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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Πίνδο

Διαμονή στο γραφικο μέτσοβο
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30, 
στάση στην περιοχή της Λαμίας και συνεχίζουμε για 
ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΥ, γεύμα προαιρετικά στην Καλαμπάκα. Η δια-
δρομή μας συνεχίζεται για το γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ, τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, 
διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη των 
Ιωαννίνων και το Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του 
ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΗ. Λίγο αργότερα θα φθάσουμε στη λί-
μνη Παμβώτιδα όπου με τουριστικό πλοιάριο (έξοδα 
ατομικά) θα επισκεφθούμε το γραφικό νησάκι, που 
φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. 
Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος και γεύμα προαιρετικά. 
Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο 
Μέτσοβο για δείπνο και διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και άλλη μια συναρπαστική 
ημέρα ξεκινά, με την ‘περιπλάνηση’ μας στο γύρω 

ορεινό όγκο της Πίνδου. Πρώτος σταθμός το χιονο-
δρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, για να απολαύσουμε 
τον καφέ μας με φόντο τις χιονισμένες βουνοκορφές 
και ακολουθεί η ξακουστή ΣΑΜΑΡΙΝΑ, ένα πασίγνω-
στο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε ύψος 1.550 μ. πε-
ρίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάληπτης ομορφιάς. 
Παραμονή, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στη 
ζεστή ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου μας, χρόνος ελεύ-
θερος, δείπνο και διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Πα-
λαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται 
εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες 
στον κόσμο, μήκους 5,02μ., από μαστόδοντα ηλικίας 
τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βρα-
βεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί επίσκεψη 
στην πόλη των Γρεβενών και πορεία επιστροφής για 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και 
την περιοχή της Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσια-
κό ξενοδοχείο APOLLON στο ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Τρία δείπνα σε παραδοσιακή Μετσοβίτικη 
ταβέρνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στη Θράκη

Θρακή - Πομακοχώρια - αΔριανούΠολή
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΣΜΙΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ - ΞΑΝΘΗ - ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ  

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ -ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΚΑΒΑΛΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 π.μ από ΑΘΗΝΑ, 
στάσεις στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας, 
παρακάμπτουμε την πόλη της Θεσσαλονίκης, στάση 
στην περιοχή της Μουσθένης, για να συνεχίσουμε από 
την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ για ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη, τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΔΡΙΑ-
ΝΟΥΠΟΛΗ. Θα προσπεράσουμε το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ και 
την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, για να φθάσουμε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 
και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου μετά τον απα-
ραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, (ΤΑΥ-
ΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα φθάσουμε 
στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία 
να περπατήσουμε στην αγορά της πόλης και να δούμε 
το ΣΕΛΙΜΓΙΕ ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος χτίστηκε με την εντο-
λή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από τον διάσημο Οθωμανό 
αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το διάστημα 1569-1575. Ο 
Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως το ωραιότερο έργο του. 
Σήμερα το μνημείο θεωρείται ένα από τα σημαντικό-
τερα μνημεία στην Ισλαμική αρχιτεκτονική. Ακολουθεί 
επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, με το σιδηροδρομικό σταθ-
μό της Γαλλικής εταιρείας, που στάθμευε το ΟΡΙΑΝ 

ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή στο ξεν/χείο μας στην ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗ, με μικρή στάση - επίσκεψη στο ΣΟΥΦΛΙ, με την 
πλούσια πολιτιστική παράδοση. Ακολουθεί εορταστικό 
δείπνο και διασκέδαση στο εστιατόριο του ξενοδοχεί-
ου, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινά. Θα επισκεφθούμε δύο χαρακτηριστικά χωριά 
των Πομάκων της Θράκης, τη ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ, 
για να ακολουθήσει πόλη της Ξάνθης, για περιπάτους 
γνωριμίας και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή το από-
γευμα με τη διαδρομή μας να περνά από τη ΛΙΜΝΗ 
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ, το εκκλησάκι του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και το 
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, για να καταλήξουμε και πάλι στο ξενο-
δοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, 
με ενδιάμεση στάση στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. Η δι-
αδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περι-
οχή της ΛΑΡΙΣΑΣ για προαιρετικό γεύμα. Ακολούθως 
μέσω ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο  
« ΑΝΑTOLIA » 3*, στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Τρία δείπνα (Εορταστικά τα δείπνα,  
24 & 31/12, με ζωντανή μουσική).
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18



Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Πίνδο

Διαμονή στο γραφικό Μετσοβο

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -  ΜΕΤΕΩΡΑ  -  ΜΕΤΣΟΒΟ -  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ    

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30,  
στάση στην  περιοχή  της  Λαμίας  και  συνεχίζουμε  
για  ΜΕΤΕΩΡΑ,  επίσκεψη  της  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΓΙΟΥ  
ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  γεύμα  προαιρετικά  στην    Καλαμπάκα. 
Η διαδρομή  μας συνεχίζεται  για  το  γραφικό  ΜΕΤΣΟ-
ΒΟ, τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο, χρόνος  ελεύθερος,  
δείπνο,   διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  επίσκεψη στην  πόλη  των  
Ιωαννίνων και  το  Μουσείο κέρινων  ομοιωμάτων  
του  ΠΑΥΛΟΥ  ΒΡΕΛΗ.  Λίγο  αργότερα  θα  φθάσουμε  
στη  λίμνη  Παμβώτιδα  όπου με  τουριστικό  πλοιά-
ριο ( έξοδα ατομικά )   θα  επισκεφθούμε το  γραφικό  
νησάκι, που φιλοξενεί  και  το  ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ του  
ΑΛΗ  ΠΑΣΑ. Ακολουθεί  χρόνος  ελεύθερος και  γεύμα  
προαιρετικά. Το  απόγευμα  επιστρέφουμε στο  ξενο-
δοχείο  μας  στο  Μέτσοβο για  δείπνο  και  διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  άλλη  μια  συναρπαστι-
κή  ημέρα  ξεκινά,  με  την   ‘ περιπλάνηση’ μας  στο 

γύρω ορεινό όγκο  της  Πίνδου. Πρώτος  σταθμός  το 
χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας,  για  να  απο-
λαύσουμε  τον  καφέ  μας  με  φόντο   τις  χιονισμένες  
βουνοκορφές  και  ακολουθεί  η  ξακουστή  ΣΑΜΑΡΙ-
ΝΑ,   ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε 
ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάλη-
πτης ομορφιάς. Παραμονή,  γεύμα  προαιρετικά  και  
επιστροφή  στη  ζεστή  ατμόσφαιρα  του  ξενοδοχείου  
μας,  χρόνος  ελεύθερος,  δείπνο  και  διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Πα-
λαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται 
εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες 
στον κόσμο, μήκους 5,02μ., από μαστόδοντα ηλικίας 
τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βρα-
βεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί  επίσκεψη  
στην  πόλη  των  Γρεβενών  και   πορεία επιστροφής 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις,  στην  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  
και  την  περιοχή  της Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσια-
κό ξενοδοχείο APOLLON στο  ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Τρία πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία  δείπνα  σε  παραδοσιακή  Μετσοβίτικη  
ταβέρνα.
• Αρχηγό – συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Θράκη

Θράκη – Πομακοχώρια – Αδριανούπολη
ΚΟΜΟΤΗΝΗ -  ΣΜΙΝΘΗ  -  ΕΧΙΝΟΣ -  ΞΑΝΘΗ - ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ  

ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ   -ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ -  ΣΟΥΦΛΙ -  ΚΑΒΑΛΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 π.μ από ΑΘΗΝΑ,  
στάσεις  στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της   Λάρισας,  
παρακάμπτουμε  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης, στάση  
στην  περιοχή  της  Μουσθένης,  για να συνεχίσουμε  
από  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟ  για   ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση  για  ΑΔΡΙΑ-
ΝΟΥΠΟΛΗ. Θα  προσπεράσουμε το  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  και 
την  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,  για  να  φθάσουμε  στις  ΚΑΣΤΑ-
ΝΙΕΣ  και τα Ελληνοτουρκικά  σύνορα,  όπου  μετά  
τον  απαραίτητο  έλεγχο των  ταξιδιωτικών  εγγρά-
φων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ  ΝΕΟΥ  ΤΥΠΟΥ  Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα  
φθάσουμε  στην  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ.  Εδώ  θα  έχουμε  
την  ευκαιρία  να  περπατήσουμε στην  αγορά  της  
πόλης  και να  δούμε το  ΣΕΛΙΜΓΙΕ  ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος 
χτίστηκε με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από 
τον διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το δι-
άστημα 1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως 
το ωραιότερο έργο του.  Σήμερα το μνημείο θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρ-
χιτεκτονική.  Ακολουθεί  επίσκεψη  στο  ΚΑΡΑΓΑΤΣ,  
με το  σιδηροδρομικό  σταθμό  της  Γαλλικής  εταιρεί-

