκτάσεως 1200
στρεμμάτων, βρίσκεται στην πανέμορφη τοποθεσία Λιβάδι του Ρόπα

στην Κέρκυρα και ο αμπελώνας του είναι περιτριγυρισμένος από δάση
με πεύκα και αρχαίους ελαιώνες. Η οικογένεια Θεοτόκη είναι μία από
τις πιο παλιές οικογένειες στην Ελλάδα και το κτήμα Θεοτόκη ανήκει
στην οικογένεια για πολλές γενιές. Ο Ιωάννης Θεοτόκης, πατέρας
του τωρινού ιδιοκτήτη Γεωργίου Θεοτόκη, σπούδασε στο γνωστό
Universität für Bodenkultur στη Βιέννη και είχε δεθεί πάρα πολύ με τη
γη και τις καλλιέργειες. Μετά τον θάνατο του αδελφού του, ο Ιωάννης
αφιέρωσε τη ζωή του στην πολιτική, εκλέχθηκε και διετέλεσε τρεις
φορές υπουργός γεωργίας και το 1950 έγινε Πρωθυπουργός της
Ελλάδος. Θα περιηγηθούμε στις εγκαταστάσεις και το κελάρι του
οινοποιείου με λεπτομερή περιγραφή της παραγωγής κρασιού και
ελαιολάδου. Η περιοδεία ολοκληρώνεται με μια γεύση από τα κρασιά
και το λάδι της εταιρείας ( τιμή 5€ / άτομο ). Στη συνέχεια επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας . Όσοι επιθυμούν βραδινή βόλτα στη πόλη με τη
συνοδεία του αρχηγού μας για να γνωρίσουν τις κρυφές ομορφιές
της πόλης θα αναχωρήσουν το απόγευμα με το λεωφορείο μας .
4η ημέρα Κέρκυρα – Προαιρετική κρουαζιέρα Πάξοι –Αντίπαξοι
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση (αν το επιτρέπει ο καιρός) για
τη θαλάσσια εκδρομή-κρουαζιέρα στη μαγευτική Πάργα και τους
γραφικούς Παξούς . Σε περίπτωση κακοκαιρίας θα ακολουθήσουμε
εκδρομή στο βόρειο τμήμα του νησιού . Σε αυτή την εκδρομή θα
επισκεφτούμε τα ομορφότερα τουριστικά θέρετρα Δασιά , Ύψος,
Καλάμι , Κουλούρα και Κασσιόπη . Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το
μεσημέρι
5η μέρα : Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα - Μέτσοβο Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για αγορά αναμνηστικών στη πόλη.
Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για το λιμάνι και την Ηγουμενίτσα.
Πρώτη μας στάση τα Ιωάννινα. Θα επισκεφτούμε το κάστρο και τη
παλιά πόλη και θα καταλήξουμε στη λίμνη Παμβώτιδα για καφέ και
γεύμα ( εξ ιδίων ). Στην συνέχεια θα περάσουμε από το γραφικό
Μέτσοβο, όπου θα έχουμε ευκαιρία να γευματίσουμε εξ ιδίων και θα
συνεχίσουμε με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και καφέ για τη
Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Δείπνο καθημερινά εάν κάνετε την επιλογή της ημιδιατροφής.Τη
μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Αναχωρήσεις

24/10.

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

Govino Bay - Γουβιά

4*

πρωινό

129 €

149 €

πρωινό
135 €
155 €
Hellinis - Κανόνι
3*
ημιδιατροφή
155 €
175 €
Royal Grand - Κανόνι
3*
πρωινό
195 €
215 €
City Marina -κέντρο πόλης
3*
πρωινό
219 €
239 €
Corfu Palace - κέντρο πόλης
5*
πρωινό
275 €
295 €
Ενήλικας σε τρίκλινο :
Επιβάρυνση Μονόκλινου :

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

99 €
105 €
Η εκδρομή πραγματοποοιείται με minimum
συμμετοχή 25 ατόμων . Early booking τιμή
125 €
για όσους κάνουν κράτηση έως 28 μέρες
155 €
πρίν την αναχώρηση
159 €
195 €
Φόρος Διανυκτέρευσης :
19

ΛΕΥΚΆΔΑ – ΦΙΣΚΆΡΔΟ – ΙΘΆΚΗ – ΣΚΟΡΠΙΌΣ
1η ημέρα Αναχώρηση - Πάργα - Λευκάδα
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί
για τη βορειοδυτική ακτή της Ηπείρου. Θα επισκεφθούμε
την κουκλίστικη Πάργα για να απολαύσουμε το καφέ μας στο
περίφημο λιμανάκι της γοητευτικής πόλης . Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε στη Λευκάδα με τους γραφικούς οικισμούς, την
πυκνή βλάστηση και τους εντυπωσιακούς όρμους με τα διάφανα
γαλαζοπράσινα νερά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και
πρώτη γνωριμία με την όμορφη πόλη.
2η ημέρα Λευκάδα (περιήγηση πόλης) - Κρουαζιέρα
Φισκάρδο - Ιθάκη - Σκορπιός
Πρωινό και σύντομη περιήγηση στο νησί. Θα αρχίσουμε με

περίπατο στην πόλη της Λευκάδας. Όμορφα σοκάκια, μικρές
πλατείες, παραδοσιακά σπίτια, περίτεχνα καμπαναριά και
πλακόστρωτοι πεζοδρόμοι συνθέτουν τον χαρακτήρα της πόλης.
Επίσης θα δούμε το Ενετικό κάστρο και θα θαυμάσουμε τη θέα
από το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης, Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Νυδρί, το πιο τουριστικό μέρος του νησιού και
γνωστό γιατί βρίσκεται απέναντι από τον Σκορπιό. Δυνατότητα
για μια προαιρετική θαλάσσια εκδρομή στο Φισκάρδο της
Κεφαλονιάς (εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες), στη
μυθική Ιθάκη (πατρίδα του Οδυσσέα) και στα Πριγκιπόννησα, το
Μεγανήσι όπου βρίσκεται και η σπηλιά του θρυλικού υποβρυχίου
«Παπανικολής» και τον Σκορπιό του Ωνάση που πλέον έχει
αλλάξει ιδιοκτησία. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας
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. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στη μαρίνα της πόλης
με τα εκατοντάδες ιστιοπλοϊκά και να δειπνήσετε με τοπικές
θαλασσινές γεύσεις .
3η ημέρα Λευκάδα - Πρέβεζα - Άρτα – Επιστροφή
Πρωινό και αναχωρούμε για την Πρέβεζα, όπου θα έχουμε χρόνο
για περίπατο στην όμορφη πόλη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε
προς την Άρτα με το ομώνυμο γεφύρι διάσημο για τη μοναδική
αρχιτεκτονική του, που ενώνει τις όχθες του Άραχθου.
Συνεχίζουμε για Γιάννενα. Γεύμα εξ ιδίων σε εστιατόριο με
τοπικές σπεσιαλιτέ και στη συνέχεια αναχώρηση με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ για την Θεσσαλονίκη . Άφιξη αργά το απόγευμα

Περιλαμβάνονται: Δύο (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Δείπνο καθημερινά εάν κάνετε την επιλογή της ημιδιατροφής. Τη
μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Nirikos

Αναχωρήσεις

24, 30/10

Hotel Lefkas

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

Hotel Nirikos - πόλη

3*

πρωινό

89 €

109 €

75 €

Hotel Lefkas - πόλη

3*

πρωινό

99 €

119 €

85 €

4*

πρωινό

105 €

125 €

89 €

4*

ημιδιατροφή

135 €

155 €

99 €

Η εκδρομή πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων.
Early booking τιμή για όσους κάνουν
κράτηση έως 14 μέρες πρίν την
αναχώρηση

Ionion Star - πόλη

Ενήλικας σε τρίκλινο :

20

Hotel Tesoro

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Φόρος Διανυκτέρευσης :

ΠΆΡΓΑ – ΠΡΈΒΕΖΑ – ΑΡΧΑΊΑ ΝΙΚΌΠΟΛΗ
1η ημέρα : Θεσσαλονίκη – Βέροια – Κοζάνη - Μέτσοβο –
Πρέβεζα
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για τη
Πρέβεζα . Στάση για καφέ στο παραδοσιακό Μέτσοβο και θα
συνεχίσουμε μέσω Ιωαννίνων για το ξενοδοχείο μας . Άφιξη
αργά το μεσημέρι και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας .Το βράδυ
ελεύθεροι στην πόλη για μια πρώτη γνωριμία

μοναδικά ψηφιδωτά και τα τείχη της πόλης . όσοι επιθυμούν
μπορούν να επισκεφτούν και το ομώνυμο μουσείο . Στη
συνέχεια θα επισκεφτούμε το Νεκρομαντείο του Αχέροντα που
ανακαλύφθηκε το 1950 και θεωρείται η Πύλη των νεκρών προς
τον Άδη. Η συνέχεια θα μας βρει στη Πάργα για να περπατήσουμε
στην μοναδικής ομορφιάς παραλιακό πεζόδρομο , να απολαύσετε
τον καφέ και το γεύμα σας μέχρι την ώρα επιστροφής στο
ξενοδοχείο μας .

