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Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί από ΑΘΗΝΑ, με προορισμό τη 
ΝΕΑΠΟΛΗ. Η διαδρομή μας από τη νέα εθνική οδό ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, με εν-
διάμεση στάση στο ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, μας οδηγεί το μεσημέρι στο λιμάνι της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 
επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΚΥΘΗΡΑ, άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση, νηστίσιμο δείπνο, παρακολούθηση της περιφοράς του επιταφίου, 
διαν/ση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο 
ΛΙΒΑΔΙ με τη μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα των Βαλκανίων, με δέκα τρία τόξα και 
συνεχίζουμε με τη ΧΩΡΑ με το βενετσιάνικο χρώμα τα γραφικά δρομάκια και το 
ΚΑΣΤΡΟ. Το μεσημέρι καταλήγουμε στο ΚΑΨΑΛΙ το γραφικό λιμάνι με τους δυο 
πανέμορφους κολπίσκους, παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Αμέσως μετά θα επι-
σκεφθούμε την ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ, ενώ το απόγευμα θα γνωρίσουμε 
το ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, ένα καταπράσινο χωριό με τα τρεχούμενα νερά και το μικρό 
καταρράκτη που θα μας κρατήσει για λίγο κοντά του για να απολαύσουμε τον απο-
γευματινό καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, παρακολούθηση της 
Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και απολαύστε την Πασχαλινή ατμόσφαιρα 
στην παραλία του χωριού όπου ομαδικά γίνεται το ψήσιμο του παραδοσιακού οβε-
λία. Ακολουθεί πλούσιο Πασχαλινό γεύμα σε παραδοσιακή παραλιακή ταβέρνα. Το 
απόγευμα θα επισκεφθούμε το πιο όμορφο ίσως χωριό των Κυθήρων, αλλά και 
ένα από τα πιο σπουδαία ψαροχώρια της Μεσογείου, τον ΑΒΛΕΜΟΝΑ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι του ΔΙΑΚΟΦΤΙ. 
Στη διαδρομή μας θα συναντήσουμε και θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο χωριό 
του νησιού, τον ΠΟΤΑΜΟ. Τακτοποίηση στο πλοίο, απόπλους για ΝΕΑΠΟΛΗ. Πορεία 
επιστροφής για ΑΘΗΝΑ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται με μικρές στάσεις καθοδόν, 
άφιξη το βράδυ. 

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο FILOXENIA 3*, στην 

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ. 
• Tρία πρωινά σε μπουφέ. 
• Δείπνο τη Μ. Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο, 

Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα.
• Εισιτήρια F/B από και προς τα ΚΥΘΗΡΑ. 
• Αρχηγός – συνοδός. 
• Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (06:30) για Κύμη με ενδιάμεση στάση στην Αμάρυνθο, 
επιβίβαση στο Ferry Boat και απόπλους για Λινάρια, το γραφικό λιμάνι της Σκύρου, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Skiros Palace πάνω σε υπέροχη παρα-
λία. Χρόνος ελεύθερος, ξεκούραση, δείπνο με νηστίσιμα και μη, παρακολούθηση 
της περιφοράς του Επιταφίου, διαν/ση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο μέρος του νησιού, με τα πυκνά πευκοδά-
ση που πολλές φορές φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια, 
μικρά εκκλησάκια και πανέμορφες παραλίες με γαλήνια ατμόσφαιρα και πεντα-
κάθαρα νερά. Εκεί θα συναντήσουμε την Ατσίτσα, γραφικό χωριό χτισμένο μέσα 
στο πράσινο με πολλούς γραφικούς κολπίσκους. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς, τον οικισμό 
Μαγαζιά που βρίσκεται κάτω από τη Χώρα, με την αμμουδερή παραλία. Επιστροφή, 
στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας, Ανα-
στάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι να αρχίσει το πασχαλινό γλέντι με μουσική 
και πλούσιο εορταστικό Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πα-
λιά χώρα της Σκύρου, χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές λόφου, στη σκιά ενός 
Μεσαιωνικού κάστρου, με τα παραδοσιακά καλντερίμια και την αιγαιοπελαγίτικη 
αρχιτεκτονική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το νότιο τμήμα του νησιού. Θα επισκεφθούμε την όμορ-
φη παραλία της Καλαμίτσας, και λίγο αργότερα το παραθαλάσσιο χωριό Πεύκο, 
κλείνοντας έτσι την επίσκεψη μας στο νησί. Μετάβαση στη συνέχεια στο λιμάνι στα 
Λινάρια και επιβίβαση στο Ferry Boat για Κύμη. Πορεία επιστροφής για Αθήνα, με 
ενδιάμεσο σταθμό την πόλη της ΧΑΛΚΙΔΑΣ, άφιξη το βράδυ.

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

ΑIΓAΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ 
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν.

• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SKIROS PALACE 4*.
• Tρία πρωινά σε μπουφέ.
• Δείπνο με νηστίσιμα και μη, τη Μ. Παρασκευή.
• Εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο με μουσική το Μ. Σάββατο.
• Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα με μουσική και δωρεάν κρασί, 

αναψυκτικά, μπύρα, κόκκινο αυγό, τσουρέκι, την Κυριακή του 
Πάσχα.

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟ και αντίστροφα.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής. 

ΠΑΣΧΑ …. ΣΤΟ ΤΣΙΡΙΓΟ!

ΚΥΘΗΡΑ

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
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Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:15, στάση στην περιοχή του 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ και συνεχίζουμε για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, γεύμα προαιρετικά, ανάβαση στους 
Ιερούς βράχους των Μετεώρων, επίσκεψη της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ και 
συνεχίζουμε για το γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, παρακο-
λούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και διασχίζουμε τον ορεινό όγκο της Πίνδου, για να συνα-
ντήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα πέτρινα γεφύρια της Μακεδονίας, κοντά στο χωριό 
Τρίκωμο του νομού Γρεβενών, το τρίτοξο γεφύρι του ΑΖΙΖ -ΑΓΑ. Το εντυπωσιακό με-
γαλόπρεπο αυτό πέτρινο οικοδόμημα διαθέτει το μεγαλύτερο τόξο σε άνοιγμα από τα 
σωζόμενα γεφύρια της Μακεδονίας, που φθάνει τα 15 μέτρα και συνολικό μήκος τα 70 
μέτρα. Κτίστηκε επί τουρκοκρατίας και χρηματοδοτήθηκε από τον Αζίζ-Αγά. Λίγο αρ-
γότερα θα καταλήξουμε στην ξακουστή ΣΑΜΑΡΙΝΑ, ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο 
στο Σμόλικα σε ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάληπτης ομορφιάς. 
Παραμονή, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο Μέτσοβο. Το βράδυ σε μια 
κατανυκτική ατμόσφαιρα θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη ακολουθία και αμέ-
σως μετά Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακές Μετσοβίτικες συνταγές, διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και η Πασχαλινή μας μέρα, γιορτινή και συναρ-
παστική. Θα επισκεφθούμε τη λίμνη του Αώου τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλά-
δος, που κατασκευάστηκε το 1987, με επτά φράγματα που έχουν γίνει για την ύδρευ-
ση και ηλεκτροδότηση των γύρω περιοχών. Βρίσκεται 20 χλμ. βορειοανατολικά του 
Μετσόβου σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, ανάμεσα σε 2 εθνικά πάρκα, της Βάλια Κάλντα 
και του Βίκου-Αώου. Είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο τοπίο με πολλά νησάκια στο 
εσωτερικό της λίμνης, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Αμέσως μετά επιστρέφουμε στο 

Μέτσοβο για να απολαύσουμε το πλούσιο παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα, σε μια από τις 
πιο γνωστές ταβέρνες του Μετσόβου. Χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και γνωριμία με την πόλη των Ιωαννίνων και 
το γραφικό νησάκι. Θα φθάσουμε στη λίμνη Παμβώτιδα όπου με τουριστικό πλοιάριο 
(έξοδα ατομικά) θα επισκεφθούμε το όμορφο νησάκι, που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Αμέσως μετά πορεία επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, 
άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο APOLLON στο 

ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Δείπνο με νηστίσιμα τη Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.    

Αναστάσιμο δείπνο το Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ.
• Εορταστικό παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα την   

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.
• Αρχηγός – συνοδός. Φ.Π.Α. Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 
Αναχώρηση στις 06:15, περιοχή ΚΙΑΤΟΥ στάση, Πάτρα, Κυλλήνη- επιβίβαση στο 
πλοίο. Άφιξη στη Ζάκυνθο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο 
με νηστίσιμα και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου σε εκκλησάκι της 
περιοχής, διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ, για να δούμε την καμένη 
τώρα πλέον εκκλησία της ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ και συνεχίζουμε για τα χωριά ΑΓ ΛΕΩΝ, 
ΕΞΩΧΩΡΑ, ΜΑΡΙΕΣ, ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ, επίσκεψη της Μονή, όπου είχε μονάσει ο Αγ. 
Διονύσιος. Επόμενος σταθμός οι ΒΟΛΙΜΕΣ και η παραλία του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
όπου θα παραμείνουμε για γεύμα προαιρετικά, επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκού-
ραση. Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας και αμέσως μετά 
παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: 
Πρωινό και νωρίς το μεσημέρι ξεκινά το Πασχαλινό γλέντι με μεζέδες, ούζο, τσί-
πουρο, ενώ λίγο αργότερα μας συντροφεύει η μουσική από την ορεινή Ζάκυνθο, 
με καντάδες, τοπική και λαϊκή μουσική, με το ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία 
να ολοκληρώνεται, το πλούσιο Πασχαλινό γεύμα να ξεκινά στο εστιατόριο του ξε-
νοδοχείου και το γλέντι να κορυφώνεται. Το απόγευμα μετάβαση στην πόλη, για να 
παρακολουθήσουμε την Λιτανεία της Παναγίας και το Ζακυνθινό πανηγύρι. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: 
Πρωινό και επίσκεψη στο πανέμορφο προάστιο ΜΠΟΧΑΛΗ, με την πανοραμική 
θέα ολόκληρης της Ζακύνθου, επίσκεψη της εκκλησίας της ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ και του 
ερειπωμένου βενετσιάνικου κάστρου. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στην πόλη 
για περιπάτους και ελεύθερη επίσκεψη στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ / ΚΑΛΒΟΥ όπου 
βρίσκονται και τα Μαυσωλεία τους. Επιβίβαση νωρίς το μεσημέρι στο πλοίο για 
Κυλλήνη. Συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3 διαν/σεις) στο ξενοδοχείο PLAZA PALLAS 3*plus στο 

ΤΣΙΛΙΒI.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Δείπνο με νηστίσιμα την Μ. Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο το 

Μ. Σάββατο, Ουζομεζέδες και πλούσιο παραδοσιακό Πασχαλινό 
γεύμα με ζωντανή μουσική και δωρεάν λευκό τοπικό κρασί, την 
Κυριακή του Πάσχα.

• Εισιτήρια F/B ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟ – ΚΥΛΛΗΝΗ.
• Αρχηγός – Συνοδός. Φ.Π.Α. Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

ΠΑΣΧΑ... 
ΜΕ ΚΑΝΤΑΔΕΣ! 
ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ 
ΤΕΧΝΙΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΩΟΥ 
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4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

Μ. ΠΕΜΠΤΗ: Αναχώρηση 06:30, στάση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και συνεχίζου-
με μέσω της κρεμαστής γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεσες 
στάσεις, για να καταλήξουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, επιβίβαση στο F/B και 
απόπλους για το όμορφο νησί των Φαιάκων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με τα αξιοθέατα του νη-
σιού. Πρώτος σταθμός το ΑΧΙΛΛΕΙΟ, μια από τις πιο γνωστές επαύλεις στην Ευρώπη 
και ακολουθεί το ΚΑΝΟΝΙ η ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ και το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ και ολοκλη-
ρώνουμε την περιήγηση μας με το ανάκτορο ΜΟΝ ΡΕΠΟ. Το μεσημέρι καταλήγουμε 
στην πόλη με τους ήχους από τις μπάντες των πρώτων Επιταφίων να καταφθάνουν. 
Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικό και επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας για ξεκούραση μέχρι την ώρα του δείπνου. Το βράδυ παρακολούθηση της 
περιφοράς του Επιταφίου, στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό, παρακολούθηση της περιφοράς του σκηνώμα-
τος του ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και του πρωτότυπου εθίμου του σπασίματος κανατών. 
Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση 
και το βράδυ μετάβαση στην μεγάλη πλατεία όπου γίνεται φαντασμαγορικά η Ανά-
σταση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! και το Πασχαλινό 
γλέντι ξεκινά με ουζομεζέδες και τον παραδοσιακό οβελία να ετοιμάζεται, για ένα 
πλούσιο Πασχαλινό γεύμα που θα ακολουθήσει με ζωντανή μουσική και χορό. Το 

απόγευμα βόλτα στην Παλαιοκαστρίτσα για να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα 
το υπέροχο τοπίο που προσφέρει ο μαγευτικός κολπίσκος.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και μετάβαση στο λιμάνι για το ταξίδι της επι-
στροφής με το F/B για Ηγουμενίτσα. Πορεία επιστροφής με επίσκεψη στην όμορφη 
κωμόπολη της ΠΑΡΓΑΣ και μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεσες στάσεις στην ΑΜΦΙ-
ΛΟΧΙΑ και την περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ, θα καταλήξουμε το βράδυ στην Αθήνα.

ΠΑΣΧΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ… 
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
5 ημέρες • 13 ΕΩΣ 17/4/2023 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μετακινήσεις – περιηγήσεις με σύγχρονα πούλμαν.
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στo ξενοδοχείο «POTAMAKI 3*» στις 

ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ.
• Tέσσερα πρωινά σε μπουφέ. 
• Δείπνο τη Μ. ΠΕΜΠΤΗ. Δείπνο με νηστίσιμα τη Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
• Αναστάσιμο δείπνο το Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ.
• Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα (περιλαμβάνει κρασί, μπύρα, 

αναψυκτικά) με ζωντανή μουσική, την Κυριακή του Πάσχα. 
• Εισιτήρια F/B ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ και αντίστροφα.
• Αρχηγός – συνοδός. Φ.Π.Α. Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 06:00, στάση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και συ-
νεχίζουμε μέσω της κρεμαστής γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ με εν-
διάμεση στάση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο F/B και απόπλους για 
το όμορφο νησί των Φαιάκων. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και μετάβαση στην πόλη για παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, 
στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό, παρακολούθηση της περιφοράς του σκηνώ-
ματος του ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και του πρωτότυπου εθίμου του σπασίματος κανα-
τών. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ, μια από τις πιο γνωστές επαύλεις στην 
Ευρώπη, στο ΚΑΝΟΝΙ τη ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ και το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ μετάβαση στην μεγάλη πλατεία όπου γίνεται φα-
ντασμαγορικά η Ανάσταση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, Αναστάσιμο δείπνο, διανυ-
κτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι να αρχίσει το 
Πασχαλινό γλέντι, που ξεκινά με ουζομεζέδες, ενώ ο παραδοσιακός οβελίας ετοι-
μάζεται, για το πλούσιο Πασχαλινό γεύμα που θα ακολουθήσει με ζωντανή μουσική 
και χορό. Το απόγευμα βόλτα στην Παλαιοκαστρίτσα για να απολαύσουμε τον καφέ 
μας με θέα το υπέροχο τοπίο που προσφέρει ο μαγευτικός κολπίσκος.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και μετάβαση στο λιμάνι για το ταξίδι της 
επιστροφής με το F/B για Ηγουμενίτσα. Η διαδρομή μας με στάση στη γραφική κω-
μόπολη της ΠΑΡΓΑΣ και μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ με δύο ακόμη στάσεις στην περιοχή της 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και του ΚΙΑΤΟΥ, μας οδηγεί το βράδυ στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μετακινήσεις – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο POTAMAKI 3* στις 

ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ. 
• Τρία πρωινά σε πλούσιο μπουφέ. 
• Δείπνο με νηστίσιμα και μη, τη Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
•  Αναστάσιμο δείπνο το Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ. 
• Πλούσιο Πασχαλινό εορταστικό γεύμα (περιλαμβάνει κρασί, μπύρα, 

αναψυκτικά) με ζωντανή μουσική, την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.
• Εισιτήρια F/B ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ και αντίστροφα.
• Αρχηγός – Συνοδός. Φ.Π.Α. Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ!
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M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 08:00, περιοχή ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΜΊΩΡΗ στάση, 
ΔΟΜΟΚΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ, άφιξη στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, γεύμα προαιρετικά. Η 
διαδρομή μας συνεχίζεται για να καταλήξουμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, τακτοποίηση, δείπνο με νηστίσιμα, παρακολούθηση της περιφοράς του επι-
ταφίου, διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για το όμορφο ΝΥΜΦΑΙΟ στις πλαγιές του 
όρους ΒΙΤΣΙ σε υψόμετρο 1.350 μέτρων. Επίσκεψη και συνεχίζουμε για την πόλη της 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, σύντομη στάση - επίσκεψη και η όμορφη διαδρομή μας από το ΠΙΣΟΔΕΡΙ, 
μας οδηγεί στην περιοχή των ΠΡΕΣΠΩΝ και το ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ, στις όχθες 
της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ. Γεύμα προαιρετικά σε γραφικό ταβερνάκι του χωριού και 
αμέσως μετά επίσκεψη στη ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ, για να περπατήσουμε στην πλωτή γέφυ-
ρα, μέχρι το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΣΤΟ-
ΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος. Παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο 
δείπνο, διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη Μονή Παναγίας Μαυριώ-
τισσας που βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από την Καστοριά, στη βόρεια 
πλευρά της χερσονήσου ενώ αμέσως μετά θα γνωρίσουμε το ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ. Ακο-
λουθεί πλούσιο πασχαλινό εορταστικό γεύμα σε ταβέρνα της πόλης, με ζωντανή μου-
σική. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη των ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ, 
την όμορφη ΚΑΣΤΟΡΙΑ, διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα, με μια ευχάριστη 
παράκαμψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, στην περιοχή της ΣΙΑ-
ΤΙΣΤΑΣ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται μέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση, γεύμα 
προαιρετικά, περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στo ξενοδοχείo ΕUROPA 4* της 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 
• Τρία πρωινά σε μπουφέ. 
• Δείπνο με νηστίσιμα τη Μ. Παρασκευή. Αναστάσιμο δείπνο το 

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ.
• Πλούσιο παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με οβελία και ζωντανή 

μουσική.
• Αρχηγός – συνοδός. Φ.Π.Α. Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 08:15 στάση σε καφέ στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ 
και συνεχίζουμε μέσω της κρεμαστής γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, για την παραλία 
της Αμφιλοχίας, γεύμα προαιρετικά. Αμέσως μετά ακολουθώντας μια μοναδική δι-
αδρομή με θέα τον Αμβρακικό μέσω ΒΟΝΙΤΣΑΣ φθάνουμε στην πόλη της ΠΡΕΒΕ-
ΖΑΣ για τον απογευματινό καφέ. Λίγο αργότερα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 
μας, στην όμορφη κωμόπολη της Πάργας. Δείπνο και προαιρετική παρακολούθηση 
της περιφοράς του Επιταφίου το βράδυ, διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Λευκάδας για να απο-
λαύσουμε το τοπικό έθιμο του σπασίματος «μαστραπάδων» υπό τους ήχους της 
Φιλαρμονικής. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο Νυδρί. Εδώ έχου-
με τη δυνατότητα να γευματίσουμε προαιρετικά αλλά και να συμμετέχουμε προ-
αιρετικά (έξοδα ατομικά) σε ΜΙΝΙ κρουαζιέρα, γύρω από το πασίγνωστο νησάκι 
του Σκορπιού, της Σπηλιάς του Παπανικολή & του νησιού του Βαλαωρίτη, καιρού 
επιτρέποντος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, παρακολούθηση 
Ανάστασης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στις εκβολές του Αχέροντα, 
στο χωριό Αμμουδιά. Επιστροφή στην ΠΑΡΓΑ, για το πλούσιο εορταστικό Πασχαλι-
νό γεύμα, σε παραδοσιακή ταβέρνα. Το απόγευμα θα απολαύσουμε τον καφέ μας 
στις πηγές του ΑΧΕΡΟΝΤΑ, στο χωριό ΓΛΥΚΗ. Εδώ μας περιμένει ένα τοπίο σπάνι-
ας ομορφιάς, περπατώντας κατά μήκος του ποταμού, αντικρίζοντας τους άγριους 
βράχους να αναβλύζουν ορμητικά τα γάργαρα και παγωμένα νερά μέσα από την 

«καρδιά των σουλιώτικων βουνών», που στην κορυφή τους φιλοξενούν τα ιστο-
ρικά ΧΩΡΙΑ του ΣΟΥΛΙΟΥ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους στη γραφική κωμόπολη, διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τα ΣΥΒΟΤΑ, με 
τους μαγευτικούς κολπίσκους. Αμέσως μετά μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - 
ΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεσες στάσεις, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, τρείς διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο BACOLI 3* στην 

Πάργα.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Δείπνο με νηστίσιμα τη Μεγάλη Παρασκευή.
• Αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο.
• Εορταστικό παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα την   

Κυριακή του Πάσχα. 
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

ΠΑΣΧΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΓΑ & ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΝΥΔΡΙ - ΠΗΓΕΣ & ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - ΣΥΒΟΤΑ

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

ΠΑΣΧΑ... ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ 
ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 ΝΥΜΦΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑ 

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
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4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 
Αναχώρηση στις 07:15, στάση στην περιοχή της Λαμίας και της Λάρισας, προσπερ-
νάμε τη Θεσσαλονίκη για να φθάσουμε το απόγευμα στην περιοχή της ΣΑΝΗ στην 
όμορφη χερσόνησο της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο σε 
μπουφέ με νηστήσιμα και μη και μεταφορά για προαιρετική παρακολούθηση της 
περιφοράς του Επιταφίου στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ, επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ:
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ουρανούπολη. Προαιρετικά ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕ-
ΡΑ με πλοιάριο στη χερσόνησο του ΑΘΩ με τις ιστορικές Μονές του Αγίου Όρους. Το 
απόγευμα η επιστροφή μας για το ξενοδοχείο, από τα μαγευτικά τοπία τη Σιθωνίας, 
με στάση στο ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ. Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολου-
θίας, στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ, επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και ακολουθεί το παραδοσιακό εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ στο εστι-
ατόριο του ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι να αρχίσει το εορταστικό Πασχαλινό γεύμα σε 
μπουφέ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Το απόγευμα μια όμορφη εκδρομή - πε-
ριήγηση στα μοναδικά τοπία της Κασσάνδρας, (ΣΙΒΗΡΗ - ΛΟΥΤΡΑ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ) θα 
κλείσουν ευχάριστα, την Πασχαλινή μας ημέρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: 
Πρωινό και πορεία επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεσους σταθμούς την πόλη της 
Θεσσαλονίκης και το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ στους πρόποδες του Ολύμπου, όπου θα 
έχουμε και ανάλογες στάσεις. Στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, η τελευταία μας στάση 
πριν φθάσουμε το βράδυ στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Τρείς διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «SIMANTRO RESORT» 5* 

στην περιοχή ΣΑΝΗ της Χαλκιδικής. 
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Δείπνο με νηστίσιμα και μη σε μπουφέ τη Μεγάλη Παρασκευή.
• Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ το Μεγάλο Σάββατο.
• Πλούσιο εορταστικό Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ με παραδοσιακό 

και κοκορέτσι, την Κυριακή του Πάσχα.
• Αρχηγός – συνοδός.
• Φόρος διαμονής. & Φ.Π.Α. 

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 08:15 π.μ. περιοχή ΛΑΜΙΑΣ και ΛΑΡΙΣΑΣ σύ-
ντομες στάσεις και συνεχίζουμε για να καταλήξουμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ (Λουτρακίου), που 
βρίσκονται βορειοδυτικά της Αριδαίας, στους πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν. 
Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή. 
Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χι-
λιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού 
και δάσους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, προαιρετική παρακολούθηση της 
περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση. 

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Λουτροθεραπεία προαιρετικά, πρωινό και επίσκεψη στην πόλη 
της Έδεσσας με τους ομώνυμους καταρράκτες, ενώ λίγο αργότερα θα περπατήσου-
με στο υπέροχο πάρκο του Αγίου Νικολάου, πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυ-
χής μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Εξήντα στρέμματα πανέμορφης 
γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου, ποταμού 
της Αράπιτσας. Μοναδικό στην Ελλάδα το υπεραιωνόβιο άλσος πλατάνων εντυπω-
σιάζει τον επισκέπτη σε κάθε εποχή για την μεγαλοπρέπεια και τον όγκο του. Γεύμα 
προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, παρακολούθηση της 
Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για λουτροθεραπεία, 
στις μικρές κλειστές πισίνες, στον καταρράκτη η στη μεγάλη πισίνα ή ακόμη περί-
πατοι στα σκιερά μονοπάτια του ποταμού, ξεκινώντας ευχάριστα και συναρπαστικά 
την Πασχαλιάτικη ημέρα μας. Το μεσημέρι θα απολαύσουμε ένα ξεχωριστό παρα-
δοσιακό εορταστικό πασχαλινό γεύμα, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου με ζωντανή 
μουσική. Το απόγευμα θα απολαύσουμε τον καφέ μας στην κοντινή κωμόπολη της 

ΑΡΙΔΑΙΑΣ και αμέσως μετά θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιπάτους στο Λουτρά-
κι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ στη μαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρμιου. Το μοναστήρι 
ιδρύθηκε από τους Ποντίους που και έφεραν την ιστορική εικόνα της Παναγίας. 
Επίσκεψη, προσκύνημα και αναχώρηση για Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη 
το βράδυ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* 

plus, στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα ιαματικά ΛΟΥΤΡΑ 
ΠΟΖΑΡ.

• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Δείπνο με νηστίσιμα τη Μ.Παρασκευή. Αναστάσιμο δείπνο το 

Μ. Σάββατο.
• Εορταστικό πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική και 

παραδοσιακό οβελία την Κυριακή του Πάσχα.
• Αρχηγός – συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΑΣΧΑ 5*
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ… 
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΑ! 

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ 
ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

ΑΡΙΔΑΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
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Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση από Αθήνα 08.30, περιοχή Θήβας και Λαμίας, μι-
κρές στάσεις. Άφιξη το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, γεύμα προαιρετικά σε ένα από τα παραδο-
σιακά τσιπουράδικα της πόλης, τακτοποίηση νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, 
στα ΧΑΝΙΑ. Δείπνο με νηστίσιμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Προαιρετική παρακο-
λούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή στα πηλιορείτικα χωριά ξεκινάει. 
Θα επισκεφθούμε τη γραφική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τη μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, 
για να ακολουθήσουν οι ΜΗΛΙΕΣ, πριν καταλήξουμε στο ΒΟΛΟ, όπου θα έχουμε χρόνο 
για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή το απόγευμα στα ΧΑΝΙΑ, ολοκλη-
ρώνοντας έτσι την ‘’περιπλάνηση μας’’ στο ΠΗΛΙΟ. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανα-
στάσιμης Ακολουθίας στην ΠΟΡΤΑΡΙΑ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, Αναστάσιμο δείπνο, 
διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Χριστός Ανέστη – Χρόνια Πολλά ! Πρωινό και χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους στην Πασχαλινή ατμόσφαιρα του χωριού. Νωρίς το μεση-
μέρι μας περιμένουν πασχαλινοί μεζέδες και ένα υπέροχο παραδοσιακό Πασχαλινό 
εορταστικό γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου με ζωντανή μουσική. Το απόγευμα 
θα επισκεφθούμε τη γραφική ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, «το μπαλκόνι του Πηλίου», όπου θα περ-
πατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και θα απολαύσουμε τον καφέ μας ‘’αγναντεύ-
οντας’’ τον Παγασητικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΞΕΝΙΑΣ. Κτισμένη σε ένα μικρό οροπέδιο ΒΑ της Βρύναινας στην επαρχία Αλμυρού 
Μαγνησίας και σε ύψος 370 μέτρων βρίσκεται η Ιερά Μονή Κάτω Ξενιάς. Η παλαιότερη 
ονομασία ήταν «Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου» και αποτελούσε μετόχι της σημερι-
νής Μονής Άνω Ξενιάς. Ένα όμορφο νέο μοναστήρι με κήπους γεμάτο τριανταφυλλιές 
και περίτεχνα κτίσματα. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ, γεύμα προαι-
ρετικά και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για Αθήνα, για να φθάσουμε νωρίς το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CHANIA PALACE 4* 

στα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ. 
• Tρία πρωινά σε μπουφέ. 
• Δείπνο με νηστίσιμα τη Μ. Παρασκευή. Αναστάσιμο δείπνο το 

Μ. Σάββατο.
• Πλούσιο παραδοσιακό Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με μουσική 

(D.J) την Κυριακή του Πάσχα.
• Αρχηγός – συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής. 

