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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 20:30 για το λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ, τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους για XANIA, διανυκτέρευση εν πλω.

2Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί φθάνουμε στο λιμάνι των ΧΑΝΙΩΝ και 
απολαμβάνουμε ένα υπέροχο πρωινό με περιπάτους γνωριμίας στην 
παλαιά πόλη με το Βενετσάνικο λιμάνι. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε 
τους ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ στο Ακρωτήρι, μέσα σε ένα μαγευτικό 
Άλσος με μοναδική θέα. Λίγο αργότερα φθάνουμε στη ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡ-
ΝΑ, μια μοναδική φυσική λίμνη που τροφοδοτείται από την πηγή Αμά-
τι και αποστραγγίζεται προς το ποταμό Δέλφινα, ενώ η απόστασή της 
από την θάλασσα είναι 2.5 km. To μεσημέρι καταλήγουμε στο γραφικό 
χωριό της ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, όπου θα έχουμε γεύμα προαιρετικά σε 
παραδοσιακή ταβέρνα του καταπράσινου οικισμού με τα πανύψηλα 
πλατάνια και τα πολλά τρεχούμενα νερά. Επόμενος σταθμός η πόλη του 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, με τη Φορτέτσα και τα γραφικά δρομάκια της πόλης, που η 
ανατολίτικη επιρροή από την Τουρκοκρατία, συνδυάζεται με την ενετική 
αρχιτεκτονική της Αναγέννησης. Θα απολαύσουμε τον καφέ μας και θα 
περπατήσουμε στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου, για να συναντήσου-
με πολλά ενετικά και τουρκικά μνημεία. Νωρίς το βράδυ καταλήγουμε 
στο ξενοδοχείο μας στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, τακτοποίηση, 
δείπνο, διανυκτέρευση. 

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου της 
ΚΝΩΣΣΟΥ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για το μεγαλύτερο ενυδρείο 
της Μεσογείου. Το Ενυδρείο της Κρήτης καταλαμβάνει έκταση 5.000τμ 
περίπου και είναι τμήμα του ευρύτερου κτιριακού συγκροτήματος του 
Θαλασσόκοσμου (ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης) και περιλαμβάνει εγκατάσταση 
πολλών δεξαμενών - ενυδρείων διαφόρων μεγεθών, μερικά από τα 
οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά σε όγκο (60.000 λίτρων). Έτσι δό-
θηκε η δυνατότητα να φιλοξενηθούν οργανισμοί μεγάλου μεγέθους (πχ. 
καρχαρίες, σελάχια, τοννοειδή κ.λ.π.). Αμέσως μετά θα έχουμε χρόνο 
για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά στην περιοχή της Χερσονήσου. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για περιπά-
τους γνωριμίας στην πόλη του Ηρακλείου. Δείπνο, διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική ΕΛΟΥΝΤΑ, με 
μικρή στάση - επίσκεψη, στην ανδρική ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που 
είναι κτισμένη στην καρδιά στο φαράγγι Σεληνάρι. Λίγο αργότερα με 
μικρό πλοιάριο (έξοδα ατομικά) θα γνωρίσουμε το μαρτυρικό νησί της 
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ. Επιστροφή στην ΕΛΟΥΝΤΑ και μετάβαση στην υπέροχη 
παραλία της ΠΛΑΚΑΣ για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα 
θα επισκεφθούμε τον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, για τον απογευματινό καφέ και 
περιπάτους γνωριμίας Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθε-
ρος, δείπνο, διαν/ση. 

5Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα φθάσουμε στο νότιο κομμάτι της Κρήτης 
και την υπέροχη παραλία ΔΑΜΝΟΝΙ. Παραμονή για κολύμπι η εναλλα-
κτικά μετάβαση με πλοιάριο (έξοδα ατομικά) στην εξωτική παραλία και 
το φοινικόδασος της Πρέβελης. Η επιστροφή μας από το Κουρταλιώτι-
κο φαράγγι με μικρή στάση για αναμνηστικές φωτογραφίες. Νωρίς το 
βράδυ επιστρέφουμε στην πόλη του Ηρακλείου, τακτοποίηση στο πλοίο 
για το ταξίδι της επιστροφής (21:00) προς το λιμάνι του Πειραιά, διανυ-
κτέρευση εν πλώ.

6Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη νωρίς το πρωί στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ και μεταφορά 
στην Αθήνα.

Υ.Γ. Είναι δυνατόν η επίσκεψη στην πόλη του ΡΕΘΥΜΝΟΥ να μετα-
φερθεί την 5η ημέρα της εκδρομής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ & αντίστροφα σε 
  τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4).
• Διαμονή, 3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο OLYMPIC 3* στο κέντρο του 
  Ηρακλείου. 
• Τρία πρωινά και τρία δείπνα.
• Περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αρχηγός – συνοδός.
• Τοπικός ξεναγός στον αρχαιολογικό χώρο της ΚΝΩΣΣΟΥ.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. • Φόρος διαμονής. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Α2 ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 45 €
ΑΒ2 ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 35 € 
Α3 ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 25 €

ΑΒ3 ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 15 € 
Α4 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 10 €

ΑΒ1 ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 80 € 

Γύρος Κρήτης 
6 ημέρες • Αναχ. 25/7, 7/8, 22/8/22 

ΧΑΝΙΑ - ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΝΩΣΣΟΣ - 
ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΕΛΟΥΝΤΑ - ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - 
ΔΑΜΝΟΝΙ - ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ & ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 325 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 285 €

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 60 €

Για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση 
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων, με προκαταβολή 

50€ ανά άτομο, παρέχεται έκπτωση 30€ ανά άτομο.
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 π.μ από Aθήνα. Η διαδρομή μας μέσω 
της κρεμαστής γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου, ΙΟΝΙΑΣ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 
με ενδιάμεσες στάσεις μας οδηγεί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβί-
βαση στο F/B και απόπλους για το όμορφο νησί των Φαιάκων. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο μας, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε το ΑΧΙΛΛΕΙΟ, μία από 
τις γνωστές βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το σημαντικό-
τερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας που βρίσκεται στον οι-
κισμό Γαστούρι, περίπου 10 χλμ. από την πόλη. Χτίστηκε το 1890 με εξ 
ολοκλήρου δαπάνη της αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας, η οποία 
λόγω της ευαίσθητης υγείας της ζήτησε την οικοδόμησή της. Την έπαυ-
λη 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 κάνουμε την πρώτη 
γνωριμία μας με την πόλη, Ακολουθεί γεύμα προαιρετικά και ξεκού-
ραση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος για 
κολύμπι, 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, στάση και συνεχίζουμε μέσω ΑΧΑΡΑΒΗΣ 
για τη ΡΟΔΑ ένα παραδοσιακό ψαροχώρι, γνωστό για την αμμώδη πα-
ραλία του, τους ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους, τις παραδοσιακές 
ταβέρνες, τα εστιατόρια, παραμονή, κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. 
Το απόγευμα θα βρεθούμε στην ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, για να απολαύ-
σουμε τον καφέ μας στο υπέροχο τοπίο που προσφέρει ο μαγευτικός 
κολπίσκος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, 
διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό 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. 
Κατασκευάστηκε σύμφωνα με το στυλ των Βασιλικών Κήπων της Ευ-

ρώπης. Είναι η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων και απ’ τις μεγαλύ-
τερες 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, πο-
λιούχου του νησιού. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στη γραφική παρα-
λία του ξενοδοχείου μας στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, για χαλάρωση και κολύμπι. 
Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.

5Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό με την άφιξη μας στο λιμάνι αποχαιρετάμε 
το όμορφο νησί των Φαιάκων, με την επιβίβαση μας στο F/B για ΗΓΟΥ-
ΜΕΝΙΤΣΑ. Το ταξίδι μας προς Αθήνα συνεχίζεται με ενδιάμεσες στάσεις 
στην όμορφη κωμόπολη της ΠΑΡΓΑΣ, την Αμφιλοχία και την περιοχή 
του Αιγίου, άφιξη το βράδυ.

Κέρκυρα
Πάργα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενα πούλμαν. 
• Διαμονή, 4 διαν/σεις, στο ξενοδοχείο POTAMAKI 3*, στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ.
• Τέσσερα πρωινά και τέσσερα δείπνα.
• Εισιτήρια F/B HΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ και αντίστροφα.
• Αρχηγός - συνοδός. 
• Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

5 ημέρες • Αναχ. 15/7/22 & 29/7/22, 
13/8/22* , 21/8/22 & 25/8/22

Απολαυστική διαμονή στο παραθαλάσσιο «POTAMAKI BEACH HOTEL»

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 248 €

ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 218 €
 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 80 €

Για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση 
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων, με προκαταβολή 

50€ ανά άτομο, παρέχεται έκπτωση 20€ ανά άτομο.

ΣΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 13/8/22, Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
‘’CORFU HELLINIS 3* ’’ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΙΜΗ 
ΚΑΤΑ 20€ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ΚΛΙΝΟΥ/3ΚΛΙΝΟΥ.
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι της ΚΥΛΛΗΝΗΣ με 
ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΖΑΚΥΝΘΟ, άφιξη, 
χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία με την πόλη και γεύμα προαιρε-
τικά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Βασιλικό. Δείπνο, 
διανυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το λόφο του ΣΤΡΑΝΗ, εκεί όπου ο 
Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Ύμνο στην Ελευθερία, ακολουθεί το 
πανέμορφο προάστιο ΜΠΟΧΑΛΗ με την πανοραμική θέα, η εκκλησία της 
Χρυσοπηγής και το Βενετσιάνικο κάστρο. Λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε 
την κοσμοπολίτικη παραλία του ΛΑΓΑΝΑ, ενώ αμέσως μετά προσπερνώ-
ντας το πανέμορφο ΠΟΡΤΟ – ΡΩΜΑ, θα φθάσουμε στην γραφική παραλία 
του ΓΕΡΑΚΑ, βιότοπο της θαλάσσιας χελώνας CARETTA – CARETTA, όπου 
θα έχουμε χρόνο για κολύμπι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό συνεχίζουμε τη γνωριμία με το νησί με επί-
σκεψη στο χωριό ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ με την εκκλησία της ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ, καθώς 
και τα χωριά ΑΓ. ΛΕΩΝ - ΕΞΩ ΧΩΡΑ - ΜΑΡΙΕΣ - ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ (στάση 
για να επισκεφτούμε τη Μονή, όπου είχε μονάσει ο Αγ. Διονύσιος). Αμέσως 
μετά περνώντας από τις ΒΟΛΙΜΕΣ θα καταλήξουμε στην παραλία του ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά η εναλλακτικά επίσκεψη 
στις ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δεί-
πνο, διανυκτέρευση. 
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ, παραμονή, 
κολύμπι, γεύμα προαιρετικά. Δυνατότητα ( έξοδα ατομικά) για προαιρετική 
επίσκεψη με τουριστικό πλοιάριο, στις Σπηλιές Κεριού και το Μαραθονή-

σι, μια ακόμη περιοχή που φιλοξενεί τις χελώνες CARETTA – CARETTA. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 
5Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα έχουμε την τελευταία μας γνωριμία με την 
πόλη της Ζακύνθου και χρόνο για επίσκεψη στην εκκλησία του ΑΓ. ΔΙΟΝΥ-
ΣΙΟΥ, το ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ και ΚΑΛΒΟΥ, το γραφικό λιθόστρωτο, τα 
εμπορικά καταστήματα. Το μεσημέρι απόπλους για ΚΥΛΛΗΝΗ και συνεχί-
ζουμε για Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν. 
• Διαμονή, 4 διαν/σεις, στα ξενοδοχείο MATILDA 4* 
 στην περιοχή του Bασιλικού.
• Τέσσερα πρωινά και τέσσερα δείπνα, σε πλούσιο μπουφέ. 
• Εισιτήρια F/B ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ και αντίστροφα. 
• Αρχηγός - συνοδός. • Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

Μοναδική καλοκαιρινή 
προσφορά! 

Ζάκυνθος 
5 ημέρες • Αναχ. 23/7/22, 1/8/22, 17/8/22 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 268 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 245 €
 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 80 €

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:45, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ στάση και συνεχίζουμε, για 
την υπέροχη παραλία στα ΠΛΥΤΡΑ, παραμονή, κολύμπι, γεύμα προαιρετικά. 
Το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο ξεν/χείο LIMIRA MARE, στη ΝΕΑΠΟΛΗ, 
χρόνος ελεύθερος, διαν/ ση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επιβίβαση στο F/B για Κύθηρα. Άφιξη και ξεκινάμε 
αμέσως την περιήγηση μας στο νησί. Πρώτος σταθμός η ΧΩΡΑ, με το βενετσιά-
νικο χρώμα τα γραφικά δρομάκια και το ΚΑΣΤΡΟ, η διαδρομή μας συνεχίζεται 
από το ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ, αντικρίζοντας το γραφικό ΚΑΨΑΛΙ, για την ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΤΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ. Επίσκεψη – προσκύνημα για να καταλήξουμε το μεσημέ-
ρι στο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, ένα καταπράσινο χωριό με τρεχούμενα νερά, όπου θα 
έχουμε τη δυνατότητα να γευματίσουμε προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα 
στη σκιά των πανύψηλων πλατάνων. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο λιμάνι 
του νησιού το ΔΙΑΚΟΦΤΙ, από όπου με το F/B θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
μας στη Νεάπολη, διανυκτέρευση. 
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ημέρα χαλάρωσης στο κοντινό νησάκι της ΕΛΑ-
ΦΟΝΗΣΟΥ, μόλις 570 μέτρα από την Πελοποννησιακή ακτή, για κολύμπι στη 
γραφική παραλία Σίμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, χρόνος 
ελεύθερος το απόγευμα για περιπάτους, διανυκτέρευση. 
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
με τα παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
και το περίφημο ΚΑΣΤΡΟ. Χρόνος ελεύθερος για κολύμπι και γεύμα προαιρε-
τικά. Αναχώρηση για Αθήνα με στάσεις, στην πόλη της ΣΠΑΡΤΗΣ και σε καφέ 
στην περιοχή ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ, άφιξη το βράδυ.

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 2ΗΣ & 3ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές περιηγήσεις, με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/ σεις στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* στη 
 ΝΕΑΠΟΛΗ.
• Τρία πρωινά σε πλούσιο μπουφέ.
• Εισιτήρια F/B για ΚΥΘΗΡΑ και ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ.
• Αρχηγός - συνοδός. • Φ.Π. Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 225 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 195 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 75 €

Νεάπολη - Κύθηρα 
Μονεμβασιά 
Ελαφόνησος

4 ημέρες • 17/7/22, 24/7/22, 31/7/22, 
21 & 28/8/22

Για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση 
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων, με προκαταβολή 

50€ ανά άτομο, παρέχεται έκπτωση 20€ ανά άτομο.

Για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση 
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων, με προκαταβολή 

50€ ανά άτομο, παρέχεται έκπτωση 25€ ανά άτομο.
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 06:00 για το λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για ΠΑΡΟ, άφιξη στην Παροικιά, περίπατοι γνωρι-
μίας προς το Ενετικό κάστρο, την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στην παλαιά πόλη και στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή, 
ακολουθεί μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθε-
ρος, διανυκτέρευση. 