ας,  που  στάθμευε  το  ΟΡΙΑΝ  ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή  
στο  ξεν/χείο  μας  στην  ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  με  μικρή στάση 
-  επίσκεψη  στο  ΣΟΥΦΛΙ,  με  την  πλούσια  πολιτι-
στική  παράδοση.  Ακολουθεί   εορταστικό  δείπνο και  
διασκέδαση στο εστιατόριο  του ξενοδοχείου,  διανυ-
κτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινά. Θα  επισκεφθούμε δύο  χαρακτηριστικά  χωριά  
των  Πομάκων  της  Θράκης,   τη ΣΜΙΝΘΗ  και   τον  
ΕΧΙΝΟ, για  να  ακολουθήσει  πόλη της Ξάνθης,   για  
περιπάτους  γνωριμίας  και  γεύμα  προαιρετικά. Επι-
στροφή  το  απόγευμα  με  τη  διαδρομή  μας  να  περ-
νά   από  τη  ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ,   το  εκκλησάκι  του  
ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  το  ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ, για  να  
καταλήξουμε   και  πάλι  στο  ξενοδοχείο  μας  στην  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό  και  αναχώρηση  για  ΑΘΗΝΑ,  
με  ενδιάμεση  στάση  στην  πόλη  της  ΚΑΒΑΛΑΣ. Η 
διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περι-
οχή της ΛΑΡΙΣΑΣ  για προαιρετικό γεύμα. Ακολούθως 
μέσω ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της  ΕΘΝΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο  
« ΑΝΑTOLIA » 3*,  στην  πόλη  της  ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗΣ.
• Τρία  πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία   δείπνα  ( Εορταστικά  τα  δείπνα,   
24  & 31/12,  με  ζωντανή  μουσική ).
• Αρχηγό – συνοδό. 
• Φ.Π.Α.  &  Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

4

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά  
στoν Όλυμπο & το Βέρμιο

ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 ΒΕΡΟΙΑ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ  

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΒΟΛΟΣ 

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00, ημίωρη στάση στην 
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε, προσπερνώντας 
την πόλη της ΛΑΡΙΣΑΣ θα φθάσουμε στο ΛΙΤΟΧΩΡΟ, 
όπου θα έχουμε γεύμα προαιρετικά. Λίγο αργότερα 
θα βρεθούμε στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ και την 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με τη μοναδική θέα στο 
Θερμαϊκό και τη Θεσσαλονίκη. Νωρίς το βράδυ θα τα-
κτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, 
όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την όμορ-
φη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στον πολιούχο της πόλης 
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, περίπατοι στην πλατεία Αριστοτέλους 
και το πάρκο του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, γεύμα προαιρετικά. 
Νωρίς το απόγευμα θα γνωρίσουμε την πόλη της ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗΣ, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, εορταστικό 
δείπνο, διασκέδαση, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια υπέροχη εκδρομή 
ξεκινά. Πρώτος σταθμός η πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ, για να 

ακολουθήσει το χιονοδρομικό κέντρο τρία - πέντε πη-
γάδια στο όρος ΒΕΡΜΙΟ, όπου θα μας δοθεί ευκαιρία 
να χαρούμε το χιονισμένο τοπίο. Λίγο αργότερα στον 
ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ της ΝΑΟΥΣΑΣ, θα γευματίσουμε προ-
αιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, δια-
νυκτέρευση

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα με 
μικρή παράκαμψη στην πόλη του ΒΟΛΟΥ, για περιπά-
τους και γεύμα προαιρετικά στα περίφημα τσιπουράδι-
κα. Συνεχίζουμε για Αθήνα, με στάση στην περιοχή της 
Λαμίας. Άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή - 3 διαν/σεις- στο ξενοδοχείο 
POSEIDON PALACE στη ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 4*.
• Ημιδιατροφή (3 πρωινά και 3 δείπνα).
• Τα δείπνα 24 και 31/12 αποτελούν μέρος της 
ημιδιατροφής και είναι εορταστικά με ζωντανή 
μουσική.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στο Βουνό των Κενταύρων

ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ 
ημίωρη στάση, άφιξη το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, τακτο-
ποίηση στο ξεν/χείο, γεύμα προαιρετικά και χρόνος 
ελεύθερος, για την πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δεί-
πνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινάει στα πηλιορίτικα χωριά. Η διαδρομή μας περνά 
από τις ΜΗΛΙΕΣ, όπου θα έχουμε ανάλογη στάση και 
συνεχίζεται για τη γραφική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ,(καιρού 
επιτρέποντος), παραδοσιακός οικισμός κτισμένος 
στην ανατολική πλαγιά του Βουνού των Κενταύρων, 
με μοναδική θέα το Αιγαίο Πέλαγος. Στάση - επίσκε-
ψη και η πανοραμική διαδρομή μας συνεχίζεται για 
τα ΧΑΝΙΑ, τελευταίο σταθμό της σημερινής μας δια-
δρομής, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο ΒΟΛΟ. 
Το βράδυ εορταστικό δείπνο και διασκέδαση, διανυ-
κτέρευση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη γραφική 
ΠΟΡΤΑΡΙΑ αλλά και την όμορφη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για 

να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και 
να απολαύσουμε πανοραμικά τον Παγασητικό, γεύμα 
προαιρετικά. Απογευματινό ελεύθερο για περιπάτους 
στην πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την 
πόλη της ΛAΡΙΣΑΣ, όπου θα έχουμε χρόνο για περιπά-
τους και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, 
με ενδιάμεση στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη 
νωρίς το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο 
PARK 4* στο Βόλο.
• Τρία πρωινά, τρία δείπνα, εορταστικά  
(μουσική κάλυψη D.J.) τα δείπνα 24 & 31/12.
• Αρχηγό - Συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18



5

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην  Ήπειρο

ιώαννινα - Ζαγοροχώρια - μέτσοβο
ΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΚΟΡΗ  

 ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ  
ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ - ΝΗΣΑΚΙ 

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:45 από ΑΘΗΝΑ με 
προορισμό την πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Με μικρές ενδι-
άμεσες στάσεις, λίγο πριν φθάσουμε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ θα 
συναντήσουμε και θα επισκεφθούμε το γνωστό ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα κέρινα ομοιώματα. Αμέσως μετά θα 
τακτοποιηθούμε στο ξεν/χείο «PALLADIO» στο κέντρο 
της πόλης, ξεκούραση. Δείπνο προαιρετικά, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μια πολύ ενδιαφέρου-
σα διαδρομή από το ιστορικό ΚΑΛΠΑΚΙ, μας οδηγεί στη 
γραφική Αρίστη, ένα όμορφο κεφαλοχώρι που απέχει 
48 χλμ από τα Ιωάννινα. Βρίσκεται στο δρόμο για το 
ΠΑΠΙΓΚΟ, λίγο πριν από το εντυπωσιακό μοναστήρι της 
Παναγίας της Σπηλιώτισσας, που είναι χτισμένο στην 
άκρη του βράχου μιας σπηλιάς ακριβώς πάνω από το 
ποτάμι και τη γέφυρα στον ποταμό Βοϊδομάτη. Στην κε-
ντρική πλατεία του χωριού μπορούμε να απολαύσουμε 
το καφεδάκι μας σε ένα από τα παραδοσιακά καφενεία 
και να θαυμάσουμε την επιβλητική εκκλησία της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου με το πανύψηλο καμπαναριό της. 
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ και τη γραφική 
κωμόπολη της ΚΟΝΙΤΣΑΣ. Επιστροφή στα Ιωάννινα, πε-
ρίπατοι γνωριμίας με την πόλη, εορταστικό δείπνο και 
διασκέδαση το βράδυ, διαν/ση