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 08:30 πρωί από Αθήνα, Αρτεμίσιο ημίωρη 
στάση και συνεχίζουμε προσπερνώντας την ΤΡΙΠΟΛΗ και τη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, μέσω 
ΙΣΑΡΙ φθάνουμε στην ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ. Επίσκεψη της εκκλησίας του 10ου 
αιώνα που από τα θεμέλια της αναβλύζουν πολλά νερά ενώ στη σκεπή της έχουν 
φυτρώσει 17 πανύψηλα δένδρα. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για τη Μεσσηνι-
ακή πρωτεύουσα, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, περίπατοι 
γνωριμίας στην πόλη, δείπνο και προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του 
Επιταφίου στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχου της πόλης, διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για ΔΙΡΟ. Ακολουθώντας μια πανέμορ-
φη παραλιακή διαδρομή ανατολικά του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ κόλπου (Μεσσηνιακή Μάνη) 
φθάνουμε στην ΑΡΕΟΠΟΛΗ. Διατηρητέος οικισμός με την «ιδιαίτερη γοητεία» του μα-
νιάτικου τοπίου, με μια μοναδική αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά 
φρούρια. Στην πόλη που πήρε το όνομά της από τον θεό του πολέμου (Άρεως πόλη), 
θα παραμείνουμε για επίσκεψη και προαιρετικό γεύμα, αφού πρώτα επισκεφθού-
με το μοναδικής ομορφιάς ΣΠΗΛΑΙΟ του ΔIΡΟΥ, μια σπάνια εμπειρία σε ένα ταξίδι 
1.600 μέτρων σε έναν υπόγειο ποταμό. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
μας στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, με ενδιάμεση στάση στην ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ένα όμορφο παραθα-
λάσσιο χωριό στη ΜΑΝΗ, σε ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, από κρυστάλλινα γαλάζια 
νερά, μεγαλόπρεπα κυπαρίσσια, άγριους ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές. Το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη ακολουθία και αμέσως μετά θα έχουμε Ανα-
στάσιμο δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι να ξεκινήσει το 
Πασχαλινό γλέντι με μεζέδες και το πλούσιο Πασχαλινό εορταστικό γεύμα που θα 

ακολουθήσει στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Το απόγευμα περίπατοι γνωριμίας στην 
πόλη της Καλαμάτας αλλά και την όμορφη παραλία της, διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και μια ακόμη όμορφη εκδρομή ξεκινά στο 
Ν.Δ άκρο της Πελοποννήσου, στη γραφική και γοητευτική κωμόπολη ΠΥΛΟ, με το 
επιβλητικό μνημείο των «ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ» κτισμένη αμφιθεατρικά στο νότιο άκρο 
του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, βλέποντάς την από το λιμάνι σου δίνει την αίσθηση του 
νησιού. Ακολουθεί η ΜΕΘΩΝΗ, η πόλη με το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, από τα πιο 
καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, με το θαυμάσιο ακρόπυργο. Λίγο αργότερα 
θα βρεθούμε στη ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση 
για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
• Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξεν/χείο PHARAE PALACE 4* της 

Καλαμάτας. 
• Τρία πρωινά σε πλούσιο μπουφέ.
• Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα τη Μ. Παρασκευή.
• Αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο. Εορταστικό πασχαλινό γεύμα 

την Κυριακή του Πάσχα. 
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ… 

ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 
ΒΟΛΟΣ - ΧΑΝΙΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ 

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΕΡΟΠΟΛΗ 
ΣΠΗΛΑΙΑ ΔIΡΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - ΠΥΛΟ 

ΜΕΘΩΝΗ - ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
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Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 08:45 από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην 
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε μέσα από μία καταπληκτική διαδρομή από 
τις ράχες Τυμφρηστού για ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γεύμα 
προαιρετικά. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέ-
ρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στην Ιερά Μονή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥ-
ΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Ακολουθεί γνωριμία με το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ και γεύμα προαιρετικά σε 
ταβέρνα της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ παρακο-
λούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 
και αμέσως μετά το ιστορικό χωριό Κορυσχάδες. Ακολουθεί πλούσιο εορταστικό 
Πασχαλινό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος 
ελεύθερος, διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με μία πολύ 
ευχάριστη παράκαμψη - επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ και το ΓΟΡΓΟΠΟ-
ΤΑΜΟ για γεύμα προαιρετικά, άφιξη νωρίς το βράδυ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό ξενοδοχείο 

ΕΛΒΕΤΙΑ στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Αναστάσιμο δείπνο, εορταστικό παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα.
• Αρχηγός - συνοδός.
• Φόρος διαμονής.
• Φ.Π.Α. 

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση για καφέ στην 
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, φθάνουμε στην περιοχή 
της ΛΑΡΙΣΑΣ, στάση, προαιρετικό γεύμα. Αμέσως μετά από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ πα-
ρακάμπτουμε τη Θεσσαλονίκη, με την τελευταία μας στάση στην περιοχή της ΜΟΥ-
ΣΘΕΝΗΣ, θα τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. 
Δείπνο και προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέ-
ρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Έβρου, την Αλεξαν-
δρούπολη, που φιλοξενεί και το ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, με περισσότερα 
από 500 εκθεσιακά αντικείμενα, να πληροφορούν για την ιστορία και την ανθρω-
πογεωγραφία της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη. Αμέσως 
μετά θα φθάσουμε στο ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ, τμήμα του οικοσυστήματος που εκτείνετε 
από τις ανατολικές απολήξεις της Ροδόπης έως το Δέλτα του Έβρου και έχει ανα-
κηρυχθεί σε Εθνικό πάρκο. Αφού μας γίνει η σχετική ενημέρωση θα συνεχίζουμε 
την περιήγηση μας στον ακριτικό νομό με επίσκεψη στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια 
πολιτιστική παράδοση. Επόμενος σταθμός το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, χτισμένο στη συμβολή 
Έβρου και Ερυθροπόταμου, δύο μόνο χιλιόμετρα από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, το βράδυ παρακολούθηση της 
Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και ακολουθώντας μια πολύ όμορφη δι-
αδρομή από τη ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, θα επισκεφθούμε την 
όμορφη πόλη της ΞΑΝΘΗΣ. Επιστροφή νωρίς το μεσημέρι στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ για το 

εορταστικό Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, διανυ-
κτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή 
πλέον διαδρομή με μικρή επίσκεψη στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. Η διαδρομή μας συ-
νεχίζεται για την περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ, όπου θα έχουμε γεύμα προαιρετικά. Ακο-
λούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουμε το 
βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία « ΑNATOLIA » 3* στην 

πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
• Δείπνο τη Μ. Παρασκευή. Αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο.
• Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα.
• Αρχηγός – συνοδός.
• Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής. 

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ… ΠΑΣΧΑ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΑ - ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - KOΡΥΣΧΑΔΕΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ 

ΣΟΥΦΛΙ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ 
ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ
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Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 08:00 απ ΑΘΗΝΑ με προορισμό την πόλη των 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Στάση στην περιοχή του Κιάτου και μέσω της καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ 
- ΑΝΤΙΡΙΟΥ και ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με μια ακόμη στάση, φθάνουμε λίγο πριν την είσοδο της 
πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για να επισκεφθούμε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα κέρινα ομοιώ-
ματα. Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, στο κέντρο της πόλης. 
Χρόνος ελεύθερος, δείπνο με νηστήσιμα, προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς 
του επιταφίου, διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώ-
νης, που φιλοξενεί το αρχαίο Θέατρο και το ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ. Αμέσως μετά μια 
πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή από το ιστορικό ΚΑΛΠΑΚΙ, μας οδηγεί στη γραφική Αρί-
στη, ένα όμορφο κεφαλοχώρι που απέχει 48 χλμ από τα Ιωάννινα. Βρίσκεται στο δρόμο 
για το ΠΑΠΙΓΚΟ, λίγο πριν από το εντυπωσιακό μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιώτισ-
σας, που είναι χτισμένο στην άκρη του βράχου μιας σπηλιάς ακριβώς πάνω από το ποτάμι 
και τη γέφυρα στον ποταμό Βοϊδομάτη. Στην κεντρική πλατεία του χωριού μπορούμε να 
απολαύσουμε το καφεδάκι μας σε ένα από τα παραδοσιακά καφενεία και να θαυμάσου-
με την επιβλητική εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με το πανύψηλο καμπαναριό 
της. Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ, όπου με μικρά πλοιάρια (έξοδα 
ατομικά) θα φθάσουμε στο γραφικό νησάκι, που φιλοξενεί και το < ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ> 
του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο 
δείπνο, διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πασχαλινή ημέρα για αυτό και εμείς θα επισκεφθούμε το 
κεντρικό Ζαγόρι, που προσφέρει ανάλογη ατμόσφαιρα. Η διαδρομή μας από τις ΚΑΡΥΕΣ, 

ανεβαίνει και περνά από το ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΗ, αλλά και το τρίτοξο ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΑΛΟ-
ΓΕΡΙΚΟ γεφύρι η ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΠΛΑΚΙΔΑ, κοντά στο γνωστό κεφαλοχώρι των ΚΗΠΩΝ. 
Λίγο αργότερα φθάνουμε στο γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, για να περπατήσουμε μέχρι το εκ-
κλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα που προσφέρει 
η ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ, ενώ στη γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού ‘’ΟΞΙΑ’’ με 
τη γνωστή ποιότητα όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε ένα ξεχωριστό Πασχαλινό γεύμα, με 
ντόπια αρνιά σούβλας και κοκορέτσι. Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους στην πόλη. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο με μοναδική θέα προς τη 
λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και το οροπέδιο των Ιωαννίνων καθώς η καταπράσινη διαδρομή μας 
οδηγεί στο γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ. Παραμονή, επίσκεψη και αναχώρηση για Αθήνα μέσω 
ΙΟΝΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, τρείς διαν/σεις στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, στο κέντρο 

της πόλης.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ. Δείπνο με νηστίσιμα τη Μ. Παρασκευή.
• Αναστάσιμο δείπνο με ζωντανή μουσική σε ταβέρνα της πόλης 
• Πασχαλινό γεύμα στην παραδοσιακή ταβέρνα ‘’ ΟΞΙΑ’’ στο 

ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. 
• Αρχηγός – συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής. 

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/4/2023

ΠΑΣΧΑ… ΣΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ OΛΥΜΠΟΥ - ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ - ΒΕΛΒΕΝΤΟ - ΝΕΡΑΪΔΑ - ΚΟΖΑΝΗ 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΒΟΛΟΣ 

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 07:45 από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της Λαμίας 
και συνεχίζουμε για τα ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, έναν παραδοσιακό οικισμό του νομού Λάρισας, 
χτισμένο στις βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Όσσα στην είσοδο της κοιλάδας των 
Τεμπών. Το χωριό φημίζεται για τα σπουδαία αρχοντικά του, καθώς γνώρισε πολύ 
μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κατά το παρελθόν, χάρη στην επεξεργασία και την βαφή 
νημάτων με κόκκινο χρώμα που παρήγαγαν από την επεξεργασία του φυτού Ριζάρι. 
Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για την περιοχή της Λεπτοκαρυάς, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και μια συναρπαστική ημέρα ξεκινάει. Πρώτος σταθμός 
το ΒΕΛΒΕΝΤΟ Κοζάνης, ένας όμορφος οικισμός με πλούσια ιστορία, καθώς άκμασε 
ιδιαίτερα την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Οι όμορφες πλατείες, το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ, με πληροφορίες και στοιχεία από την προβιομηχανική εποχή, καθώς και οι ναοί 
Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Μηνά και Αγίου Νικολάου, είναι τα σπουδαιότερα σημεία 
ενδιαφέροντος του οικισμού. Χρόνος ελεύθερος για επισκέψεις και περιπάτους και 
συνεχίζουμε περνώντας την τεχνητή λίμνη ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ, για το γραφικό οικισμό της 
ΝΕΡΑΙΔΑΣ, κτισμένος σε λόφο, πάνω από τη Γέφυρα των Σερβίων, προσφέρει μο-
ναδική θέα, στάση, επίσκεψη. Επόμενος σταθμός η πόλη της ΚΟΖΑΝΗΣ, πρωτεύουσα 
της περιφερειακής ενότητας και διοικητικό κέντρο, με πολλά αξιοθέατα. Το πάρκο του 
Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η ομώνυμη εκκλησία, η παλιότερη 
της Κοζάνης, το πάρκο Κουρί και το δημοτικό άλσος όπου υπάρχει τουριστικό περί-
πτερο και εκτροφείο ευγενών θηραμάτων, κερδίζουν τις εντυπώσεις, αποτελώντας 
πραγματικό πνεύμονα για την πόλη. Χρόνος ελεύθερος για επισκέψεις, περιπάτους και 
γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, παρακολούθηση της 
Αναστάσιμης Ακολουθίας το βράδυ, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό χρόνος ελεύθερος για παρακολούθηση 
του παραδοσιακού ψησίματος του οβελία με μεζέδες τσίπουρο ή κρασί. Ακολουθεί 

πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με μουσική στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Το απόγευμα 
επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ και το 
γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ, για τον απογευματινό καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυ-
κτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη του Βόλου με τα 
περίφημα τσιπουράδικα, παραμονή, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το μεσημέ-
ρι η διαδρομή μας συνεχίζεται για Αθήνα, με στάση σε καφέ της Εθνικής οδού στην 
περιοχή της Λαμίας, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές, περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «POSEIDON PALACE» 4* 

στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς Πιερίας.
• Τρία πρωινά σε πλούσιους μπουφέδες. 
• Δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή σε μπουφέ με νηστίσιμα, 

Αναστάσιμο δείπνο, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. 
• Πλούσιο εορταστικό Πασχαλινό γεύμα, που ξεκινά με κρασί ή 

τσίπουρο, μεζέδες και το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία στον 
κήπο του ξενοδοχείου και ολοκληρώνεται στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου με μουσική, γλέντι και χορό. 

• Αρχηγός – συνοδός. Φ.Π.Α. Φόρος διαμονής. 