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και περιήγηση - γνωριμία με το όμορφο νησί 
των Κυκλάδων. Ξεκινάμε με το Μοναστήρι του Αγ. Αρσενίου (ένα από 
τα ιστορικότερα της Πάρου) όπου φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου 
και συνεχίζουμε με την κοιλάδα με τις Πεταλούδες, τον πανέμορφο 
βιότοπο της ποικιλίας Tiger moth με τα πορτοκαλοκόκκινα χρώματα. 
Επόμενος σταθμός μας η Αλυκή και το μουσείο “Σκορπιός”, έργο του 
ντόπιου ναυτικού Μπενέτου Σκιαδά. Θα θαυμάσουμε τη συλλογή από 
εντυπωσιακές μακέτες πλοίων και στον κήπο του τις μινιατούρες από 
τα πιο γνωστά μνημεία των Κυκλάδων. Συνεχίζουμε για τον Δρυό και το 
παραλιακό Πίσω Λιβάδι, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα 
προαιρετικά. Λίγο αργότερα θα ανηφορίσουμε για τις Λεύκες, την πρώ-
τη πρωτεύουσα του νησιού, με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την 
εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύ-
θερος για κολύμπι, περιπάτους προς το Ενετικό κάστρο, την εκκλησία 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην παλαιά πόλη και στην Πανα-
γία την Εκατονταπυλιανή, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μεταφορά στο λιμάνι της Πούντας και με 
το F/B θα περάσουμε στην Αντίπαρο. Επίσκεψη του πολύ σπουδαίου 
Σπηλαίου της Αντιπάρου, κολύμπι στην όμορφη παραλία του Αγίου Γε-
ωργίου, περιήγηση στα γραφικά πλακόστρωτα της Χώρας, με τα λου-
λουδιασμένα σπίτια και το ενετικό κάστρο. Χρόνος ελεύθερος, γεύμα 
προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα, θα γνω-
ρίσουμε την κοσμοπολίτικη Νάουσα, με τα στενά δρομάκια της και το 
παραδοσιακό γεφύρι στην είσοδό της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 
διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για χαλάρωση, κολύμπι, πε-
ριπάτους η εναλλακτικά ακολουθείστε την πρόταση μας για προαιρετι-
κή εκδρομή στη ΝΑΞΟ. Θα επιβιβαστούμε στις 11:25 στο πλοίο της Blue 
Star Ferries και μετά από 45 περίπου λεπτά φθάνουμε στη ΝΑΞΟ και 
ξεκινάμε αμέσως την περιήγηση - γνωριμία με το νησί. Η διαδρομή μας 

ξεκινά από το χωριό Γαλανάδο, όπου υψώνεται ο πύργος του Μπελό-
νια και συνεχίζεται από το μικρό χωριό Δαμαλάς, για να καταλήξουμε 
στην ενδοχώρα και την κοιλάδα της Τραγαίας για να επισκεφθούμε το 
Χαλκί, με τη βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας της Πρωτόθρονης και το 
αποστακτήριο κίτρου. Aκολουθεί επίσκεψη στην Παναγία τη Δροσιανή 
κοντά στο χωριό Μονή, σημαντικό μνημείο της παλαιοχριστιανικής πε-
ριόδου με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες. Η εκκλησία θεωρείται η πα-
λαιότερη των Βαλκανίων. Επόμενη στάση η Απείρανθος με τα μαρμάρι-
να καλντερίμια και τα τέσσερα σπουδαία μουσεία, το Αρχαιολογικό, με 
ευρήματα κυρίως της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου, το Γεωλογικό, με 
2.000 εκθέματα από την φύση της Νάξου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
με συλλογή από την πανίδα της περιοχής και ένα μικρό ενυδρείο, κα-
θώς και το Λαογραφικό, με παραδοσιακά εκθέματα. Χρόνος ελεύθερος 
για επισκέψεις και γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στη ΧΩΡΑ, για πε-
ριπάτους γνωριμίας και τον απογευματινό καφέ. Στις 18:00 επιβίβαση 
στο πλοίο και απόπλους για ΠΑΡΟ, όπου μετά από ένα σύντομο θαλάσ-
σιο ταξίδι θα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην Παροικία, χρόνος 
ελεύθερος, διανυκτέρευση. 

5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι για το ταξίδι της επιστρο-
φής, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους 10:45 για Πειραιά, άφιξη 
14:45 και μεταφορά στα σημεία αναχώρησης.

Πάρος - Αντίπαρος 
(Νάξος)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PANDROSSOS 3*   
 στην ΠΑΡΟΙΚΙΑ.
• Τέσσερα πρωινά σε μπουφέ.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης, ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΡΟ και  
 αντίστροφα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την επίσκεψη στην ΑΝΤΙΠΑΡΟ.
• Αρχηγός - συνοδός. • Φόρος διαμονής. • Φ.Π.Α. 

5 ημέρες • Αναχ. 25/7/22, 27/8/22, 3/9/22

Διαμονή στο υπέροχο παραλιακό PANDROSSOS HOTEL με τη μοναδική θέα !

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 338 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 298 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αναχώρηση 27.08.22 
υπάρχει επιβάρυνση 12€ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ.



1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση για καφέ 
στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, για την 
παραλία Κατερίνης, γεύμα προαιρετικά και μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ θα 
τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ. Δεί-
πνο, 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 συνεχίζουμε για το γύρο του νησιού, ΣΚΑΛΑ - ΛΙΜΕΝΑ-
ΡΙΑ, για να φθάσουμε και να επισκεφθούμε τη ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Η 
διαδρομή μας ακολούθως από τη ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ μας οδηγεί στην παρα-
λία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ, παραμονή, κολύμπι και γεύμα προαιρετι-
κά. Το απόγευμα επιστροφή στο λιμάνι και επιβίβαση στο ferry boat για 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και γνωριμία με τη νότια ακτογραμμή της περιο-
χής και τη λιμνοθάλασσα του ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ. Η Θράκη είναι γνωστή για 
τις ομορφιές της ενδοχώρας, ωστόσο δεν υστερεί και από ‘’γοητευτικές 
παραλίες’’ όπως αυτή της ΑΡΩΓΗΣ που σήμερα θα επισκεφθούμε και 
θα έχουμε την ευκαιρία να κολυμπήσουμε. Το μεσημέρι θα φθάσουμε 
στη Μαρώνεια, που είναι κτισμένη στους πρόποδες του βουνού Ίσμα-
ρος, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα τοπία, αμπελώνες, λιόδεντρα 
και περιβόλια. Το χωριό διατηρεί μεγάλο μέρος από την αρχιτεκτονι-
κή του ταυτότητα, καθώς διασώζονται είτε αναπαλαιωμένα, είτε αφη-
μένα στην φθορά του χρόνου πολλά από τα παλιά σπίτια. Στο κέντρο 
του χωριού ξεχωρίζει η βρύση, αλλά και τα πυκνόφυλλα πλατάνια που 
σκιάζουν τα καφενεδάκια και τις ψησταριές που υπάρχουν ολόγυρα. 
Ξεχωριστές και οι εκκλησίες του Αγ. Ιωάννη και της Παναγίας, που όχι 
μόνο βρίσκονται δίπλα - δίπλα, αλλά μοιράζονται και το ίδιο καμπανα-
ριό. Επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στην Καβάλα. Ξεκούραση, περίπατοι γνωριμίας στην πόλη, δείπνο, δι-
ανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης όπου με το F/B μετά από ένα δίωρο θαλάσσιο ταξίδι στο Θρακι-
κό πέλαγος, θα φθάσουμε στο πανέμορφο νησί της Σαμοθράκης με το 
λιμάνι της Καμαριώτισσας. Είναι το μοναδικό λιμάνι της Σαμοθράκης, 

βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Ακρωτηρίου και σύμφωνα με την πα-
ράδοση 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, 
πριν καταλήξουμε και πάλι μετά από μια ενδιαφέρουσα περιήγηση, στο 
λιμάνι της Καμαριώτισσας, το απόγευμα για το ταξίδι της επιστροφής 
προς την Αλεξανδρούπολη και το ξενοδοχείο μας στην Καβάλα, αργά 
το βράδυ, διαν/ση.

5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον 
διαδρομή 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 βρά-
δυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ 
ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 

Καβάλα - Θάσος 
Σαμοθράκη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο « ΕSPERIA » 3* στην  
 ΚΑΒΑΛΑ. 
• Τέσσερα πρωινά και τέσσερα δείπνα σε πλούσιο μπουφέ. 
• Tα εισιτήρια του F/B για τη ΘΑΣΟ.
• Tα εισιτήρια του πλοίου για τη Σαμοθράκη.
• Αρχηγός – συνοδός.
•  Φόρος διαμονής.
•  Φ.Π.Α. 
 

7

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΩΓΗΣ - ΜΑΡΩΝΕΙΑ

5 ημέρες • Αναχ. 16/7/22, 30/7/22, 
13/8/21, 27/8/22

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 278 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 248 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 80 €
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το κέντρο της Αθήνας για 
Κεφαλονιά, με ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη στην 
Κεφαλονιά. Γεύμα προαιρετικά και. συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό 
Μεταξάτα - τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη γνω-
ριμίας στην πρωτεύουσα του νησιού το πανέμορφο Αργοστόλι. Μπορεί-
τε να επισκεφθείτε το γραφικό Λιθόστρωτο, τα εμπορικά καταστήματα 
και να δειπνήσετε προαιρετικά στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινή αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Θα επισκε-
φθούμε το καταπληκτικό σπήλαιο της Δρογκαράτης, την όμορφη κω-
μόπολη της Σάμης και το απαράμιλλης ομορφιάς λιμνοσπήλαιο της 
Μελισσάνης. Το γραφικό παραλιακό χωριό της Αγίας Ευφημίας είναι ο 
επόμενος σταθμός μας για μπάνιο και γεύμα (προαιρετικά). Ακολουθεί 
μια γοητευτική διαδρομή προς το Βόρειο τμήμα του νησιού για να κατα-
λήξουμε στον παραδοσιακό και κοσμοπολίτικο οικισμό του Φισκάρδου. 
Παίρνοντας το δρόμο του γυρισμού βλέπουμε την ιστορική χερσόνησο 
της ‘Ασσου με το ενετικό κάστρο και φωτογραφίζουμε την ξακουστή 
παραλία του Μύρτου με τα γαλαζοπράσινα νερά. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο. Το βράδυ προαιρετική επίσκεψη στην πρωτεύουσα του νησιού 
το πανέμορφο Αργοστόλι για βόλτα και δείπνο προαιρετικά. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση για το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, πρώτη 
πρωτεύουσα του νησιού. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου και προστάτη του νησιού - προσκύνη-
μα στο ιερό Λείψανο. Επόμενος σταθμός μας ο τοπικός συνεταιρισμός 
κρασιού για να δοκιμάσουμε τα ονομαστά κρασιά (Ρομπόλα). Λίγο ργό-
τερα θα βρεθούμε στην όμορφη Σκάλα, παραθαλάσσιο χωριό με μεγά-
λη τουριστική ανάπτυξη, χρόνος ελεύθερος για κολύμπι και γεύμα προ-
αιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, αργά το απόγευμα επίσκεψη 
και πάλι στην πρωτεύουσα του νησιού το πανέμορφο Αργοστόλι. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΕΡΑ: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ): Ημέρα αφιε-
ρωμένη στην πατρίδα του Οδυσσέα, τη γειτονική μας Ιθάκη. Αναχώρη-

ση από το λιμάνι της Σάμης προς τον Πισαετό. Πρώτος σταθμός μας η 
πρωτεύουσα του νησιού το πανέμορφο Βαθύ. Στη συνέχεια επίσκεψη 
στο Σταυρό, όπου υπάρχει η παλαιότερη προτομή του Οδυσσέα από το 
γλύπτη Καστριώτη και η εκκλησία του Σωτήρος. Στη συνέχεια περνώ-
ντας από το παραθαλάσσιο χωριό Φρίκες, θα καταλήξουμε στον παρα-
δοσιακό οικισμό Κιόνι. Μπάνιο, γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή από το 
λιμάνι του Πισαετού στην Κεφαλονιά και στο ξενοδοχείο μας στα Με-
ταξάτα. 

5Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση την περιοχή της Λειβαθούς. 
Διασχίζουμε τα γραφικά χωριά Κουρκουμελάτα & Καλιγάτα και συνεχί-
ζουμε για το γύρο της Λάσσης. Θα δούμε τις πανέμορφες παραλίες του 
Πλατύ και Μακρύ Γιαλού και ολοκληρώνοντας την περιήγηση μας στο 
νότιο τμήμα του νησιού θα επισκεφθούμε το μοναδικό γεωλογικό φαι-
νόμενο Καταβόθρες. Αποχαιρετάμε την Κεφαλονιά και αναχωρούμε για 
Αθήνα από το λιμάνι του Πόρου μέσω Κυλλήνης, με ενδιάμεση στάση.

Κεφαλονιά
(Ιθάκη)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές - περιηγήσεις, με κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Κεφαλονιά. 
• Διαμονή, 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
 APOLLON PALACE 3* στην περιοχή ΜΕΤΑΞΑΤΑ.
• Τέσσερα πρωινά σε μπουφέ.
• Κεφαλλονίτης αρχηγός – ξεναγός.
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές - περιηγήσεις, με κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Η προαιρετική εκδρομή στην Ιθάκη.
• Είσοδοι Μουσείων, Σπηλαίων, πάρκων και αρχαιολογικών χώρων.
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του ή 
 αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό.
• Φόρος διαμονής, 1,50 € ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 
  (Καταβάλλεται απευθείας στο ξενοδοχείο με την άφιξη). 

5 ημέρες • Αναχ. 2/7, 9/7, 23/7/22, 3/9, 10/9, 
17/9/22 & 30/7/22, 6/8, 13/8, 20/8, 27/8/22 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ σε 
2κλινο

Eπιβάρυνση 
Μονόκλινου

3ο άτομο 
EXTRA BEDΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2/7, 9/7, 23/7/22, 3/9, 10/9, 17/9/22 295 € 80 € 235 €

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
30/7/22, 6/8, 13/8, 20/8, 27/8/22 315 € 90 € 245 €
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45, περιοχή Aγίου Κωνσταντίνου ημίωρη 
στάση και συνεχίζουμε για την πόλη του Βόλου με τα περίφημα τσιπου-
ράδικα, γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο μας στην παραλία της ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ. Χρόνος ελεύθερος για 
κολύμπι, ξεκούραση. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη γραφική ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περ-
πατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και να απολαύσουμε τον καφέ μας 
με θέα τον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου. Αμέσως μετά στα ΚΑΛΑ 
ΝΕΡΑ θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση, κολύμπι στην όμορφη 
παραλία η την πισίνα του ξενοδοχείου, δείπνο, διανυκτέρευση. 
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στο καταπράσινο 
νησί της ΣΚΙΑΘΟΥ. Μετάβαση νωρίς το πρωί στο λιμανάκι του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 
η της ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ, 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 πα-
ραλία των ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι. Επιστρο-
φή το απόγευμα στο λιμάνι αναχώρησης και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο 
μας για δείπνο και διανυκτέρευση. 
4Η ΗΜΕΡΑ: Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και δεν θα χάσουμε την 
ευκαιρία για ένα τελευταίο μπάνιο, πριν πάρουμε το πρωινό μας και ανα-
χωρήσουμε για επίσκεψη, στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ, που είναι κτισμένη 
σε ένα μικρό οροπέδιο ΒΑ της Βρύναινας στην επαρχία Αλμυρού Μαγνησί-
ας και σε ύψος 370 μέτρων. Η παλαιότερη ονομασία ήταν «Μοναστήρι του 

Αγίου Νικολάου» και αποτελούσε μετόχι της σημερινής Μονής Άνω Ξε-
νιάς. Αμέσως μετά κατευθυνόμαστε στην όμορφη παραλία των ΚΑΜΕΝΩΝ 
ΒΟΥΡΛΩΝ, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. 
Συνεχίζουμε για Αθήνα με μικρή ενδιάμεση στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο παραθαλάσσιο ξεν/χείο 
 ΤΟΚΑLIS BUTIQUE HOTEL & SPA 3*, στην παραλία της 
 NEAΣ  ΑΓΧΙΑΛΟΥ 
• Τρία πρωινά και τρία δείπνα.
• Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την ολοήμερη κρουαζιέρα  
 στη ΣΚΙΑΘΟ. 
• Αρχηγός – συνοδός. • Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.
 

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς 06:00 για το λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ, τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους για ΙΚΑΡΙΑ. Άφιξη το μεσημέρι, μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και 
γνωριμία με την παλιά πρωτεύουσα του νησιού, τον ΕΥΔΗΛΟ, με τα καλοδιατη-
ρημένα νεοκλασικά, διανυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του νησιού τον 
Άγιο Κήρυκο, στο λιμάνι του οποίου ο επισκέπτης θα θαυμάσει το μεταλλικό 
άγαλμα που απεικονίζει τον Ίκαρο με τα φτερά του, την Ικαριάδα. Χρόνος ελεύ-
θερος για περιπάτους στα γραφικά δρομάκια, τις παλιές συνοικίες, επίσκεψη 
στην εντυπωσιακή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία. Λίγο 
αργότερα θα φθάσουμε στην όμορφη παραλία ΘΕΡΜΑ, γνωστή για την χρυσα-
φένια ψιλή άμμο, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και για το βράδυ ακολουθείστε την 
πρόταση μας για επίσκεψη στο χωριό, Χριστός Ραχών, «Το χωριό που δεν κοι-
μάται ποτέ»! Έγινε γνωστό στους επισκέπτες τα τελευταία χρόνια, για τη νυχτε-
ρινή ζωή του και το ωράριο των τοπικών καταστημάτων που ανοίγουν αργά 
το βράδυ, συνήθεια που έχει τις ρίζες της στην εποχή των πειρατών και έκανε 
διάσημο το χωριό για τον «Ικαριώτικο χορό» . Διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για να ολοκληρώσουμε τη γνω-
ριμία με τον ΕΥΔΗΛΟ η εναλλακτικά να επακολουθήσετε την πρόταση μας για 
μια ΜΙΙΝΙ κρουαζιέρα (έξοδα ατομικά) στους ΦΟΥΡΝΟΥΣ, το θρυλικό νησί των 
κουρσάρων με τις μαγευτικές παραλίες του. Επιστροφή στον ΕΥΔΗΛΟ, χρόνος 
ελεύθερος, διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο του 
Κάμπου και στο χωριό ΠΗΓΗ, το Μοναστήρι της Οσίας Θεοκτίστης από τη Λέ-
σβο, δίπλα στο Βυζαντινό παρεκκλήσι της Μονής στη σπηλιά, την περίφημη 
«Θεοσκέπαστη». Αμέσως μετά φθάνουμε στο φημισμένο παραθαλάσσιο θέρε-
τρο ΝΑΣ, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Μεταφορά 
στο λιμάνι και απόπλους το βράδυ για ΠΕΙΡΑΙΑ, άφιξη και μεταφορά στα σημεία 
αναχώρησης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΙΚΑΡΙΑ και αντίστροφα.
• Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο ATHERAS 3*.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Μεταφορές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Αρχηγός - συνοδός.
• Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 245 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 228 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 72 €

 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 178 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 158 €

Υ.Γ. * ΣΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/8, Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK 4* ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΜΕΣ.

ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 218 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 198 €

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 72 €

ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Νέα Αγχίαλος - Βόλος 
Πήλιο – Σκιάθος 

4 ημέρες • Αναχ. 18/7, 1/8, 14/8 * 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ‘’TOKALIS BUTIQUE HOTEL & SPA ‘’

Ικαρία (Φούρνοι) 

4 ημέρες • Αναχ. 11/7/22 & 28/8/22 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 28/8 ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 15€ 
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30, στάση σε καφέ στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και 
συνεχίζουμε μέσω της κρεμαστής γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και της ΙΟΝΙΑΣ 
ΟΔΟΥ για την όμορφη παραλία της Αμμουδιάς, στις εκβολές του ποταμού Αχέ-
ροντα. Παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο σε παραλιακή ταβέρνα το βράδυ, 
διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα φθάσουμε στη γραφική κωμόπολη της ΠΑΡ-
ΓΑΣ. Με τουριστικό πλοιάριο θα επισκεφθούμε το όμορφο νησάκι των ΠΑΞΩΝ 
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 καταλήγουμε και πάλι 
στο λιμανάκι της ΠΑΡΓΑΣ, μετάβαση για δείπνο σε παραλιακή ταβέρνα, επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Ημέρα επιστροφής με αρκετά όμως αξιοθέατα. Θα φθάσουμε στο 
νησί της ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για να γνωρίσουμε την ομώνυμη πόλη και λίγο αργότε-
ρα τον παραθαλάσσιο τουριστικό οικισμό ΝΥΔΡΙ, απέναντι από το ΣΚΟΡΠΙΟ, το 

γνωστό νησί του ΩΝΑΣΗ. Προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο 
και ακολουθώντας στη συνέχεια μια μοναδική διαδρομή με θέα τον Αμβρακι-
κό κόλπο, μέσω ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση, για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΡΙΟ, όπου 
με μια ακόμη στάση σε καφέ της Εθνικής οδού, θα φθάσουμε το βράδυ στην 
ΑΘΗΝΑ.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45 από Αθήνα, ημίωρη στάση στην περιοχή του 
Αγίου Κωνσταντίνου και συνεχίζουμε για την παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ, πα-
ραμονή, κολύμπι, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα καταλήξουμε στο ξενο-
δοχείο μας στην Καβάλα, τακτοποίηση, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην 
πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό, μεταφορά στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 
για Μύρινα. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, χρόνος 
ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα 
του νησιού τη ΜΥΡΙΝΑ, με το μεγαλύτερο κάστρο του Αιγαίου, τις δύο χαρα-
κτηριστικές γειτονιές, τον Ρωμαίικο Γιαλό με τα παλαιά κτήρια των εύπορων 
Λημνιών της Αιγύπτου και τον Τούρκικο η Λιμάνι η Ν. Μάδυτο, το παλαιό λιμάνι 
με το μεγάλο ρολόι, αλλά και το Ρώσικο οχυρό της Ντάπιας. Δαινυκτέρευση 
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα περιηγηθούμε στο ΒΑ τμήμα του νησιού. 
Η διαδρομή μας από το Βάρο περνά από τα απομεινάρια του απολιθωμένου 
δάσους του νησιού και μας οδηγεί σε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα 
χωριά, το Κοντοπούλι, εδώ όπου πέρασε τα χρόνια της εξορίας ο μεγάλος μας 
ποιητής, Γιάννης Ρίτσος, με την πέτρα σε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική να ‘’κυριαρ-
χεί’’ στα κτίρια και να προσδίδει μια ξεχωριστή ταυτότητα στο χωριό. Επόμε-
νος σταθμός ο αρχαιολογικός χώρος, Ηφαιστία, με το εντυπωσιακό αρχαϊκό 
ιερό της Μεγάλης Θεάς και το αρχαίο θέατρο της ελληνιστικής περιόδου. Λίγο 
αργότερα στον απέναντι λόφο, συναντάμε έναν ακόμη σπουδαίο αρχαιολογικό 
χώρο, το Καβείριο, ένας λατρευτικός χώρος, όπου τελούνταν τα απόκρυφα Κα-
βείρια Μυστήρια, κατά την ελληνική αρχαιότητα. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος 
για κολύμπι, στην καλύτερη ίσως παραλία του νησιού, στην περιοχή της Νευ-
τίνας. Τελευταίος σταθμός για σήμερα η πλάκα με τη μοναδική θέα προς την 
Ίμβρο. Eπιστροφή στη Μύρινα, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και περιήγηση - γνωριμία με το νοτιανατολικό κομμάτι 
του νησιού. Ξεκινάμε από τον Κοντιά με τους περίφημους ανεμόμυλους και την 
πινακοθήκη της σύγχρονης Βαλκανικής τέχνης, φθάνουμε στο γραφικό λιμα-
νάκι της Νέας Κουτάλη, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Προποντίδας και 
φιλοξενεί και το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και την έκθεση Σπογγαλιείας. 
Συνεχίζουμε για την Πολιόχνη, ένα ακόμη σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Αμέ-
σως μετά θα γνωρίσουμε το Μούδρο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λήμνου 
και λίγο αργότερα το εντυπωσιακό χωριό Ρωμανού, με την Παπαιωάννειο Σχο-
λή, το σκαλιστό πέτρινο Ηρώο, το ναό της Γεννήσεως του 1830 και τα λαξευμένα 
στο έδαφος πιθάρια. Σε κοντινή παραλία θα κολυμπήσουμε και θα γευματίσου-
με προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση. 
5Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό φθάνουμε στο λιμάνι, τακτοποίηση στο πλοίο 
και απόπλους για Καβάλα. Άφιξη και συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις, για να φθάσουμε το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Μια διαν/ση με πρωινό και δείπνο στην Καβάλα.
• Τρείς διαν/σεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 3* στη ΛΗΜΝΟ.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οικονομικής θέσης, ΚΑΒΑΛΑ - ΜΥΡΙΝΑ 
 και αντίστροφα. • Αρχηγός - συνοδός. • Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο CLEOPATRA στην  
 περιοχή Καστροσυκιάς.
• Δυο πρωινά σε μπουφέ & δύο δείπνα σε παραλιακή ταβέρνα.
• Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την επίσκεψη στους ΠΑΞΟΥΣ.
• Αρχηγός – συνοδός. • Φόρος διαμονής • Φ.Π.Α.

Καβάλα - Λήμνος 

5 ημέρες • Αναχ. 4/7/22, 25/7/22, 29/8/22 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 285 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 255 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 100 €

ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

Πάργα - Παξοί 
Λευκάδα - Αμμουδιά 
3 ημέρες • Αναχ. 15 ΕΩΣ 17/ 7 /22 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 168 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 148 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 30 €
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ και ΛΑΡΙΣΑΣ ενδιάμεσες 
στάσεις και συνεχίζουμε για την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕ-
ΛΑ, στη μαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρμιου, για προσκυνήσουμε σε 
αυτή την ιδιαίτερη εορταστική ατμόσφαιρα. Το απόγευμα θα καταλήξουμε στο 
ξενοδοχείο μας στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ., 
(Λουτρακίου), που βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χμ. βορειοδυτικά 
της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας, στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν. Η περι-
οχή 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 βου-
νού και δάσους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Η ημέρα μας ξεκινά συναρπαστικά με λουτροθεραπεία για όσους 
επιθυμούν. Αμέσως μετά παίρνουμε το πρωινό μας και ξεκινάμε για επίσκεψη 
στην πόλη της Έδεσσας με τους ομώνυμους καταρράκτες, ενώ λίγο αργότερα 
θα φθάσουμε στο υπέροχο πάρκο του Αγίου Νικολάου, πανελλήνιο τουριστι-
κό κέντρο αναψυχής μόλις τρία 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 υπε-
ραιωνόβιο άλσος πλατάνων εντυπωσιάζει τον επισκέπτη σε κάθε εποχή για την 
μεγαλοπρέπεια και τον όγκο του. Γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδο-
χείο μας, ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στα σκιερά μονοπά-
τια του ποταμού η λουτροθεραπεία, δείπνο, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ακολουθεί επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕ-
ΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, που βρίσκεται σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον σε υψόμετρο 800 

μέτρων στο όρος ΠΑΙΚΟ, τρία μόνο χιλιόμετρα από το ομώνυμο χωριό ΑΡ-
ΧΑΓΓΕΛΟΣ, που το όνομα του το οφείλει στην Ιερά Μονή, παραμονή, προσκύ-
νημα. Αμέσως μετά θα γνωρίσουμε τη μεγαλύτερη πόλη του νομού Πέλλας, 
τα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, πολύ κοντά στα ερείπια της Αρχαίας Πέλλας, γενέτειρας του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και πρωτεύουσας της Αρχαίας Μακεδονίας. Επιστροφή 
στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και του ομώνυ-
μου Μουσείου της Βεργίνας. Λίγο αργότερα στην παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ, 
θα έχουμε στάση και γεύμα προαιρετικά. Συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση στη περιοχή της Λαμίας, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* στην  
 περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
• Τρία πρωινά και τρία δείπνα. 
• Αρχηγός – συνοδός. • Φόρος διαμονής. • Φ.Π.Α.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα με προορισμό την πόλη των ΙΩ-
ΑΝΝΙΝΩΝ. Με ενδιάμεση στάση, για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά, στην 
πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, θα τακτοποιηθούμε νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
<<PALLADIO>> στο κέντρο της πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μία πολύ όμορφη διαδρομή, μας οδηγεί στο κεντρικό 
Ζαγόρι και το όμορφο χωριό των ΚΗΠΩΝ, επίσκεψη και η εκδρομή μας συνε-
χίζεται για το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να περπα-
τήσουμε μέχρι το εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να θαυμάσουμε το 
μοναδικό θέαμα που προσφέρει η ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ, ενώ σε παραδοσιακό 
ταβερνάκι του χωριού θα γευματίσουμε προαιρετικά. Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙ-
ΝΑ και επίσκεψη στο γραφικό νησάκι με το << ΣΠΙΤΙ–ΜΟΥΣΕΙΟ >> του ΑΛΗ 
ΠΑΣΑ , διανυκτέρευση. 
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα φθάσουμε στη γραφική κωμόπολη της 
ΠΑΡΓΑΣ. Με τουριστικό πλοιάριο θα επισκεφθούμε την υπέροχη παραλία των 
ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ με τα καταγάλανα νερά και τον ΓΑΙΟ την πρωτεύουσα των ΠΑΞΩΝ, 
ο οποίος προστατεύεται φυσικά από δύο νησάκια, την Παναγιά και τον Άγιο Νι-
κόλαο. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στην ΠΑΡΓΑ, όπου θα έχουμε και μικρή 
επίσκεψη και από εκεί στο ξενοδοχείο μας στα Ιωάννινα, για διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πλούσια σε αξιοθέατα και τοπία και η σημερινή μας διαδρο-

μή. Ανάβαση στην Πίνδο με μοναδική θέα προς τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και το 
οροπέδιο των Ιωαννίνων, καθώς μια καταπράσινη διαδρομή μας οδηγεί στο 
ΜΕΤΣΟΒΟ, στάση- επίσκεψη, μέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, στάση, ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡ-
ΔΙΤΣΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ της Εθνικής Οδού καταλήγουμε το 
βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, των  
 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Τα εισιτήρια του τουριστικού πλοίου για την ημερήσια κρουαζιέρα  
 στους ΠΑΞΟΥΣ.
• Αρχηγός – συνοδός. •Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 185 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 165 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 60 €

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 189 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 179 €

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 60 €

Λουτρά Πόζαρ
Παναγιά Σουμελά 
4 ημέρες • Αναχ. 13 ΕΩΣ 16/8/22

ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ 

“από τη χαράδρα του 
Βίκου στο νησί των 

Παξών’’
4 ημέρες • Αναχ. 13 - 16/8/22

IΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ - ΠΑΡΓΑ - ΠΑΞΟΙ 



12

1Η 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 τακτοποιηθού-
με νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Περίπατοι 
γνωριμίας, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ, τμήμα του οι-
κοσυστήματος που εκτείνετε από τις ανατολικές απολήξεις της Ροδό-
πης έως το Δέλτα του Έβρου και έχει ανακηρυχθεί σε Εθνικό πάρκο. 
Αφού μας γίνει η σχετική ενημέρωση θα συνεχίσουμε την περιήγηση 
μας στον ακριτικό νομό με επίσκεψη στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια πο-
λιτιστική παράδοση. Λίγο αργότερα φθάνουμε στις ΦΕΡΡΕΣ όπου στο 
τουριστικό περίπτερο του Δήμου, θα πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες 
για τις εκβολές του Έβρου, πριν ξεκινήσουμε για την περιοχή του ΔΕΛ-
ΤΑ, έναν μοναδικό ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ, από τους σημαντικότερους όχι μόνο 
της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Με τουριστικό πλοιάριο (έξοδα 
ατομικά) θα περιηγηθούμε σε ένα μεγάλο κομμάτι την υδάτινης επι-
φάνειας 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ξεκινάμε για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 
επιβίβαση στο πλοίο και μετά από ένα δίωρο θαλάσσιο ταξίδι στο Θρα-
κικό πέλαγος, θα φθάσουμε στο πανέμορφο νησί της Σαμοθράκης και 
το λιμάνι της Καμαριώτισσας. Είναι το μοναδικό λιμάνι της Σαμοθράκης, 
βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Ακρωτηρίου και σύμφωνα με την πα-
ράδοση 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 το απόγευμα στο λιμάνι της Καμαριώτισσας, για το ταξίδι της 
επιστροφής προς την Αλεξανδρούπολη και το ξενοδοχείο μας στην Κο-
μοτηνή, δείπνο, διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΕΡΑ: 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.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή 
του ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΛΑΡΙΣΑΣ και συνεχίζουμε τη δι-
αδρομή μας για την ιστορική ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, στη 
μαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρμιου. Επίσκεψη, προσκύνημα 
και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη,  τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο μας στη 
Θεσσαλονίκη. Χρόνος ελεύθερος, για την πρώτη γνωριμία  με την πόλη, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, στη ΣΟΥΡΩΤΗ, όπου βρίσκεται και ο τάφος του ΓΕΡΟΝΤΑ 

ΠΑΙΣΙΟΥ, προσκύνημα και επιστρέφουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
για να ξεκινήσουμε την περιήγηση - γνωριμία με την πόλη και τα αξιο-
θέατα, (ΚΑΜΑΡΑ - ΡΟΤΟΝΤΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ). 
Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί μπορείτε να επισκεφθείτε το ΑΡ-
ΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ η το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ και να 
περπατήσετε στην παραλία του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μια συναρπαστική μέρα ξεκινά με πολλές 
εναλλαγές τοπίων.

Σαμοθράκη 
Δάσος Δαδιάς 
Δέλτα Έβρου

Θεσσαλονίκη  -  
Χαλκιδική

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
•  Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο « ΑΝΑΤΟLIA » 3* Plus 
 στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο, ( 3πρωινά, 3 δείπνα).
• Εισιτήρια F/B ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ & 
 αντίστροφα.
• Αρχηγός - συνοδός. • Φόρος διαμονής. • Φ.Π.Α.