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο κεντρικό 
Ζαγόρι, με τα πανέμορφα τοπία. Η διαδρομή μας από 
τις ΚΑΡΥΕΣ, ανεβαίνει και περνά από το ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ 
ΚΟΚΟΡΗ και μας οδηγεί στο κεφαλοχώρι της περιο-
χής, το ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, σχετική παραμονή και συνεχί-
ζουμε για το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ θα έχουμε 
την ευκαιρία να περπατήσουμε μέχρι το εκκλησάκι 
της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να θαυμάσουμε το μο-
ναδικό θέαμα που προσφέρει η ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ, 
ενώ σε γραφικό ταβερνάκι του χωριού θα έχουμε 
ένα ξεχωριστό γεύμα. Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και 
τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ, όπου με τουριστικό πλοιάριο 
(έξοδα ατομικά) θα φθάσουμε στο γραφικό νησάκι, 
που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ. 
Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, επισκέψεις. Δείπνο 
προαιρετικά, διαν/ση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο με 
μοναδική θέα προς τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και το ορο-
πέδιο των Ιωαννίνων, καθώς η καταπράσινη διαδρο-
μή μας οδηγεί στο ΜΕΤΣΟΒΟ. Επίσκεψη και αναχώ-
ρηση για Αθήνα μέσω ΙΟΝΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ με 
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
PALLADIO 3*, στο κέντρο της πόλης των Ιωαννί-
νων.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Εορταστικό δείπνο με ζωντανή μουσική, 
24 & 31/12.
• Γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα στο 
Κεντρικό Ζαγόρι, 25/12/18 & 1/1/19.
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στη Δυτική Μακεδονία

καστορια - φλώρινα - ΠρέσΠέσ - νύμφαιο
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45, ημίωρη στάση στην 
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε μέσω ΛΑΜΙΑΣ 
- ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση, επίσκεψη στο «ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙ-
ΚΩΝ» γεύμα προαιρετικά, για να καταλήξουμε νωρίς 
το βράδυ στην όμορφη ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση. 

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ορεινό ΝΥΜ-
ΦΑΙΟ (καιρού επιτρέποντος) στην πλαγιά του όρους ΒΙ-
ΤΣΙ σε υψόμετρο 1.350μ. με τα παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής σπίτια, το ερειπωμένο Αρχοντικό - Αρχηγείο 
του Μακεδονικού αγώνα αλλά και το καταφύγιο της 
καφέ Αρκούδας «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ». Επιστροφή στην ΚΑ-
ΣΤΟΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη, 
και αγορές σουβενίρ, γουναρικών. Εορταστικό δείπνο 
σε ταβέρνα της πόλης, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη γραφική 
περιοχή των ΠΡΕΣΠΩΝ, για να γνωρίσουμε το νησάκι 
του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στη μικρή ΠΡΕΣΠΑ, αλλά και το 
ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ, στις όχθες της ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΠΡΕΣΠΑΣ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Η 
επιστροφή μας στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, μέσω ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ - 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, όπου θα έχουμε και στάση γνωριμίας με 
την ακριτική πόλη, δείπνο, διαν/ση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΤΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με μικρή 
παράκαμψη - επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και συνεχίζουμε μέσω ΚΑ-
ΛΑΜΠΑΚΑΣ, στάση, γεύμα προαιρετικά, προσπερ-
νώντας ακολούθως την πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ και 
της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, μέσω ΔΟΜΟΚΟΥ ΛΑΜΙΑΣ με μικρή 
ενδιάμεση στάση στην περιοχή, θα καταλήξουμε το 
βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
ΕUROPA 4*, στην πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 
• Ημιδιατροφή (3 πρωινά και 3 δείπνα).
• Εορταστικά τα δείπνα 24 & 31/12, με ζωντανή 
μουσική σε κοσμική ταβέρνα της πόλης.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α & Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18



Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Πίνδο

Διαμονή στο γραφικό Μετσοβο

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -  ΜΕΤΕΩΡΑ  -  ΜΕΤΣΟΒΟ -  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ    

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30,  
στάση στην  περιοχή  της  Λαμίας  και  συνεχίζουμε  
για  ΜΕΤΕΩΡΑ,  επίσκεψη  της  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΓΙΟΥ  
ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  γεύμα  προαιρετικά  στην    Καλαμπάκα. 
Η διαδρομή  μας συνεχίζεται  για  το  γραφικό  ΜΕΤΣΟ-
ΒΟ, τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο, χρόνος  ελεύθερος,  
δείπνο,   διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  επίσκεψη στην  πόλη  των  
Ιωαννίνων και  το  Μουσείο κέρινων  ομοιωμάτων  
του  ΠΑΥΛΟΥ  ΒΡΕΛΗ.  Λίγο  αργότερα  θα  φθάσουμε  
στη  λίμνη  Παμβώτιδα  όπου με  τουριστικό  πλοιά-
ριο ( έξοδα ατομικά )   θα  επισκεφθούμε το  γραφικό  
νησάκι, που φιλοξενεί  και  το  ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ του  
ΑΛΗ  ΠΑΣΑ. Ακολουθεί  χρόνος  ελεύθερος και  γεύμα  
προαιρετικά. Το  απόγευμα  επιστρέφουμε στο  ξενο-
δοχείο  μας  στο  Μέτσοβο για  δείπνο  και  διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  άλλη  μια  συναρπαστι-
κή  ημέρα  ξεκινά,  με  την   ‘ περιπλάνηση’ μας  στο 

γύρω ορεινό όγκο  της  Πίνδου. Πρώτος  σταθμός  το 
χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας,  για  να  απο-
λαύσουμε  τον  καφέ  μας  με  φόντο   τις  χιονισμένες  
βουνοκορφές  και  ακολουθεί  η  ξακουστή  ΣΑΜΑΡΙ-
ΝΑ,   ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε 
ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάλη-
πτης ομορφιάς. Παραμονή,  γεύμα  προαιρετικά  και  
επιστροφή  στη  ζεστή  ατμόσφαιρα  του  ξενοδοχείου  
μας,  χρόνος  ελεύθερος,  δείπνο  και  διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Πα-
λαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται 
εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες 
στον κόσμο, μήκους 5,02μ., από μαστόδοντα ηλικίας 
τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βρα-
βεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί  επίσκεψη  
στην  πόλη  των  Γρεβενών  και   πορεία επιστροφής 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις,  στην  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  
και  την  περιοχή  της Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσια-
κό ξενοδοχείο APOLLON στο  ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Τρία πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία  δείπνα  σε  παραδοσιακή  Μετσοβίτικη  
ταβέρνα.
• Αρχηγό – συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Θράκη

Θράκη – Πομακοχώρια – Αδριανούπολη
ΚΟΜΟΤΗΝΗ -  ΣΜΙΝΘΗ  -  ΕΧΙΝΟΣ -  ΞΑΝΘΗ - ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ  

ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ   -ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ -  ΣΟΥΦΛΙ -  ΚΑΒΑΛΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 π.μ από ΑΘΗΝΑ,  
στάσεις  στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της   Λάρισας,  
παρακάμπτουμε  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης, στάση  
στην  περιοχή  της  Μουσθένης,  για να συνεχίσουμε  
από  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟ  για   ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση  για  ΑΔΡΙΑ-
ΝΟΥΠΟΛΗ. Θα  προσπεράσουμε το  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  και 
την  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,  για  να  φθάσουμε  στις  ΚΑΣΤΑ-
ΝΙΕΣ  και τα Ελληνοτουρκικά  σύνορα,  όπου  μετά  
τον  απαραίτητο  έλεγχο των  ταξιδιωτικών  εγγρά-
φων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ  ΝΕΟΥ  ΤΥΠΟΥ  Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα  
φθάσουμε  στην  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ.  Εδώ  θα  έχουμε  
την  ευκαιρία  να  περπατήσουμε στην  αγορά  της  
πόλης  και να  δούμε το  ΣΕΛΙΜΓΙΕ  ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος 
χτίστηκε με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από 
τον διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το δι-
άστημα 1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως 
το ωραιότερο έργο του.  Σήμερα το μνημείο θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρ-
χιτεκτονική.  Ακολουθεί  επίσκεψη  στο  ΚΑΡΑΓΑΤΣ,  
με το  σιδηροδρομικό  σταθμό  της  Γαλλικής  εταιρεί-