2η ημέρα : Πρέβεζα– Αρχαία Νικόπολη – Νεκρομαντείο
Αχέροντα – Πάργα
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη που έχτισε ο Οκταβιανός
το 31π.χ. τη Νικόπολη . Θα θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο, τα

3η ημέρα Πρέβεζα - Άρτα – Τζουμέρκα – Ιωάννινα –
Θεσσαλονίκη
Πρωινό και επιβίβαση στο λεωφορείο μας για να επισκεφτούμε

3 ΗΜΈΡΕΣ
τη Πρέβεζα . Θα επισκεφτούμε τον ενετικό πύργος του ρολογιού
της Πρέβεζας , το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και τα υπόιπα
αξιοθέατα της πόλης . Στη συνέχεια θα περάσουμε από το ιστορικό
γιοφύρι της Άρτας και θα καταλήξουμε στη γραφική Τζουμέρκα.
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ και θα συνεχίσουμε για
τα Ιωάννινα . Σύντομη περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα
της πόλης και θα καταλήξουμε στη περίφημη λίμνη της πόλης.
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και γεύμα. Όσοι επιθυμούν μπορούν
να κάνουν κρουαζιέρα στη λίμνη κι να επισκεφτούν το νησάκι
της Κυράς Φροσύνης . Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για τη
Θεσσαλονίκη και άφιξη το βράδυ στη πόλη μας

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας . Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης .ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Maria Resort

Preveza City 3*

Dioni Boutique
Αναχωρήσεις

24, 30/10

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

Maria Resort - Πάργα

3*

πρωινό

89 €

109 €

79 €

Preveza City 3* - Πρέβεζα

3*

πρωινό

105 €

125 €

89 €

Dioni Boutique - Πρέβαζα

4*

πρωινό

129 €

149 €

109 €

Η εκδρομή πραγματοποιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων.
Early booking τιμή για όσους κάνουν
κράτηση έως 14 μέρες πρίν την
αναχώρηση

Ενήλικας σε τρίκλινο :

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Φόρος Διανυκτέρευσης :
21

ΔΕΛΦΟΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΑΡΑΧΟΒΑ 3 ΗΜΈΡΕΣ
1η ημέρα: Θεσ/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο – Μετ.
Πάρκο - Δελφοί
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο,
Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για το μεταλλευτικό πάρκο
Φωκίδας. Στο Μεταλευτικό Πάρκο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά
Θεματικά Πάρκα της Ευρώπης, θα ακολουθήσουμε τα χνάρια των
μεταλλωρύχων μέσα στις υπόγειες στοές με τα κοιτάσματα του
βωξίτη. Με οπτικοακουστικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας,
θα γνωρίσουμε την ιστορία των μεταλλωρύχων και τις μεθόδους
εξόρυξης μέσα σε ένα παλιό μεταλλείο στην καρδιά της Γκιώνας.
Ξεκινάμε για Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Δελφοί – Αρχαιολογικός χώρος & Μουσείο - Ιτέα
- Γαλαξίδι - Ναύπακτος
Πρωινό και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και του
σημαντικού μουσείου των Δελφών. Αναχώρηση για Ιτέα
συνεχίζουμε για Ναύπακτο, θα δούμε το καλοδιατηρημένο
βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη το κυκλικό λιμανάκι
τον ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη και κάτω από τον
πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι μας. Στη συνέχεια επιστρέφουμε
στο ιστορικό Γαλαξίδι, θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε
στο γραφικό χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, θαυμάσιες
εκκλησίες, “ιστορικές γωνιές”. Επιστροφή στους Δελφούς

3η ημέρα Δελφοί - Αράχοβα - Βόλο – Λάρισα – Κατερίνη
– Θεσ/νίκη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δημοφιλή Αράχοβα.
Περπατώντας στα σοκάκια της υπέροχα στολισμένης κωμόπολης,
κτισμένη στις νότιες πλαγιές του όρους Παρνασσού, μπορείτε να
επισκεφθείτε τα όμορφα μικρά καταστήματα και να δοκιμάσετε
τοπικά προϊόντα. Το μεσημέρι γεύμα εξ ιδίων και στη συνέχεια
αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσους σταθμούς για
καφέ και ξεκούραση . Άφιξη αργά το απόγευμα στη πόλη μας

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας Τη
μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Varonos 3*
Αναχωρήσεις

24, 30/10

Hotel Kastri 3*
Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Hotel Varonos 3*-Δελφοί

3*

πρωινό

99 €

119 €

79 €

Hotel Kastri 3* - Δελφοί

3*

πρωινό

105 €

125 €

85 €

Hotel Arion 3* - Δελφοί

3*

πρωινό

109 €

129 €

89 €

Hotel Arion 3* - Δελφοί

3*

ημιδιατροφή

139 €

159 €

119 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :
22

Hotel Arion 3*

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων. Early
booking τιμή για όσους κάνουν κράτηση
έως 14 μέρες πριν την αναχώρηση

Φόρος Διανυκτέρευσης :

ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΟΒΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ & ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
1η ημέρα: Θεσ/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο – Μετ.
Πάρκο - Δελφοί
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο,
Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για το μεταλλευτικό πάρκο
Φωκίδας. Στο Μεταλευτικό Πάρκο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά
Θεματικά Πάρκα της Ευρώπης, θα ακολουθήσουμε τα χνάρια των
μεταλλωρύχων μέσα στις υπόγειες στοές με τα κοιτάσματα του
βωξίτη. Με οπτικοακουστικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας,
θα γνωρίσουμε την ιστορία των μεταλλωρύχων και τις μεθόδους
εξόρυξης μέσα σε ένα παλιό μεταλλείο στην καρδιά της Γκιώνας.
Ξεκινάμε για Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Δελφοί – Αρχαιολογικός χώρος – Μουσείο - Αράχοβα
Πρωινό και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και του
σημαντικού μουσείου των Δελφών. Συνεχίζουμε με προορισμό

4 ΗΜΈΡΕΣ

τη δημοφιλή Αράχοβα. Περπατώντας στα σοκάκια της υπέροχα
στολισμένης κωμόπολης, κτισμένη στις νότιες πλαγιές του
όρους Παρνασσού, μπορείτε να επισκεφθείτε τα όμορφα μικρά
καταστήματα και να δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα. Επιστροφή
στους Δελφούς, διανυκτέρευση.

Αιτωλίας. Έπειτα συναντάμε την Άνω Χώρα, η οποία είναι το
σημείο αναφοράς της ορεινής Ναυπακτίας. Χρόνος ελεύθερος
για περίπατο και φαγητό σε κάποια από τις παραδοσιακές
ταβέρνες της περιοχής και αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση .

3η ημέρα : Δελφοί - Ναύπακτος & Ορεινή Ναυπακτία
Πρωινό και αναχώρηση Συνεχίζουμε για Ναύπακτο, θα δούμε το
καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη το
κυκλικό λιμανάκι τον ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη και
κάτω από τον πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι μας. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την ορεινή Ναυπακτία διασχίζοντας γραφικά
χωριά εκπληκτικής ομορφιάς. Περνώντας την Τερψιθέα, ορεινό
χωριό σε υψόμετρο 750 μέτρων, θα φθάσουμε στην Ελατού η
οποία είναι ακόμα ένα ορεινό Ρουμελιώτικο χωριό της ορεινής

4η ημέρα: Δελφοί – Ιτέα – Γαλαξίδι - Βόλο – Θες/νίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Γαλαξίδι. Στην διαδρομή
μας θα συναντήσουμε την Ιτέα μια όμορφη παραλιακή πόλη με
μεγάλη ‘’μαρίνα’’ σκαφών στο λιμάνι της . Στη συνέχεια άφιξη
στο Γαλαξίδι . Θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο
γραφικό χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, θαυμάσιες
εκκλησίες και “ιστορικές γωνιές”. και χρόνος ελεύθερος για
αγορά αναμνηστικών . Στη συνέχεια αναχώρηση για Βόλο,
Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Varonos 3*

Αναχωρήσεις

25/10.