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ... ΠΑΣΧΑ! 
ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΑΡΙΣΤΗ
 ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΚΟΡΗ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 

ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΜΕΤΣΟΒΟ
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Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 08:30, μικρή στάση στην περιοχή της Λαμίας και συνεχί-
ζουμε για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, με ενδιάμεσο σταθμό την πόλη των Τρικάλων, όπου θα έχουμε και 
γεύμα προαιρετικά. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, δείπνο και προαιρετική 
παρακολούθηση της περιφοράς του επιταφίου, διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στα ορεινά χωριά των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ, 
ΠΕΡΤΟΥΛΙ. Γεύμα προαιρετικά σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης ακολουθίας, Αναστάσιμο δεί-
πνο, διανυκτέρευση. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τη γραφική περιοχή των 
Μετεώρων και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στο γραφικό 
ΜΕΤΣΟΒΟ, με τη μοναδική Πασχαλινή ατμόσφαιρα, την οποία θα γευθούμε και στο πλούσιο 
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα που θα ακολουθήσει σε παραδοσιακή ταβέρνα, με σουβλιστά 
αρνιά, κοκορέτσι κ.α. Επιστροφή στην Καλαμπάκα το απόγευμα, χρόνος ελεύθερος, διανυ-
κτέρευση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Ημέρα επιστροφής με αρκετά αξιοθέατα. Πρώτος σταθμός η 
πόλη της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ακολουθεί η λίμνη Πλαστήρα με τα μαγευτικά τοπία όπου θα φθά-
σουμε στο νότιο άκρο της λίμνης, για να δούμε το φράγμα που οδηγεί στο δυτικό κομμάτι, 
ενώ στις ανατολικές ακτές και την ΠΛΑΖ ΛΑΜΠΕΡΟΥ θα γευματίσουμε προαιρετικά. Αμέσως 
μετά ξεκινάμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση στην περιοχή της Λαμίας, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο KOSTA FAMISSI 4* 

στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Δείπνο με νηστίσιμα τη Μ. Παρασκευή.
• Αναστάσιμο δείπνο το Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ.
• Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα σε 

Μετσοβίτικη ταβέρνα. 
• Αρχηγός – συνοδός. Φ.Π.Α. Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 07:15 από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση σε καφέ στην πε-
ριοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, για τον γραφικό οικι-
σμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, με τη μοναδική θέα στη θάλασσα του Θερμαϊκού 
και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
ΟΔΟΥ για να τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, 
προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του επιταφίου, διανυκτέρευση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο Ferry boat 
και απόπλους για το όμορφο νησί της ΘΑΣΟΥ. Πρώτος σταθμός ο Λιμένας και συνεχί-
ζουμε για το γύρο του νησιού, ΣΚΑΛΑ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, για να φθάσουμε και να επισκε-
φθούμε τη ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Η διαδρομή μας ακολούθως από τη ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 
μας οδηγεί στην παραλία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα 
επιστροφή στο λιμάνι και επιβίβαση στο Ferry boat για ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΑΒΑΛΑ. Ξε-
κούραση, παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυ-
κτέρευση. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους Παγ-
γαίου, σε μια θαυμάσια τοποθεσία, σε υψόμετρο 753 μ.. Είναι ένας από τους δύο ιερούς 
χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, που συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πόλο έλξης 
πλήθους πιστών, που έρχονται να προσκυνήσουν την “αχειροποίητο εικόνα της Θεο-

τόκου” και να ηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της. Παραμονή - προσκύνημα 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό εορταστικό γεύμα. Χρόνος ελεύθερος 
το απόγευμα για περιπάτους στην πόλη, διανυκτέρευση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον 
διαδρομή με μικρή ευχάριστη παράκαμψη, στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και το 
γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ, όπου θα γευματίσουμε προαιρετικά. Ακολούθως με μικρή στάση 
σε καφέ της εθνικής οδού, στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο « ΕSPERIA » 3* στην πόλη της 

ΚΑΒΑΛΑΣ. 
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Δείπνο με νηστίσιμα τη Μ. Παρασκευή. Αναστάσιμο δείπνο.
• Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με μουσική κάλυψη από D.J. και 

δωρεάν κρασί και αναψυκτικά με απεριόριστη κατανάλωση. 
• Εισιτήρια F/B για τη ΘΑΣΟ.
• Αρχηγός – συνοδός. Φόρος διαμονής. Φ.Π.Α. 

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΒΑΛΑ & ΤΗ ΘΑΣΟ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ - ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΚΙΑ... 
ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
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Αναχώρηση στις 09:00 για τη νύμφη του ΕΥΡΙΠΟΥ, την όμορφη ΧΑΛΚΙΔΑ όπου 
θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας στάση για καφέ. Στη συνέχεια θα δια-
σχίζουμε καταπράσινα τοπία στο όρος ΔΙΡΦΥΣ για να καταλήξουμε στη ΣΤΕΝΗ. 
Εδώ, ανάμεσα στα τεράστια αιωνόβια πλατάνια και τα γάργαρα νερά, θα έχουμε 
χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με στάση 
στην παραλία της Αρτάκης, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΡΤΑΚΗ - ΔΙΡΦΥΣ 
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα, με προορισμό την ΑΣΚΡΗ Βοιωτίας, όπου δίπλα 
στη ΛΙΜΝΗ ΜΟΥΣΩΝ θα απολαύσουμε τον καφέ μας στο υπέροχο καταπράσι-
νο φυσικό περιβάλλον. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στην περιοχή ΠΕΤΡΑ κοντά 
στην ΑΛΙΑΡΤΟ, για να επισκεφθούμε (θα φθάσουμε περπατώντας 500 περίπου 
μέτρα, καιρού επιτρέποντος) το υπέροχο τοπίο που προσφέρουν οι ομώνυμοι 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ. Λίγο αργότερα θα γευματίσουμε προαιρετικά στην περιοχή της 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ η της ΑΛΙΑΡΤΟΥ. Πορεία επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ. 

ΛΙΜΝΗ ΜΟΥΣΩΝ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 // ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Αναχώρηση 08:00, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ στάση και συνεχίζουμε για ΛΕΒΙΔΙ, στάση και 
καταλήγουμε για επίσκεψη στην ιστορική ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ με τη θαυματουρ-
γή εικόνα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ, όπου τα χρόνια της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε και 
ως ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Λίγο αργότερα θα φθάσουμε την ορεινή καταπράσινη κω-
μόπολη ΒΥΤΙΝΑ, για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για ΑΘΗ-
ΝΑ με ενδιάμεση στάση. 

ΛΕΒΙΔΙ - ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ 
ΒΥΤΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

Aναχώρηση 09:00, ΙΣΘΜΟΣ στάση, άφιξη στο ΝΑΥΠΛΙΟ, παραμονή - επίσκεψη 
και συνεχίζουμε για το καταπράσινο ΚΕΦΑΛΑΡΙ. Εδώ θα έχουμε τη δυνατότητα 
να επισκεφθούμε την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ που από τα θεμέλια 
της αναβλύζουν γάργαρα νερά και προαιρετικά να απολαύσουμε ένα υπέροχο 
εορταστικό παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με αρνιά σούβλας, κοκορέτσι κ.α. 
σε μια από τις παραδοσιακές ταβέρνες του οικισμού. Αναχώρηση για Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση στο Σπαθοβούνι, άφιξη νωρίς το βράδυ. 
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται και δεν εξασφαλίζεται το Πασχαλινό γεύμα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 25€

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Αναχώρηση 07:30, ημίωρη στάση στην περιοχή του ΙΣΘΜΟΥ και συνεχίζουμε 
για την τεχνητή ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ, που βρίσκεται στο οροπέδιο ανάμεσα στα βουνά 
ΖΗΡΕΙΑ και ΧΕΛΜΟΣ σε υψόμετρο 900 μέτρων. Παραμονή για περιπάτους στο 
πανέμορφο τοπίο και επιστροφή στη ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ η την ΚΑΣΤΑΝΙΑ, για γεύμα 
προαιρετικά σε μια από τις πολλές χαρακτηριστικές ταβέρνες της περιοχής. Το 
απόγευμα η τελευταία μας στάση στην παραλία του ΚΙΑΤΟΥ, πριν καταλήξουμε 
το βράδυ στην Αθήνα. 

ΦΕΝΕΟΣ - ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€
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Αναχώρηση 07:30 για ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, με ενδιάμεση στάση. Άφιξη επιβίβαση στο 
καραβάκι για επίσκεψη στα Λιχαδονήσια, ένα σύμπλεγμα μικρών νησιών, τα οποία 
αναδύθηκαν μετά από μεγάλο σεισμό πριν χιλιάδες χρόνια. Τα μεγαλύτερα από τα 
νησάκια είναι η Στρογγυλή και η Μανολιά, λίγο μικρότερα είναι η Μικρή Στρογγυλή, 
το Στενό, η Βάγια και μερικά ακόμα μικρότερα που ονομάζονται Ποντικονήσια. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε το ναυάγιο, τις φώκιες, απομεινάρια αρχαίου οικισμού, τον 
Φάρο και γύρω του σκορπισμένα ερείπια της Ιεράς Μονής του 12ου αιώνα μ.Χ, που 
μόνασε ο Όσιος Γρηγόριος ο Μυροβλήτης. Στη Μανολιά βρίσκεται η οργανωμένη 
παραλία και μπορείτε να βρείτε φαγητό και μεζεδάκια. Το μεσημέρι επιστροφή στα 
Καμένα Βούρλα, σχετική παραμονή και αναχώρηση για Αθήνα, με ενδιάμεση στάση, 
άφιξη το βράδυ. 
Περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του τουριστικού πλοιαρίου.

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 
ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 35€

ΠΑΥΛΙΑΝΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα, ημίωρη στάση σε καφέ της Εθνικής οδού στην πε-
ριοχή της Θήβας και συνεχίζουμε μέσω ΟΙΤΗΣ, για να φθάσουμε στην ΠΑΥΛΙΑΝΗ. 
Ορεινό χωριό του νομού Φθιώτιδας, χτισμένο σε υψόμετρο 1040 μέτρων στις πλα-
γιές της Οίτης, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο από έλατα, αποτελεί ένα δημοφιλή 
προορισμό. Παραμονή, γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με στάση 
για τον απογευματινό καφέ στα ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ. Άφιξη το βράδυ. 

Αναχώρηση 08:00, στάση η σε ΚΑΦΕ της Εθνικής οδού, στην περιοχή της 
ΘΗΒΑΣ. Ακολουθεί επίσκεψη στην ιστορική ΜΟΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ, 
με την υπέροχη θέα στο Βοιωτικό κάμπο. Στη συνέχεια ανεβαίνοντας τον 
ΕΛΙΚΩΝΑ, φθάνουμε στο καταπράσινο οροπέδιο της ΑΡΒΑΝΙΤΣΑΣ, με το 
υπέροχο πάρκο, όπου θα έχουμε χρόνο για περιπάτους. Αμέσως μετά στην 
πρωτεύουσα της Βοιωτίας την όμορφη ΛΙΒΑΔΕΙΑ και θα έχουμε τη δυνατό-
τητα να περπατήσουμε μέχρι της πηγές ΚΡΥΑΣ, με τα τρεχούμενα νερά, τους 
μικρούς καταρράκτες, τα πέτρινα γεφύρια και τους αιωνόβιους πλάτανους. 
Παραμονή, γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση για Αθήνα, με ενδιάμεση 
στάση σε ΚΑΦΕ της Εθνικής οδού. 

ΜΟΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΑΡΒΑΝΙΤΣΑ - ΕΛΙΚΩΝΑΣ 

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

ΜΑΪΟΣ 2023 // ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Αναχώρηση 08:00, ημίωρη στην Ισθμό και συνεχίζουμε για ΓΑΛΑΤΑ, άφι-
ξη και με μικρά πλοιάρια (έξοδα ατομικά ) θα περάσουμε απέναντι στο 
γραφικό νησάκι του Πόρου, παραμονή, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά. 
Αναχώρηση για Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις, στην περιοχή της ΠΑΛΑΙ-
ΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και του Ισθμού της Κορίνθου, άφιξη το βράδυ. 

ΓΑΛΑΤΑΣ - ΠΟΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΪΟΥ (ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ) // 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ // 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

Αναχώρηση 07:30, ημίωρη στάση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και συνεχίζουμε για το ορεινό 
χωριό ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ. Το χωριό βρίσκεται σε μια καταπράσινη τοποθεσία, με άφθονα 
νερά, αλλά και το ομώνυμο εκκλησάκι της Παναγίας της Πλατανιώτισσας που έχει σχη-
ματιστεί μέσα στο κοίλωμα ενός τεράστιου πλατάνου, με την εικόνα της Παναγίας Βρε-
φοκρατούσας να είναι αποτυπωμένη πάνω στο πλατάνι, σε ύψος 3 μέτρων. Παραμονή, 
επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη το 
βράδυ. 
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3 ημέρες • 29/4 ΕΩΣ 1/5/2023

ΠΑΡΓΑ - ΠΑΞΟΙ 
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

4 ημέρες • 28/4 ΕΩΣ 1/5/2023

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:00 από Aθήνα. Η διαδρομή μας μέσω της κρεμα-
στής γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου, ΙΟΝΙΑΣ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεσες στάσεις 
μας οδηγεί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο F/B και απόπλους για το 
όμορφο νησί των Φαιάκων. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο παραθαλάσσιο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΑΣΣΙΟΠΗ, το μεγαλύτερο χωριό στη 
βόρεια πλευρά του νησιού, 38 χλμ από την πόλη, με 1200 περίπου κατοίκους. Ξε-
χωρίζει για τις μοναδικές παραλίες του και το πλούσιο ιστορικό παρελθόν, στά-
ση και συνεχίζουμε μέσω ΑΧΑΡΑΒΗΣ για τη ΡΟΔΑ ένα παραδοσιακό ψαροχώρι, 
γνωστό για την αμμώδη παραλία του, τους ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους, τις 
παραδοσιακές ταβέρνες, τα εστιατόρια, παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευ-
μα θα βρεθούμε στην ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, για να απολαύσουμε τον καφέ μας στο 
υπέροχο τοπίο που προσφέρει ο μαγευτικός κολπίσκος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε το ΑΧΙΛΛΕΙΟ, μία από τις γνω-
στές βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτε-
κτόνημα της Κέρκυρας που βρίσκεται στον οικισμό Γαστούρι, περίπου 10 χλμ. από 
την πόλη. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΑΝΟΝΙ, στο Μοναστήρι της Παναγίας Βλα-
χέρνας και το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ενώ λίγο αργότερα θα ολοκληρώσουμε τη γνωριμία 
με την πόλη με επίσκεψη στη Σπιανάδα, την κεντρική πλατεία του νησιού και τόπο 
συνάντησης των κατοίκων και των επισκεπτών της Κέρκυρας. Είναι η μεγαλύτερη 
πλατεία των Βαλκανίων και απ’ τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Δίπλα στην πλατεία 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο POTAMAKI 3* στις 

MΠΕΝΙΤΣΕΣ, με πρωινό και δείπνο (δύο πρωινά & δύο δείπνα).
• Μια διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο 3* στην Ηγουμενίτσα 

ή την Πάργα.
• Εισιτήρια F/B ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ και αντίστροφα.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ

βρίσκεται ο πεζόδρομος του Λιστόν με κτίρια ενετικής και γαλλικής αρχιτεκτο-
νικής, ενώ θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε και το Ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνα, πολιούχο του νησιού. Αργά το απόγευμα αποχαιρετάμε το όμορφο 
νησί των Φαιάκων, με την επιβίβαση μας στο F/B για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Άφιξη, 
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της Ηγουμενίτσας η της Πάργας, διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και η ημέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στην όμορφη 
κωμόπολη της ΠΑΡΓΑΣ, ενώ αμέσως μετά θα επισκεφθούμε και την πόλη της 
Λευκάδας. Πορεία επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις στην Αμφιλο-
χία και την περιοχή του Αιγίου, άφιξη το βράδυ.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30, η διαδρομή μας μέσω της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με εν-
διάμεσες στάσεις, μας οδηγεί στην ΑΜΜΟΥΔΙΑ, στις εκβολές του Αχέροντα όπου θα 
έχουμε τη δυνατότητα για περιήγηση με τουριστικό πλοιάριο προαιρετικά κατά μήκος 
του ποταμού με τα σπάνια είδη πουλιών. Λίγο αργότερα θα τακτοποιηθούμε στο ξενο-
δοχείο μας στην όμορφη κωμόπολη της ΠΑΡΓΑΣ, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση. 