ας,  που  στάθμευε  το  ΟΡΙΑΝ  ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή  
στο  ξεν/χείο  μας  στην  ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  με  μικρή στάση 
-  επίσκεψη  στο  ΣΟΥΦΛΙ,  με  την  πλούσια  πολιτι-
στική  παράδοση.  Ακολουθεί   εορταστικό  δείπνο και  
διασκέδαση στο εστιατόριο  του ξενοδοχείου,  διανυ-
κτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινά. Θα  επισκεφθούμε δύο  χαρακτηριστικά  χωριά  
των  Πομάκων  της  Θράκης,   τη ΣΜΙΝΘΗ  και   τον  
ΕΧΙΝΟ, για  να  ακολουθήσει  πόλη της Ξάνθης,   για  
περιπάτους  γνωριμίας  και  γεύμα  προαιρετικά. Επι-
στροφή  το  απόγευμα  με  τη  διαδρομή  μας  να  περ-
νά   από  τη  ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ,   το  εκκλησάκι  του  
ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  το  ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ, για  να  
καταλήξουμε   και  πάλι  στο  ξενοδοχείο  μας  στην  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό  και  αναχώρηση  για  ΑΘΗΝΑ,  
με  ενδιάμεση  στάση  στην  πόλη  της  ΚΑΒΑΛΑΣ. Η 
διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περι-
οχή της ΛΑΡΙΣΑΣ  για προαιρετικό γεύμα. Ακολούθως 
μέσω ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της  ΕΘΝΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο  
« ΑΝΑTOLIA » 3*,  στην  πόλη  της  ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗΣ.
• Τρία  πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία   δείπνα  ( Εορταστικά  τα  δείπνα,   
24  & 31/12,  με  ζωντανή  μουσική ).
• Αρχηγό – συνοδό. 
• Φ.Π.Α.  &  Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

6

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά  
στη Λίμνη Κερκίνης

σέρρέσ - οχύρο ρούΠέλ - σαντασκι

ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ  
ΤΟΥ «PHILIPPOS XENIA» 

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ, στάσεις 
στην περιοχή της Λαμίας και της Λάρισας και συνεχί-
ζουμε, προσπερνώντας την πόλη της Θεσσαλονίκης για 
να καταλήξουμε στις ΣΕΡΡΕΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και με κατεύθυνση το ΝΕΟ ΠΕ-
ΤΡΙΤΣΗ, επισκεπτόμαστε το γνωστό για την αντίστασή 
των Ελλήνων στις γερμανικές μεραρχίες, ΟΧΥΡΟ του 
ΡΟΥΠΕΛ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για το συνορι-
ακό σταθμό του Προμαχώνα, με τελικό προορισμό τη 
λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΣΚΙ. Κτισμένη ανάμεσα σε δύο 
ποταμούς τον ΜΠΑΝΣΚΑ και ΜΠΡΣΤΙΤΖΑ, έχει πά-
ρει το όνομά της από τον Βούλγαρο επαναστάτη ΓΙΑΝ 
ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στον 
εμπορικό πεζόδρομο της πόλης, γεύμα προαιρετικά και 
επιστροφή στις ΣΕΡΡΕΣ. Το βράδυ εορταστικό δείπνο, 
διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια συναρπαστική μέρα 
ξεκινά με πολλές εναλλαγές τοπίων και σημαντικά αξι-
οθέατα. Πρώτος σταθμός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ-

ΔΡΟΜΟΥ στο Ακριτοχώρι Σερρών, με μοναδική θέα 
στη λίμνη της Κερκίνης και το όρος Μπέλες. Ακολουθεί 
επίσκεψη στη ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ, θαύμα της ελληνικής 
φύσης με μοναδική χλωρίδα και πανίδα. Θα γνωρίσου-
με έναν μοναδικό υγροβιότοπο στο βόρειο τμήμα της 
κοιλάδας του Στρυμόνα που προστατεύεται και από την 
Σύμβαση Ραμσάρ. Γεύμα προαιρετικά και μια βόλτα 
προαιρετικά με βάρκα στη λίμνη (καιρού επιτρέποντος) 
θα κλείσει την ημέρα μας με τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αφήνουμε την πόλη των 
ΣΕΡΡΩΝ. Επόμενος και τελευταίος σταθμός η ‘νύφη του 
Θερμαικού’ η όμορφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για να επισκε-
φθούμε τον πολιούχο της πόλης ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, αλλά 
και να περπατήσουμε στο πάρκο του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. 
Προαιρετικό γεύμα στην περιοχή της Λάρισας και συ-
νεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ, με την τελευταία μας στάση σε 
καφέ της Εθνικής οδού στην περιοχή της Λαμίας, άφιξη 
το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
PHILIPPOS XENIA 4* στην πόλη των ΣΕΡΡΩΝ.
• Τρία πρωινά & τρία δείπνα, εορταστικά τα 
δείπνα 24 & 31/12. 
• Aρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στη Λίμνη Πλαστήρα  

& το Μύλο των Ξωτικών
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΛΑΤΗ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 από ΑΘΗΝΑ, πε-
ριοχή Λαμίας ημίωρη στάση και συνεχίζουμε τια την 
πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, για να γνωρίσουμε το μεγαλύ-
τερο ίσως θεματικό πάρκο της Ελλάδας, «ΤΟ ΜΥΛΟ 
ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ», ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που 
μπορεί να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε έναν 
κόσμο παραμυθένιο, μαγικό. Το απόγευμα θα τακτο-
ποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. 
Ξεκούραση χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στα ορεινά χω-
ριά των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ και ΠΕΡΤΟΥΛΙ με 
το ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο. Εδώ η φύση με 
τις χιονισμένες κορυφές έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. 
«ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ» με σπάνια ομορφιά, μας «φιλο-
ξενούν» και έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε 
προαιρετικά και ένα ξεχωριστό γεύμα σε ταβερνάκι 
της περιοχής. Επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, χρόνος 

ελεύθερος, περίπατοι γνωριμίας στην πόλη, εορταστι-
κό δείπνο, διαν/ση, 

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στους «Ιερούς 
Βράχους» των ΜΕΤΕΩΡΩΝ. Επίσκεψη της ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΒΑΡΛΑΑΜ και συνεχίζουμε για το γραφικό 
ΜΕΤΣΟΒΟ, όπου θα έχουμε επίσκεψη και γεύμα προ-
αιρετικά. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο, 
χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση. 

4η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό ξεκινάμε για μια ακό-
μη σημαντική επίσκεψη στη ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ. Μια 
πολύ όμορφη διαδρομή μέσα από τα όμορφα χωρι-
ουδάκια, μας οδηγεί στο νότιο τμήμα της λίμνης με 
το ομώνυμο φράγμα, ενώ λίγο αργότερα θα γευμα-
τίσουμε προαιρετικά στις ανατολικές όχθες της, στην 
πλαζ Λαμπερού. Συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ, μέσω ΚΑΡ-
ΔΙΤΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της περιοχής, 
άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές κλι-
ματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
KOSTA FAMMISI 3* στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
• Ημιδιατροφή (3 πρωινά & 3 δείπνα) εορταστι-
κά τα δείπνα 24 & 31/12.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18
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Χριστούγεννα στα  
«Ελβετικά τοπία» της Ευρυτανίας

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΟΣ - ΒΕΛΟΥΧΙ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 από ΑΘΗΝΑ, ημίω-
ρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και ανεβαίνοντας 
τις ράχες ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ φθάνουμε στην όμορφη πρω-
τεύουσα της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο, γεύμα προαιρετικά, χρόνος ελεύ-
θερος για γνωριμία με την πόλη. Δείπνο προαιρετικά, 
διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ΒΕΛΟΥΧΙ με 
το ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο, για να χαρούμε το 
χειμωνιάτικο τοπίο και να παίξουμε με το χιόνι. Επι-
στροφή το μεσημέρι, γεύμα προαιρετικά, επίσκεψη 
στο ιστορικό χωριό των ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ. Ακολουθεί 
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας με την 
πόλη. Εορταστικό δείπνο το βράδυ, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Ακολουθεί γνωριμία 
με το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ενώ θα γευματίσουμε στο νέο 
ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ. Επιστροφή στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, απογευ-
ματινό ελεύθερο, διαν/ση. 