4 ημέρες • 14 ΕΩΣ 17/8/22

4 ημέρες • 13 ΕΩΣ 16/8/22

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 228 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 198 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 62 €

ΠΑΝΑΓΙΑ  ΣΟΥΜΕΛΑ - ΣΟΥΡΩΤΗ - AΦΥΤΟΣ - ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ - ΛΟΥΤΡΑ      
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Θα επισκεφθούμε το «πρώτο πόδι» της χερσονήσου της Χαλκιδικής, 
Πρώτος σταθμός η πανέμορφη ΑΦΥΤΟΣ και ακολουθεί το ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ 
με την υπέροχη παραλία, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα  
προαιρετικά. Η ημέρα  μας θα κλείσει ευχάριστα με τον απογευματινό 
καφέ στα ΛΟΥΤΡΑ. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας 
στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, δείπνο, διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟ-
ΡΩΝ, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Ακο-
λουθεί πορεία επιστροφής προς την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, άφι-
ξη νωρίς το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη.
• Ημιδιατροφή, τρία πρωινά και τρία δείπνα. 
• Αρχηγός - συνοδός. • Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 189 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 179 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 60 €

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι του Πειραιά, 05:45, 
τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους 06:45 για Αστυπάλαια, άφιξη το 
απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους στον ΠΕΡΑ ΓΙΑΛΟ, σε ένα τοπίο ήρεμο και 
μαγικό με το λευκό και το γαλάζιο να κυριαρχούν, γύρω από το κάστρο 
και την κεντρική πλατεία, ενώ οι οκτώ παραδοσιακοί ανεμόμυλοι, τονί-
ζουν την ‘’ταυτότητα’’ του νησιού, διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και γνωριμία με το δυτικό τμήμα του νησιού, η 
διαδρομή μας πανοραμική από το δρόμο των ανεμόμυλων μας οδηγεί 
στον Άγιο Κωνσταντίνο και τον παραθαλάσσιο οικισμό ΛΙΒΑΔΙ, με το 
πράσινο να κυριαρχεί και να ξεχωρίζει. Παραμονή για κολύμπι και γεύ-
μα προαιρετικά, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη ΧΩΡΑ. Το απόγευμα 
ολοκληρώστε τη γνωριμία με τη Χώρα με επίσκεψη στο Ενετικό κάστρο 
του 13ου αιώνα με τη μοναδική θέα σε ολόκληρο το νησί, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε την ανατολική πλευρά 
του νησιού. Πρώτος σταθμός το ΡΩΜΑΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΤΟΥ ΤΑΛΛΑΡΑ, ένα 
συγκρότημα με εξαιρετικά χρώματα και τεχνική, ψηφιδωτά, όπου ανα-
παρίσταται ο ζωδιακός κύκλος και η προσωποποίηση του Χρόνου, των 
Εποχών και των Μηνών στην κύρια αίθουσα. Αμέσως μετά διασχίζο-
ντας το φυσικό Ισθμό της Αστυπάλαιας φθάνουμε στην Μαλτεζάνα, που 
πήρε το όνομά της από του Μαλτέζους πειρατές που χρησιμοποιούσαν 
τον όρμο της ως ασφαλές κρησφύγετο. Σήμερα ονομάζεται και Ανά-
ληψη και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό του νησιού. Είναι 
επίσης γνωστή για το γραφικό λιμανάκι με τα ψαροκάικα και τα απλω-
μένα δίκτυα όπου καθημερινά προμηθεύουν το νησί με φρέσκα ψάρια. 
Επιστροφή στη Χώρα, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος, για περιπάτους, κολύμπι, 

μέχρι το απόγευμα που ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής με το πλοίο στις 
17:45. Εναλλακτικά προτείνουμε ΜΙΝΙ κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιά-
ριο, στις όμορφες νησίδες (ΚΟΥΝΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΗΣ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑ-
ΚΗ) που απλώνονται γύρω από την Αστυπάλαια. Επιβίβαση στο πλοίο 
τα απόγευμα και απόπλους για Πειραιά, διαν/ση εν πλώ.

5Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά στις 05:10 και μεταφορά στα 
σημεία εκκίνησης του ταξιδιού.

Υ.Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ, 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Αστυπάλαια

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Τρείς διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ASTYNEA 2* στη ΧΩΡΑ.
• Τρία πρωινά.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης, 
 ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΣΥΠΑΛΑΙΑ και αντίστροφα.
• Αρχηγός - συνοδός. • Φόρος διαμονής. • Φ.Π.Α. 

5 ημέρες • Αναχ. 1/7/22, 22/7/22, 2/9/22

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 268 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ 248 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 80 €



Αναχώρηση 07:30, ημίωρη στάση σε καφέ της Εθνικής οδού Κορίνθου 
Τριπόλεως και συνεχίζουμε για τον ΑΓΙΟ ΦΛΩΡΟ, όμορφο χωριό της Μεσ-
σηνίας, με τον αιωνόβιο πλάτανο να δεσπόζει στο κέντρο του χωριού απέ-
ναντι από την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ και ΛΑΥΡΟΥ. Περίπατοι στις 
όχθες του ΠΑΜΙΣΟΥ ποταμού ενώ λίγο αργότερα φθάνουμε στην παραλία 
Καλαμάτας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να κολυμπήσουμε και να γευ-
ματίσουμε προαιρετικά σε κάποιο από τα γραφικά ταβερνάκια της παραλί-
ας. Αναχώρηση για Αθήνα το απόγευμα, ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ. 

“ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ’’ 
ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Παραλία Καλαμάτας
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ IOYΛΙΟΥ 2022

Αναχώρηση 07:30, ΙΣΘΜΟΣ, στάση και συνεχίζουμε για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ πολύ κοντά στον κόλπο ΠΟΡΤΟ ΚΑΠΑΡΙ, επίσκεψη 
- προσκύνημα. Λίγο αργότερα θα φθάσουμε στην όμορφη κωμόπολη της 
Ερμιόνης και θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Ανα-
χώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ. 

Αναχώρηση 08:00, ημίωρη στάση στην περιοχή του Σχηματαρίου και 
συνεχίζουμε για τα ΒΑΓΙΑ ΘΗΒΩΝ και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΜΑΖΑΡΑΚΗ. Λίγο αργότερα Θα φθάσουμε στην παραλία 
ΣΑΡΑΝΤΗ, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. 
Νωρίς το απόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Αθήνα, με 
ενδιάμεση στάση. 

Aναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ, επιβίβαση στο F/B και 
απόπλους για ΑΙΓΙΝΑ Άφιξη στο όμορφο νησί και επίσκεψη - προσκύνημα 
στη γυναικεία ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ με τον επιβλητικό ναό του 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τον ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΦΑΙΑΣ, 
ενώ λίγο αργότερα στην παραλία της ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ θα έχουμε χρόνο για 
κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευμα θα φθάσουμε στην 
πόλη της ΑΙΓΙΝΑΣ, για τον απογευματινό καφέ, λίγο πριν επιβιβασθούμε στο 
F/B για την επιστροφή μας στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ και την Αθήνα. 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ F/B, ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ. 

Αναχώρηση 08:00, για Αμάρυνθο, στάση και συνεχίζουμε για την πα-
ραλία ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ή ΠΑΝΑΓΙΑΣ, έναν γραφικό παραθαλάσσιο 
οικισμό. Παραμονή, κολύμπι, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα στάση - 
επίσκεψη στην Ερέτρια. Συνεχίζουμε για Αθήνα, άφιξη νωρίς το βράδυ.

Αναχώρηση 08:00, ημίωρη στάση στον Ισθμό της Κορίνθου και συνε-
χίζουμε για ΠΑΛΑΜΗΔΙ, στάση, επίσκεψη. Ακολούθως μετάβαση στην 
κοντινή παραλία του ΚΑΡΑΘΩΝΑ, παραμονή, μπάνιο, γεύμα προαιρετι-
κά. Νωρίς το απόγευμα επίσκεψη στην πόλη του ΝΑΥΠΛΙΟΥ και αναχώ-
ρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ. 

Ιερά Μονή 
Αγίων Αναργύρων 
Παραλία Ερμιόνης

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

Παραλία Σαράντη 
 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΜΑΖΑΡΑΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

Αίγινα 
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 35€

Αμάρυνθος 
Παραλία Αλμυροπόταμου 

Ερέτρια 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

Παραλία Καραθώνα 
Ναύπλιο - Παλαμήδι 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

Ύδρα 
«ΕΝΔΟΞΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ» 

Κόστα – Σπέτσες 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

 ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 35€

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

Αναχώρηση 07:30, μικρή στάση στην περιοχή του Ισθμού και συνεχίζου-
με για το Μετόχι του Δήμου Ερμιονίδας. Με μικρό πλοιάριο θα φθάσου-
με στην απέναντι ακτή για να συναντήσουμε το ξεχωριστό και ιδιαίτερο 
νησάκι της ΥΔΡΑΣ, που έχει το σπουδαίο προνόμιο, να υπάρχει θέση για 
όλα, εκτός όμως από τα αυτοκίνητα. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, 
κολύμπι, γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο Μετόχι 
και αναχώρηση για Αθήνα, με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ. 

Ύδρα 
«ΕΝΔΟΞΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ» 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 32 € 
( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΑ )

Αναχώρηση στις 07:30 για ΙΣΘΜΟ στάση, ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ, 
Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, άφιξη στο ΓΑΛΑΤΑ. Απέναντί μας ο ΠΟΡΟΣ χτισμένος 
αμφιθεατρικά από τις ακτές της Τροιζηνίας. Παραμονή, κολύμπι, γεύμα 
προαιρετικά. Επιστροφή στην ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση. 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΡΟ. 

Γαλατάς - Πόρος 
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Αναχώρηση 08.00πμ. περιοχή Σχηματαρίου στάση, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ και 
μέσω πανοραμικής διαδρομής πάνω από τη λίμνη ΥΛΙΚΗ σε υψόμετρο 
560μ επισκεπτόμαστε την ιστορική (12οςαι.) ΜΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΛΑ-
ΓΙΑΣ. Λίγο αργότερα στην παραλία ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ, θα έχουμε χρόνο για 
μπάνιο και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση. 

Μονή Πελαγίας
Λιβανάτες 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

Αναχώρηση 07:30, ημίωρη στάση στον ΙΣΘΜΟ της ΚΟΡΙΝΘΟΥ και 
συνεχίζουμε για ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ, επίσκεψη και επιστροφή μέσω 
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, στην παραλία της ΠΛΑΚΑΣ για κολύμπι και προαιρετικό 
γεύμα. Το απόγευμα θα έχουμε στάση για τον απογευματινό καφέ στο 
ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ και συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, 
άφιξη το βράδυ. 

 Μονή Ελώνης - Λεωνίδιο 
Παραλία Πλάκας 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

Αναχώρηση 07:30 , ημίωρη στάση στην περιοχή του ΙΣΘΜΟΥ και συνε-
χίζουμε για ΚΟΣΤΑ. Παραμονή, κολύμπι, γεύμα προαιρετικά, επίσκεψη 
με τουριστικό πλοιάριο F/B στις ΣΠΕΤΣΕΣ. Αναχώρηση νωρίς το από-
γευμα για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση. 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΠΛΟΙΟΥ 
ΓΙΑ ΣΠΕΤΣΕΣ

Κόστα – Σπέτσες 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

Αναχώρηση στις 07:30 για ΑΡΤΑΚΗ στάση για καφέ και συνεχίζουμε 
για τον ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ όπου θα έχουμε χρόνο για προσκύνημα. 
Ακολουθεί επίσκεψη στη Λίμνη Ευβοίας, παραθαλάσσιο γραφικό χω-
ριό, παραμονή, κολύμπι, γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ 
με ενδιάμεση στάση στην ΧΑΛΚΙΔΑ, άφιξη το βράδυ. 
 

Άγιος Ιωάννης Ρώσσος 
Λίμνη Ευβοίας 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€
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Αναχώρηση 07:00 για ΑΡΚΙΤΣΑ, F/B για ΑΙΔΗΨΟ και συνεχίζουμε για ΩΡΕΟΥΣ, στάση, επίσκεψη. Λίγο αργότερα φθάνουμε στο ΠΕΥΚΙ, πα-
ραμονή για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευμα επιστρέφουμε στην ΑΙΔΗΨΟ, όπου θα έχουμε λίγο χρόνο για περιπάτους η 
τον απογευματινό καφέ, μέχρι την επιβίβαση μας στο F/B για ΑΡΚΙΤΣΑ. Η διαδρομή μας προς ΑΘΗΝΑ μέσω εθνικής οδού, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ F/B ΑΡΚΙΤΣΑ – ΑΙΔΗΨΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ. 
 

Αναχώρηση 07:30 για ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, με ενδιάμεση στάση. Άφιξη, επιβίβαση στο τουριστικό πλοιάριο για την επίσκεψη στα Λιχαδονήσια, 
ένα σύμπλεγμα μικρών νησιών, τα οποία αναδύθηκαν μετά από μεγάλο σεισμό πριν χιλιάδες χρόνια. Τα μεγαλύτερα από τα νησάκια αυτά είναι 
η Στρογγυλή και η Μανολιά, λίγο μικρότερα είναι η Μικρή Στρογγυλή, το Στενό, η Βάγια και μερικά ακόμα μικρότερα που ονομάζονται Ποντικο-
νήσια. 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. Αναχώρηση πάλι με το καραβάκι για Καμένα Βούρλα, σχετική παραμονή και επιβίβαση στο πούλμαν για το ταξίδι 
της επιστροφής στην Αθήνα, με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ. 

Αναχώρηση 06:00 για ΡΑΦΗΝΑ, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑΝΔΡΟ. Άφιξη στο ΓΑΥΡΙΟ, και συνεχίζουμε για τη Χώρα 
με τα όμορφα πλακόστρωτα σοκάκια της, για να θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική των νεοκλασικών κτιρίων, την ΚΑΪΡΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗ-
ΚΗ, τον τεχνοχώρο του Ιδρύματος ΚΥΔΩΝΙΕΩΣ , αλλά και την πλατεία ΚΑΪΡΗ με τα Μουσεία, Αρχαιολογικό και Σύγχρονης Τέχνης. 
Λίγο πιο κάτω θα συναντήσουμε το ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ και τη μαρμαρόστρωτη πλατεία στην οποία δεσπόζει το ορείχαλκο άγαλμα του 
ΑΦΑΝΗ ΝΑΥΤΗ, απέναντι από το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ. Το μεσημέρι φθάνουμε στο κοσμοπολίτικο ΜΠΑΤΣΙ, παραμονή, γεύμα 
προαιρετικά. Αναχώρηση για το λιμάνι του ΓΑΥΡΙΟΥ και απόπλους για ΡΑΦΗΝΑ. Άφιξη και μεταφορά στην Αθήνα. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΑΦΗΝΑ - ΑΝΔΡΟ - ΡΑΦΗΝΑ. 

Αναχώρηση 06:15 για το λιμάνι του Λαυρίου, απόπλους για το όμορφο νησί των δυτικών Κυκλάδων, άφιξη στο λιμάνι της Κορησσίας και η 
περιήγηση - γνωριμία με το νησί ξεκινά από την Χώρα – Ιουλίδα. Περίπατοι στα γραφικά σοκάκια της Χώρας και για όσους επιθυμούν έως 
τον Λέοντα της Ιουλίδας. Αμέσως μετά η διαδρομή μας θα περάσει από το Γιαλισκάρι και το κοσμοπολίτικο Βουρκάρι, για να επισκεφθούμε 
τη ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ, προστάτιδας του νησιού, κτισμένη σε ένα πραγματικά επιβλητικό τοπίο που ‘’σου κόβει την ανάσα’’. 
Αμέσως μετά θα καταλήξουμε στον ΟΤΖΙΑ, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Tο απόγευμα θα γίνει η επιβίβαση στο 
F/B για την επιστροφή στο λιμάνι του ΛΑΥΡΙΟΥ και στην Αθήνα στη συνέχεια. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ.

Αρκίτσα – Αιδηψός 
Ωρεοί – Πευκί 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 28€

Απόδραση στην όμορφη Τζιά 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 45€

Καμένα Βούρλα-Λιχαδονήσια 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 30€

Άνδρος
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 70€
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Αναχώρηση 06:30 για το λιμάνι του Λαυρίου, απόπλους (08:00) 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..

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ.

Αναχώρηση 07:30, στάση στην περιοχή του Αιγίου και συνεχίζουμε για τον παραθαλάσσιο οικισμό ΧΑΝΙΑ όπου με μικρό πλοιάριο θα πε-
ράσουμε σε λίγα λεπτά στο όμορφο και καταπράσινο νησάκι ΤΡΙΖΟΝΙΑ. Παραμονή για περιπάτους, κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Νωρίς 
το απόγευμα, στάση στην υπέροχη παραλία ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ στην πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ με τα πανύψηλα πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά για 
τον απογευματινό καφέ. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΤΡΙΖΟΝΙΑ. 

Αναχώρηση το πρωί (06:00) για το λιμάνι της ΡΑΦΗΝΑΣ, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΤΗΝΟ. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για επίσκεψη 
στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΧΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. Επιστροφή στη Χώρα, μετάβαση στον Ιερό Ναό της Παναγίας με τη θαυματουργή εικόνα. Προσκύνημα, χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Αργά το μεσημέρι συγκέντρωση στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη 
και μεταφορά στην Αθήνα. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟ - ΡΑΦΗΝΑ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Κύθνος
 ΧΩΡΑ ή ΜΕΣΑΡΙΑ - ΛΟΥΤΡΑ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 55€

Στο νησί της Μεγαλόχαρης 
Τήνος 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 85€

Ναύπακτος - Τριζόνια
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 25€



1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ στάση και από τα ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ, φθάνουμε στη ΛΑΜΠΕΙΑ (ΔΙΒΡΗ), ορεινό και καταπρά-
σινο χωριό του νομού Ηλείας σε υψόμετρο 800 μέτρων με πολλά νερά, στάση, γεύμα προαιρετικά. Αμέσως μετά από μια πολύ όμορφη διαδρομή 
με ‘’φόντο’’ το εντυπωσιακό δρυόδασος της ΦΟΛΟΗΣ, θα φθάσουμε στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό, επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και αναχώρηση για ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, σχετική παραμονή και συνεχίζουμε μέσω του χω-
ριού ΛΑΠΑ και του οικισμού ΜΕΤΟΧΙ, για το δάσος της Στροφυλιάς, ένα ξεχωριστό τοπίο γεμάτο εναλλαγές, με το έδαφος σε μεγάλες επιφάνειες 
να κατεβαίνει χαμηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας, σχηματίζοντας λίμνες, έλη, ποταμάκια και λιμνοθάλασσες. Ένα δάσος από πεύκα, κου-
κουναριές και βελανιδιές, που προστατεύεται από τη σύμβαση ΡΑΜΣΑΡ. Δεξιά μας η λίμνη Προκόπου, ένα επίσης όμορφο τοπίο, υγροβιότοπος 
με σπάνιο οικοσύστημα μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος, που επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω ενός καναλιού και έχει υφάλμυρο νερό. 
Λίγο αργότερα στην αμμώδη παραλία της Καλογριάς, βραβευμένης με Γαλάζια Σημαία, θα έχουμε χρόνος για μπάνιο και γεύμα προαιρετικά. 
Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

1H ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή του AIΓΙΟΥ και συνεχίζουμε περνώντας την κρεμαστή γέφυρα ΡΙΟΥ 
- ΑΝΤΙΡΙΟΥ για τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, ακολουθώντας μια πολύ όμορφη διαδρομή βόρεια της λίμνης, θα φθάσουμε στη 
γενέτειρα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, το Μέγα Δένδρο. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε και το σπίτι όπου γεννήθηκε και με-
γάλωσε ο Άγιος και την Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά Αιτωλού, όπου βρίσκεται και το ιερό λείψανό του. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Μοναστήρι Αγίας 
Παρασκευής, όπου υπάρχει και αναπαράσταση κρυφού σχολείου, με κέρινα ομοιώματα. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΘΕΡΜΟ και γεύμα προαιρε-
τικά στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο στη ΝΑΥΠΑΚΤΟ. Χρόνος ελεύθερος για κολύμπι η περιπάτους 
στο γραφικό λιμανάκι, διανυκτέρευση.

2H ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια ακόμη συναρπαστική μέρα ξεκινά. Πρώτος σταθμός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ στην περιοχή 
ΣΚΑΛΑ, έξι μόνο χιλιόμετρα από την πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, με μοναδική θέα προς την Αχαϊκή πρωτεύουσα και την καλωδιακή γέφυρα ΑΝΤΙ-
ΡΙΟΥ - ΡΙΟΥ. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε το όμορφο καταπράσινο νησάκι του Κορινθιακού, τα ΤΡΙΖΟΝΙΑ, ενώ το μεσημέρι θα καταλήξουμε 
στο ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Ακολουθεί πορεία προς την Αθήνα, με ενδιάμεση στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ.

Λαμπεια 
Δρυόδασος Φολόης 

Αρχαία Ολυμπία
Κυπαρισσία 

ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ

2 ΗΜΕΡΗ // 3 & 4 / 9 /22

Ναύπακτος - Παραλιακή 
Φωκίδα & Λίμνη Τριχωνίδας 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΤΡΙΖΟΝΙΑ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 

2 ΗΜΕΡΗ // 10 & 11 /9/22

18

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές, περιηγήσεις με σύγχρονο πούλμαν.
• Μία διανυκτέρευση με πρωινό και δείπνο σε ξενοδοχείο 3*.
• Αρχηγός - συνοδός. • Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 85 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 70 €

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 25 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3*.
• Ένα πρωινό σε πλούσιο μπουφέ. • Αρχηγός – συνοδός. • Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 85 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 75 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 25 €

2 HΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:45, ΙΣΘΜΟΣ, στάση και συνεχίζουμε για την επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, με τα παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του 
Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο ΚΑΣΤΡΟ, επίσκεψη, χρόνος ελεύθερος στη ΝΕΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, για κολύμπι και γεύμα 
προαιρετικά. Αργά το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE, στη ΝΕΑΠΟΛΗ, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μετάβαση στο λιμανάκι της ΠΟΥΝΤΑΣ, επιβίβαση στο F/B για το κοντινό νησάκι της ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, μόλις 570 μέτρα από 
την Πελοποννησιακή ακτή, χρόνος ελεύθερος για κολύμπι στη γραφική παραλία Σίμου . Αμέσως μετά αναχώρηση για Αθήνα από τη γνωστή 
διαδρομή με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

 
 

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουμε για ΜΥΣΤΡΑ. Επίσκεψη της ερειπωμένης ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που 
ήταν κτισμένη στην πλαγιά του ΤΑΫΓΕΤΟΥ. Θα δούμε την Βυζαντινή εκκλησία της ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και το κάστρο του ΒΙΛΑΡΔΟΥΙΝΟΥ που δεσπό-
ζει στην κορυφή του λόφου. Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής προαιρετικά. Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στη ΣΠΑΡΤΗ, 
χρόνος ελεύθερος, επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια υπέροχη ημέρα, με πολλά αξιοθέατα και εναλλαγές τοπίων ξεκινά. Πρώτος σταθμός ο ΚΟΣΜΑΣ, όμορφο παρα-
δοσιακό χωριό σε υψόμετρο 1150 μέτρων στον ΠΑΡΝΩΝΑ, σε ένα καταπράσινο τοπίο, περιτριγυρισμένο από έλατα και καστανιές. Ακολουθεί 
επίσκεψη στη ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ, χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων, στις πλαγιές του Πάρνωνα. Λίγο αργότερα θα περάσουμε από το ΛΕΩΝΙΔΙΟ 
για να φθάσουμε στην παραλία Πλάκας, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Με μικρές στάσεις στο ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ και τον ΙΣΘΜΟ της 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, θα φθάσουμε το βράδυ στην Αθήνα.

Νεάπολη - Μονεμβασιά 
Ελαφόνησος

2 ΗΜΕΡΗ // 17 & 18/9/22

ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ 

Μυστράς - Σπάρτη - Κοσμάς 
Μονή Ελώνης - Λεωνίδιο 

 
2 ΗΜΕΡΗ // 24 & 25/09/22

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές περιηγήσεις, με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* 
 στη ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
• Ένα πρωινό σε μπουφέ •Εισιτήρια F/B για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ.
• Αρχηγός - συνοδός. • Φ.Π. Α. & Φόρος διαμονής. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 85 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 75 €

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 25 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές περιηγήσεις, με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (1) διανυκτέρευση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3*.
• Ένα πρωινό σε μπουφέ.
• Αρχηγός - συνοδός. • Φ.Π. Α. & Φόρος διαμονής. 
 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 85 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 75 €

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 25 €

2 HΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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1Η HΜΕΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Συγκέντρωση το απόγευμα μεταφορά στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ, επιβί-
βαση στο πλοίο και απόπλους για ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Διανυκτέρευση εν πλώ. 

2Η HΜΕΡΑ: ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ - 
ΜΟΛΥΒΟ - ΠΕΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ 
Φθάνουμε το πρωί και ξεκινάμε την περιήγηση - γνωριμία με το νησί, 
με πρώτο σταθμό τη ΘΕΡΜΗ όπου βρίσκεται το γνωστό Μοναστήρι του 
ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ, επίσκεψη, προσκύνημα και συνεχίζουμε με την εκκλη-
σία του ΤΑΞΙΑΡΧΗ και την θαυματουργή εικόνα, για να καταλήξουμε 
στο ΜΟΛΥΒΟ, την πλέον τουριστική περιοχή του νησιού. Κλείνουμε την 
ημέρα μας με το παραλιακό χωριό ΠΕΤΡΑ, με το χαρακτηριστικό βράχο 
της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας, στο κέντρο του οικισμού. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.

3Η HΜΕΡΑ: Μ.ΛΕΙΜΩΝΟΣ - ΣΙΓΡΙ - ΕΡΕΣΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ
Πρωινό και συνεχίζουμε τη γνωριμία με το νησί. Η διαδρομή μας από 
τον κόλπο του Γέρας μας οδηγεί στη ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩΝΟΣ (ΑΓ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ) 
και το ΣΙΓΡΙ με το γνωστό απολιθωμένο δάσος. Η ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
και η ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ είναι δύο ακόμη περιοχές που θα γνωρίσουμε , 
πριν επιστρέψουμε στην πόλη της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για περιπάτους γνωρι-
μίας και διανυκτέρευση.

4Η HΜΕΡΑ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ - ΠΛΩΜΑΡΙ - ΑΓΙΑΣΟΣ
Πρωινό και οι τελευταία περιήγηση στη νησί περιλαμβάνει, το φημι-
σμένο ΠΛΩΜΑΡΙ και την ΑΓΙΑΣΟ με το ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕ-
ΟΤΟΚΟΥ, με την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Αργά το 
απόγευμα τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για Πειραιά, διανυκτέ-
ρευση εν πλώ.

5Η HΜΕΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ και μεταφορά στα σημεία εκκί-
νησης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ΠΕΙΡAIA - MYTIΛHNH & αντίστροφα σε  
 θέσεις αεροπορικού τύπου. 
• Δύο διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3*.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Αρχηγός – συνοδός. 
• Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 248 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 228 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 62 €

Γύρος Λέσβου 

5 ημέρες • 5 ΕΩΣ 09/09/22

Υ.Γ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 2ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑI ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, 50 €
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί από ΑΘΗΝΑ, με προορισμό 
τη ΝΕΑΠΟΛΗ. Η διαδρομή μας από τη νέα εθνική οδό ΚΟΡΙΝΘΟΥ - 
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, με ενδιάμεση στάση στο ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, μας οδηγεί το με-
σημέρι στο λιμάνι της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 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 επίσκε-
ψη 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 επισκεφθούμε 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 απογευματινό καφέ. Κλείνουμε την ημέρα μας με 
τον ΑΒΛΕΜΟΝΑ, ίσως το πιο όμορφο χωριό των Κυθήρων, στα ανα-
τολικά του νησιού, παραθαλάσσιο, με γραφικούς κολπίσκους, με την 
παραλία της Παλαιόπολης να δεσπόζει, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 
διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι του ΔΙΑΚΟΦΤΙ. Στη 
διαδρομή μας συναντήσουμε και θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο χω-
ριό και εμπορικό κέντρο του νησιού, τον ΠΟΤΑΜΟ. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους για ΝΕΑΠΟΛΗ. Πορεία επιστροφής για ΑΘΗ-
ΝΑ με μικρές στάσεις καθοδόν, άφιξη το βράδυ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3*, στην  
 ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ. 
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Εισιτήρια F/B από και προς τα ΚΥΘΗΡΑ. 
• Αρχηγός – συνοδός. • Φόρος διαμονής. • Φ.Π.Α.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 159 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ 3ΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 145 €

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 45 €

1Η ΗΜΕΡΑ: ΡΑΦΗΝΑ - ΝΑΞΟΣ / ΧΩΡΑ
Αναχώρηση 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για ΝΑΞΟ. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι και ξεκινάμε αμέσως την 
γνωριμία μας με τη ΧΩΡΑ και το ομώνυμο Κάστρο, ιδανικό για τον πρώτο 
μας περίπατο, ενώ λίγο αργότερα περπατώντας στα όμορφα καλντερίμια, 
θα συναντήσουμε το Αρχαιολογικό μουσείο ,την Καθολική εκκλησία, την 
σχολή των Ουρσουλινών, το βενετσιάνικο σπίτι και την παλαιά αγορά. 
Ακολουθεί τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο προ-
αιρετικά και διαν/ση.
2Η ΗΜΕΡΑ: ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ / ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΗΣΙ
Πρωινό και περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα του νησιού. Πρώτος 
σταθμός το Γαλανάδο, με τον ενετικό πύργο του Μπελόνια να εντυπωσιάζει 
λίγο πριν την είσοδο. Η όμορφη διαδρομή μας συνεχίζεται για να συνα-
ντήσουμε το Χαλκί με τους ενετικούς πύργους, τα αρχοντικά και τις βυ-
ζαντινές εκκλησίες. Περίπατοι στο χωριό και επίσκεψη στο παραδοσιακό 
αποστακτήριο κίτρου. Λίγο αργότερα θα βρεθούμε κοντά στο χωριό Μονή, 
στην Παναγία Δροσιανή (6ου αι.), σημαντικό μνημείο της παλαιοχριστιανι-
κής περιόδου με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες. Το Φιλώτι είναι το επόμενο 
χωριό, κτισμένο στους πρόποδες του Ζα, του ψηλότερου βουνού των Κυ-
κλάδων. Η ορεινή διαδρομή, μας οδηγεί στην Απείρανθο, το «μαρμάρινο 
χωριό», με τα τρία πολύ σπουδαία μουσεία, αρχαιολογικό, γεωλογικό και 
λαογραφικό, όπου στην ωριαία επίσκεψη μας μπορείτε να τα επιλέξετε για 
επίσκεψη. Με το χωριό Κυνίδαρο με τα περίφημα μάρμαρα Νάξου και 
την περιοχή του Φλεριού, όπου βρίσκεται ο περίφημος Κούρος σε αρ-
χαίο λατομείο στο σημείο που κατασκευαζόταν, κλείνουμε τον κύκλο των 
επισκέψεων και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος, 
δείπνο προαιρετικά και διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ΧΩΡΑ, ΠΛΟΙΟ
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφτούμε τον Ναό του Απόλλωνα την Πορ-
τάρα, χτισμένη τον 6 ον αιώνα π.χ. πάνω στο βράχο με τη μοναδική θέα 
στο απέραντο γαλάζιο. 
Λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε την περίφημη παραλία του Αγίου Προ-
κοπίου, πριν καταλήξουμε στη ΧΩΡΑ για τα τελευταία ψώνια από την 
πολύ ενδιαφέρουσα παραδοσιακή αγορά του νησιού, με προϊόντα 
όπως το Κίτρο, το Κερασάκι, τα περίφημα Τυριά Νάξου κ. α. Ακολουθεί 
επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους αργά το μεσημέρι για Ραφήνα, άφι-
ξη το βράδυ και μεταφορά στην Αθήνα. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Δύο διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3*.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης, ΡΑΦΗΝΑ - ΝΑΞΟ και  
 αντίστροφα.
• Αρχηγός - συνοδός. • Φόρος διαμονής. • Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 218 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 198 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 60 €

“ΑΠΟΔΡΑΣΗ’’ 
ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΤΣΙΡΙΓΟ

Κύθηρα 
3 ημέρες • 2 ΕΩΣ 4/9/22

Nάξος 

3 ημέρες • 9 ΕΩΣ 11/9/22



Σύρος
Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ 

ΤΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

3 ημέρες • 16 ΕΩΣ 18/9/22

1Η ΗΜΕΡΑ: Συγκέντρωση στις 06:00 και αναχώρηση για το λιμάνι του 
ΠΕΙΡΑΙΑ. Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΣΥΡΟ. Άφιξη στην 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Λίγο αργότερα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στο ΓΑΛΗΣΣΑ, 
ένα από τα ωραιότερα θέρετρα του νησιού. Χρόνος ελεύθερος για κο-
λύμπι, δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και γνωριμία με την πρωτεύουσα του νησιού. 
Ξεκινάμε από την ορθόδοξη εκκλησία της Ανάστασης με τον γαλάζιο 
τρούλο να δεσπόζει ψηλά στο λόφο, με εκπληκτική θέα στην πόλη και 
στο πέλαγος και συνεχίζουμε με την ΑΝΩ ΣΥΡΟ χτισμένη αμφιθεατρικά 
στο λόφο του Σαν Τζώρτζη με την ομώνυμη Καθολική Μητρόπολη του 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Aμέσως μετά θα γνωρίσουμε την ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, χτι-
σμένη και αυτή όπως η Άνω Σύρος αμφιθεατρικά με νεοκλασικά κτίρια 
και αρχοντικά που ξεκινούν από τους δύο λόφους και κατεβαίνουν ως 
το λιμάνι. Εντυπωσιακή πόλη με την πλακόστρωτη πλατεία Μιαούλη 
και το Δημαρχείο της σε σχέδια του ΤΣΙΛΕΡ, τον ανδριάντα του Μιαού-
λη, τους φοίνικες και το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ, που μοιάζει 
με μικρογραφία της ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ, να είναι τα σπουδαιότερα 
σημεία ενδιαφέροντος που σήμερα θα γνωρίσουμε. Χρόνος ελεύθε-
ρος, γεύμα προαιρετικά , επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύ-
θερος για κολύμπι, δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και συνεχίζουμε την περιήγηση - γνωριμία με το 
όμορφο νησί των Κυκλάδων. Η διαδρομή μας περνά από πολύ όμορφα 