2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό με τουριστικό πλοιάριο θα επισκεφθούμε το όμορφο 
νησάκι των ΠΑΞΩΝ (καιρού επιτρέποντος, εναλλακτικά σε περίπτωση αδυναμίας, θα 
επισκεφθούμε το ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ και τις πηγές του Αχέροντα στο χωριό Γλυκή. ) που 
βρίσκεται 7 μίλια νότια της Κέρκυρας και σε απόσταση 8 μιλίων από τις Ηπειρωτικές 
ακτές, ενώ διοικητικά ανήκει στο Νομό Κέρκυρας. Πρωτεύουσα των Παξών είναι ο 
γραφικός Γάιος ο οποίος προστατεύεται φυσικά, από δύο νησάκια, την Παναγιά και 
τον Άγιο Νικόλαο. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στην ΠΑΡΓΑ, χρόνος ελεύθερος, 
διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το νησί της ΛΕΥΚΑΔΑΣ για να γνωρίσουμε 
την ομώνυμη πόλη και τις ομορφιές της. Παραμονή, επίσκεψη και αναχώρηση μέσω 
ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση, για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΡΙΟ, όπου με μια ακόμη στάση σε 
καφέ της Εθνικής οδού, θα φθάσουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
• Διαμονή, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο BACOLI 3* στην 

ΠΑΡΓΑ.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την επίσκεψη στους ΠΑΞΟΥΣ.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ



15

ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

4 ημέρες • 28/4 ΕΩΣ 1/5/2023

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30, από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση σε καφέ στην 
περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το γραφικό 
οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, με τη μοναδική θέα στη θάλασσα του Θερ-
μαϊκού και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε μέσω 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ για να τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑ-
ΒΑΛΑ. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΕΙΚΟ-
ΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους Παγγαίου, 
σε μία θαυμάσια τοποθεσία, σε υψόμετρο 753 μ. Είναι ένας από τους δύο ιερούς 
χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, που συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πόλο 
έλξης πλήθους πιστών, που έρχονται να προσκυνήσουν την «αχειροποίητο εικόνα 
της Θεοτόκου» και να ηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της. Παραμονή 
- προσκύνημα και συνεχίζουμε για την επίσκεψη μας στο ΣΠΗΛΑΙΟ της ΑΛΙΣΤΡΑ-
ΤΗΣ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια της Ευρώπης. Ο πλούσιος διάκοσμος 
του περιλαμβάνει, εκτός από τεράστιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε διάφορους 
χρωματισμούς και τους σπάνιους εκκεντρίτες. Το μεσημέρι καταλήγουμε στην πόλη 
της ΔΡΑΜΑΣ. Χρόνος ελεύθερος στο χώρο του Δημοτικού κήπου και την πλατεία 
Ελευθερίας, για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στην ΚΑΒΑΛΑ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο Ferryboat 
και απόπλους για το όμορφο νησί της ΘΑΣΟΥ. Πρώτος σταθμός ο Λιμένας και συ-

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 
• Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο ESPERIA 3*, στην 

πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. 
• Τρία πρωινά σε μπουφέ. Τρία δείπνα. 
• Εισιτήρια F/B Κεραμωτή - Θάσο και αντίστροφα.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

νεχίζουμε για το γύρο του νησιού, ΣΚΑΛΑ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, για να φθάσουμε και να 
επισκεφθούμε τη ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Η διαδρομή μας ακολούθως από τη ΧΡΥΣΗ 
ΑΚΤΗ μας οδηγεί στην παραλία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ, γεύμα προαιρετικά. Το 
απόγευμα επιστροφή στο λιμάνι και επιβίβαση στο Ferryboat για ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΑ-
ΒΑΛΑ. 

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή, πλέον, δια-
δρομή με μικρή ευχάριστη παράκαμψη, στους πρόποδες του Ολύμπου και την ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, αλλά και το Λιτόχωρο, όπου θα έχουμε και γεύμα προ-
αιρετικά. Ακολούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, 
φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. 

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση και συνεχί-
ζουμε για ΒΟΛΟ, χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά στα περίφημα τσιπουρά-
δικα και ακολουθεί επίσκεψη στην όμορφη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε 
στα πλακόστρωτα δρομάκια και να απολαύσουμε πανοραμικά τον Παγασητικό 
και την πόλη του Βόλου. Τακτοποίηση το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στα ΧΑ-
ΝΙΑ, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στο καταπράσινο νησί 
της ΣΚΙΑΘΟΥ. Μετάβαση νωρίς το πρωί στο λιμανάκι του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ η της ΑΜΑ-
ΛΙΑΠΟΛΗΣ, από όπου με τουριστικό πλοιάριο θα κάνουμε μια ολοήμερη κρου-
αζιέρα στη ΧΩΡΑ της ΣΚΙΑΘΟΥ, που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, αλλά και την όμορφη παραλία των ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ. 
Επιστροφή το απόγευμα στο λιμάνι αναχώρησης και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο 
μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στις ΜΗΛΙΕΣ, ιστορικό χωριό με πολλές 
ομορφιές, χτισμένο σε μια κατάφυτη πλευρά του Πηλίου και σε υψόμετρο που 

κυμαίνεται από 250 μ. στο χαμηλότερο σημείο του (περιοχή σιδηροδρομικού 
σταθμού) μέχρι 450 μ. περίπου στο υψηλότερο. Πρόκειται για κεφαλοχώρι της πε-
ριοχής, γεμάτο μηλιές, καστανιές και λιόδεντρα, με υπέροχη θέα προς τον Παγα-
σητικό κόλπο και το νότιο Πήλιο. Αμέσως μετά στα ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα με στάση στην όμορφη παραλία 
των ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, άφιξη το βράδυ.

ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ 
ΣΚΙΑΘΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ “ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ” 
ΣΤΟ “ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ”

3 ημέρες • 29/4 EΩΣ 1/5/2023

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CHANIA PALACE 4*.
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα.
• Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την εκδρομή στη ΣΚΙΑΘΟ.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
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4 ημέρες • 28/4 ΕΩΣ 1/5/2023

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ ενδιάμεσες στάσεις στην περιοχή 
της ΛΑΜΙΑΣ και του ΚΟΡΙΝΟΥ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, από την ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟ παρακάμπτοντας τη Θεσσαλονίκη και με την τελευταία μας στάση στην περιοχή 
της ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ, θα τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟ-
ΤΗΝΗ. Δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Έβρου, την Αλεξαν-
δρούπολη, που φιλοξενεί και το ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, με περισσότερα 
από 500 εκθεσιακά αντικείμενα, να πληροφορούν για την ιστορία και την ανθρω-
πογεωγραφία της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη. Αμέσως 
μετά θα φθάσουμε στο ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ, τμήμα του οικοσυστήματος που εκτείνετε 
από τις ανατολικές απολήξεις της Ροδόπης έως το Δέλτα του Έβρου και έχει ανα-
κηρυχθεί σε Εθνικό πάρκο. Αφού μας γίνει η σχετική ενημέρωση θα συνεχίζουμε 
την περιήγηση μας στον ακριτικό νομό με επίσκεψη στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια 
πολιτιστική παράδοση. Επόμενος σταθμός το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, χτισμένο στη συμβολή 
Έβρου και Ερυθροπόταμου, δύο μόνο χιλιόμετρα από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ακολουθώντας μια πολύ όμορφη διαδρομή από τη ΛΙ-
ΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, θα επισκεφθούμε την όμορφη πόλη της 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία « ΑNATOLIA » 3* 
• στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
• Τρία πρωινά, τρία δείπνα.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ!

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ 
ΣΟΥΦΛΙ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ 

 ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ

ΞΑΝΘΗΣ, παραμονή, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή νωρίς το απόγευ-
μα στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον δια-
δρομή με μικρή επίσκεψη στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ και την περιοχή του ΛΙΤΟΧΩ-
ΡΟΥ, όπου θα έχουμε γεύμα προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή 
στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

3 ημέρες • 29/4 ΕΩΣ 1/5/2023

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές περιηγήσεις, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* στη 

Νεάπολη Λακωνίας.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Ειστήρια F/B για Ελαφόνησο
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουμε για 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με ενδιάμεση στάση. Άφιξη στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα 
παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το 
περίφημο ΚΑΣΤΡΟ. Παραμονή - επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και καταλήγου-
με αργά το απόγευμα στη ΝΕΑΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, χρόνος 
ελεύθερος, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη στο κοντινό και γραφικό νησά-
κι της ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, που θεωρείται το νησί των πειρατών και γοητεύει τους 
επισκέπτες με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα τουρκουάζ νερά. Η 
γνωστή παραλία ΣΙΜΟΣ πρώτος σταθμός, ενώ λίγο αργότερα στο ομώνυμο χω-
ριό της ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ με το όμορφο λιμανάκι θα γευματίσουμε προαιρετικά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη ΝΕΑΠΟΛΗ, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με τη διαδρομή μας 
να περνά από το ΓΥΘΕΙΟ και την πόλη της ΣΠΑΡΤΗΣ όπου θα έχουμε και ανά-
λογες στάσεις. Με μια ακόμη στάση στο ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ, καταλήγουμε νωρίς το 
βράδυ στην Αθήνα.

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ…. 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ! 

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ 
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3 ημέρες • 29/4 EΩΣ 1/5/2023

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με σύγχρονο πολυτελές πούλμαν.
• Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο EUROPA 4*, στην πόλη της 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και 
συνεχίζουμε μέσω ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση, γεύμα προαιρετικά, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, για 
να καταλήξουμε το απόγευμα στην όμορφη πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στις γειτονιές Ντόλτσο και 
Απόζαρι, με τα μοναδικά αρχοντικά και το κέντρο της πόλης με τα καταστήματα 
γουναρικών να δεσπόζουν και την όμορφη παραλίμνια διαδρομή με πολλές επι-
λογές για φαγητό και ποτό, επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ορεινό ΝΥΜΦΑΙΟ στην πλαγιά του 
όρους ΒΙΤΣΙ σε υψόμετρο 1.350μ. με τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια, το 
ερειπωμένο Αρχοντικό - Αρχηγείο του Μακεδονικού αγώνα αλλά και το κατα-
φύγιο της καφέ Αρκούδας < ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ>. Αμέσως μετά με μικρή στάση στην 
πόλη της Φλώρινας, ακολουθώντας μια μοναδική διαδρομή από το Πισοδέρι, με 
το ομώνυμο χιονοδρομικό, θα φθάσουμε στη γραφική περιοχή των ΠΡΕΣΠΩΝ και 
το ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ, στις όχθες της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ, όπου θα έχουμε 
και γεύμα προαιρετικά. Λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛ-
ΛΕΙΟΥ στη μικρή ΠΡΕΣΠΑ, πριν επιστρέψουμε νωρίς το βράδυ στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ. 
Χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση. 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
Στην πόλη των γουναράδων!
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ 
ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣ-
ΣΑ και πορεία επιστροφής για Αθήνα, με μικρή παράκαμψη για επίσκεψη της ΙΕ-
ΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και ενδιάμεσες στάσεις στην περι-
οχή της ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και της ΛΑΜΙΑΣ, θα καταλήξουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45 από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της Λαμί-
ας και συνεχίζουμε για τα ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, έναν παραδοσιακό οικισμό του νομού 
Λάρισας, χτισμένο στις βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Όσσα στην είσοδο της 
κοιλάδας των Τεμπών. Το χωριό φημίζεται για τα σπουδαία αρχοντικά του, καθώς 
γνώρισε πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κατά το παρελθόν, χάρη στην επε-
ξεργασία και την βαφή νημάτων με κόκκινο χρώμα που παρήγαγαν από την επε-
ξεργασία του φυτού Ριζάρι. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για την περιοχή 
της Λεπτοκαρυάς, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια συναρπαστική ημέρα ξεκινάει. Πρώτος σταθ-
μός το ΒΕΛΒΕΝΤΟ Κοζάνης, ένας όμορφος οικισμός με πλούσια ιστορία, καθώς 
άκμασε ιδιαίτερα την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Οι όμορφες πλατείες, το ΛΑΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, με πληροφορίες και στοιχεία από την προβιομηχανική επο-
χή, καθώς και οι ναοί Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Μηνά και Αγίου Νικολάου, 
είναι τα σπουδαιότερα σημεία ενδιαφέροντος του οικισμού. Χρόνος ελεύθερος 
για επισκέψεις και περιπάτους και συνεχίζουμε περνώντας την τεχνητή λίμνη 
ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ, για το γραφικό οικισμό της ΝΕΡΑΙΔΑΣ, κτισμένος σε λόφο, πάνω 
από τη Γέφυρα των Σερβίων, προσφέρει μοναδική θέα, στάση, επίσκεψη. Επό-
μενος σταθμός η πόλη της ΚΟΖΑΝΗΣ, πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας 
και διοικητικό κέντρο, με πολλά αξιοθέατα. Το πάρκο του Αγίου Δημητρίου, στο 

3 ημέρες • 29/4 ΕΩΣ 1/5/2023

ΠΑΝΟΡΑΜΑ OΛΥΜΠΟΥ 
ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ - ΒΕΛΒΕΝΤΟ - ΝΕΡΑΪΔΑ 
ΚΟΖΑΝΗ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΒΟΛΟΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές, περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
• Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «POSEIDON PALACE» 4* 

στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς Πιερίας.
• Δύο πρωινά & δύο δείπνα σε πλούσιο μπουφέ. 
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

κέντρο του οποίου βρίσκεται η ομώνυμη εκκλησία, η παλιότερη της Κοζάνης, 
το πάρκο Κουρί και το δημοτικό άλσος όπου υπάρχει τουριστικό περίπτερο και 
εκτροφείο ευγενών θηραμάτων, κερδίζουν τις εντυπώσεις, αποτελώντας πραγ-
ματικό πνεύμονα για την πόλη. Χρόνος ελεύθερος για επισκέψεις, περιπάτους 
και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ στους 
πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ και το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ, αμέσως μετά θα φθάσου-
με στην πόλη του Βόλου με τα περίφημα τσιπουράδικα, παραμονή, επίσκεψη, 
γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το μεσημέρι η διαδρομή μας συνεχίζεται για Αθήνα, 
με στάση σε καφέ της Εθνικής οδού στην περιοχή της Λαμίας, άφιξη το βράδυ.