Hotel Kastri 3*

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Hotel Arion 3*

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων
Early booking τιμή για όσους κάνουν
κράτηση έως 14 μέρες πριν την
αναχώρηση

Hotel Varonos 3*-Δελφοί

3*

πρωινό

135 €

155 €

109 €

Hotel Kastri 3* - Δελφοί

3*

πρωινό

139 €

159 €

115 €

Hotel Arion 3* - Δελφοί

3*

πρωινό

139 €

159 €

115 €

Hotel Arion 3* - Δελφοί

3*

πρωινό

179 €

199 €

155 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Φόρος Διανυκτέρευσης :
23

ΓΙΆΝΝΕΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μονή Μολυβδοσκέπαστης Κόνιτσα - Πάπιγκο
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για τα Γιάννενα.
Πρώτη μας στάση θα είναι στη Μονή Μολυβδοσκέπαστης. Εκεί
που οι πρόποδες του όρους Νεμέρτσικα συναντούν τον Αώο
ποταμό, κοντά στη συμβολή του με το Σαραντάπορο, βρίσκεται
η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μολυβδοσκέπαστης. Το
όνομα της Μονής προέρχεται από τις μολύβδινες πλάκες που
αντί για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες, σκέπαζαν το καθολικό της
παλιότερα. Στη συνέχεια επίσκεψη στη Κόνιτσα με τα λιθόκτιστα
σοκάκια που καταλήγουν σε εντυπωσιακά αρχοντικά. Τοξωτά
γεφύρια που ξεφυτρώνουν μέσα σε καταπράσινα φαράγγια.
Γαλανά ποτάμια που συναντιούνται στα πόδια της. Συνεχίζουμε
για το Πάπιγκο. Σπίτια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από άσπρη

2 ΗΜΈΡΕΣ

πελεκητή πέτρα, όμορφες πέτρινες κρήνες, επιβλητικές πόρτες
και καλοδιατηρημένα καλντερίμια, που οδηγούν σε ξωκλήσια,
μονοπάτια και όμορφα μαγαζάκια χαρακτηρίζουν τη γραφικό
αυτό χωριό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος
χρόνος στο γραφικό χωριό
2η ημέρα: Πάπιγκο - Γιάννενα - Ιωάννινα - Μουσείο Βρέλη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το κάστρο της πόλης με τα
τζαμιά, το παλάτι του Αλή Πασά και τη παλιά πόλη με την εβραϊκή
συνοικία . Θα καταλήξουμε στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας
και τη πλατεία Μαβίλη με τα καλόγουστα καφέ και εστιατόρια .
Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος να περιηγηθείτε στα σοκάκια
της παλιάς πόλης που αναδεικνύει τη ζωή άλλων εποχών ή στις
όχθες της λίμνης με τα πελώρια πλατάνια να σας αγκαλιάζουν .

Όσοι επιθυμούν να επισκεφτούν το νησάκι της ‘’κυρά Φροσύνης
‘’ μπορούν να διαλέξουν ένα από τα πολλά καραβάκια που το
επισκέπτονται . Οι υπόλοιποι μπορείτε μα κάνετε βόλτα με τα
γραφικά παιτόνια που σας περιμένουν στις όχθες της λίμνης. Στη
συνέχεια επίσκεψη στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλη
που θα σας καταπλήξει με την πιστή αναπαράσταση των ηρώων
που φιλοξενεί . Στη συνέχεια σας προτείνουμε γευσιγνωσία
εξ ιδίων, σε παραδοσιακή ταβέρνα με σπεσιαλιτέ της περιοχής
Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε για τη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το βράδυ
Σημείωση : Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με διαμονή
στα Ιωάννινα χωρίς να παραλειφθεί κανένα επισκέψιμο
σημείο .

Περιλαμβάνονται: Μία (1) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή
σας. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Dioni
Αναχωρήσεις

24, 25, 31/10.

Hotel Palladion
Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Dioni

2*

πρωινό

65 €

85 €

55 €

Palladion

3*

πρωινό

79 €

99 €

65 €

Du Lac

5*

πρωινό

99 €

119 €

75 €

Ξενώνας στο Πάπιγκο

3*

πρωινό

65 €

85 €

55 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :
24

Hotel Du Lac

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποιείται με minimum
συμμετοχή 25 ατόμων. Early booking τιμή
για όσους κάνουν κράτηση έως 14 μέρες
πριν την αναχώρηση

Φόρος Διανυκτέρευσης :

ΓΙΆΝΝΕΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ

3 ΗΜΈΡΕΣ

1η ημέρα: Θεσ/νίκη – Βέροια – Κοζάνη – Δωδώνη - Γιάννενα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Στάση για καφέ
και συνεχίζουμε για Δωδώνη όπου θα επισκεφτούμε τον
Αρχαιολογικό χώρο της και βρισκόταν το δεύτερο σημαντικότερο
Μαντείο της αρχαιότητας μετά τους Δελφούς. Θεωρείτο ως το
αρχαιότερο ελληνικό Μαντείο. Το όνομα Δωδώνη προέρχεται
από την Ωκεανίδα νύμφη Δωδώ ή Δότειρα, που σημαίνει
μητέρα.....Μητέρα Γη! Αργά το μεσημέρι άφιξη στα Γιάννενα
. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος στο
μοναδικό τουριστικό θέρετρο.

ποταμό, κοντά στη συμβολή του με το Σαραντάπορο, βρίσκεται
η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μολυβδοσκέπαστης. Το
όνομα της Μονής προέρχεται από τις μολύβδινες πλάκες που
αντί για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες, σκέπαζαν το καθολικό
της παλιότερα. Άφιξη στην Κόνιτσα επίσκεψη στο πατρικό σπίτι
του Αγίου Παϊσίου. Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι. Επίσκεψη
της Μονής Αγίας Παρασκευής και από ψηλά θα θαυμάσουμε
το φαράγγι του Βίκου και αναχώρηση για Τσεπέλοβο. Χρόνος
ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας .

2η ημέρα: Γιάννενα - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα
- Μονοδένδρι – Τσεπέλοβο
Πρωινό και αναχώρηση για την Μονή Μολυβδοσκέπαστης. Εκεί
που οι πρόποδες του όρους Νεμέρτσικα συναντούν τον Αώο

3η ημέρα: Πάπιγκο - Γιάννενα – Σπήλαιο Περάματος –
Μέτσοβο – Βέροια –Θεσ/νίκη
Πρωινό και περιήγηση σε ένα μικρό παράδεισο για τους λάτρεις
της ιστορίας. Θα επισκεφτούμε το Βυζαντινό Κάστρο των

Ιωαννίνων, το Τέμενος Ασλάν Πασά, την Οθωμανική Βιβλιοθήκη,
τον Τάφο του Αλή Πασά, το Φετιχέ Τζαμί και θα καταλήξουμε
στη λίμνη Παμβώτιδα . Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν
mini κρουαζιέρα στη λίμνη και να επισκεφτούν το νησί της κυρά
Φροσίνης. Θα συνεχίσουμε για το σπήλαιο Περάματος. Ένα από
τα σπουδαιότερα σπήλαια του κόσμου. Η ύπαρξη του σπηλαίου
ήταν ήδη γνωστή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το
1940 μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο . Στη συνέχεια
σας προτείνουμε γευσιγνωσία εξ ιδίων, σε παραδοσιακή ταβέρνα
με σπεσιαλιτέ της περιοχής Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε για
τη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ. Άφιξη στη
Θεσσαλονίκη νωρίς το βράδυ.
Σημείωση : Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με διαμονή
στο Πάπιγκο χωρίς να παραλειφθεί κανένα επισκέψιμο
σημείο .

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας.Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Dioni
Αναχωρήσεις

24, 26, 30/10.