χωριά της Σύρου, όπως η ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ (η χιλιοτραγουδισμένη ΝΤΕ-
ΛΑΚΡΑΤΣΙΑ) μια από τις ωραιότερες περιοχές, με γραφική ακρογιαλιά 
και θαυμάσιες νεοκλασικές βίλες. Ακολουθεί ο ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΛΟΣ, πριν 
καταλήξουμε στον ΑΖΟΛΙΜΝΟ, όπου και θα γευματίσουμε προαιρε-
τικά. Καταλήγουμε στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, επιβίβαση στο πλοίο και από-
πλους για Πειραιά, άφιξη και μεταφορά στην Αθήνα στα σημεία εκκί-
νησης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης, ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΥΡΟ 
• & αντίστροφα, επιβατών και πούλμαν.
• Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dolfin Bay 4* στo ΓΑΛΗΣΣΑ.
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα, σε πλούσιο μπουφέ. 
• Δωρεάν αναψυκτικά, post mix, μπύρα draft, κρασί χύμα, νερό.
• Αρχηγός – συνοδός. • Φόρος διαμονής. • Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 215 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 195 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 50 €

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 12:30 για το λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ. Τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους (14:00) για ΠΑΤΜΟ, άφιξη 22:00, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και γνωριμία περιήγηση με το νησί. Θα επισκε-
φθούμε το ΙΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕ-
ΟΛΟΓΟΥ, για να ακολουθήσει η επίσκεψη μας στη ΧΩΡΑ και στη ΜΟΝΗ 
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος, δείπνο προαιρετικά, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε με πε-
ριπάτους η κολύμπι η εναλλακτικά να ακολουθήσετε την πρόταση μας 
για προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) στους ΛΕΙΨΟΥΣ, ένα μικρό 
νησί με ιδιαίτερη ομορφιά και αρχιτεκτονική, με το λευκό και το μπλε 
να κυριαρχεί και να δένει αρμονικά με το γαλάζιο της Θάλασσας που το 
περιβάλει. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και την ιστο-
ρική Παναγία του Χάρου με τη θαυματουργή εικόνα των Κρίνων. Η πα-
ραλία Λιεντού είναι αυτή που θα μας «φιλοξενήσει» και θα μας δώσει 
τη δυνατότητα για κολύμπι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διαν/ση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ και 
συνεχίζοντας την περιήγησή μας φθάνουμε στα ΛΟΥΚΑΚΙΑ, στην εκ-
κλησία του ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ. Επιστροφή στη ΧΩΡΑ, χρόνος ελεύθε-

ρος μέχρι την ώρα αναχώρησης του πλοίου (23:59), για το λιμάνι του 
Πειραιά.
5Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη το πρωί (08:10) και μεταφορά στην Αθήνα, στα ση-
μεία εκκίνησης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΤΜΟ και αντίστροφα 
 σε οικονομικές ή αριθμημένες θέσεις.
• Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, 2* / 3*.
• Τρία πρωινά.
• Μεταφορές – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Αρχηγός – συνοδός. • Φόρος διαμονής. • Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 258 €
ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 235 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 60 €

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Πάτμος (Λειψοί) 
 

5 ημέρες • ΑΝΑΧ. 22/9/22 
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 Καλάβρυτα 
Μέγα Σπήλαιο – Αγιά Λαύρα 



Αναχώρηση 07:30, ημίωρη στάση στον Ισθμό της Κορίνθου και συνεχίζουμε για την ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ. Το χωριό βρίσκεται σε μια καταπράσινη 
τοποθεσία, με άφθονα και κρύα νερά, αλλά και το ομώνυμο εκκλησάκι της Παναγίας της Πλατανιώτισσας που έχει σχηματιστεί μέσα στο κοίλωμα 
(κουφάλα) ενός τεράστιου πλατάνου, ο οποίος προήλθε από τρία πλατάνια που φύτρωσαν μαζί και με την πάροδο του χρόνου ενώθηκαν και δημι-
ούργησαν αυτό το πρωτότυπο εκκλησάκι, με την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας να είναι αποτυπωμένη πάνω στο πλατάνι, σε ύψος 3 μέτρων 
από το έδαφος στο εσωτερικό του κοιλώματος. Παραμονή, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση στην πόλη 
του ΑΙΓΙΟΥ, άφιξη το βράδυ. 

Αναχώρηση στις 07:30, ημίωρη στάση στον ισθμό και συνεχίζουμε μέσω 
ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ για ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ, επίσκεψη και ακολούθως για ΑΓΙΑ 
ΛΑΥΡΑ. Λίγο αργότερα καταλήγουμε στην ιστορική κωμόπολη των ΚΑ-
ΛΑΒΡΥΤΩΝ, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευμα αναχώ-
ρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση. 
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ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Αίγιο 
Παναγιά Πλατανιώτισσα 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 OKTΩΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

Αναχώρηση στις 07:30, για ΙΣΘΜΟ στάση, ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΚΑΡΤΕΡΙ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ επίσκεψη, ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ, χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους στις όχθες της γραφικής λίμνης, λίγο αργότερα θα γευματίσουμε προαιρετικά στην ευρύτερη περιοχή ( ΚΑΣΤΑΝΙΑ η ΚΑΡΤΕΡΙ). Επιστρο-
φή στην ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση στο ΚΙΑΤΟ, άφιξη το βράδυ. 

Λίμνη Δόξας 
Μονή Αγίου Γεωργίου 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

Μεγαλόπολη – Ισαρι 
Αγία Θεοδώρα Βάστας 

Αναχώρηση 07:30, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ στάση, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΙΣΑΡΙ άφιξη στην ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ. Επίσκεψη της εκκλησίας του 10ου αιώνα που 
αναβλύσουν πολλά νερά και στην σκεπή της έχουν φυτρώσει πανύψηλα πλατάνια. Γεύμα και μέσω ΤΡΙΠΟΛΗΣ, στάση, ΙΣΘΜΟΥ στάση, επιστέφουμε 
στην ΑΘΗΝΑ το βράδυ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 17€

Δαύλεια 
Μονή Ιερουσαλήμ – Αμφίκλεια 

Αναχώρηση 08:30, ημίωρη στάση για καφέ στην περιοχή του Σχηματαρίου και συνεχίζουμε για τη ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, επίσκεψη. Αμέσως μετά 
θα επισκεφθούμε για λίγο το όμορφο χωριό ΔΑΥΛΕΙΑ, ενώ το μεσημέρι θα καταλήξουμε στην Αμφίκλεια, όπου θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και 
γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στην ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

 Καλάβρυτα 
Μέγα Σπήλαιο – Αγιά Λαύρα 

Αναχώρηση 08:00, ημίωρη στάση στην ΑΡΤΑΚΗ και συνεχίζουμε για τον 
όμορφο οικισμό της ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ. Παραμονή, περίπατοι, γεύμα προ-
αιρετικά. Νωρίς το απόγευμα επιστρέφουμε στην πόλη της ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 
στάση για τον απογευματινό καφέ και πορεία προς Αθήνα, άφιξη νωρίς 
το βράδυ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 17€

Χαλκίδα 
Αρτάκη - Στενή 



1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:00 από Αθήνα, στάση στην περιοχή της 
ΛΑΜΙΑΣ για καφέ και συνεχίζουμε μέσα από μία καταπληκτική διαδρο-
μή από τις ράχες Τυμφρηστού για ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και το ιστορικό χωριό 
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά σε ταβέρνα της περιοχής, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, χρόνος ελεύθερος 
για περιπάτους, δείπνο και διασκέδαση προαιρετικά, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην Ιερά Μονή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Ακολουθεί γνωριμία με το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ και γεύμα 
προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα στο ΝΕΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ. Αναχώ-
ρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση στην περιοχή της Λαμίας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Μεταφορές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3*, στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
• Ένα πρωινό σε μπουφέ. 
• Αρχηγός- συνοδός. • Φ.Π.Α. • Φόρος διαμονής.

Καρπενήσι - Προυσός 
Κεφαλόβρυσο 

Μ. Χωριό
 

2 ημέρες • 1 & 2/10/22 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 75 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 65 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 20 €

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3ήμερο χαλάρωσης στα 
ιαματικά Λουτρά Πόζαρ 

3 ημέρες • 14 - 16/10/22 & 28 - 30/10/22

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ «PHILOXENIA HOTE»
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΒΕΡΟΙΑ

1Η HΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:15, ημίωρη στάση στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ και πορεία για το γραφικό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΗΜΩΝΑ, άφιξη, επίσκεψη, περίπατοι στα πλακόστρωτα σοκάκια 
του οικισμού με τη μοναδική θέα στο Θερμαϊκό, γεύμα προαιρετικά. 
Η πανοραμική διαδρομή μας συνεχίζεται στην κάθοδο προς την Εθνι-
κή οδό και μας οδηγεί στο ξενοδοχείο μας, στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙ-
ΑΣ, πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ, που βρίσκονται στην Αλμωπία, 
13χλμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν, 
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. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 
2Η HΜΕΡΑ: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λουτροθεραπεία, στις μι-
κρές κλειστές πισίνες, στον καταρράκτη η στη μεγάλη πισίνα και αμέ-
σως μετά να πάρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι ευχάριστα και 
συναρπαστικά την ημέρα μας. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε την 
πόλη της Έδεσσας με τους ομώνυμους καταρράκτες, ενώ το μεσημέρι 
θα βρεθούμε στο πάρκο του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πανελλήνιο τουριστικό 
κέντρο αναψυχής μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Γεύμα 
προαιρετικά και νωρίς το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας, 
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους , λουτροθεραπεία, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση. 

3Η HΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, στη μαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρμιου. 
Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τους Ποντίους από όπου και έφεραν την 
ιστορική εικόνα της Παναγίας. Επίσκεψη, προσκύνημα και ακολουθεί 
στάση - επίσκεψη στην πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ. Συνεχίζουμε για Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* 
 στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ. 
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα. 
• Αρχηγός – συνοδός. • Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 138 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 128 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 50 €
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη 
στάση, άφιξη το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, γεύμα προαιρετικά στα περίφημα 
τσιπουράδικα της πόλης, αμέσως μετά ‘’ανηφορίζουμε’’ για το βουνό 
των κενταύρων, για να γνωρίσουμε την ΠΟΡΤΑΡΙΑ και να περπατήσου-
με στο πλακόστρωτα σοκάκια της ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ, με τη μοναδική θέα 
στον Παγασητικό και την πόλη του ΒΟΛΟΥ. Το απόγευμα θα τακτοποιη-
θούμε στο ξενοδοχείο μας στα ΧΑΝΙΑ, δείπνο, διανυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και η περιήγηση μας στα πηλιορείτικα χωριά συ-
νεχίζεται. Πρώτος σταθμός για σήμερα η ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τη μοναδική 
θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, ενώ λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε τις ΜΗ-
ΛΙΕΣ, όμορφο ορεινό οικισμό, χτισμένο σε υψόμετρο 400 μέτρων και 
αφετηρία του ‘διάσημου Μουτζούρη’. Η πανοραμική μας περιπλάνηση 
ολοκληρώνεται με περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για 
Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (1) διανυκτερεύση στο ξενοδοχείο CHANIA PALACE 4*  
 στα ΧΑΝΙΑ.
• Ένα πρωινό και ένα δείπνο. • Αρχηγός - Συνοδός. • Φ.Π.Α. 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Βόλος 
Γύρος Πηλίου 

2 ημέρες • 15 & 16/10/22

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 85 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 75 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 25 €

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00 από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην πε-
ριοχή του ΚΙΑΤΟΥ και συνεχίζουμε για την ιστορική πόλη των ΚΑΛΑ-
ΒΡΥΤΩΝ. Στη διαδρομή μας θα συναντήσουμε και θα επισκεφθούμε το 
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ, ενώ λίγο αργότερα, θα έχουμε μια ακόμη σημαντική 
επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΑΥΡΑΣ, γνωστή ως τόπο 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Το μεσημέρι στην όμορφη ορει-
νή κωμόπολη θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετι-
κά. Αμέσως μετά η διαδρομή μας προς την πόλη των Πατρών, όπου 
θα έχουμε και την τελευταία μας στάση για τον απογευματινό καφέ, 
πριν καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας στην παραλία Γριμπόβου στην 
πόλη της Ναυπάκτου. Τακτοποίηση, δείπνο και περίπατοι στο γραφικό 
λιμανάκι και το κάστρο της Ναυπάκτου, διαν/ση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια ακόμη συναρπαστική μέρα ξεκινά. Μια 
ονειρική διαδρομή, μέσα από αμέτρητα δάση από έλατα, οξιές, βελα-
νιδιές και λόγγους από καστανιές, περισσότερα από 40 χωριά συγκρο-
τούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά οικιστικά συγκροτήματα της 
χώρας. Θα φθάσουμε στην ΑΝΩ ΧΩΡΑ, που είναι χτισμένη αμφιθεα-
τρικά στη δασωμένη ελατοπλαγιά του όρους Κόρακα και κρατάει τα 
πρωτεία της τουριστικής κίνησης ολόκληρης της περιοχής. Περπατή-
στε στα πλακόστρωτα σοκάκια που ενώνουν τις γραφικές γειτονιές, 
θαυμάστε τα πετρόχτιστα σπίτια με τα πολύχρωμα μπαλκόνια και τις 

λουλουδιασμένες αυλές. Ξεδιψάστε στις βρύσες και τα ρυάκια που 
αντηχούν το κελάρυσμά τους σ’ ολόκληρο το χωριό. Κάντε μια στά-
ση στην πλακόστρωτη πλατεία, όπου δεσπόζει η εκκλησία της Αγί-
ας Παρασκευής. 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 αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Μία διανυκτέρευση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3*.
• Ένα πρωινό και ένα δείπνο. • Αρχηγός – συνοδός. • Φ.Π.Α. 

ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΑΝΩ ΧΩΡΑ 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ !
από τα ιστορικά 

Καλάβρυτα στην 
Ορεινή Ναυπακτία

2 ημέρες • 8 & 9 /10/22

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 85 €

ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 75 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 25 €
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περι-
οχή της Λαμίας και συνεχίζουμε για το γραφικό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, επίσκεψη στον ορεινό οικισμό με τη μοναδική θέα 
στο Θερμαϊκό, γεύμα προαιρετικά και προσπερνώντας τη Θεσσαλονίκη 
θα καταλήξουμε στην πόλη των ΣΕΡΡΩΝ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και με κατεύθυνση το ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΗ, φθάνουμε 
στο γνωστό για την αντίσταση των Ελλήνων στις γερμανικές μεραρχίες, 
ΟΧΥΡΟ του ΡΟΥΠΕΛ, επίσκεψη και η διαδρομή μας συνεχίζεται για την 
κωμόπολη της ΚΕΡΚΙΝΗΣ και την ομώνυμη λίμνη, θαύμα της ελλη-
νικής φύσης με μοναδική χλωρίδα και πανίδα, θα γνωρίσουμε έναν 
μοναδικό υγροβιότοπο στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας του Στρυμόνα 
που προστατεύεται και από τη Σύμβαση Ραμσάρ. Γεύμα προαιρετικά και 
βαρκάδα προαιρετικά (καιρού επιτρέποντος). Επιστροφή στις ΣΕΡΡΕΣ, 
χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μια ακόμη συναρπαστική μέρα ξεκινά με 
πολλές εναλλαγές τοπίων και σημαντικά αξιοθέατα. Πρώτος σταθμός η 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, που κτίστηκε το 1270 και 
αποτελεί ένα εκπληκτικής ομορφιάς μνημείο της Βυζαντινής τέχνης. 
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε στην περιοχή της ΠΡΟΣΟΣΤΑΝΗΣ, δί-

πλα στο χωριό ΠΗΓΕΣ, το ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ η ΜΑΑΡΑ, το μεγαλύτερο 
ποτάμιο Σπήλαιο στον κόσμο. Επόμενος σταθμός η πόλη της ΔΡΑΜΑΣ, 
για περιπάτους στο χώρο του Δημοτικού κήπου και γεύμα προαιρετικά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στις ΣΕΡΡΕΣ, περίπατοι στην πόλη, δεί-
πνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αφήνουμε την πόλη των ΣΕΡΡΩΝ με κατεύ-
θυνση τη ΒΕΡΓΙΝΑ και τον ομώνυμο αρχαιολογικός χώρο και το Μου-
σείο, ελεύθερη επίσκεψη και συνεχίζουμε για την πόλη της ΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗΣ, σχετική παραμονή, επίσκεψη και μέσω ΛΑΡΙΣΑΣ- ΛΑΜΙΑΣ, με 
ενδιάμεσες στάσεις, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:00 από ΑΘΗΝΑ, στάσεις στην περιοχή της 
ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ και μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, με την τελευταία 
μας στάση στην περιοχή της Μουσθένης θα τακτοποιηθούμε το απόγευ-
μα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Xρόνος ελεύθερος για περι-
πάτους στην πλατεία της Αγίας ειρήνης, σημείο αναφοράς της πόλης 
και στην πλακόστρωτη Ερμού με τα παραδοσιακά <ΤΕΚΕΝΕΤΖΙΔΙΚΑ >. 
Δείπνο, διανυκτέρευση.
2H ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ, τμήμα του οι-
κοσυστήματος που εκτείνετε από τις ανατολικές απολήξεις της Ροδό-
πης έως το Δέλτα του Έβρου και έχει ανακηρυχθεί σε Εθνικό πάρκο. 
Αφού μας γίνει η σχετική ενημέρωση θα συνεχίσουμε την περιήγηση 
μας στον ακριτικό νομό με επίσκεψη στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια πο-
λιτιστική παράδοση. Λίγο αργότερα φθάνουμε στις ΦΕΡΡΕΣ, όπου στο 
τουριστικό περίπτερο του Δήμου, θα πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες 
για τις εκβολές του Έβρου, πριν ξεκινήσουμε για την περιοχή του ΔΕΛ-
ΤΑ (καιρού επιτρέποντος ), έναν μοναδικό ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ, από τους 
σημαντικότερους όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Με του-
ριστικό 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. Το απόγευμα θα κλείσουμε την 
περιήγηση μας με σύντομη επίσκεψη στην πρωτεύουσα του νομού την 

Αλεξανδρούπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 
δείπνο, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια ακόμη όμορφη εκδρομή ξεκινά. Θα γνω-
ρίσουμε τη ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ, δυο χαρακτηριστικά χωριά των 
Πομάκων, αλλά και την πόλη της ΞΑΝΘΗΣ, όπου θα έχουμε και γεύμα 
προαιρετικά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τη λίμνη ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και 
το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟ-
ΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο στο ξενοδοχείο και περίπατοι γνωριμίας στην πόλη, 
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ :Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον 
διαδρομή με μικρή επίσκεψη στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. Η διαδρομή 
μας συνεχίζεται με στάση στο ΛΙΤΟΧΩΡΟ για γεύμα προαιρετικά. Ακο-
λούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθά-
νουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

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

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
 PHILIPPOS XENIA 4*.
• Τρία πρωινά & τρία δείπνα.
• Αρχηγός συνοδός. • Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής .

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΣΜΙΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ - ΞΑΝΘΗ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ - ΚΑΒΑΛΑ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ - ΔΡΑΜΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Οδοιπορικό 
στη Θράκη

ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 
 4 ημέρες • 27 - 30/10/22 

Σέρρες 
Λίμνη Κερκίνης 

Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
4 ημέρες • 27 - 30/10/22
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ( ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ ) - ΒΟΒΟΥΣΑ - ΤΕΧΝΙΤΗ ΛΙΜΝΗ 

Πίνδος Φθινοπωρινή
ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ! 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΚ ΝΙΚ ΣΤΗ 
ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

3 ημέρες • 28 - 30/10/22

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:45, ημίωρη στάση στην πε-
ριοχή του Κιάτου, και η διαδρομή μας μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ συνεχίζεται 
για την πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το γραφικό νησάκι που φιλοξενεί και 
το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Αργά το απόγευμα καταλήγουμε 
στο ΜΕΤΣΟΒΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και η ημέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στο Πε-
ριβόλι που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τα Zαγοροχώρια της Hπεί-
ρου, σε ένα ορεινό τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Για όσους επιθυμούν, 
προτείνουμε εκδρομή με 4Χ4 (έξοδα ατομικά), για πεζοπορία στον ακα-
τέργαστο Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα (Πυρήνας εθνικού δρυμού 
και αρκουδόρεμα). Αργά το μεσημέρι και αφού επιστρέψουμε από την 
Βάλια Κάλντα, επόμενος σταθμός μας η ΒΟΒΟΥΣΑ, όπου είναι το πιο 
απομακρυσμένο χωριό της ανατολικής πλευράς του Ζαγορίου και μία 
μαγευτική εμπειρία για τον επισκέπτη. Μέσα από το χωριό περνάει ο 
Αώος ποταμός και είναι η βοή των νερών, αυτό που έδωσε στο χωριό 
την ονομασία του. Η διαδρομή μας προς το ΜΕΤΣΟΒΟ μοναδική, αφού 
περνά από την Τεχνητή λίμνη του Αώου τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη 
της Ελλάδος, που κατασκευάστηκε το 1987, με επτά φράγματα που 
έχουν γίνει για την ύδρευση 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 Βί-
κου-Αώου. Είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο τοπίο με πολλά νησάκια 
στο εσωτερικό της λίμνης, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση. 

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και πορεία επιστροφής για Αθήνα με δύο σημα-
ντικούς σταθμούς στη διαδρομή μας. Πρώτος σταθμός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ στα ΜΕΤΕΩΡΑ και αμέσως μετά η πόλη των ΤΡΙΚΑ-
ΛΩΝ, για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά.
Η διαδρομή μας προς την Αθήνα συνεχίζεται με ενδιάμεση στάση, άφι-
ξη το βράδυ. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσιακό ξενοδοχείο   
 APOLLON στο ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ .
• Δύο δείπνα σε παραδοσιακή ταβέρνα.
• Αρχηγός – συνοδός. 
• Φόρος ξενοδοχείου. Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΤΖΙΠ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ – ΞΕΝΑΓΟ ΔΑΣΟΥΣ 
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΑΣΟΠΟΝΟ) ΣΤΗ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ ((ΠΙΚ ΝΙΚ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ) 40 € ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ.

1H ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση, 
άφιξη το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, γεύμα προαιρετικά στα περίφημα τσιπουράδι-
κα της πόλης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους 
γνωριμίας , δείπνο, διανυκτέρευση.
2H ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στα πηλιορείτικα 
χωριά. Πρώτος σταθμός, οι ΜΗΛΙΕΣ, όμορφος ορεινός οικισμός, χτισμένος 
σε υψόμετρο 400 μέτρων, και αφετηρία του ‘διάσημου Μουτζούρη’ . Η πανο-
ραμική μας περιπλάνηση συνεχίζεται και μας οδηγεί στην ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με 
τη μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, λίγο αργότερα καταλήγουμε στα ΧΑΝΙΑ, 
όπου θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα 
κλείνουμε την περιπλάνηση μας στο Βουνό των Κενταύρων, με την ΠΟΡΤΑΡΙΑ 
και τη γραφική ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομά-
κια και να απολαύσουμε πανοραμικά τον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.
3H ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο του 
ΔΙΜΗΝΙ και λίγο αργότερα 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 σημερινής Μονής 
Άνω Ξενιάς. Αμέσως μετά φθάνουμε στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ, γεύμα προαιρετικά 
και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PARK 4* 
 στο ΒΟΛΟ.
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα. 
• Αρχηγός – Συνοδός.
• Φ.Π.Α. • Φόρος διαμονής. 

Βόλος 
Γύρος Πηλίου 

 3 ημέρες • 28 - 30/10/22

ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ – ΧΑΝΙΑ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΔΙΜΗΝΙ – ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 από 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 ομοιώματα. Αμέ-
σως μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, στο κέντρο 
της πόλης, χρόνος ελεύθερος, πλούσιο δείπνο σε γνωστό μουσικό στέκι 
της πόλης, διαν/ση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια ακόμη συναρπαστική ημέρα ξεκινά. Πρώ-
τος σταθμός το ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ στο ιστορικό ΚΑΛΠΑΚΙ και αμέσως 
μετά ανάβαση στο κεντρικό Ζαγόρι και το γνωστό κεφαλοχώρι των ΚΗ-
ΠΩΝ, για να θαυμάσουμε το τρίτοξο ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ γεφύρι η 
ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΠΛΑΚΙΔΑ και να απολαύσουμε τον καφέ μας στα γραφικά 
καφενεδάκια του χωριού. Λίγο αργότερα φθάνουμε στο γραφικό ΜΟ-
ΝΟΔΕΝΔΡΙ, για να περπατήσουμε μέχρι το εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗΣ και να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα που προσφέρει η 
ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ, ενώ στη γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα του χω-
ριού ‘’ΟΞΙΑ’’ , θα έχουμε ένα ξεχωριστό γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα 
στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη. Διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και πορεία επιστροφής για Αθήνα με δύο σημα-
ντικούς σταθμούς στη διαδρομή μας. Πρώτος σταθμός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ στα ΜΕΤΕΩΡΑ και αμέσως μετά η πόλη των ΤΡΙΚΑ-
ΛΩΝ, για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά.
Η διαδρομή μας προς την Αθήνα συνεχίζεται με ενδιάμεση στάση, άφι-
ξη το βράδυ. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

  

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.45, από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή 
του ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το 
γραφικό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, με τη μοναδική θέα 
στη θάλασσα του Θερμαϊκού και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Περίπα-
τοι, γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ για να 
τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ. Δεί-
πνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μία όμορφη εκδρομή ξεκινά. Θα γνωρίσουμε 
τη ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ, δύο χαρακτηριστικά χωριά των Πομάκων, 
ενώ λίγο αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και την 
πόλη της ΞΑΝΘΗΣ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Η δια-
δρομή της επιστροφής το απόγευμα, πανέμορφη αφού περιλαμβάνει 
τη λίμνη ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ. Δείπνο στο ξενοδοχείο και 
περίπατοι γνωριμίας στην πόλη, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της 
ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ, 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 - προ-
σκύνημα και συνεχίζουμε για το ΣΠΗΛΑΙΟ της ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ. Ένα από 

τα μεγαλύτερα σπήλαια της Ευρώπης, με τον πλούσιο διάκοσμος του 
να 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 γεύ-
μα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ, χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και πορεία επιστροφής, με δύο σημαντικές, παρα-
κάμψεις - επισκέψεις , στον αρχαιολογικό χώρο των ΦΙΛΙΠΠΩΝ και τον 
αρχαιολογικό της Αμφίπολης. Ακολούθως μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ και ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 
• Διαμονή, ( 3 ) διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο ESPERIA 3*, 
 στην ΚΑΒΑΛΑ. 
• Τρία πρωινά & τρία δείπνα. 
• Αρχηγός - συνοδός. • Φόρος διαμονής & Φ.Π.Α. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, ( 2) διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, των  
 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
• Δύο πρωινά, ένα δείπνο με ζωντανή μουσική στο γνωστό μουσικό  
 στέκι ‘’ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΛΟΥΛΗ’’ και ένα γεύμα στην παραδοσιακή 
 ταβέρνα ‘’ ΟΞΙΑ ‘’ στο Μονοδένδρι.
• Αρχηγός – συνοδός. 
• Φόρος διαμονής & Φ.Π.Α. 

ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ - ΞΑΝΘΗ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ΔΡΑΜΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΙ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΚΗΠΟΙ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ

Πανόραμα 
Ανατολικής 

Μακεδονίας -Θράκης
4 ημέρες • 27 - 30/10/22 

Ιωάννινα 
Κεντρικό Ζαγόρι 

Μέτσοβο 
3 ημέρες • 28 - 30/10/22 



1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00, στάση στην περιοχή του Αγίου Κωνστα-
ντίνου και της ΛΑΡΙΣΑΣ και η διαδρομή μας συνεχίζεται για να καταλή-
ξουμε στο ξενοδοχείο μας, στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα 
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ, (Λουτρακίου) που βρίσκονται στην Αλμωπία, 13χλμ. 
βορειοδυτικά της Αριδαίας, στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν. Η πε-
ριοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την 
περιοχή. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, ανα-
βλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα 
εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. Πρώτη επίσκεψη - γνωριμία 
με την περιοχή των ιαματικών λουτρών και ακολουθεί τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λουτροθεραπεία, στις μι-
κρές κλειστές πισίνες, στον καταρράκτη η στη μεγάλη πισίνα και αμέ-
σως μετά να πάρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι ευχάριστα και 
συναρπαστικά την ημέρα μας. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε την 
πόλη της Έδεσσας με τους ομώνυμους καταρράκτες, ενώ το μεσημέρι 
θα βρεθούμε στο πάρκο του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πανελλήνιο τουριστικό 
κέντρο αναψυχής μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Γεύμα 
προαιρετικά και νωρίς το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας, 
χρόνος ελεύθερος για λουτροθεραπεία, δείπνο, διανυκτέρευση. 
3Η ΗΜΕΡΑ: Λουτροθεραπεία, πρωινό και επίσκεψη στον οικισμό του 
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ με τη μοναδική θέα στη ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ, 

ενώ λίγο αργότερα θα βρεθούμε στο γνωστό παραδοσιακό οικισμό του 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, όπου θα έχουμε χρόνο για περιπάτους 
και γεύμα προαιρετικά σε μια από τις γραφικές ταβέρνες του χωριού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για 
λουτροθεραπεία. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ στη μαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρμιου. 
Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τους Ποντίους από όπου και έφεραν την 
ιστορική εικόνα της Παναγίας. Επίσκεψη, προσκύνημα και ακολουθεί 
στάση - επίσκεψη στην πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ. Συνεχίζουμε για Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑ-
ΜΙΑΣ και συνεχίζουμε μέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, στάση, γεύμα προαιρετι-
κά, για να καταλήξουμε το απόγευμα στην όμορφη πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙ-
ΑΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους 
στις γειτονιές Ντόλτσο και Απόζαρι, με τα μοναδικά αρχοντικά, στο κέ-
ντρο της πόλης με τα καταστήματα γουναρικών να δεσπόζουν και την 
όμορφη παραλίμνια διαδρομή με πολλές επιλογές 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 αρχιτεκτο-
νικής σπίτια, το ερειπωμένο Αρχοντικό - Αρχηγείο του Μακεδονικού 
αγώνα αλλά και το καταφύγιο της καφέ Αρκούδας < ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ>. 
Αμέσως μετά με μικρή στάση στην πόλη της Φλώρινας, ακολουθώντας 
μια μοναδική διαδρομή από το Πισοδέρι, με το ομώνυμο χιονοδρομι-
κό, 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 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στη μικρή ΠΡΕΣΠΑ, πριν επιστρέψουμε νωρίς το 
βράδυ στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Δείπνο και διασκέδαση προαιρετικά, διανυκτέ-
ρευση. 

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥ-
ΡΙΩΤΙΣΣΑ και τη ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ, από τα πιο εντυπωσιακά σπή-
λαια με τις επτά λίμνες και πολλούς σταλακτίτες. Αναχώρηση για Αθή-
να μέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση, γεύμα προαιρετικά και 
προσπερνώντας την πόλη της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , το ΔΟΜΟΚΟ και τη ΛΑΜΙΑ, 
με μικρές ενδιάμεσες στάσεις, θα καταλήξουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο EUROPA 4*, στην πόλη της  
 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Αρχηγός – συνοδός. • Φόρος διαμονής. • Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* 
 στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
• Τρία πρωινά και τρία δείπνα. 
• Αρχηγός – συνοδός. 
• Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής. 

στην πόλη των 
Γουναράδων! 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ 
ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ

3 ημέρες • 28 - 30/10/22 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 

Καϊμακτσαλάν 
Λουτρά Πόζαρ! 