3 ημέρες • 29/4 EΩΣ 1/5/2023

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* στην 

περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα. 
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και 
της Κατερίνης και συνεχίζουμε για τα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ, (Λουτρακίου), που βρίσκο-
νται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. 
Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή. 
Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και 
χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού 
και δάσους. Γνωριμία με το χώρο και προγραμματισμός λουτροθεραπείας, τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί έχουμε τη δυνατότητα για λουτροθεραπεία, στις μικρές 
κλειστές πισίνες, στον καταρράκτη η στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά να πά-
ρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι ευχάριστα και συναρπαστικά την ημέρα 
μας. Αμέσως μετά θα απολαύσουμε τον καφέ μας στην πόλη της Έδεσσας με 
τους ομώνυμους καταρράκτες, ενώ λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε το υπέρο-
χο πάρκο του Αγίου Νικολάου, πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις 3 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος στην καρδιά της 

Ημαθίας. Εξήντα στρέμματα πανέμορφης γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του 
ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου, ποταμού της Αράπιτσας. Γεύμα προαιρετικά 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, για λουτροθεραπεία προαιρετικά και περιπά-
τους στα σκιερά μονοπάτια του ποταμού. Δείπνο, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΣΟΥΜΕΛΑ, στους πρόποδες του Βέρμιου. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις, στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ και της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το βράδυ.

3 ημέρες • 29/4 EΩΣ 1/5/2023

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με 
κλιματιζόμενο πούλμαν.

• Διαμονή, δύο διαν/σεις στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, στο κέντρο 
των Ιωαννίνων.

• Δύο πρωινά σε μπουφέ
• Ένα δείπνο με μουσική σε γνωστό μουσικό στέκι της πόλης.
• Ένα γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. 
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 από ΑΘΗΝΑ με προορισμό την πόλη των 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Με μικρές ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή και μέσω καλωδιακής 
γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ και ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, θα φθάσουμε στον αρχαιολογικό 
χώρο της ΔΩΔΩΝΗΣ που φιλοξενεί το ομώνυμο αρχαίο θέατρο και το ΜΑΝΤΕΙΟ 
ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ. Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο ΠΑΛΛΑΔΙΟ. 
Χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διασκέδαση το βράδυ σε γνωστό μουσικό στέκι 
των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο κεντρικό Ζαγόρι. Η διαδρομή μας από 
τις ΚΑΡΥΕΣ, ανεβαίνει και περνά από το ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΗ, αλλά και το τρίτοξο 
ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ γεφύρι η ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΠΛΑΚΙΔΑ, κοντά στο γνωστό κεφα-
λοχώρι των ΚΗΠΩΝ. Λίγο αργότερα φθάνουμε στο γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, για να 
περπατήσουμε μέχρι το εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να θαυμάσουμε 
το μοναδικό θέαμα που προσφέρει η ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ, ενώ στη γνωστή πα-
ραδοσιακή ταβέρνα του χωριού ‘’ΟΞΙΑ’’ με τη γνωστή ποιότητα, θα έχουμε ένα 
ξεχωριστό γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και τη λίμνη ΠΑΜΒΩ-
ΤΙΔΑ, όπου με μικρά πλοιάρια (έξοδα ατομικά) θα φθάσουμε στο γραφικό νησάκι, 
που φιλοξενεί και το < ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ > του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους στην πόλη. Διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο με μοναδική θέα προς τη λίμνη 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και το οροπέδιο των Ιωαννίνων καθώς η καταπράσινη διαδρομή 
μας οδηγεί στο γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ. Παραμονή, επίσκεψη και αναχώρηση για 
Αθήνα μέσω ΙΟΝΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
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ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΑ! 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ! 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ 

ΜΕΤΣΟΒΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ 

ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΚΟΡΗ - ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΓΕΦΥΡΙ 
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΜΕΤΣΟΒΟ
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3 ημέρες • 29/4 EΩΣ 1/5/2023

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:30 από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή 
της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε μέσα από μία καταπληκτική διαδρομή από τις ράχες 
Τυμφρηστού για ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γεύμα προαι-
ρετικά, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην Ιερά Μονή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩ-
ΤΙΣΣΑΣ. Ακολουθεί γνωριμία με το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ και γεύμα προαιρετικά σε 
ταβέρνα της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέ-
ρευση.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - KOΡΥΣΧΑΔΕΣ 

ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό ξενοδοχείο 

ΕΛΒΕΤΙΑ στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ και αμέσως 
μετά το ιστορικό χωριό ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ. Ακολούθως πορεία επιστροφής για ΑΘΗΝΑ, 
με μία πολύ ευχάριστη παράκαμψη - επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ και 
το ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για γεύμα προαιρετικά, άφιξη νωρίς το βράδυ. 

1H ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση για καφέ, 
άφιξη το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, γεύμα προαιρετικά στα περίφημα τσιπουράδικα της 
πόλης, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και συνεχίζουμε για ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για 
να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα τον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου. 
Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στα ΧΑΝΙΑ, στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διαν/ση. 

2H ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στα πηλιορείτικα χω-
ριά. Πρώτος σταθμός η ΖΑΓΟΡΑ κτισμένη αμφιθεατρικά σε μια καταπράσινη πλα-
γιά για να ακολουθήσει η ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τη μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. 
Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε τις ΜΗΛΙΕΣ, πριν καταλήξουμε στα ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ, 
για γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρό-
νος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 

3H ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για επίσκεψη, στην ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΚΑΤΩ ΞΕΝΙΑΣ. Είναι κτισμένη σε ένα μικρό οροπέδιο ΒΑ της Βρύναινας 

στην επαρχία Αλμυρού Μαγνησίας και σε ύψος 370 μέτρων. Η παλαιότερη ονο-
μασία ήταν «Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου» και αποτελούσε μετόχι της σημερι-
νής Μονής Άνω Ξενιάς. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το Γοργοπόταμο, όπου θα 
έχουμε και γεύμα προαιρετικά, πορεία επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, 
άφιξη νωρίς το βράδυ.

3 ημέρες • 29/4 EΩΣ 1/5/2023

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CHANIA PALACE 

στα ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ.
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ 
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΧΑΝΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
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1H ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 06:00 από ΑΘΗΝΑ, για το λιμάνι της Ραφήνας, τα-
κτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΤΗΝΟ. Άφιξη, μεταφορά και επίσκεψη 
της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΕΧΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, επιστροφή, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, 
χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

2H ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους στη ΧΩΡΑ, το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο για το τα-
ξίδι της επιστροφής, προς το λιμάνι της ΡΑΦΗΝΑΣ και την Αθήνα, άφιξη το βράδυ.

2 ημέρες • 27 & 28/05/2023

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

•  Εκδρομές - περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
•  Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3*.
•  Ένα πρωινό σε πλούσιο μπουφέ.
•  Τα εισιτήρια του πλοίου, επιβατών και πούλμαν,    

 ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟ & αντίστροφα. 
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΗΝΟΣ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

2 ημέρες • 20 & 21/05/2023

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ & 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΦΩΚΙΔΑ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΑΝΩ ΧΩΡΑ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3*.
•  Ένα πρωινό σε πλούσιο μπουφέ.
• Τα εισιτήρια του πλοιαρίου για την επίσκεψη στα ΤΡΙΖΟΝΙΑ.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

1H ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:00 από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή του 
AIΓΙΟΥ και συνεχίζουμε περνώντας την κρεμαστή γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ και 
την πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, από μια ονειρική διαδρομή, μέσα από αμέτρητα δάση 
από έλατα, οξιές, βελανιδιές και λόγγους από καστανιές, σε μια περιοχή όπου 
περισσότερα από 40 χωριά συγκροτούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά οι-
κιστικά συγκροτήματα της χώρας. Θα φθάσουμε στην ΑΝΩ ΧΩΡΑ, που είναι χτι-
σμένη αμφιθεατρικά στη δασωμένη ελατοπλαγιά του όρους Κόρακα και κρατάει 
τα πρωτεία της τουριστικής κίνησης ολόκληρης της περιοχής. Περπατήστε στα 
πλακόστρωτα σοκάκια που ενώνουν τις γραφικές γειτονιές, θαυμάστε τα πετρό-
χτιστα σπίτια με τα πολύχρωμα μπαλκόνια και τις λουλουδιασμένες αυλές. Ξεδι-
ψάστε στις βρύσες και τα ρυάκια που αντηχούν το κελάρυσμα τους σ’ ολόκληρο 
το χωριό. Κάντε μια στάση στην πλακόστρωτη πλατεία, όπου δεσπόζει η εκκλησία 
της Αγίας Παρασκευής, όπου δίπλα της στέκει ο θρυλικός Καρνάβαλος, το παλιό 
λεωφορείο που μέχρι το 1983 εκτελούσε το «δύσκολο» δρομολόγιο Ναύπακτος 
- Άνω Χώρα – Κάτω Χώρα. Παραμονή, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στην 
πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθε-
ρος για περιπάτους στο γραφικό λιμανάκι με το κάστρο, διανυκτέρευση.

2H ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια ακόμη συναρπαστική μέρα ξεκινά. Πρώτος σταθ-
μός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ στην περιοχή ΣΚΑΛΑ, έξι 
μόνο χιλιόμετρα από την πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, με μοναδική θέα προς την Αχαϊ-

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ   88 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ  78 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ  20 €

κή πρωτεύουσα και την καλωδιακή γέφυρα ΑΝΤΙΡΙΟΥ - ΡΙΟΥ. Λίγο αργότερα θα 
επισκεφθούμε το όμορφο καταπράσινο νησάκι του Κορινθιακού, τα ΤΡΙΖΟΝΙΑ, 
ενώ το μεσημέρι θα καταλήξουμε στο ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, για περιπάτους και γεύμα προ-
αιρετικά. Ακολουθεί πορεία επιστροφής προς την Αθήνα, με ενδιάμεση στάση, 
άφιξη το βράδυ.

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΪΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ   135 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ  115 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ   20 €

 ΠΑΛΑΜΗΔΙ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 // ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι του Λαυρίου, απόπλους (για Μέριχα, το λιμάνι της ΚΥΘΝΟΥ). 
Η γνωριμία μας με το νησί ξεκινά με επίσκεψη, προσκύνημα στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ και συνεχίζεται 
με τη ΧΩΡΑ η ΜΕΣΑΡΙΑ, κτισμένη αμφιθετρικά στην πλαγιά ενός λόφου, με μικρές πλατείες, γραφικά 
δρομάκια, καμάρες και ανεμόμυλους να δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα. Επόμενος σταθμός τα ΛΟΥΤΡΑ, 
γνωστά και για τις ιαματικές τους πηγές και την πολύ όμορφη παραλία τους, όπου μπορούμε να 
κολυμπήσουμε αλλά και να γευματίσουμε προαιρετικά. Η επιστροφή μας το απόγευμα στο Μέριχα, 
σχετική παραμονή και απόπλους για ΛΑΥΡΙΟ, άφιξη και μεταφορά στην Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του πλοίου, ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ.

ΚΥΘΝΟΣ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΚΑΝΑΛΑ - ΧΩΡΑ - ΛΟΥΤΡΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 60€

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι του Λαυρίου, απόπλους για το όμορφο νησί των δυτικών 
Κυκλάδων, άφιξη στο λιμάνι της Τζιας. Η περιήγηση - γνωριμία με το νησί ξεκινά από την Χώρα – 
Ιουλίδα. Παραμονή για περπάτημα στα γραφικά σοκάκια της Χώρας και για όσους επιθυμούν έως 
τον Λέοντα της Ιουλίδας. Αμέσως μετά θα γνωρίσουμε τον τουριστικό οικισμό Κούνδουρο, ενώ η 
διαδρομή μας θα περάσει από το Γιαλισκάρι και το κοσμοπολίτικο Βουρκάρι. πριν καταλήξουμε στον 
ΟΤΖΙΑ για κολύμπι και φαγητό. Αργά το απόγευμα θα γίνει η επιβίβαση στο F/B για την επιστροφή στο 
λιμάνι του ΛΑΥΡΙΟΥ και συνεχίζουμε για Αθήνα, άφιξη αργά το βράδυ. 

Περιλαμβάνονται και τα εισιτήρια F/B ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ.

ΑΠΟΔΡΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΤΖΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 50€

Αναχώρηση στις 07:30, στάση στην παραλία της ΑΡΤΑΚΗΣ και συνεχίζουμε για ΠΡΟΚΟΠΙ, επίσκεψη, 
προσκύνημα στον ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ. Επόμενος σταθμός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΔΙΔ και οι ΡΟΒΙΕΣ 
όπου θα γευματίσουμε προαιρετικά. Η επιστροφή μας μέσω ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΡΚΙΤΣΑΣ με ενδιάμεση στάση, 
άφιξη το βράδυ.

Περιλαμβάνονται και τα εισιτήρια F/B ΑΔΗΨΟΥ - ΑΡΚΙΤΣΑΣ.

ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ 
ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ 
ΡΟΒΙΕΣ - ΑΙΔΗΨΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 30€

Αναχώρηση στις 08:00 για ΙΣΘΜΟ, στάση. Συνεχίζουμε μέσω ΑΡΓΟΥΣ για ΠΑΛΑΜΗΔΙ, με την εκπληκτι-
κή θέα στον Αργολικό κόλπο και το ΜΠΟΥΡΤΖΙ. Λίγο αργότερα φθάνουμε στο ΤΟΛΟ, όπου θα έχουμε 
χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα απολαύσουμε τον καφέ μας στην παραλία 
του ΝΑΥΠΛΙΟΥ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση στο ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ, άφιξη το βράδυ. 

 ΠΑΛΑΜΗΔΙ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ // ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:00 από Aθήνα. Η διαδρομή μας μέσω της κρε-
μαστής γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου, ΙΟΝΙΑΣ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεσες 
στάσεις μας οδηγεί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο F/B και από-
πλους για το όμορφο νησί των Φαιάκων. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε το ΑΧΙΛΛΕΙΟ, μία από τις 
γνωστές βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο 
αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας που βρίσκεται στον οικισμό Γαστούρι, περίπου 10 
χλμ. από την πόλη. Χτίστηκε το 1890 με εξ ολοκλήρου δαπάνη της αυτοκράτει-
ρας Ελισάβετ της Αυστρίας, η οποία λόγω της ευαίσθητης υγείας της ζήτησε την 
οικοδόμησή της. Την έπαυλη την αφιέρωσε στον Αχιλλέα, απ’ όπου και το όνομα 
της, τον περίβολο της οποίας πλούτισε με αγάλματα από την αρχαία ελληνική 
μυθολογία. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΑΝΟΝΙ, στο Μοναστήρι της Παναγίας Βλα-
χέρνας και το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ενώ λίγο αργότερα θα ολοκληρώσουμε τη γνωριμία 
με την πόλη με επίσκεψη στη Σπιανάδα, την κεντρική πλατεία του νησιού και 
τόπο συνάντησης των κατοίκων και των επισκεπτών της Κέρκυρας. Είναι η με-
γαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων και απ’ τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Δίπλα 
στην πλατεία βρίσκεται ο πεζόδρομος του Λιστόν με κτίρια ενετικής και γαλλικής 
αρχιτεκτονικής, ενώ θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε και το Ναό του 
Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχο του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, 
χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΑΣΣΙΟΠΗ, το μεγαλύτερο χωριό 
στη βόρεια πλευρά του νησιού, 38 χλμ από την πόλη, με 1200 περίπου κατοίκους. 

Ξεχωρίζει για τις μοναδικές παραλίες του και το πλούσιο ιστορικό παρελθόν, στά-
ση και συνεχίζουμε μέσω ΑΧΑΡΑΒΗΣ για τη ΡΟΔΑ ένα παραδοσιακό ψαροχώρι, 
γνωστό για την αμμώδη παραλία του, τους ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους, 
τις παραδοσιακές ταβέρνες, τα εστιατόρια, παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Το από-
γευμα θα βρεθούμε στην ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, για να απολαύσουμε τον καφέ μας 
στο υπέροχο τοπίο που προσφέρει ο μαγευτικός κολπίσκος. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό με την άφιξη μας στο λιμάνι αποχαιρετάμε το 
όμορφο νησί των Φαιάκων, με την επιβίβαση μας στο F/B για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Το 
ταξίδι μας προς Αθήνα συνεχίζεται με ενδιάμεσες στάσεις στην όμορφη κωμόπολη 
της ΠΑΡΓΑΣ, την Αμφιλοχία και την περιοχή του Αιγίου, άφιξη το βράδυ.

4 ημέρες • 2 ΕΩΣ 5/6/2023

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο POTAMAKI 3*.
• Τρία πρωινά και τρία δείπνα σε μπουφέ. 
• Εισιτήρια πλοίου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ και αντίστροφα.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4 ημέρες • 2 ΕΩΣ 5/6/2023

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ)

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:00, στάσεις στην περιοχή του Αγίου Κωνστα-
ντίνου και στο γραφικό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, επίσκεψη και 
γεύμα προαιρετικά. Συνεχίζουμε για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, στο 
Πολύχρονο, στο ‘’πρώτο πόδι’’ της Χαλκιδικής, όπου θα έχουμε δείπνο και δια-
νυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ουρανούπολη. Προαιρετική 
περιήγηση με πλοιάριο στη χερσόνησο του ΑΘΩ με τις ιστορικές Μονές του Αγίου 
Όρους. Το απόγευμα με την επιστροφή μας θα ακολουθήσουμε μια διαφορετική 
διαδρομή από τη ΣΙΒΗΡΗ, τα ΛΟΥΤΡΑ και το ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, για να απολαύσουμε 
και τα υπέροχα όμορφα τοπία της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 
ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και τα μαγευτικά τοπία της ΣΙΘΩΝΙΑΣ θα γεμίσουν ευ-
χάριστα την ημέρα μας. Η διαδρομή μας από πολύ όμορφες περιοχές και ανά-
λογες παραλίες, καθώς διασχίζουμε τα δυτικά παράλια από τη ΝΙΚΗΤΗ και το 
ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ, για να φθάσουμε στο ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ, όπου θα έχουμε χρόνο 

για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα απολαύσουμε τον καφέ μας 
στην παραλία του ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ πριν καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας για 
δείπνο και διανυκτέρευση. 
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό την 
παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά, καθώς και 
την περιοχή της Λαμίας για τον απογευματινό καφέ, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HALKIDIKI PALACE 4* στo 

Πολύχρονο.
• Τρία πρωινά & τρία δείπνα.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Μοναδική προσφορά!
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ 
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3 ημέρες • 3 EΩΣ 5/6/2023

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

4 ημέρες • 2 ΕΩΣ 5/6/2023

ΚΥΘΗΡΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί από ΑΘΗΝΑ, με προορισμό τη ΝΕ-
ΑΠΟΛΗ. Η διαδρομή μας από τη νέα εθνική οδό ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, με 
ενδιάμεση στάση στο ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, μας οδηγεί το μεσημέρι στο λιμάνι της ΝΕΑΠΟ-
ΛΗΣ, επιβίβαση στο F/B και απόπλους για ΚΥΘΗΡΑ, άφιξη, μεταφορά στην ΑΓΙΑ 
ΠΕΛΑΓΙΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο ΛΙ-
ΒΑΔΙ με τη μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα των Βαλκανίων, με δέκα τρία τόξα και 
συνεχίζουμε με τη ΧΩΡΑ με το βενετσιάνικο χρώμα τα γραφικά δρομάκια και το 
ΚΑΣΤΡΟ. Το μεσημέρι καταλήγουμε στο ΚΑΨΑΛΙ το γραφικό λιμάνι με τους δυο 
πανέμορφους κολπίσκους, παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευμα 
θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο χωριό και εμπορικό κέντρο του νησιού, τον ΠΟ-
ΤΑΜΟ, πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩ-
ΤΙΣΣΑ, ενώ λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε το ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, ένα καταπράσινο 
χωριό με τα τρεχούμενα νερά και το μικρό καταρράκτη, που θα μας κρατήσει για 
περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Κλείνουμε την ημέρα μας με τον ΑΒΛΕΜΟΝΑ, 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA APART-

MENTS 3*, στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ. 
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Εισιτήρια F/B από και προς τα ΚΥΘΗΡΑ. 
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ίσως το πιο όμορφο χωριό των Κυθήρων, στα ανατολικά του νησιού, παραθα-
λάσσιο, με γραφικούς κολπίσκους, με την παραλία της Παλαιόπολης να δεσπόζει, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι του ΔΙΑΚΟΦΤΙ, τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους για ΝΕΑΠΟΛΗ. Πορεία επιστροφής για ΑΘΗΝΑ, με ενδι-
άμεσο σταθμό την επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του 
Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο ΚΑΣΤΡΟ. Η διαδρομή μας 
συνεχίζεται με μικρές στάσεις καθοδόν, άφιξη το βράδυ. 

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί, περιοχή ΚΙΑΤΟΥ ημίωρη στάση, 
ΚΥΛΛΗΝΗ, επιβίβαση στο Ferry Boat για ΖΑΚΥΝΘΟ, άφιξη, παραμονή και πρώτη 
γνωριμία με την πόλη, πριν τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, πάνω στο μα-
γευτικό κόλπο του ΠΟΡΤΟ ΖΟΡΟ, στο Βασιλικό με μοναδική θέα στο Ιόνιο Πέλα-
γος. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙ-
ΟΥ, πολιούχο του νησιού και αμέσως μετά αναχώρηση για το χωριό ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ, 
για να δούμε την καμένη τώρα πλέον εκκλησία της ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ και συνεχίζουμε 
για τα χωριά ΑΓ ΛΕΩΝ, ΕΞΩΧΩΡΑ, ΜΑΡΙΕΣ, ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ, επίσκεψη της Μονή, 
όπου είχε μονάσει ο Αγ. Διονύσιος. Επόμενος σταθμός οι ΒΟΛΙΜΕΣ και η παραλία 
του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα προαιρετικά. Στην επι-
στροφή μας το απόγευμα θα έχουμε μικρή στάση στο ΑΡΓΑΣΙ. Χρόνος ελεύθερος, 
δείπνο (μουσική βραδιά), διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ΛΟΦΟ ΣΤΡΑΝΗ, όπου ο Διονύσιος Σο-
λωμός έγραψε τον «Ύμνο στην Ελευθερία», ενώ αμέσως μετά θα γνωρίσουμε 
το Ενετικό Φρούριο στο προάστιο Μπόχαλη. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στην 
πόλη για περιπάτους και αγορές αναμνηστικών, μέχρι την επιβίβαση μας στο 
Ferry Boat για ΚΥΛΛΗΝΗ. Άφιξη και συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεσες στά-
σεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές, εκδρομές, νε σύγχρονο πούλμαν. 
• Διαμονή στο ξενοδοχείο MATILDA 4* , στο Βασιλικό.
• Ημιδιατροφή, (2 πρωινά & 2 δείπνα σε μπουφέ).
• Εισιτήρια F/B ΚΥΛΛΗΝΗ- ΖΑΚΥΝΘΟ - ΚΥΛΛΗΝΗ.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
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4 ημέρες • 2 ΕΩΣ 5/6/2023

1H ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:00 από ΑΘΗΝΑ, στάσεις στην περιοχή της Λαμίας 
και της Λάρισας και ακολουθώντας την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, με μια ακόμη σύντομη 
στάση στην περιοχή της Μουσθένης, θα τακτοποιηθούμε νωρίς το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Περίπατοι γνωριμίας, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όπου 
με το F/B μετά από ένα δίωρο θαλάσσιο ταξίδι στο Θρακικό πέλαγος, θα φθάσου-
με στο πανέμορφο νησί της Σαμοθράκης και το λιμάνι της Καμαριώτισσας. Είναι 
το μοναδικό λιμάνι της Σαμοθράκης, βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Ακρωτη-
ρίου και σύμφωνα με την παράδοση το όνομα Καμαριώτισσα προέρχεται από 
εικόνα της Παναγίας στο χωριό Καμάρες της Προποντίδας. Ξεκινάμε τη γνωριμία 
μας με τον Παραδοσιακό Οικισμό της Χώρας και συνεχίζουμε με τον αρχαιολογι-
κό χώρο της ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ για να καταλήξουμε στην όμορφη παραλία ΘΕΡΜΑ, 
όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο λιμάνι 
της Καμαριώτισσας, για το ταξίδι της επιστροφής προς την Αλεξανδρούπολη και το 
ξενοδοχείο μας στην Κομοτηνή, το βράδυ για δείπνο και διανυκτέρευση. 
3H ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και φθάνουμε στις ΦΕΡΡΕΣ, όπου στο τουριστικό περί-
πτερο του Δήμου, θα πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες για τις εκβολές του Έβρου, 
πριν ξεκινήσουμε για την περιοχή του ΔΕΛΤΑ, έναν μοναδικό ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ, από 
τους σημαντικότερους όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Με τουριστι-
κό πλοιάριο θα περιηγηθούμε σε ένα μεγάλο κομμάτι την υδάτινης επιφάνειας 
των 1500 στρεμμάτων, για να θαυμάσουμε τη χλωρίδα και την πανίδα όχι μόνο 
της υδάτινης αλλά και της χερσαίας επιφάνειας του ΔΕΛΤΑ, που προστατεύεται 
και από τη σύμβαση ΡΑΜΣΑΡ, λόγω των σημαντικών ειδών που φιλοξενεί. Αμέ-

4 ημέρες • 2 ΕΩΣ 5/6/2023

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:00 από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση για καφέ στην 
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, για τον γραφικό οικισμό 
του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, με τη μοναδική θέα στη θάλασσα του Θερμαϊ-
κού και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε μέσω 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ για να τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην 
ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο F/B και 
απόπλους για το όμορφο νησί της ΘΑΣΟΥ. Πρώτος σταθμός ο ΛΙΜΕΝΑΣ και συ-
νεχίζουμε για το γύρο του νησιού, ΣΚΑΛΑ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, για να φθάσουμε και 
να επισκεφθούμε τη ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Η διαδρομή μας ακολούθως από τη 
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ μας οδηγεί στην παραλία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ, παραμονή, 
κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα επιστροφή στο λιμάνι και επιβί-
βαση στο ferry boat για ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, διαν/ση. 
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους 
Παγγαίου, σε μια θαυμάσια τοποθεσία, σε υψόμετρο 753 μ.. Είναι ένας από 
τους δύο ιερούς χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, που συνεχίζει και σήμε-
ρα να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους πιστών, που έρχονται να προσκυνήσουν 
την “αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου” και να ηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο 
περιβάλλον της. Παραμονή - προσκύνημα και συνεχίζουμε για την επίσκεψη 
μας στο Σπήλαιο πηγών Αγγίτη, που είναι το μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο του 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

•  Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
•  Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο « ΑΝΑΤΟLIA » 3* Plus στην  

 ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
•  Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο, ( 3 πρωινά, 3 δείπνα).
•  Εισιτήρια F/B ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ Η - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ &   

 αντίστροφα.
•  Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την περιήγηση στο ΔΕΛΤΑ του  