4η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο γραφικό 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΣΟ και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με εν-
διάμεση στάση στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για γεύμα προαι-
ρετικά, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή -  (3) διανυκτερεύσεις - στο παραδο-
σιακό ξενοδοχείο ΗΕLVETIA 3* στο κέντρο της 
πόλης του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Εορταστικό δείπνο 24/12 & γεύμα, 25/12/18.
• Αρχηγό - συνοδό. Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23/12/18

Πρωτοχρονιά στα  
«Ελβετικά τοπία» της Ευρυτανίας

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΟΣ - ΒΕΛΟΥΧΙ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 από ΑΘΗΝΑ, ημί-
ωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και ανεβαίνο-
ντας τις ράχες ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ φθάνουμε στην όμορφη 
πρωτεύουσα της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, γεύμα 
σε ταβέρνα της περιοχής, επίσκεψη στο γραφικό ΚΕ-
ΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας με την πόλη, 
διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Ακολουθεί 
γνωριμία με το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ και γεύμα προαιρετι-
κά. Λίγο αργότερα θα γνωρίσουμε το ιστορικό χωριό 
των ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκού-
ραση, απογευματινό ελεύθερο. Εορταστικό δείπνο και 
διασκέδαση το βράδυ, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο ΒΕ-
ΛΟΥΧΙ με το ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο, για να 

χαρούμε το χειμωνιάτικο τοπίο και να παίξουμε με 
το χιόνι. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση στά-
ση στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για γεύμα προαιρετικά, άφιξη 
νωρίς το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή -  (2) διανυκτερεύσεις - στο παραδο-
σιακό ξενοδοχείο ΗΕLVETIA 3* στο κέντρο της 
πόλης του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Γεύμα στις 30/12 & εορταστικό δείπνο 
31/12/18.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3 ημέρες 
Αναχ.: 30/12/18



Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Πίνδο

Διαμονή στο γραφικό Μετσοβο

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -  ΜΕΤΕΩΡΑ  -  ΜΕΤΣΟΒΟ -  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ    

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30,  
στάση στην  περιοχή  της  Λαμίας  και  συνεχίζουμε  
για  ΜΕΤΕΩΡΑ,  επίσκεψη  της  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΓΙΟΥ  
ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  γεύμα  προαιρετικά  στην    Καλαμπάκα. 
Η διαδρομή  μας συνεχίζεται  για  το  γραφικό  ΜΕΤΣΟ-
ΒΟ, τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο, χρόνος  ελεύθερος,  
δείπνο,   διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  επίσκεψη στην  πόλη  των  
Ιωαννίνων και  το  Μουσείο κέρινων  ομοιωμάτων  
του  ΠΑΥΛΟΥ  ΒΡΕΛΗ.  Λίγο  αργότερα  θα  φθάσουμε  
στη  λίμνη  Παμβώτιδα  όπου με  τουριστικό  πλοιά-
ριο ( έξοδα ατομικά )   θα  επισκεφθούμε το  γραφικό  
νησάκι, που φιλοξενεί  και  το  ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ του  
ΑΛΗ  ΠΑΣΑ. Ακολουθεί  χρόνος  ελεύθερος και  γεύμα  
προαιρετικά. Το  απόγευμα  επιστρέφουμε στο  ξενο-
δοχείο  μας  στο  Μέτσοβο για  δείπνο  και  διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  άλλη  μια  συναρπαστι-
κή  ημέρα  ξεκινά,  με  την   ‘ περιπλάνηση’ μας  στο 

γύρω ορεινό όγκο  της  Πίνδου. Πρώτος  σταθμός  το 
χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας,  για  να  απο-
λαύσουμε  τον  καφέ  μας  με  φόντο   τις  χιονισμένες  
βουνοκορφές  και  ακολουθεί  η  ξακουστή  ΣΑΜΑΡΙ-
ΝΑ,   ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε 
ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάλη-
πτης ομορφιάς. Παραμονή,  γεύμα  προαιρετικά  και  
επιστροφή  στη  ζεστή  ατμόσφαιρα  του  ξενοδοχείου  
μας,  χρόνος  ελεύθερος,  δείπνο  και  διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Πα-
λαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται 
εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες 
στον κόσμο, μήκους 5,02μ., από μαστόδοντα ηλικίας 
τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βρα-
βεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί  επίσκεψη  
στην  πόλη  των  Γρεβενών  και   πορεία επιστροφής 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις,  στην  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  
και  την  περιοχή  της Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσια-
κό ξενοδοχείο APOLLON στο  ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Τρία πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία  δείπνα  σε  παραδοσιακή  Μετσοβίτικη  
ταβέρνα.
• Αρχηγό – συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Θράκη

Θράκη – Πομακοχώρια – Αδριανούπολη
ΚΟΜΟΤΗΝΗ -  ΣΜΙΝΘΗ  -  ΕΧΙΝΟΣ -  ΞΑΝΘΗ - ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ  

ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ   -ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ -  ΣΟΥΦΛΙ -  ΚΑΒΑΛΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 π.μ από ΑΘΗΝΑ,  
στάσεις  στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της   Λάρισας,  
παρακάμπτουμε  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης, στάση  
στην  περιοχή  της  Μουσθένης,  για να συνεχίσουμε  
από  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟ  για   ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση  για  ΑΔΡΙΑ-
ΝΟΥΠΟΛΗ. Θα  προσπεράσουμε το  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  και 
την  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,  για  να  φθάσουμε  στις  ΚΑΣΤΑ-
ΝΙΕΣ  και τα Ελληνοτουρκικά  σύνορα,  όπου  μετά  
τον  απαραίτητο  έλεγχο των  ταξιδιωτικών  εγγρά-
φων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ  ΝΕΟΥ  ΤΥΠΟΥ  Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα  
φθάσουμε  στην  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ.  Εδώ  θα  έχουμε  
την  ευκαιρία  να  περπατήσουμε στην  αγορά  της  
πόλης  και να  δούμε το  ΣΕΛΙΜΓΙΕ  ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος 
χτίστηκε με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από 
τον διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το δι-
άστημα 1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως 
το ωραιότερο έργο του.  Σήμερα το μνημείο θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρ-
χιτεκτονική.  Ακολουθεί  επίσκεψη  στο  ΚΑΡΑΓΑΤΣ,  
με το  σιδηροδρομικό  σταθμό  της  Γαλλικής  εταιρεί-

ας,  που  στάθμευε  το  ΟΡΙΑΝ  ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή  
στο  ξεν/χείο  μας  στην  ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  με  μικρή στάση 
-  επίσκεψη  στο  ΣΟΥΦΛΙ,  με  την  πλούσια  πολιτι-
στική  παράδοση.  Ακολουθεί   εορταστικό  δείπνο και  
διασκέδαση στο εστιατόριο  του ξενοδοχείου,  διανυ-
κτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινά. Θα  επισκεφθούμε δύο  χαρακτηριστικά  χωριά  
των  Πομάκων  της  Θράκης,   τη ΣΜΙΝΘΗ  και   τον  
ΕΧΙΝΟ, για  να  ακολουθήσει  πόλη της Ξάνθης,   για  
περιπάτους  γνωριμίας  και  γεύμα  προαιρετικά. Επι-
στροφή  το  απόγευμα  με  τη  διαδρομή  μας  να  περ-
νά   από  τη  ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ,   το  εκκλησάκι  του  
ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  το  ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ, για  να  
καταλήξουμε   και  πάλι  στο  ξενοδοχείο  μας  στην  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό  και  αναχώρηση  για  ΑΘΗΝΑ,  
με  ενδιάμεση  στάση  στην  πόλη  της  ΚΑΒΑΛΑΣ. Η 
διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περι-
οχή της ΛΑΡΙΣΑΣ  για προαιρετικό γεύμα. Ακολούθως 
μέσω ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της  ΕΘΝΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο  
« ΑΝΑTOLIA » 3*,  στην  πόλη  της  ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗΣ.
• Τρία  πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία   δείπνα  ( Εορταστικά  τα  δείπνα,   
24  & 31/12,  με  ζωντανή  μουσική ).
• Αρχηγό – συνοδό. 
• Φ.Π.Α.  &  Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18
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Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά  
στη Μεσσηνιακή Μάνη