Hotel Palladion

Hotel Du Lac

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

Dioni

2*

πρωινό

95 €

115 €

75 €

Palladion

3*

πρωινό

119 €

139 €

85 €

Du Lac

5*

πρωινό

175 €

195 €

125 €

Ξενώνας στο Πάπιγκο

3*

πρωινό

115 €

135 €

95 €

Η εκδρομή πραγματοποιείται
με minimum
συμμετοχή 25 ατόμων.
Early booking τιμή για όσους
κάνουν κράτηση έως 14
μέρες πριν την αναχώρηση

Ενήλικας σε τρίκλινο :

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Φόρος Διανυκτέρευσης :
25

ΓΙΆΝΝΕΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ
1η ημέρα: Θες/νίκη – Βέροια – Κοζάνη – Δωδώνη - Γιάννενα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Στάση για καφέ
και συνεχίζουμε για Δωδώνη όπου θα επισκεφτούμε τον
Αρχαιολογικό χώρο της και βρισκόταν το δεύτερο σημαντικότερο
Μαντείο της αρχαιότητας μετά τους Δελφούς. Θεωρείτο ως το
αρχαιότερο ελληνικό Μαντείο. Το όνομα Δωδώνη προέρχεται
από την Ωκεανίδα νύμφη Δωδω ή Δότειρα, που σημαίνει
μητέρα.....Μητέρα Γη! Γιάννενα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος στην πόλη.
2η ημέρα: Γιάννενα - Κόνιτσα - Μονή ΜολυβδοσκέπαστηςΜονοδένδρι – Τσεπέλοβο
Πρωινό και αναχώρηση για την Μονή Μολυβδοσκέπαστης. Εκεί
που οι πρόποδες του όρους Νεμέρτσικα συναντούν τον Αώο
ποταμό, κοντά στη συμβολή του με το Σαραντάπορο, βρίσκεται
η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μολυβδοσκέπαστης. Το
όνομα της Μονής προέρχεται από τις μολύβδινες πλάκες που

4 ΗΜΈΡΕΣ

αντί για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες, σκέπαζαν το καθολικό
της παλιότερα. Άφιξη στην Κόνιτσα επίσκεψη στο πατρικό σπίτι
του Αγίου Παϊσίου. Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι. Επίσκεψη
της Μονής Αγίας Παρασκευής και από ψηλά θα θαυμάσουμε
το φαράγγι του Βίκου και αναχώρηση για Τσεπέλοβο. Χρόνος
ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή το απόγευμα στα
Γιάννενα.
3η ημέρα: Γιάννενα - Ιωάννινα - Μουσείο Βρελή
Πρωινό και περιήγηση σε ένα μικρό παράδεισο για τους λάτρεις
της ιστορίας. Θα επισκεφτούμε το Βυζαντινό Κάστρο των
Ιωαννίνων, το Τέμενος Ασλάν Πασά, την Οθωμανική Βιβλιοθήκη,
τον Τάφο του Αλή Πασά, το Φετιχέ Τζαμί και θα καταλήξουμε
στη λίμνη Παμβώτιδα . Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν
mini κρουαζιέρα στη λίμνη και να επισκεφτούν το νησί της κυρά
Φροσίνης. Θα συνεχίσουμε για το σπήλαιο Περάματος. Ένα από
τα σπουδαιότερα σπήλαια του κόσμου. Η ύπαρξη του σπηλαίου

ήταν ήδη γνωστή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα,
το 1940 μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο . Γεύμα εξ
ιδίων στις όμορφες ταβέρνες της λίμνης. Χρόνος ελεύθερος για
διασκέδαση και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Γιάννενα – Σπήλαιο Περάματος – Κοζάνη Μέτσοβο – Βέροια –Θες/νίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το σπήλαιο Περάματος. Ένα από τα
σπουδαιότερα σπήλαια του κόσμου. Η ύπαρξη του σπηλαίου ήταν
ήδη γνωστή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1940
μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των κατοίκων κατά τη
διάρκεια των βομβαρδισμών από τους Ιταλούς. . Στη συνέχεια
σας προτείνουμε γευσιγνωσία εξ ιδίων, σε παραδοσιακή
ταβέρνα με σπεσιαλιτέ της περιοχής. Στη συνέχεια αναχώρηση
για το Μέτσοβο . Χρόνος ελεύθερος για καφέ και αγορές
ξακουστών τοπικών προϊόντων και τέλος παίρνουμε το δρόμο
της επιστροφής. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας.Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης .ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Dioni
Αναχωρήσεις

25/10.

Hotel Palladion
Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Dioni

2*

πρωινό

129 €

Palladion

3*

πρωινό

Du Lac

5*
3*

Ξενώνας στο Πάπιγκο

Ενήλικας σε τρίκλινο :
26

Hotel Du Lac
1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

149 €

99 €

159 €

179 €

119 €

πρωινό

225 €

245 €

159 €

πρωινό

129 €

149 €

99 €

Η εκδρομή
πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή 20
ατόμων Early booking τιμή
για όσους κάνουν κράτηση
έως 14 μέρες πρίν την
αναχώρηση

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Τιμή / άτομο

Φόρος Διανυκτέρευσης :

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΕΎΒΟΙΑΣ
1η ημέρα Θεσ/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα –Χαλκίδα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Τέμπη, Βόλο,
Αλαμάνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Άφιξη στη
Χαλκίδα αργά το μεσημέρι .Την όμορφη εικόνα της σύγχρονης
πόλης που είναι γνωστή για το ιδιόμορφο παλιρροϊκό φαινόμενο
στον πορθμό του Ευρίπου, συνθέτουν ο παραλιακός πεζόδρομος,
το κάστρο, οι μεγαλοπρεπείς ναοί, οι πλατείες και τα νεοκλασικά
αρχοντικά . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος
στη πόλη .
2η ημέρα Χαλκίδα – Ερέτρια – Αυλωνάρι
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ερέτρια όπου μπορείτε να

3 ΗΜΈΡΕΣ
απολαύσετε ένα καταπληκτικό τοπίο στη μέση του Ευβοϊκού
κόλπου. Περιοχή με ένδοξο παρελθόν, συνδυάζει το ορεινό
στοιχείο με τη θάλασσα. Κοντά στο λιμάνι της Ερέτριας
βρίσκονται δύο μικρά νησιά, το Πεζονήσι ή «νησί των Ονείρων»,
το οποίο συνδέεται με τη στεριά με γέφυρα και η Αγία Τριάδα. Θα
περάσουμε από το Βέλος και Λέπουρα, για να επισκεφτούμε το
χωριό Αυλωνάρι. Ελεύθεροι να δούμε τα ερείπια μεσαιωνικού
πύργου και τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
Στη συνέχεια επιστροφή στη Χαλκίδα το μεσημέρι όπου θα
γνωρίσουμε από κοντά το ασύνηθες και μοναδικό φαινόμενο των
ρευμάτων στη γέφυρα. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη
για καφέ και φαγητό . Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο .

4η ημέρα Χαλκίδα - Αρτάκη - Προκόπι - Αιδηψός - Γλύφα
– Βόλος –Θεσ/νίκη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για Αρτάκη που οφείλει την ονομασία
της στην Αρτάκη της Προποντίδας, τόπο καταγωγής των
προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εδώ μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Συνεχίζουμε για Προκόπι, όπου θα επισκεφθούμε
τον Αϊ-Γιάννη τον Ρώσο. Επόμενοι σταθμοί η Λίμνη και η Αιδηψός
που η φύση προίκισε απλόχερα με ιαματικά νερά πολύτιμα για
τη σωματική υγεία και ευεξία του επισκέπτη, αλλά και με τοπία
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Στάση για φαγητό και απόπλους
από Αγιόκαμπο για τη Γλύφα, από όπου με το λεωφορείο μας
συνεχίζουμε για την πόλη μας. Άφιξη αργά το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο σε επιλεγμένο ξενοδοχείο .Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την
επιλογή σας . Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδόςαρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.Ασφάλεια αστικής ευθύνης.ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Filoxenia Hotel

Αναχωρήσεις

24, 30/10.