 ΕΒΡΟΥ.
•  Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

σως μετά θα γνωρίσουμε την πόλη της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, όπου θα έχουμε 
και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 
4H HΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με τη διαδρομή μας να 
περνά από την πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ και την παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ, όπου θα 
έχουμε ανάλογες στάσεις. Στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ η τελευταία μας στάση σε 
καφέ της εθνικής οδού, πριν φθάσουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο « ΕSPERIA » 3* της 

ΚΑΒΑΛΑΣ. 
• Τρία πρωινά σε μπουφέ & τρία δείπνα. 
• Εισιτήρια πλοίου για τη ΘΑΣΟ.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΘΡΑΚΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΔΩΡΟ! Η περιήγηση με τουριστικό 
πλοιάριο ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

κόσμου, με μήκος 11 χιλιόμετρα και βρίσκεται στην Προσοτσάνη του νομού 
Δράμας. Η ιδιαιτερότητα του είναι ότι στο δάπεδό του κυλάει ο ποταμός Αγγίτης. 
Ο πλούσιος διάκοσμός του περιλαμβάνει τεράστιους σταλακτίτες. Το σπήλαιο εί-
ναι επισκέψιμο σε μήκος 500 μέτρων ενώ συνολικά εκτείνεται σε μήκος άνω 
των 10 χιλιομέτρων. Το μεσημέρι καταλήγουμε στην πόλη της ΔΡΑΜΑΣ. Χρόνος 
ελεύθερος στο χώρο του Δημοτικού κήπου και την Πλατεία Ελευθερίας, για πε-
ριπάτους και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας την ΚΑΒΑΛΑ, 
χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση. 
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον δια-
δρομή με μικρή ευχάριστη παράκαμψη, στην παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ, όπου 
θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε 
καφέ της εθνικής οδού, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ - ΔΡΑΜΑ - ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
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3 ημέρες • 3 ΕΩΣ 5/6/2023

3 ημέρες • 3 ΕΩΣ 5/6/2023

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση και συνεχί-
ζουμε για ΒΟΛΟ, χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά στα περίφημα τσιπου-
ράδικα, επίσκεψη στη γραφική ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλα-
κόστρωτα δρομάκια και να απολαύσουμε πανοραμικά τον Παγασητικό και την 
πόλη του Βόλου, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στο καταπράσινο νησί 
της ΣΚΙΑΘΟΥ. Μετάβαση νωρίς το πρωί στο λιμανάκι του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ η του ΠΛΑ-
ΤΑΝΙΑ, από όπου με τουριστικό πλοιάριο θα κάνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα 
στη ΧΩΡΑ της ΣΚΙΑΘΟΥ, που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, αλλά και την όμορφη παραλία των ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ, όπου θα 
έχουμε χρόνο για κολύμπι. Επιστροφή το απόγευμα στο λιμάνι αναχώρησης και 
στη συνέχεια στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στις ΜΗΛΙΕΣ, ιστορικό χωριό με πολλές 
ομορφιές, χτισμένο σε μια κατάφυτη πλευρά του Πηλίου και σε υψόμετρο που 
κυμαίνεται από 250 μ. στο χαμηλότερο σημείο του (περιοχή σιδηροδρομικού 
σταθμού) μέχρι 450 μ. περίπου στο υψηλότερο. Πρόκειται για κεφαλοχώρι της 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PARK 4* στο Βόλο η 

στο ξενοδοχείο TOKALIS 3* στην παραλία της ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ.
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα σε μπουφέ.
• Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την εκδρομή στη ΣΚΙΑΘΟ.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

περιοχής, γεμάτο μηλιές, καστανιές και λιόδεντρα, με υπέροχη θέα προς τον Πα-
γασητικό κόλπο και το νότιο Πήλιο. Αμέσως μετά στα ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ θα έχουμε 
χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα με στάση στην 
όμορφη παραλία των ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ και σε ΚΑΦΕ στην περιοχή του Σχη-
ματαρίου, άφιξη το βράδυ.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:15, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και 
συνεχίζουμε μέσω ΛΑΡΙΣΑΣ, γεύμα προαιρετικά, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για να καταλήξου-
με στο ξενοδοχείο μας, στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ, 
(Λουτρακίου), που βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χμ. βορειοδυτικά της 
Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπότα-
μου που διασχίζει την περιοχή. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρα-
σία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δημιουργούν 
ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, 

2Η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί έχουμε δυνατότητα για λουτροθεραπεία, στις μικρές 
κλειστές πισίνες, στον καταρράκτη η στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά να πά-
ρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι ευχάριστα και συναρπαστικά την ημέρα 
μας. Αμέσως μετά θα απολαύσουμε τον καφέ μας στην πόλη της Έδεσσας με 
τους ομώνυμους καταρράκτες, ενώ λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε το υπέρο-
χο πάρκο του Αγίου Νικολάου, πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις 3 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος στην καρδιά της 
Ημαθίας. Εξήντα στρέμματα πανέμορφης γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του 
ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου, ποταμού της Αράπιτσας. Γεύμα προαιρετικά 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* στην 

περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ πολύ κοντά στα ιαματικά ΛΟΥΤΡΑ 
ΠΟΖΑΡ.

• Δύο πρωινά και δύο δείπνα. 
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, για να συνεχίσουμε τη λουτροθεραπεία η περι-
πάτους στα σκιερά μονοπάτια του ποταμού. Δείπνο, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΣΟΥΜΕΛΑ, στους πρόποδες του Βέρμιου. Συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις, στην παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ και την περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το 
βράδυ.

ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ 
 ΣΚΙΑΘΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ “ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ” 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
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3 ημέρες • 3 ΕΩΣ 5/6/2023

ΣΚΥΡΟΣ 
 

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Κύμη με ενδιάμεση στάση, επι-
βίβαση στο πλοίο και απόπλους στα Λινάρια, το γραφικό λιμάνι της Σκύρου, με-
ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, Skiros Palace, πάνω σε υπέροχη 
παραλία. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το βόρειο μέρος του νησιού, με 
τα πυκνά πευκοδάση που πολλές φορές φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, παραδοσι-
ακά άσπρα σπιτάκια, μικρά εκκλησάκια και πανέμορφες παραλίες με γαλήνια 
ατμόσφαιρα και πεντακάθαρα νερά. Εκεί θα συναντήσουμε την Ατσίτσα, γραφικό 
χωριό χτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς γραφικούς κολπίσκους. Ακολουθεί 
επίσκεψη στη ΧΩΡΑ, χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές λόφου, στη σκιά ενός 
Μεσαιωνικού κάστρου, με τα παραδοσιακά καλντερίμια και την αιγαιοπελαγίτικη 
αρχιτεκτονική, για να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό 
Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς και τον οικισμό Μαγαζιά που βρίσκεται κάτω από 
τη Χώρα, με την υπέροχη αμμουδερή παραλία. Επιστροφή, στο ξενοδοχείο, δεί-
πνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση. 

3 ημέρες • 3 ΕΩΣ 5/6/2023

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουμε για 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με ενδιάμεση στάση. Άφιξη στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα 
παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το 
περίφημο ΚΑΣΤΡΟ. Παραμονή - επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και καταλήγου-
με αργά το απόγευμα στη ΝΕΑΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, χρόνος 
ελεύθερος, διαν/ ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη στο κοντινό και γραφικό νησά-
κι της ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, που θεωρείται το νησί των πειρατών και γοητεύει τους 
επισκέπτες με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα τουρκουάζ νερά. Η 
γνωστή παραλία ΣΙΜΟΣ πρώτος σταθμός, ενώ λίγο αργότερα στο ομώνυμο χω-
ριό της ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ με το όμορφο λιμανάκι θα γευματίσουμε προαιρετικά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη ΝΕΑΠΟΛΗ, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με τη διαδρομή μας να 
περνά από το ΓΥΘΕΙΟ και την πόλη της ΣΠΑΡΤΗΣ όπου θα έχουμε και ανάλογες 
στάσεις. Με μια ακόμη στάση στο ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ, καταλήγουμε νωρίς το βράδυ 
στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν.

• Διαμονή (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* (SKYROS PALACE).
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα σε πλούσιο μπουφέ, με δωρεάν 

αναψυκτικά, κρασί, μπύρα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟ και αντίστροφα.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές περιηγήσεις, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* στη 

Νεάπολη Λακωνίας.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Εισιτήρια F/B για Ελαφόνησο
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ…. 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ!

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ 

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο νότιο τμήμα του νησιού, για να γνωρί-
σουμε την όμορφη παραλία της Καλαμίτσας και το παραθαλάσσιο χωριό Πεύκο. 
Λίγο αργότερα φθάνουμε στα Λινάρια, επιβίβαση στο Ferry Boat, απόπλους για 
Κύμη και συνεχίζουμε μέσω Ερέτριας, στάση, για να καταλήξουμε το βράδυ στην 
Αθήνα.
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3 ημέρες • 3 ΕΩΣ 5/6/2023

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ 
ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 
ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ

3 ημέρες • 3 ΕΩΣ 5/6/2023

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:00 από ΑΘΗΝΑ με προορισμό την πόλη των 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Με μικρές ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε λίγο πριν την είσοδο της 
πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για να επισκεφθούμε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα κέρινα 
ομοιώματα. Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, στο κέ-
ντρο της πόλης, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο κεντρικό Ζαγόρι. Η διαδρομή μας από 
τις ΚΑΡΥΕΣ, ανεβαίνει και περνά από το ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΗ και το ΠΕΤΡΙΝΟ 
ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΠΛΑΚΙΔΑ, κοντά στο χωριό των ΚΗΠΩΝ, σχετική παραμονή και συ-
νεχίζουμε για το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να περ-
πατήσουμε μέχρι το εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να θαυμάσουμε το 
μοναδικό θέαμα που προσφέρει η ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ, ενώ σε παραδοσιακή 
ταβέρνα του χωριού θα έχουμε ένα ξεχωριστό γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα 
στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ, όπου με μικρά πλοιάρια (έξοδα ατομικά) 
θα φθάσουμε στο γραφικό νησάκι, που φιλοξενεί και το << ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ >> 
του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη. Διαν/ση.

1Η HΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 από ΑΘΗΝΑ, μικρή στάση στην περιοχή της 
ΛΑΜΙΑΣ. Aκολούθως μέσω Δομοκού - Καρδίτσας – Τρικάλων, φθάνουμε στην 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Στάση, γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και περίπατοι γνωριμίας, στην πόλη με τα αμφιθε-
ατρικά κτισμένα αρχοντικά της και τα γνωστά γουναράδικα. Δείπνο, διανυκτέ-
ρευση.

2Η HΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το όμορφο ΝΥΜΦΑΙΟ στις πλαγιές του 
όρους ΒΙΤΣΙ σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, με τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπί-
τια, το ερειπωμένο Αρχοντικό-Αρχηγείο του Μακεδονικού αγώνα αλλά και το κα-
ταφύγιο της καφέ Αρκούδας < ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ>. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε για 
λίγο την πόλη της Φλώρινας και μέσω ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ θα καταλήξουμε στην περιοχή 
των ΠΡΕΣΠΩΝ. Στο ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ, στις όχθες της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ, 
θα έχουμε γεύμα προαιρετικά, ενώ λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε περπατώντας 
στην ξύλινη γέφυρα το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στη μικρή ΠΡΕΣΠΑ. Επι-
στροφή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη και αγορές 
σουβενίρ, γουναρικών. Δείπνο, δινυκτέρευση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με 
κλιματιζόμενο πούλμαν.

• Διαμονή, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, στο 
κέντρο των Ιωαννίνων.

• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Ένα δείπνο σε πολύ γνωστό μουσικό στέκι της πόλης.
• Ένα γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. 
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΕUROPA 4* της 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 
• Ημιδιατροφή, 2 πρωινά και 2 δείπνα.
• Αρχηγός - συνοδός. Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜEΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3Η HΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 
και το ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, μέσω ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΑΛΑ-
ΜΠΑΚΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση, γεύμα προαιρετικά γεύμα, ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση 
σε καφέ της περιοχής, καταλήγουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. 

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο με μοναδική θέα προς τη λίμνη 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και το οροπέδιο των Ιωαννίνων καθώς η καταπράσινη διαδρομή μας 
οδηγεί στο γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ. Παραμονή, επίσκεψη και αναχώρηση για Αθήνα 
μέσω ΙΟΝΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ με ενδιάμεσες στάσεις, στην ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ και 
την περιοχή του Κιάτου, άφιξη το βράδυ.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ 
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ
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Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, πριν εγγραφείτε σε κάποιο 
από τα οργανωμένα ταξίδια μας, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του γραφείου μας 
(www.thiamistours.gr) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, 
καθώς και οι πληροφορίες που παρέχονται, από τα αναλυτικά προγράμματα τα ενημερωτικά δελτία των 
εκδρομών και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεθεί υπόψη σας σχετικά με το ταξίδι σας. Η συμμετοχή σας 
σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋποθέτει την προσεκτική 
μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξι-
διώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Στους Γενικούς Όρους 
Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο 
συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι. Για τις ειδικές πληροφορίες (προορισμοί, προγράμματα, 
παροχές, τιμές, διάρκεια, ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις 
κτλ.), που αφορούν το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύ-
ον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών, ισχύουν για την περίοδο 
που αναγράφονται στα σχετικά έντυπα ή στο Site της THIAMIS TOURS S.A. (www.thiamistours.gr) όπου 
αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους 
ταξιδιώτες και σε συνδυασμό πάντα με τον ισχύοντα έντυπα προγράμματα, τιμοκαταλόγους και τα ενη-
μερωτικά δελτία των εκδρομών.

Γενικοί  Όροι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε εκδρομή του προγράμματος προϋποθέτει την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων αυτού. Οι παρόντες γενικοί όροι μαζί με το 

πρόγραμμα της εκδρομής και τον τιμοκατάλογο, αποτελούν την σύμβαση οργανωμένου 
ταξιδιού κάθε εκδρομέα με το γραφείο που οργανώνει την εκδρομή και αποτελεί υποχρέωση 

των εκδρομέων να προσέλθουν για την υπογραφή της ή να μεριμνήσουν ώστε να γίνει 
με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση της εκδρομής, σημαίνει 

αυτόματα την αποδοχή των όρων της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. 

Ασκληπιού 156, 114 71, Αθήνα, 
Τηλ.: 210 64 10 330, 64 52 577-8, 64 44 002, 64 11 383 

Fax: 210 64 45 627, e-mail: info@thiamistours.gr 
www.thiamistours.gr

ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ Α.Τ.Μ.Ε.
ΑΡ. ΜΗ.Τ.Ε.: 0206Ε60000461500