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - ΠΥΛΟ - ΜΕΘΩΝΗ - ΒΥΤΙΝΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα, Αρτε-
μίσιο ημίωρη στάση και συνεχίζουμε μέσω ΜΕΓΑΛΟ-
ΠΟΛΗΣ, ΙΣΑΡΙ, για να φθάσουμε στην ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΒΑΣΤΑΣ. Επίσκεψη της εκκλησίας του 10ου αιώνα 
που από τη βάση της αναβλύζουν πολλά νερά, ενώ 
στη σκέπη της έχουν φυτρώσει πανύψηλα δένδρα. 
Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για τη Μεσσηνια-
κή πρωτεύουσα, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή 
ξεκινά στις όμορφες ακτές της Μεσσηνιακής Μάνης 
μέχρι την ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ. Ένα όμορφο παραθαλάσσιο 
χωριό που βρίσκεται στη ΜΑΝΗ, σε ένα τοπίο γεμάτο 
αντιθέσεις, από κρυστάλλινα γαλάζια νερά, μεγαλό-
πρεπα κυπαρίσσια, άγριους ελαιώνες, καταπράσινες 
πλαγιές, και απόμακρα χιονισμένα βουνά, που κάνει 
την Καρδαμύλη ένα από τα ομορφότερα χωριά που 
αγναντεύουν τις ήρεμες θάλασσες και τα θαυμάσια 
ηλιοβασιλέματα του Μεσσηνιακού κόλπου. Επιστροφή 
στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους 
γνωριμίας στην πόλη, εορταστικό δείπνο, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό, επίσκεψη στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της 
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχου της πόλης και αμέσως μετά 
άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδρομή στο ΝΔ άκρο 
της Πελοποννήσου ξεκινά. Πρώτος σταθμός η γραφι-
κή ΜΕΘΩΝΗ. Η πόλη με το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, 
από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, 
με το θαυμάσιο ακρόπυργο, θα μας κρατήσει για λίγο 
κοντά της, πριν καταλήξουμε νωρίς το μεσημέρι στη 
γοητευτική κωμόπολη της ΠΥΛΟΥ. Κτισμένη αμφιθε-
ατρικά στο νότιο άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, 
βλέποντάς την από το λιμάνι σου δίνει την αίσθηση 
νησιού. Επίσκεψη στο επιβλητικό μνημείο των «ΤΡΙ-
ΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ», γεύμα προαιρετικά σε ταβέρνα της 
περιοχής και επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, 
από τη γνωστή πλέον διαδρομή με μικρή στάση στην 
πρωτεύουσα της Αρκαδίας την Τρίπολη, αλλά και μια 
ακόμη ευχάριστη παράκαμψη στην ορεινή κωμόπολη 
της ΒΥΤΙΝΑΣ, για επίσκεψη και προαιρετικό γεύμα. 
Συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση στάση, άφιξη 
το βράδυ. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
PHARE PALACE 4* στην παραλία της Καλαμάτας.
• Τρία πρωινά και τρία δείπνα. Εορταστικά τα 
δείπνα 24 και 31/12, με ζωντανή μουσική.
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
στον Παρνασσό

αραχώβα - ιτέα - λιΔώρικι
ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ - ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ  

ΑΜΦΙΣΣΑ - ΒΑΓΟΝΕΤΟ - ΓΡΑΒΙΑ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 09:00 π.μ. ημίωρη στάση 
στην περιοχή της ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ και συνεχίζουμε για την 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ. Επίσκεψη και λίγο αργό-
τερα φθάνουμε στην ΑΡΑΧΩΒΑ, χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευ-
μα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην ΙΤΕΑ, 
δείπνο, διαν/ση. 

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο χιονοδρομι-
κό κέντρο ΚΕΛΑΡΙΑ στον ΠΑΡΝΑΣΣΟ για να απολαύ-
σουμε τα χιονισμένα τοπία. Ακολουθεί επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο των ΔΕΛΦΩΝ και γεύμα προαιρε-
τικά σε ταβέρνα της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διασκέδαση, 
διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια πολύ ενδιαφέρουσα 
εκδρομή ξεκινάει. Πρώτος σταθμός η τεχνητή λίμνη 
του Μόρνου, στην καρδιά της Ρούμελης, με αδιαπέ-
ραστα δάση από έλατα, εντυπωσιακές κορυφογραμ-
μές, οικισμούς που παραμένουν ανέγγιχτοι από τη 

σύγχρονη καθημερινότητα και καταπράσινα βουνά 
που σμίγουν με το γαλάζιο της τεχνητής λίμνης, συν-
θέτουν ένα ενδιαφέρον τοπίο. Η διαδρομή μας μέχρι 
το φράγμα του Μόρνου, που έχει ύψος 126 μ. είναι 
από τα ψηλότερα της Ευρώπης και η λίμνη που δη-
μιουργήθηκε έχει χωρητικότητα 780 εκατ. κυβικά 
μέτρα. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε το ΛΙΔΩΡΙΚΙ, 
πριν καταλήξουμε στο ΓΑΛΑΞΙΔΙ, όπου θα έχουμε και 
γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξεν/χείο, χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.

4η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε 
την πρωτεύουσα του νομού την ΑΜΦΙΣΣΑ, ενώ λίγο 
αργότερα θα γνωρίσουμε το Μεταλλευτικό Πάρκο 
Φωκίδας (ΒΑΓΟΝΕΤΤΟ), όπου με το τραινάκι (έξοδα 
ατομικά) θα ξεναγηθούμε στην ιστορία εξόρυξης του 
Βωξίτη, διακόσια μέτρα κάτω από τη Γή. Αμέσως μετά 
θα φθάσουμε στη ΓΡΑΒΙΑ με το ιστορικό «ΧΑΝΙ» ενώ 
το μεσημέρι θα γευματίσουμε προαιρετικά στην ΑΜ-
ΦΙΚΛΕΙΑ, συνεχίζουμε για Αθήνα με την τελευταία μας 
στάση σε καφέ της Εθνικής οδού.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
ΓΑΛΗΝΗ 3*, στην ΙΤΕΑ.
• Ημιδιατροφή (3 πρωινά & 3 δείπνα σε επιλεγ-
μένη ταβέρνα).
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18



1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30 από ΑΘΗΝΑ, στάση 
στην περιοχή της Λαμίας για καφέ και του Λιτόχωρου 
για προαιρετικό γεύμα, Το απόγευμα καταλήγουμε στη 
Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούρα-
ση, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και περιήγηση - γνωριμία με 
την πόλη και τα αξιοθέατα, (ΚΑΜΑΡΑ - ΡΟΤΟΝΤΑ - 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ). Χρόνος ελεύ-
θερος για περιπάτους στην εορταστική ατμόσφαιρα 
της πόλης, γεύμα προαιρετικά. Εορταστικό δείπνο και 
διασκέδαση το βράδυ, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μια συναρπαστική 
μέρα ξεκινά με πολλές εναλλαγές τοπίων και σημα-
ντικά αξιοθέατα. Με κατεύθυνση τη λίμνη της ΔΟΪΡΑ-
ΝΗΣ και τον ομώνυμο οικισμό, συναντάμε και επισκε-
πτόμαστε για λίγο το ΚΙΛΚΙΣ. Η όμορφη διαδρομή μας 
συνεχίζεται ανατολικά 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 υγρο-
βιότοπο στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας του Στρυμό-
να 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 δι-
ανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, στη μαγευτική κα-
ταπράσινη περιοχή του Βέρμιου. Το μοναστήρι ιδρύ-
θηκε από τους Ποντίους από όπου και έφεραν την 
ιστορική εικόνα της Παναγίας. Η διαδρομή για Αθήνα 
συνεχίζεται με στάσεις στην περιοχή της Λάρισας και 
της Λαμίας, άφιξη το βράδυ. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
GRAND HOTEL PALACE 5* της Θεσσαλονίκης.
• Ημιδιατροφή, τρία πρωινά και τρία δείπνα, 
εορταστικό το δείπνο 24/12. 
• Αρχηγό - συνοδό. 
• ΦΠΑ.
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

9

Χριστούγεννα  
στην Ονειρούπολη της Δράμας

ΚΑΒΑΛΑ - ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:15 από ΑΘΗΝΑ, στάση 
στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και του ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, (για 
γεύμα προαιρετικά) μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, παρακά-
μπτουμε τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζουμε για να τα-
κτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην 
ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη ΞΑΝ-
ΘΗΣ. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στη ΔΡΑΜΑ, όπου 
ο χώρος του Δημοτικού κήπου και η Πλατεία Ελευ-
θερίας, μεταμορφώνονται σε ένα Χριστουγεννιάτικο 
χωριό, έτσι όπως το ονειρεύονται τα παιδιά μέσα από 
τα παραμύθια, με εικόνες μοναδικές - εορταστικές 
για μικρούς και μεγάλους. Eπιστροφή το απόγευμα 
στην ΚΑΒΑΛΑ, χρόνος ελεύθερος, εορταστικό δείπνο, 
διαν/ση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ, (και-
ρού επιτρέποντος) που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά 
του κατάφυτου όρους Παγγαίου, σε μια θαυμάσια 
τοποθεσία, σε υψόμετρο 753 μ.. Είναι ένας από τους 