Johns

Paliria

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

Filoxenia Hotel

4*

πρωινό

99 €

119 €

79 €

Johns

3*

πρωινό

115 €

135 €

89 €

Paliria

3*

πρωινό

119 €

139 €

95 €

Η εκδρομή πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων
Early booking τιμή για όσους κάνουν
κράτηση έως 14 μέρες πρίν την
αναχώρηση

Ενήλικας σε τρίκλινο :

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Φόρος Διανυκτέρευσης :
27

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ – ΒΟΛΟΣ
1η ημέρα: Θεσ/νίκη- Κατερίνη – Λάρισα – Βόλος - Πορταριά
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο. Άφιξη και
ελεύθεροι στην όμορφη πόλη και αμέσως μετά συνεχίζουμε για
τη Πορταριά . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και
ελεύθερος χρόνος στην γραφικά σοκάκια του χωριού
2η ημέρα: Πορταριά – Γύρος Πηλίου με το ‘’Μουτζούρη ‘’
Πρωινό και προαιρετικά αναχώρηση για τα Άνω Λεχώνια όπου
ξεκινάει το ταξίδι του «Ο Μουντζούρης» το ατμοκίνητο τραινάκι
του Πηλίου, σε μια διαδρομή που ξετυλίγει τις ομορφιές του
Πηλίου και της φύσης του. Θα επιβιβαστούμε
( εισιτήριο εξ
ιδίων ) μέχρι τις Μηλιές που είναι και το τέρμα της διαδρομής . Θα
έχετε την ευκαιρία να περάσετε από πανέμορφα χωριά, γραφικά

3 ΗΜΈΡΕΣ

γεφύρια και κατάφυτες πλαγιές και να αναβιώσετε στιγμές, όπως
τότε που ο Μουντζούρης ήταν ο συνδετικός κρίκος των χωριών
με την πόλη του Βόλου . Θα συνεχίσουμε για την Τσαγγαράδα .
Στο πανέμορφο αυτό χωριό θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε
μια περιπατητική περιήγηση του χωριού ή να πιείτε καφέ σε
κάποιο από τα γραφικά καφενεία του χωριού . Θα περάσουμε
από τα γραφικά Χάνια για να καταλήξουμε στη Πορταριά .
Παλιά αρχοντικά, υπέροχοι ξενώνες, βρύσες με γάργαρα νερά,
ο Ναός του Αγίου Νικολάου, συνθέτουν την εικόνα αυτού
του πανέμορφου τοπίου. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τη
Μακρινίτσα << το μπαλκόνι του Πηλίου >> ένα υπέροχο χωριό
χτισμένο στην πλαγιά του βουνού και πίνοντας τον καφέ μας
θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα στον Παγασητικό. Τέλος

επιστροφή στη Πορταριά. Σας προτείνουμε γεύμα εξ ιδίων σε
εστιατόριο γευσιγνωσίας με τοπικές γεύσεις .
3η ημέρα: Πορταριά– Βόλος – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το Βόλο. Θα αφήσουμε το λεωφορείο
μας στο λιμάνι και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη πόλη του
Βόλου . Σας προτείνουμε να απολαύσετε βόλτα στη μαρίνα της
πόλης με τα εκατοντάδες ιστιοπλοϊκά σκάφη , τα δεκάδες καφέ και
εστιατόρια . Στη συνέχεια προτείνουμε γεύμα σε παραδοσιακό
τσιπουράδικο εξ ιδίων και στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό
ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης .ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται:
Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Nefeli
Αναχωρήσεις

24, 30/10.

Αρχοντικό Καταρτζή

Hotel Portaria

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

Hotel Nefeli - Βόλος

3*

πρωινό

119 €

139 €

89 €

Αρχοντικό Καταρτζή-Πορταριά

4*

πρωινό

115 €

135 €

85 €

Althe Mansion - Πορταριά

4*

πρωινό

119 €

139 €

89 €

Hotel Portaria - Πορταριά

4*

πρωινό

139 €

119 €

109 €

Η εκδρομή πραγματοποιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων
Early booking τιμή για όσους
κάνουν κράτηση έως 14 μέρες
πριν την αναχώρηση

Ενήλικας σε τρίκλινο :
28

Althe Mansion

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Φόρος Διανυκτέρευσης :

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ – ΒΟΛΟΣ
1η ημέρα: Θεσ/νίκη- Κατερίνη – Λάρισα – Βόλος - Πορταριά
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Βόλο. Άφιξη και
ελεύθεροι στην όμορφη πόλη και αμέσως μετά συνεχίζουμε για
τη Πορταριά . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και
ελεύθερος χρόνος στην γραφικά σοκάκια του χωριού

4 ΗΜΈΡΕΣ

3η ημέρα: Πορταριά - Ανω Λεχώνια (Μουτζούρης) - Μηλιές Χάνια
Πρωινό και αναχώρηση για ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του
Πηλίου μέχρι τις Μηλιές εφόσον το επιτρέπει ο καιρός! Μια από τις
πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60 εκατοστά)
φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε
το τραινάκι του Πηλίου, για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον
καπνό που άφηνε στο πέρασμά του. Από τα Άνω Λεχώνια μέχρι
τις Μηλιές η διαδρομή είναι ορεινή, διασχίζοντας τις κατάφυτες
πλαγιές, με την πυκνή βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια.
Επιβίβαση στο λεωφορείο και αφού περάσουμε από τα Χάνια ,
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
4η ημέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Βόλος - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του
Πηλίου, με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό, μετά τον καφέ
μας συνεχίζουμε για το Βόλο. Στάση για φαγητο εξ ιδίων σε
τσιπουράδικο και το απόγευμα ξεκινάμε για Θεσσαλονίκη όπου
θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ.

2η ημέρα: Πορταριά - Ζαγορά - Τσαγκαράδα - Μηλιές - Βυζίτσα
Πρωινό και ξεκινάμε για Ζαγορά με την υπέροχη θέα στο
Αιγαίο και τα μεγάλα παραδοσιακά πυργόσπιτα. Πρώην μεγάλο
μεταξοπαραγωγό κέντρο και νυν μεγάλο κέντρο παραγωγής
μήλων, συνεχίζουμε για την γραφική Τσαγκαράδα με την
μοναδική θέα και την όμορφη πλατεία. Αναχώρηση για τις
Μηλιές, με το τοπικό λαογραφικό μουσείο, τη Βιβλιοθήκη και την
πλούσια βλάστηση. Επόμενος σταθμός η Βυζίτσα ένα από τα πιο
καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά και τέλος το απόγευμα
επιστροφή στη Πορταριά

Περιλαμβάνονται: Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας.Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Τη
μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.Ασφάλεια αστικής ευθύνης.ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς
5€

Hotel Nefeli
Αναχωρήσεις

25, 30/10.

Αρχοντικό Καταρτζή

Althe Mansion

Hotel Portaria

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

Hotel Nefeli - Βόλος

3*

πρωινό

165 €

185 €

115 €

Η εκδρομή πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων
Early booking τιμή για όσους κάνουν
κράτηση έως 14 μέρες πρίν την
αναχώρηση

Αρχοντικό Καταρτζή-Πορταριά

4*

πρωινό

159 €

179 €

115 €

Althe Mansion-Πορταριά

4*

πρωινό

169 €

189 €

125 €

Hotel Portaria-Πορταριά

4*

πρωινό

139 €

119 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

109 €
Φόρος Διανυκτέρευσης :
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ΜΕΣΟΛΌΓΓΙ - ΝΑΎΠΑΚΤΟΣ - ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Δελφοί - Μεσολόγγι
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, στάση
για καφέ στην Αλαμάνα και συνεχίζουμε για Γραβιά, Δελφούς.
Επίσκεψη στις αρχαιότητες. Γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση για
Μεσολόγγι, περνώντας από Ιτέα, Γαλαξίδι, Ναύπακτο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθεροι για μια πρώτη
γνωριμία με τη πόλη
2η ημέρα Μεσολόγγι περιήγηση –Ναύπακτός
Πρωινό και σύντομη περιήγηση στην πόλη των “Ελεύθερων
πολιορκημένων” όπου θα δούμε τον κήπο των Ηρώων, το
σπίτι - Μουσείο του Γρηγορίου Παλαμά, το ιστορικό εκκλησάκι

της Αγίας Παρασκευής, την Μονή του Αγίου Συμεών καθώς και
την περίφημη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου . Στη συνέχεια
αναχωρούμε για τη Ναύπακτο, θα δούμε το καλοδιατηρημένο
βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη το κυκλικό λιμανάκι
τον ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη και κάτω από τον
πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι μας.
3η ημέρα Μεσολόγγι – Καρπενήσι – Ιερά Μονή Αγάθωνος
- Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το περίφημο Καρπενήσι . Στη πόλη
του Καρπενησίου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην κεντρική
πλατεία για βόλτα και ψώνια, γλυκά του κουταλιού, τυριά,

3 ΗΜΈΡΕΣ
φημισμένα αλλαντικά αλλά και επίσκεψη στον διατηρητέο
Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας (17ος αι). Εδώ που κάποτε
ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, το 1645 ιδρύθηκε από τον Ευγένιο
Γιαννούλη τον Αιτωλό η πρώτη σχολή στην Ευρυτανία για
ανώτερη μόρφωση καθώς και σχολεία για κοινά γράμματα. Η
μέρα μας συνεχίζεται με προορισμό την Υπάτη και την Ιερά Μονή
Αγάθωνος, μία κιβωτό της φύσης με σημαντική θρησκευτική
και οικολογική δραστηριότητα. Στη συνέχεια αναχώρηση με
ενδιάμεσους σταθμούς για τη Θεσσαλονίκη . Άφιξη το βράδυ
στη πόλη μας

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Hotel Liberty

Hotel Plaza
Αναχωρήσεις

24, 30/10.