4 ημέρες • 27 - 30/10/22 

ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30, στάση στην περιοχή του Kιάτου και 
συνεχίζουμε μέσω της κρεμαστής γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και Ιόνιας 
Οδού, με ενδιάμεση στάση, για τη γραφική κωμόπολη της ΠΑΡΓΑΣ, τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο 
προαιρετικά, διανυκτέρευση. 
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για μία πολύ όμορφη περιπλάνη-
ση στα ιστορικά βουνά του ΣΟΥΛΙΟΥ. Η διαδρομή μας προς το χωριό 
ΓΛΥΚΗ για να αρχίσουμε την ανάβαση στα Σουλιώτικα βουνά, μια δια-
δρομή μοναδική, με μοναδική θέα στον κάμπο της Παραμυθιάς. Φθά-
νουμε στον ιστορικό οικισμό, με την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ, 
τα παραδοσιακά πηγάδια αλλά και το λόφο ΚΟΥΓΚΙ, όπου γράφτηκε ο 
τραγικός επίλογος της ηρωικής αντίστασης των κατοίκων της περιοχής 
στις 13 Δεκεμβρίου 1803, όπου ο θρυλικός ιερομόναχος και αγωνιστής 
Σαμουήλ βρήκε μαζί τους λιγοστούς συντρόφους του ηρωικό θάνατο, 
προβαίνοντας στην ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης που υπήρχε στην 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στις 
πηγές του Αχέροντα για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το 
βράδυ επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση, περιπάτους 
στην όμορφη κωμόπολη, διανυκτέρευση. 

3Η ΗΜΕΡΑ: Ημέρα επιστροφής με αρκετά, όμως αξιοθέατα. Μετά το 
πρωινό μέσω του υποθαλάσσιου τούνελ, θα επισκεφθούμε την πόλη 
της ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αλλά και το γραφικό ΝΥΔΡΙ, από όπου καιρού επιτρέ-
ποντος θα κάνουμε μία ΜΙΝΙ κρουαζιέρα γύρω από το ΜΑΔΟΥΡΙ και το 
ΣΚΟΡΠΙΟ. Αμέσως μετά ακολουθώντας μία μοναδική διαδρομή με θέα 
τον Αμβρακικό μέσω ΒΟΝΙΤΣΑΣ, φθάνουμε στην Αμφιλοχία, στάση και 
πορεία από ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ, γέφυρα ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΡΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ, με 
ενδιάμεση στάση, καταλήγουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα, μικρή στάση στην περιο-
χή της Λαμίας και συνεχίζουμε για επίσκεψη στην όμορφη πόλη των 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, παραμονή, επίσκεψη, περίπατοι κατά μήκος του Ληθαίου 
ποταμού, γεύμα προαιρετικά. Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξε-
νοδοχείο μας στην Καλαμπάκα, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέ-
ρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και πορεία προς τη νότια Πίνδο, για να γνωρίσου-
με δύο πολύ όμορφα χωριά στις πλαγιές του Κόζιακα. Πρώτος σταθ-
μός η ελατοσκέπαστη ΕΛΑΤΗ, κτισμένη αμφιθεατρικά σε ένα τοπίο 
που κυριαρχούν τα έλατα και το πράσινο. Λίγο αργότερα φθάνουμε στο 
ΠΕΡΤΟΥΛΙ, με το ομώνυμο χιονοδρομικό, όπου θα έχουμε χρόνο για 
περιπάτους και γεύμα προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα της περι-
οχής. Νωρίς το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑ-
ΛΑΜΠΑΚΑ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Ημέρα επιστροφής με αρκετά αξιοθέατα. Ξεκινάμε με τη 
γραφική περιοχή των Μετεώρων και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΥ και συνεχίζουμε με τα μαγευτικά τοπία της λίμνης Πλαστήρα. Ξε-

κινώντας από τη βόρεια πλευρά, θα γνωρίσουμε το ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ, το 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, τα ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ, το ΝΕΟΧΩΡΙ, το ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ. 
Μέσα από πυκνή βλάστηση και καταπράσινα λιβάδια θα φθάσουμε στο 
νότιο άκρο της λίμνης, για να περάσουμε το φράγμα και να βρεθούμε 
στο ανατολικό κομμάτι, στην ΠΛΑΖ ΛΑΜΠΕΡΟΥ όπου και θα γευματί-
σουμε προαιρετικά. Αμέσως μετά ξεκινάμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση 
στάση στην περιοχή της Λαμίας. Άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Δύο διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο ΚΟSTA FAMISSI 4* της 
 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.
• Δύο πρωινά & δύο δείπνα. 
• Αρχηγός – συνοδός. • Φ.Π.Α. • Φόρος διαμονής. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 
• Διαμονή - 2 διανυκτερεύσεις - στο ξενοδοχείο BACOLI στην ΠΑΡΓΑ. 
• Δύο πρωινά. 
• Αρχηγός - συνοδός. 
• Φ.Π.Α. 
• Φόρος διαμονής. 

ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΡΓΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ 

Στη “Μαγεία” 
του Κόζιακα & της 
Λίμνης Πλαστήρα 

 
3 ημέρες • 28 - 30/10/22

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΜΕΤΣΟΒΟ 

Οδοιπορικό στο ιστορικό 
Σούλι & τους μύθους 

του Αχέροντα 
 

3 ημέρες • 28 - 30/10/22
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1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:15, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ ημίωρη στάση και συνεχί-
ζουμε για την πόλη της ΣΠΑΡΤΗΣ, που φιλοξενεί και το πολύ σπουδαίο 
‘’ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ & ΛΑΔΙΟΥ’’. Παραμονή, επίσκεψη και η όμορφη δι-
αδρομή μας, μας οδηγεί στο όμορφο λιμανάκι του Λακωνικού κόλπου 
και την πόλη της ΝΕΑΠΟΛΗΣ για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 
μας LIMIRA MARE. Xρόνος ελεύθερος, διαν/ση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα φθάσουμε στα περίφημα ΣΠΗΛΑΙΑ 
ΔΥΡΟΥ, σε ένα από τα ομορφότερα και σημαντικότερα σπήλαια στην 
Ελλάδα. Μοναδική εμπειρία αποτελεί η περιήγηση με βάρκα στα λι-
μναία τμήματα της Βλυχάδας, (έξοδα ατομικά), που μας επιτρέπει να 
απολαύσουμε ένα μαγευτικό ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. Λίγο αργό-
τερα συνεχίζουμε την περιήγηση στα ειδυλλιακά τοπία της ΜΑΝΗΣ, με 
μικρή επίσκεψη στην ΑΡΕΟΠΟΛΗ, έναν χαρακτηριστικό καλοδιατη-
ρημένο Μανιάτικο οικισμό, με την πέτρα να κυριαρχεί και να στολίζει 
όλα σχεδόν τα κτίσματα. Αμέσως μετά, προσπερνώντας το πανέμορφο 
ΛΙΜΕΝΙ, φωλιασμένο σε γραφικό κολπίσκο, θα καταλήξουμε στο ΝΕΟ 
ΟΙΤΥΛΟ, σύντομη επίσκεψη και ακολουθεί η πόλη του ΓΥΘΕΙΟΥ τελευ-
ταίος σταθμός για σήμερα, για να ολοκληρώσει ευχάριστα μια ακόμη 

συναρπαστική μέρα. Νωρίς το βράδυ επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
μας, για διανυκτέρευση. 
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με 
το περίφημο ΚΑΣΤΡΟ, τα παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. Περίπατοι στα πέτρινα σοκάκια, ενώ λίγο 
αργότερα στη νέα Μονεμβασιά θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και 
γεύμα προαιρετικά. Αμέσως μετά πορεία επιστροφής για Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές - περιηγήσεις, με σύγχρονα κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή (2) διαν/ σεις στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* στη 
 ΝΕΑΠΟΛΗ.
• Δύο πρωινά.
• Εισιτήρια F/B για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ, επιβατών και πούλμαν.
• Αρχηγός - συνοδός. • ΦΠΑ & Φόρος διαμονής.

ΣΠΑΡΤΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΝΕΟ ΟΙΤΥΛΟ - ΓΥΘΕΙΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:45 από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή 
του ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΛΑΡΙΣΑΣ και συνεχίζουμε τη δι-
αδρομή μας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της ΒΕΡΓΙΝΑΣ 
για να θαυμάσουμε τους βασιλικούς τάφους των Μακεδόνων, όπου 
ανάμεσα τους δεσπόζει ο τάφος του Φιλίππου του Β’. Αμέσως μετά θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στη Θεσσαλονίκη. Χρόνος ελεύθε-
ρος, για την πρώτη γνωριμία με την πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μια συναρπαστική μέρα ξεκινά με πολλές 
εναλλαγές τοπίων και σημαντικά αξιοθέατα. Με κατεύθυνση τη λίμνη 
της ΔΟΪΡΑΝΗΣ και τον ομώνυμο οικισμό, συναντάμε και επισκεπτόμα-
στε την πόλη του ΚΙΛΚΙΣ. Η όμορφη διαδρομή μας συνεχίζεται ανα-
τολικά και βόρεια της ΔΟΪΡΑΝΗΣ και μας οδηγεί στην κωμόπολη της 
ΚΕΡΚΙΝΗΣ αλλά και την ομώνυμη λίμνη, θαύμα της ελληνικής φύσης 
με μοναδική χλωρίδα και πανίδα, έναν μοναδικό υγροβιότοπο στο βό-
ρειο τμήμα της κοιλάδας του Στρυμόνα που προστατεύεται και από τη 
Σύμβαση Ραμσάρ. Γεύμα προαιρετικά και ακολουθεί επίσκεψη στην 
πόλη των ΣΕΡΡΩΝ, επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας 
στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, για δείπνο και διανυκτέρευση. 
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, στη ΣΟΥΡΩΤΗ, όπου βρίσκεται και ο τάφος του ΓΕΡΟΝΤΑ 
ΠΑΙΣΙΟΥ, προσκύνημα και επιστρέφουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
για να ξεκινήσουμε την περιήγηση - γνωριμία με την πόλη και τα αξι-

οθέατα, (ΚΑΜΑΡΑ – ΡΟΤΟΝΤΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡ-
ΓΟΣ). Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί μπορείτε να επισκεφθείτε 
το ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ η το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ και 
να περπατήσετε στην παραλία του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, στη μαγευτική καταπράσινη περιοχή του Βέρμιου. Το 
μοναστήρι ιδρύθηκε από τους Ποντίους από όπου και έφεραν την ιστο-
ρική εικόνα της Παναγίας. Λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε την πόλη της 
ΒΕΡΟΙΑΣ και ακολουθεί πορεία επιστροφής προς την Αθήνα με ενδιά-
μεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CAPSIS 4* της   
 Θεσσαλονίκης.
• Ημιδιατροφή, τρία πρωινά και τρία δείπνα. 
• Αρχηγός – συνοδός . • Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

από το κάστρο της 
Μονεμβασιάς στην 

“Αγέρωχη Μάνη” 
 

3 ημέρες • 28 - 30/10/22

Απολαυστικό 
4ήμερο στη 

“Νύφη του Θερμαϊκού’’ 
 

4 ημέρες • 27 - 30/10/22

ΒΕΡΓΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ - ΚΕΡΚΙΝΗ - ΣΟΥΡΩΤΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΒΕΡΟΙΑ 



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

Γενικοί Όροι
Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους
του προγράμματος πριν από την εγγραφή σας 
σε οποιαδήποτε εκδρομή, καθώς και τους γενικούς όρους 
συμμετοχής που αναγράφονται στην ιστοσελίδα 
www.thiamistours.gr

1. Σε όλες τις αναφερόμενες εκδρομές ακολουθείται λεπτομερές πρόγραμ-
μα και εφαρμόζεται από τους Αρχηγούς -Συνοδούς.
2. Το γραφείο και ο αρχηγός όμως, διατηρούν το δικαίωμα της τροποποί-
ησης του προγράμματος για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας ή για το 
σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των εκδρομέων.
3. Κρατήσεις θέσεων πραγματοποιούνται κατόπιν προκαταβολής ίσης με 
το 1/3 της αξίας της εκδρομής. Η εξόφληση, γίνεται μέχρι οκτώ (8) ημέρες 
πριν από την αναχώρηση και δεν γίνεται πλέον καμία ακύρωση δεκτή ούτε 
επιστροφή χρημάτων.
4. Εάν ο εκδρομέας για οποιοδήποτε λόγο δεν βρίσκεται στην ώρα αναχώ-
ρησης του πούλμαν που έχει καθοριστεί από το γραφείο ή τον αρχηγό, δεν 
δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
5. Όποιος εκδρομέας διακόψει το ταξίδι του πριν το τέλος του προγράμμα-
τος για οποιοδήποτε λόγο, δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες, ακυρώσεις 
δρομολογίων κλπ.) όλα τα έκτακτα έξοδα παραμονής ή μεταφοράς με άλλο 
μέσο δαπανηρότερο, βαρύνουν τους εκδρομείς, εφόσον η πρόβλεψη των 
πιο πάνω γεγονότων είναι αδύνατη.
7. Αλλαγές θέσεων στα πούλμαν δεν γίνονται κατά την διαδρομή.
8. Οι αποσκευές ταξιδεύουν με ευθύνη των εκδρομέων και ουδεμία ευθύ-
νη φέρει το γραφείο ή το προσωπικό του, σε περίπτωση απώλειας αντικει-
μένων ή χρημάτων.
9. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής μεγέθους των πούλμαν, ανα-
λόγως του αριθμού συμμετοχής σε κάθε εκδρομή, από 17 έως 82 θέσεις. 
10. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης οποιασδήποτε εκδρομής του, 
μέχρι οκτώ (8) ημέρες πριν την αναχώρηση εφόσον η συμμετοχή κριθεί ανε-
παρκής ή για λόγους που κρίνει σκόπιμους, χωρίς καμία υποχρέωση απο-
ζημίωσης, εκτός της επιστροφής των χρημάτων που έχουν ήδη εισπραχθεί. 

11. Οι ενδείξεις των χρησιμοποιουμένων ξενοδοχείων που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα, είναι σύμφωνη με την κατάταξη του Ε.Ο.Τ. και αφορούν 
δίκλινα δωμάτια.
12. Τα τρίκλινα δωμάτια σχηματίζονται συνήθως με την προσθήκη ανακλινό-
μενου κρεβατιού στα δίκλινα και δεν διαφέρει η κατ’ άτομο τιμή της εκδρο-
μής από αυτή του δίκλινου, εκτός αν άλλως ορίζεται απο τον τιμοκατάλογο.
13. Η εξασφάλιση δωματίου σε μεμονωμένους εκδρομείς, όταν αυτό είναι 
διαθέσιμο, επιβαρύνεται με τη διαφορά που αναφέρεται στον τιμοκατάλογο 
του προγράμματος.
14. Οι παιδικές τιμές και οι παροχές καθορίζονται από τον εκάστοτε τιμο-
κατάλογο.
15. Οι τιμές των ημερησίων εκδρομών περιλαμβάνουν μεταφορά και αμοι-
βή συνοδού, εκτός αν άλλως ορίζεται στον τιμοκατάλογο.
16. Όλοι οι εκδρομείς καλύπτονται με την από τον νόμο προβλεπόμενη ασφα-
λιστική κάλυψη. Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται μόνο εάν ζητηθεί 
από τους εκδρομείς, με ανάλογη επιβάρυνση των καλύψεων που θα ζητηθούν.
17. Είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να μην μπορούν να υλοποι-
ηθούν η να μεταφερθούν σε άλλη ημέρα του ταξιδιού, κάποιες από τις 
προγραμματισμένες επισκέψεις, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στις 
περιπτώσεις αυτές δεν δικαιούνται έκπτωσης η επιστροφής χρημάτων η 
άλλης παροχής, οι εκδρομείς που συμμετέχουν στο ταξίδι. Η ασφάλεια των 
εκδρομέων είναι βασική προυπόθεση για την υλοποίηση κάθε επίσκεψης.
18. Οι αντιολιοσθιτικές αλυσίδες των πούλμαν χρησιμοποιούνται για την 
ολοκλήρωση κάποιας δύσκολης και μη προβλέψιμης χιονισμένης η πα-
γωμένης διαδρομής, δεν υλοποιούνται ωστόσο προγραμματισμένες επι-
σκέψεις με αντιολισθιτικές αλυσίδες, σε περιοχές που εκ των προτέρων 
γνωρίζουμε ότι σε ολόκληρη η στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, το 
οδόστρωμα είναι παγωμένο.
19. Σε όσες εκδρομές προβλέπονται επισκέψεις εκτός Ελλάδος είναι απα-
ραίτητο να είναι εφοδιασμένοι όλοι οι εκδρομείς με τα απαιτούμενα από τον 
νόμο ταξιδιωτικά έγγραφα.
20. Κάθε εκδρομέας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στα γραφεία του 
διοργανωτή ή του πωλητή για την υπογραφή της σύμβασης οργανωμένου 
ταξιδίου ή εναλλακτικά να αποστείλει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου προκειμένου να του αποσταλεί η σχετική σύμβαση για υπογραφή.

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. 