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Hotel Liberty - Μεσολόγγι

3*

πρωινό

109 €

129 €

89 €

Hotel Plaza - Ναύπακτο

2*sup

πρωινό

115 €

135 €

95 €

Hotel Nafs - Ναύπακτος

3*sup

πρωινό

145 €

165 €

119 €

Hotel Flisvos - Ναύπακτος

3*sup

πρωινό

145 €

165 €

119 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :
30

Hotel Nafs

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Hotel Flisvos
Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή 20 ατόμων. Early
booking τιμή για όσους κάνουν κράτηση
έως 14 μέρες πρίν την αναχώρηση

Φόρος Διανυκτέρευσης :

ΜΕΤΈΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΆΚΑ – ΤΡΊΚΑΛΑ -ΛΊΜΝΗ ΠΛΑΣΤΉΡΑ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Τρίκαλα - Καλαμπάκα
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για τα
Τρίκαλα . Θα επισκεφτούμε το Κουρσούμ Τζαμί, το μοναδικό
έργο του μεγάλου Σινάν στον ελλαδικό χώρο, το Ληθαίο ποταμό
με την μεταλλική γαλλική γέφυρα, τον πεζόδρομο, την παλιά
γειτονιά και το φρούριο με το ρολόι σήμα κατατεθέν της πόλης.
Χρόνος για καφέ στα καφέ δίπλα στο ποτάμι και συνεχίζουμε για
τη Καλαμπάκα . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το
απόγευμα ελεύθερο στην όμορφη Καλαμπάκα. Περπατήστε στην
πόλη και επισκεφτείτε την Βυζαντινή εκκλησία της κοιμήσεως τις

Θεοτόκου η οποία χτίστηκε των 10ο αιώνα μ.Χ και επισκεφθείτε
το μουσείο φυσικής ιστορίας και μανιταριών.
2η ημέρα Καλαμπάκα – Μετέωρα – Λίμνη Πλαστήρα Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση – ανάβαση για τα Μετέωρα. Είναι το
σπάνιο και μοναδικό γεωλογικό φαινόµενο, όπου υψώνονται
βράχοι, σχεδόν κάθετοι στη γη και το οποίο αποτελεί
καταφύγιο ερηµιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. Επίσκεψη στα
µοναστήρια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Λίμνη

2 ΗΜΈΡΕΣ

Πλαστήρα. Ένα μικρό θαύμα του ανθρώπου και της φύσης .Το
εντυπωσιακό φράγμα στη θέση Κακαβάκια, «γέννησε» τη
λίμνη Πλαστήρα, που την πλαισιώνουν με εντυπωσιακό τρόπο
οι ελατό σκεπαστές κορυφές των Αγράφων. Θα συναντήσουμε
γραφικά χωριουδάκια όπως τον Μεσενικόλα, τη Νεράιδα, ενώ
η διαδρομή μας μέχρι το Φράγμα και την Πλαζ του Λαμπερού,
με τη φύση να δείχνει μεγαλόπρεπα τη μοναδική της ομορφιά
είναι εντυπωσιακή. Γεύμα εξ ιδίων σε παραδοσιακή ταβέρνα της
λίμνης και αναχώρηση για την επιστροφή μας στη Θεσσαλονίκη.
Άφιξη αργά το το απόγευμα στη πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:
Μία (1) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας . Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με
την επιλογή σας. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας
πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται:
Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Rex 3*
Αναχωρήσεις

24, 25, 31/10.

Kaikis 3*

Famissi 3*

Orfeas 3_

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Παρατηρήσεις

Rex 3* - Καλαμπάκα

3*

πρωινό

59 €

69 €

49 €

Kaikis 3* - Καλαμάτα

3*

πρωινό

65 €

75 €

55 €

Famissi 3* - Καλαμπάκα

3*

πρωινό

69 €

79 €

59 €

Orfeas 3_ Καλαμπάκα

3*

πρωινό

75 €

85 €

65 €

Η εκδρομή πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων
Early booking τιμή για όσους κάνουν
κράτηση έως 14 μέρες πρίν την
αναχώρηση

Ενήλικας σε τρίκλινο :

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Φόρος Διανυκτέρευσης :
31

ΜΕΤΈΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΆΚΑ – ΤΡΊΚΑΛΑ -ΛΊΜΝΗ ΠΛΑΣΤΉΡΑ
1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Τρίκαλα - Καλαμπάκα
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για τα
Τρίκαλα . Θα επισκεφτούμε το Κουρσούμ Τζαμί, το μοναδικό
έργο του μεγάλου Σινάν στον ελλαδικό χώρο, το Ληθαίο ποταμό
με την μεταλλική γαλλική γέφυρα, τον πεζόδρομο, την παλιά
γειτονιά και το φρούριο με το ρολόι σήμα κατατεθέν της πόλης.
Χρόνος για καφέ στα καφέ δίπλα στο ποτάμι και συνεχίζουμε για
τη Καλαμπάκα . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το
απόγευμα ελεύθερο στην όμορφη Καλαμπάκα. Περπατήστε στην
πόλη και επισκεφτείτε την Βυζαντινή εκκλησία της κοιμήσεως τις
Θεοτόκου η οποία χτίστηκε των 10ο αιώνα μ.Χ και επισκεφθείτε
το μουσείο φυσικής ιστορίας και μανιταριών.

2η ημέρα Καλαμπάκα – Μετέωρα – Λίμνη Πλαστήρα
Πρωινό και αναχώρηση – ανάβαση για τα Μετέωρα. Είναι το
σπάνιο και μοναδικό γεωλογικό φαινόµενο, όπου υψώνονται
βράχοι, σχεδόν κάθετοι στη γη και το οποίο αποτελεί καταφύγιο
ερηµιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. Επίσκεψη στα µοναστήρια.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Λίμνη Πλαστήρα. Ένα
μικρό θαύμα του ανθρώπου και της φύσης .Το εντυπωσιακό
φράγμα στη θέση Κακαβάκια, «γέννησε» τη λίμνη Πλαστήρα,
που την πλαισιώνουν με εντυπωσιακό τρόπο οι ελατό σκεπαστές
κορυφές των Αγράφων. Θα συναντήσουμε γραφικά χωριουδάκια
όπως τον Μεσενικόλα, τη Νεράιδα, ενώ η διαδρομή μας μέχρι
το Φράγμα και την Πλαζ του Λαμπερού, με τη φύση να δείχνει
μεγαλόπρεπα τη μοναδική της ομορφιά είναι εντυπωσιακή. Γεύμα

3 ΗΜΈΡΕΣ

εξ ιδίων σε παραδοσιακή ταβέρνα της λίμνης και επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας .
3η ημέρα Καλαμπάκα – Χωριά του Κόζιακα
Πρωινό και αναχώρηση για το Περτούλι και την Ελάτη.
Παραδοσιακά χωριά μέσα σε πυκνά δάση με πετρόχτιστα σπίτια
και πολλά νερά χαρακτηρίζουν το τοπίο. Ελεύθερος χρόνος για
να απολαύσετε το μοναδικό τοπίο και νωρίς τι μεσημέρι γεύμα
εξ ιδίων σε παραδοσιακή ταβέρνα με γίδα βραστή , παιδάκια,
λουκάνικα και χωριάτικες πίτες. Στη συνέχεια αξίζει να κάνουμε
μια μικρή στάση για να θαυμάσουμε το Μονότοξο Γεφύρι της
Πόρτας, λίγο έξω από το χωριό Πύλη το οποίο έχτισε το 1512
ο Άγιος Βησσαρίων . Συνεχίζουμε με ενδιάμεσες στάσεις για τη
Θεσσαλονίκη . Άφιξη αργά το απόγευμα

Περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό ή ημιδιατροφή
ανάλογα με την επιλογή σας. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Rex 3*
Αναχωρήσεις

24, 30/10.

Kaikis 3*
Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Rex - Καλαμπάκα

3*

πρωινό

89 €

109 €

69 €

Kaikis - Καλαμάτα

3*

πρωινό

95 €

115 €

75 €

Orfeas 3_ Καλαμπάκα

3*

πρωινό

99 €

119 €

79 €

Kosta Famissi -Καλαμπάκα

4*

πρωινό

99 €

119 €

79 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :
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Famissi 3*

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Φόρος Διανυκτέρευσης :

Orfeas 3*
Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων
Early booking τιμή για όσους κάνουν
κράτηση έως 14 μέρες πρίν την
αναχώρηση

ΞΑΝΘΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΣΠΗΛΑΙO ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 2ΗΜΈΡΕΣ
1η μέρα : Θεσσαλονίκη – Κομοτηνή - Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση
για τη Καβάλα . Άφιξη στην γραφική πόλη και θα έχουμε χρόνο
ελεύθερο για βόλτα και καφέ στη παραλία της πόλης . Στη
συνέχεια αναχώρηση για το Πόρτο Λάγος. Στη διαδρομή μας θα
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μαγευτικό Αγιορείτικο μετόχι
του Πόρτο Λάγος, με τον Μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου
& της Παναγίας Παντάνασσας μέσα στη Λίμνη Βιστωνίδα. Εδώ
υπάρχουν πολλά είδη πουλιών, καθότι η περιοχή προστατεύεται
από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar. Συνεχίζουμε για την Κομοτηνή
όπου ακολουθώντας την γραφική οδό Ιωαννίνων θα βρεθούμε
στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ερμού με τα διάφορα μικρομάγαζα.
Εκεί θα συναντήσουμε τα εργαστήρια λευκοσιδήρου και χαλκού,
γνωστά σαν τενεκετζίδικα, τα παλαιοπωλεία με τις πολλές
αντίκες που διαθέτουν, τα καφεκοπτεία, τα στραγαλάδικα τα
εργαστήρια σουτζούκ λουκούμ, τα ζαχαροπλαστεία με τα τοπικά
γλυκά (σαραγλάκια, χανούμ μπορέκ ( με κρέμα ), κανταΐφι,

πλάκες σοκολάτας με καβουρντισμένο αμύγδαλο, σεκέρ παρέ και
καζάν ντιπί, κλπ). Πίσω από την οδό Ερμού θα συναντήσουμε
τη σκεπαστή Δημοτική Αγορά στη στοά της οποίας στήνουν
τους πάγκους τους οι ψαράδες και οι οπωροπώλες. Επιβίβαση
στο λεωφορείο μας και μετάβαση στη Ξάνθη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας . Ελεύθερο απόγευμα στην πόλη της Ξάνθης. Μία
πόλη γεμάτη χρώματα, ήχους και ζωή. Αναπαλαιωμένα σπίτια
καπνεμπόρων και πλακόστρωτοι δρόμοι, συνθέτουν τη σκηνή
όπου διαδραματίζεται η ρομαντική ιστορία της Παλιάς Πόλης.
Το βράδυ μην παραλείψετε δείπνο με τοπικά εδέσματα σε κάποιο
από τα δεκάδες εστιατόρια της παλιάς πόλης
2η μέρα :Ξάνθη –Νέστος – Οινογνωσία στο Château Lazaridi
– Σπήλαιο Αλιστράτης - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και σύντομη περιήγηση της πόλης. Θα επισκεφτούμε
τον διατηρητέο οικισμό της παλαιάς πόλης, την δημοτική
Πινακοθήκη, το Λαογραφικό μουσείο και την Μητρόπολη.

Στην συνέχεια θα περάσουμε από το ποταμό Νέστο γνωστό
για τις sport δραστηριότητες που γίνονται στα νερά του για
να καταλήξουμε στην Οινοποιία του Νίκου Λαζαρίδη, που
έδωσε άλλη διάσταση στον κόσμο του κρασιού, δείχνοντας
τον δρόμο του συγκερασμού των αισθήσεων σε μια ολότητα
απόλαυσης. Μέσα στο οινοποιείο, δημιουργήθηκε η περίφημη
πινακοθήκη «Μαγικό Βουνό», η οποία φιλοξενεί τα έργα όλων
των σημαντικών καλλιτεχνών, που φιλοτέχνησαν τις ετικέτες
των κρασιών του Κτήματος. Αλλά και οι κοινόχρηστοι χώροι
υποδοχής επισκεπτών του Château Lazaridi γέμισαν με έργα
τέχνης: πίνακες και γλυπτά, σε έναν αέναο διάλογο ανάμεσα στον
οίνο, το πινέλο και τη σμίλη. Δοκιμή κρασιών ( 8€ 5 ποικιλίες
) και θα ξεκινήσουμε για μια πλέον δυνατή επίσκεψη στα
καταπληκτικά σπήλαια της Αλιστράτης ( εισιτήριο ενήλικες 8€ &
παιδιά 3€ ) τα οποία είναι από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα
σπήλαια της χώρας μας . Μαγεμένοι από το θέαμα αναχωρούμε
για το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στη πόλη μας το βράδυ

Περιλαμβάνονται: Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας . Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Hotel Natassa
Αναχωρήσεις

24, 25, 31/10.

Hotel Nestos

Hotel Xanthipi

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Hotel Natassa

3*

πρωινό

59 €

79 €

49 €

Hotel Nestos

3*

πρωινό

65 €

85 €

55 €

Hotel Xanthipi

3*

πρωινό

69 €

89 €

59 €

Hotel Z Palace

4*

ημιδιατροφή

89 €

109 €

79 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Hotel Z Palace
Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή 25 ατόμων
Early booking τιμή για όσους κάνουν
κράτηση έως 14 μέρες πρίν την
αναχώρηση

Φόρος Διανυκτέρευσης :
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ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ - ΔΙΣΠΗΛΙΟ
1η μέρα : Θεσσαλονίκη - Παναγία Σουμελά – Πρέσπες Καστοριά .
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση
για την Ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά, στη μαγευτική
καταπράσινη περιοχή του Βέρμιου. Το μοναστήρι ιδρύθηκε
από τους Ποντίους από όπου και έφεραν την ιστορική εικόνα
της Παναγίας. Επίσκεψη, προσκύνημα και συνεχίζουμε για τη
γραφική περιοχή των Πρεσπών. Λίγο πριν θα κάνουμε μία στάση
για ένα καφεδάκι στο ξακουστό χωριό των Πρεσπών τον Άγιο
Γερμανό, που πήρε το όνομα του από την ομώνυμη Βυζαντινή
εκκλησία. Έχει σήμερα 200 κατοίκους. Συνεχίζουμε για την μικρή
Πρέσπα όπου θα περάσουμε από την όμορφη πλωτή γέφυρα να
πάμε στον Άγιο Αχίλλειο. Αργότερα θα επισκεφτούμε την μεγάλη
Πρέσπα και το τελευταίο Ελληνικό χωριό που κοιτάζει από την
μία πλευρά την Αλβανία και από την άλλη την FYROM (Σκόπια)

2ΗΜΈΡΕΣ

τους Ψαράδες. Στη συνέχεια μετάβαση στην εκπληκτική πόλη
των γουναράδων τη Καστοριά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα : Καστοριά – Δισπηλιό – Μουσείο Κέρινων
Ομοιομάτων - Θεσ/νίκη
Πρωινό και περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης.
Θα επισκεφτούμε το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, την
Ιερά Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας στη βόρεια πλευρά της
χερσονήσου, και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε
την πόλη της Καστοριάς, την πόλη με τα αρχοντικά, τις βυζαντινές
εκκλησίες και την πανέμορφη λίμνη της πόλης, είναι μία πόλη που
δραστηριοποιείται στην τέχνη της γουναρικής για περισσότερο
από 500 χρόνια, σύμβολο αρχοντιάς και κοινωνικής προβολής,
χτισμένη 703 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα κάνουμε

βόλτα στο Ντολτσό την παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα
δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας
άλλης εποχής. Στη συνέχεια επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
που σύμφωνα με το μύθο φύλαγε άγρυπνος το χρυσορυχείο
που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Επίσης μέσα στην σπηλιά
υπάρχει πλωτή γέφυρα από την οποία μπορούμε να δούμε
τις 7 λίμνες γλυκού νερού, Εν συνεχεία θα θαυμάσουμε τον
ηλικίας 7.000 ετών λιμναίο οικισμό Δισπηλιό. Συνεχίζουμε για
το Μαυροχώρι για να επισκεφτούμε το καινούργιο μουσείο
Κέρινων Ομοιωμάτων. Σε δύο κτίρια τοπικής αρχιτεκτονικής
παρουσιάζονται σκηνές καθημερινού βίου αναβιώνοντας ήθη
και έθιμα. Στη συνέχεια γεύμα εξ ιδίων και αναχώρηση με
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ για τη Θεσσαλονίκη . Άφιξη αργά
το απόγευμα .

Περιλαμβάνονται: Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας . Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Anastasiou
Αναχωρήσεις

24, 25, 31/10.

Chloe Luxury Hotel

Calma Hotel & Spa

Esperos Palace Lux & Spa

Ξενοδοχείο

Κατηγ.

διατροφή

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Anastasiou / Tsamis

3*

πρωινό

59 €

79 €

49 €

Chloe Luxury Hotel

3*

πρωινό

69 €

89 €

59 €

Calma Hotel & Spa

3* sup

πρωινό

75 €

95 €

65 €

Orogopoulos Mansion

4* sup

πρωινό

85 €

105 €

75 €

Esperos Palace Lux & Spa

4* sup

πρωινό

89 €

105 €

75 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :
34

Orogopoulos Mansion

Επιβάρυνση Μονόκλινου :

Φόρος Διανυκτέρευσης :

Παρατηρήσεις
Η εκδρομή
πραγματοποοιείται με
minimum συμμετοχή 25
ατόμων. Early booking τιμή
για όσους κάνουν κράτηση
έως 14 μέρες πρίν την
αναχώρηση

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – WINE TASTING 3ΗΜΈΡΕΣ
1η μέρα : Θεσσαλονίκη - Παναγία Σουμελά – Πρέσπες Καστοριά .
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση
για την Ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά, στη μαγευτική
καταπράσινη περιοχή του Βέρμιου. Το μοναστήρι ιδρύθηκε
από τους Ποντίους από όπου και έφεραν την ιστορική εικόνα
της Παναγίας. Επίσκεψη, προσκύνημα και συνεχίζουμε για τη
γραφική περιοχή των Πρεσπών. Λίγο πριν θα κάνουμε μία στάση
για ένα καφεδάκι στο ξακουστό χωριό των Πρεσπών τον Άγιο
Γερμανό, που πήρε το όνομα του από την ομώνυμη Βυζαντινή
εκκλησία. Έχει σήμερα 200 κατοίκους. Συνεχίζουμε για την μικρή
Πρέσπα όπου θα περάσουμε από την όμορφη πλωτή γέφυρα να
πάμε στον Άγιο Αχίλλειο. Αργότερα θα επισκεφτούμε την μεγάλη
Πρέσπα και το τελευταίο Ελληνικό χωριό που κοιτάζει από την
μία πλευρά την Αλβανία και από την άλλη την FYROM (Σκόπια)
τους Ψαράδες. Στη συνέχεια μετάβαση στην εκπληκτική πόλη
των γουναράδων τη Καστοριά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα : Καστοριά – Δισπηλιό – Μουσείο Κέρινων
Ομοιομάτων
Πρωινό και περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης.
Θα επισκεφτούμε το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, την
Ιερά Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας στη βόρεια πλευρά της
χερσονήσου, και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε
την πόλη της Καστοριάς, την πόλη με τα αρχοντικά, τις βυζαντινές

εκκλησίες και την πανέμορφη λίμνη της πόλης, είναι μία πόλη που
δραστηριοποιείται στην τέχνη της γουναρικής για περισσότερο
από 500 χρόνια, σύμβολο αρχοντιάς και κοινωνικής προβολής,
χτισμένη 703 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα κάνουμε
βόλτα στο Ντολτσό την παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα
δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας
άλλης εποχής. Στη συνέχεια επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
που σύμφωνα με το μύθο φύλαγε άγρυπνος το χρυσορυχείο
που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Επίσης μέσα στην σπηλιά
υπάρχει πλωτή γέφυρα από την οποία μπορούμε να δούμε
τις 7 λίμνες γλυκού νερού, Εν συνεχεία θα θαυμάσουμε τον
ηλικίας 7.000 ετών λιμναίο οικισμό Δισπηλιό. Συνεχίζουμε για
το Μαυροχώρι για να επισκεφτούμε το καινούργιο μουσείο
Κέρινων Ομοιωμάτων. Σε δύο κτίρια τοπικής αρχιτεκτονικής
παρουσιάζονται σκηνές καθημερινού βίου αναβιώνοντας ήθη
και έθιμα. Επιστροφή στη Καστοριά νωρίς το απόγευμα . Χρόνος
ελεύθερος στη πόλη . Σας προτείνουμε βόλτα στα παράλια
της λίμνης και καφέ ή δείπνο σε κάποιο από τα πολλά café και
εστιατόρια .
3η μέρα : Καστοριά – Νυμφαίο – Αρκτούρος – Wine tasting
- Θεσ/νίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό Νυμφαίο που θεωρείτε
ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης . Η αμφιθεατρική
δομή του Νυμφαίου δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να
θαυμάσουν κάθε γωνιά του χωριού καθώς και τα πανέμορφα

τοπία του όπως η λίμνη Βεγορίτιδα. Στη συνέχεια επίσκεψη
στον Αρκτούρο Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μια οικολογική οργάνωση
που επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην προστασία της
καφέ αρκούδας. Η οργάνωση φροντίζει αρκούδες και λύκους
που θεωρούνταν πολύ αδύναμοι για να επιβιώσουν στην άγρια
φύση και αναλαμβάνει επίσης τη διάσωση αρκούδων που
κρατούνταν αιχμάλωτες σε απάνθρωπες συνθήκες. Τα ζώα
φροντίζονται ώσπου να είναι υγιή και μέχρι να γίνουν ικανά
να επιστρέψουν στην άγρια φύση φροντίζονται σε ένα ορεινό
καταφύγιο, ένα κλειστό τμήμα δασικής γης, μόλις 1,5 χλμ. από το
Νυμφαίο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε προαιρετικά το κτήμα
ΑΛΦΑ . Το Κτήμα ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 1997 και βρίσκεται στην
τοποθεσία Αμπέλια, στην καρδιά του Αμυνταίου, μόλις 25 λεπτά
με το αυτοκίνητο από το Νυμφαίο. Ένας ιδιόκτητος αμπελώνας
750.000 m² αφιερωμένος στην παραγωγή κρασιού, καθώς
και επαγγελματική τεχνογνωσία και εμπειρία σε συνδυασμό με
φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές καλλιέργειας διεθνών
προτύπων, καθιστούν το Κτήμα ΑΛΦΑ ένα από τα πιο σημαντικά
οινοποιεία στην Ελλάδα. Θα κάνουμε την ξενάγηση στους χώρους
της παραγωγής , εμφιάλωσης και αποθήκευσης και θα γευτούμε
3 ποτήρια κρασί ( τιμή 5€ ) από διαφορετικές ποικιλίες ώστε
να έχουμε μια γνώση των ποικιλιών που προσφέρει η εταιρεία .
Στη συνέχεια γεύμα εξ ιδίων σε εστιατόριο με τοπικές γεύσεις και
αμέσως μετά αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Γεμάτοι έντονες
αναμνήσεις επιστροφή στη πόλη μας αργά το απόγευμα

Περιλαμβάνονται: Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας . Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας. Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€

Anastasiou
Αναχωρήσεις

24, 26, 30/10.

Chloe Luxury Hotel
Ξενοδοχείο

Calma Hotel & Spa
Κατηγ.

διατροφή

Orogopoulos Mansion

Early booking

Τιμή / άτομο

1ο παιδί 2-12

Anastasiou / Tsamis

3*

πρωινό

89 €

109 €

75 €

Chloe Luxury Hotel

3*

πρωινό

109 €

129 €

85 €

Calma Hotel & Spa
4*
Orogopoulos Mansion
4* sup
Esperos Palace Lux & Spa
4* sup
Ενήλικας σε τρίκλινο :

πρωινό
115 €
πρωινό
135 €
πρωινό
145 €
Επιβάρυνση Μονόκλινου :

135 €
95 €
165 €
105 €
165 €
105 €
Φόρος Διανυκτέρευσης :

Esperos Palace Lux & Spa
Παρατηρήσεις
Η εκδρομή πραγματοποοιείται
με minimum συμμετοχή 25
ατόμων.Early booking τιμή για
όσους κάνουν κράτηση έως 14
μέρες πρίν την αναχώρηση
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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 ΛΑΡΙΣΑ: Παπακυριαζή 37-43, Τ. 2410 251 550
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
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