δύο ιερούς χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, που 
συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πόλο έλξης πλή-
θους πιστών, που έρχονται να προσκυνήσουν την 
“αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου” και να ηρεμή-
σουν μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της. Ακολουθεί 
επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ, ένα από 
τα σημαντικότερα και ωραιότερα σπήλαια της χώρας 
μας, με σταλακτίτες και σταλαγμίτες ύψους μέχρι και 
14 μ., που αποτελεί ένα σπάνιο γεωλογικό φαινό-
μενο. Γεύμα προαιρετικά σε ταβέρνα της περιοχής 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Καβάλα, για 
ξεκούραση και περιπάτους γνωριμίας με την πόλη. 
Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ 
από τη γνωστή πλέον διαδρομή με μικρή παράκαμ-
ψη - επίσκεψη στην πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για να 
επισκεφθούμε τον πολιούχο της πόλης ΑΓΙΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟ και να περπατήσουμε στο πάρκο του ΛΕΥΚΟΥ 
ΠΥΡΓΟΥ. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, με στάσεις 
στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ - και της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη 
το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
« ΕSPERIA » 3* στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. 
• Τρία πρωινά σε μπουφέ και τρία δείπνα. 
Το δείπνο 24 /12, αποτελεί μέρος της ημιδιατρο-
φής και είναι εορταστικό.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23/12/18

Χριστούγεννα  
στη «Νύφη του Θερμαϊκού»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ - ΚΕΡΚΙΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

4ημέρες 
Αναχ.: 23/12/18



Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Πίνδο

Διαμονή στο γραφικό Μετσοβο

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -  ΜΕΤΕΩΡΑ  -  ΜΕΤΣΟΒΟ -  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ    

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30,  
στάση στην  περιοχή  της  Λαμίας  και  συνεχίζουμε  
για  ΜΕΤΕΩΡΑ,  επίσκεψη  της  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΓΙΟΥ  
ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  γεύμα  προαιρετικά  στην    Καλαμπάκα. 
Η διαδρομή  μας συνεχίζεται  για  το  γραφικό  ΜΕΤΣΟ-
ΒΟ, τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο, χρόνος  ελεύθερος,  
δείπνο,   διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  επίσκεψη στην  πόλη  των  
Ιωαννίνων και  το  Μουσείο κέρινων  ομοιωμάτων  
του  ΠΑΥΛΟΥ  ΒΡΕΛΗ.  Λίγο  αργότερα  θα  φθάσουμε  
στη  λίμνη  Παμβώτιδα  όπου με  τουριστικό  πλοιά-
ριο ( έξοδα ατομικά )   θα  επισκεφθούμε το  γραφικό  
νησάκι, που φιλοξενεί  και  το  ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ του  
ΑΛΗ  ΠΑΣΑ. Ακολουθεί  χρόνος  ελεύθερος και  γεύμα  
προαιρετικά. Το  απόγευμα  επιστρέφουμε στο  ξενο-
δοχείο  μας  στο  Μέτσοβο για  δείπνο  και  διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  άλλη  μια  συναρπαστι-
κή  ημέρα  ξεκινά,  με  την   ‘ περιπλάνηση’ μας  στο 

γύρω ορεινό όγκο  της  Πίνδου. Πρώτος  σταθμός  το 
χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας,  για  να  απο-
λαύσουμε  τον  καφέ  μας  με  φόντο   τις  χιονισμένες  
βουνοκορφές  και  ακολουθεί  η  ξακουστή  ΣΑΜΑΡΙ-
ΝΑ,   ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε 
ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάλη-
πτης ομορφιάς. Παραμονή,  γεύμα  προαιρετικά  και  
επιστροφή  στη  ζεστή  ατμόσφαιρα  του  ξενοδοχείου  
μας,  χρόνος  ελεύθερος,  δείπνο  και  διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Πα-
λαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται 
εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες 
στον κόσμο, μήκους 5,02μ., από μαστόδοντα ηλικίας 
τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βρα-
βεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί  επίσκεψη  
στην  πόλη  των  Γρεβενών  και   πορεία επιστροφής 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις,  στην  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  
και  την  περιοχή  της Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσια-
κό ξενοδοχείο APOLLON στο  ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Τρία πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία  δείπνα  σε  παραδοσιακή  Μετσοβίτικη  
ταβέρνα.
• Αρχηγό – συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Θράκη

Θράκη – Πομακοχώρια – Αδριανούπολη
ΚΟΜΟΤΗΝΗ -  ΣΜΙΝΘΗ  -  ΕΧΙΝΟΣ -  ΞΑΝΘΗ - ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ  

ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ   -ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ -  ΣΟΥΦΛΙ -  ΚΑΒΑΛΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 π.μ από ΑΘΗΝΑ,  
στάσεις  στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της   Λάρισας,  
παρακάμπτουμε  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης, στάση  
στην  περιοχή  της  Μουσθένης,  για να συνεχίσουμε  
από  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟ  για   ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση  για  ΑΔΡΙΑ-
ΝΟΥΠΟΛΗ. Θα  προσπεράσουμε το  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  και 
την  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,  για  να  φθάσουμε  στις  ΚΑΣΤΑ-
ΝΙΕΣ  και τα Ελληνοτουρκικά  σύνορα,  όπου  μετά  
τον  απαραίτητο  έλεγχο των  ταξιδιωτικών  εγγρά-
φων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ  ΝΕΟΥ  ΤΥΠΟΥ  Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα  
φθάσουμε  στην  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ.  Εδώ  θα  έχουμε  
την  ευκαιρία  να  περπατήσουμε στην  αγορά  της  
πόλης  και να  δούμε το  ΣΕΛΙΜΓΙΕ  ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος 
χτίστηκε με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από 
τον διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το δι-
άστημα 1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως 
το ωραιότερο έργο του.  Σήμερα το μνημείο θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρ-
χιτεκτονική.  Ακολουθεί  επίσκεψη  στο  ΚΑΡΑΓΑΤΣ,  
με το  σιδηροδρομικό  σταθμό  της  Γαλλικής  εταιρεί-

ας,  που  στάθμευε  το  ΟΡΙΑΝ  ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή  
στο  ξεν/χείο  μας  στην  ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  με  μικρή στάση 
-  επίσκεψη  στο  ΣΟΥΦΛΙ,  με  την  πλούσια  πολιτι-
στική  παράδοση.  Ακολουθεί   εορταστικό  δείπνο και  
διασκέδαση στο εστιατόριο  του ξενοδοχείου,  διανυ-
κτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινά. Θα  επισκεφθούμε δύο  χαρακτηριστικά  χωριά  
των  Πομάκων  της  Θράκης,   τη ΣΜΙΝΘΗ  και   τον  
ΕΧΙΝΟ, για  να  ακολουθήσει  πόλη της Ξάνθης,   για  
περιπάτους  γνωριμίας  και  γεύμα  προαιρετικά. Επι-
στροφή  το  απόγευμα  με  τη  διαδρομή  μας  να  περ-
νά   από  τη  ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ,   το  εκκλησάκι  του  
ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  το  ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ, για  να  
καταλήξουμε   και  πάλι  στο  ξενοδοχείο  μας  στην  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό  και  αναχώρηση  για  ΑΘΗΝΑ,  
με  ενδιάμεση  στάση  στην  πόλη  της  ΚΑΒΑΛΑΣ. Η 
διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περι-
οχή της ΛΑΡΙΣΑΣ  για προαιρετικό γεύμα. Ακολούθως 
μέσω ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της  ΕΘΝΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο  
« ΑΝΑTOLIA » 3*,  στην  πόλη  της  ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗΣ.
• Τρία  πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία   δείπνα  ( Εορταστικά  τα  δείπνα,   
24  & 31/12,  με  ζωντανή  μουσική ).
• Αρχηγό – συνοδό. 
• Φ.Π.Α.  &  Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00, στάση στην περιοχή 
της ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ και η διαδρομή μας συ-
νεχίζεται για να καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας, στο 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ., 
(Λουτρακίου), που βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 
13χμ. 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, αναβλύ-
ζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου δη-
μιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λου-
τροθεραπεία, στις μικρές κλειστές πισίνες, στον κα-
ταρράκτη η στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά να 
πάρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι ευχάριστα 
και συναρπαστικά την ημέρα μας. Λίγο αργότερα θα 
επισκεφθούμε τον όμορφο οικισμό του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΗΜΟΝΑ στη λίμνη ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ, ενώ το μεσημέρι 
θα βρεθούμε στο πάρκο του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πανελ-

λήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις 3 χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά της Νάουσας. Γεύμα προαιρετικά και νω-
ρίς το απόγευμα φθάνουμε στην πόλη της Έδεσσας με 
τους ομώνυμους καταρράκτες για απολαύσουμε τον 
καφέ μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, 
χρόνος ελεύθερος, εορταστικό δείπνο, διαν/ση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το 
γνωστό χιονοδρομικό κέντρο του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, για 
να απολαύσουμε τον καφέ μας με φόντο τα χιονισμένα 
τοπία, ενώ λίγο αργότερα στον παραδοσιακό οικισμό 
του ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, θα έχουμε χρόνο για 
περιπάτους και γεύμα προαιρετικά σε μια από τις γρα-
φικές ταβέρνες του χωριού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για λουτροθερα-
πεία και περιπάτους. Δείπνο, διαν/ση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα, με 
στάση επίσκεψη στην πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ και την περι-
οχή του ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαι-
ρετικά. Συνεχίζουμε με ενδιάμεση στάση στη περιοχή 
της Λαμίας, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
PHILOXENIA 3* στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
• Τρία πρωινά και τρία δείπνα, εορταστικά τα 
δείπνα 24 & 31/12.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρος διαμονής

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
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1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 από ΑΘΗΝΑ, 
ενδιάμεση στάση στην περιοχή του ΙΣΘΜΟΥ και μέσω 
της καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, περνάμε 
στη Στερεά Ελλάδα και συνεχίζουμε για τη μεγαλύτε-
ρη φυσική λίμνη της Ελλάδας, τη ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ. 
Επίσκεψη, γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής. Ακολού-
θως μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, το απόγευμα θα τακτοποι-
ηθούμε στο ξενοδοχείο ARTA PALACE, για δείπνο και 
διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μία υπέροχη εκδρομή στα 
γραφικά ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, ξεκινά. Πρώτος σταθμός το 
φράγμα Πουρναρίου που δημιουργεί και την τεχνική 
λίμνη, για να ακολουθήσει μία πανέμορφη διαδρομή 
από τα όμορφα χωριουδάκια ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΛΑΤΟ 
- ΔΑΦΝΙΩΤΗ, για να φθάσουμε στο σημείο που ήταν 
το ιστορικό γεφύρι της πλάκας πάνω από τον ΑΡΑΧΘΟ, 
το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια (κατα-
στράφηκε από τις πλημμύρες) για να καταλήξουμε σε 
δύο ορεινά κεφαλοχώρια της περιοχής, τα ΑΓΝΑΝΤΑ 
και τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ, που είναι χτισμένα αμφιθεατρικά 
και ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. 
Περίπατοι στα δύο κεφαλοχώρια, γεύμα προαιρετικά 

και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, εορ-
ταστικό δείπνο και διασκέδαση, διαν/ση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη των 
Ιωαννίνων και το πολύ σπουδαίο Μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων του ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΗ. Λίγο αργότερα θα 
φθάσουμε στη λίμνη Παμβώτιδα όπου με τουριστικό 
πλοιάριο (έξοδα ατομικά) θα επισκεφθούμε το γραφι-
κό νησάκι, που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ 
ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος και γεύμα 
προαιρετικά. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο μας στην Άρτα για εορταστικό δείπνο, δια-
σκέδαση και διαν/ση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και σύντομη επίσκεψη στην 
πόλη της ΑΡΤΑΣ με το ιστορικό γεφύρι, που ενώνει 
τις όχθες του ποταμού Αράχθου, γνωστό για τη μονα-
δική αρχιτεκτονική του και τον θρύλο του πρωτομά-
στορα. Επόμενος σταθμός η πόλη της Λευκάδας, όπου 
θα έχουμε σχετική παραμονή και γεύμα προαιρετικά. 
Αναχώρηση για Αθήνα, μέσω ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση, 
ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ με την τελευταία μας στάση σε καφέ της 
εθνικής οδού ΠΑΤΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο 
ΑRTA PALACE 4*.
• Ημιδιατροφή, (3) πρωινά & (3) δείπνα.
• Το δείπνο 24/12, αποτελεί μέρος της ημιδια-
τροφής και είναι εορταστικό.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

Χριστούγεννα στα Τζουμέρκα
ιώαννινα - λέύκαΔα

ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΑΡΤΑ - ΑΡΑΧΘΟΣ 
ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στο Καϊμακτσαλάν

λούτρα ΠοΖαρ - λιμνή βέγοριτιΔα
ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ  

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ 

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18
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Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά  
στη Λακωνική  

& Μεσσηνιακή Μάνη
ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ  

ΛΙΜΕΝΑΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές περιηγήσεις, με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο ΟΑSIS 3*, στη Σκάλα 
Λακωνίας.
• Τρία πρωινά & τρία δείπνα (εορτα-
στικά τα δείπνα 24 & 31/12/18) 
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο διαμονής.

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:00 για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στά-
ση και συνεχίζουμε για ΜΥΣΤΡΑ. Επίσκεψη της ερειπωμέ-
νης ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που ήταν κτισμένη στην πλαγιά του 
ΤΑΫΓΕΤΟΥ. Θα δούμε την Βυζαντινή εκκλησία της ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑΣ και το κάστρο του ΒΙΛΑΡΔΟΥΙΝΟΥ που δεσπόζει 
στην κορυφή του λόφου. Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής 
προαιρετικά και συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας, στη 
ΣΚΑΛΑ, τακτοποίηση, δείπνο, διαν/ ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο μοναδικής ομορ-
φιάς ΣΠΗΛΑΙΟ του ΔΥΡΟΥ, μια σπάνια εμπειρία σε ένα τα-
ξίδι 1.600 μ. σε έναν υπόγειο ποταμό. Λίγο αργότερα θα 
γνωρίσουμε την ΑΡΕΟΠΟΛΗ, διατηρητέο οικισμό με την 
«ιδιαίτερη γοητεία» του μανιάτικου τοπίου, με μια μονα-
δική αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά 
φρούρια και αμέσως μετά προσπερνάμε τον γραφικό οι-
κισμό του ΛΙΜΕΝΙ στη Μεσσηνιακή Μάνη με τον ιστορικό 
πύργο του Μαυρομιχάλη, για να καταλήξουμε στο ΝΕΟ 
ΟΙΤΥΛΟ για γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας, με ενδιάμεση στάση στην πόλη του ΓΥΘΕΙΟΥ, χρόνος 
ελεύθερος, εορταστικό δείπνο και διασκέδαση, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη στην επι-
βλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του 
Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο 
ΚΑΣΤΡΟ. Παραμονή, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα, χρόνος ελεύ-
θερος, δείπνο, διαν/ση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της ΣΠΑΡ-
ΤΗΣ στάση, με το πολύ σπουδαίο Μουσείο Ελιάς και συνε-
χίζουμε για την πόλη του ΝΑΥΠΛΙΟΥ, όπου θα έχουμε και 
γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση 
στάση, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ



Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Πίνδο

Διαμονή στο γραφικό Μετσοβο

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -  ΜΕΤΕΩΡΑ  -  ΜΕΤΣΟΒΟ -  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ    

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30,  
στάση στην  περιοχή  της  Λαμίας  και  συνεχίζουμε  
για  ΜΕΤΕΩΡΑ,  επίσκεψη  της  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΓΙΟΥ  
ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  γεύμα  προαιρετικά  στην    Καλαμπάκα. 
Η διαδρομή  μας συνεχίζεται  για  το  γραφικό  ΜΕΤΣΟ-
ΒΟ, τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο, χρόνος  ελεύθερος,  
δείπνο,   διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  επίσκεψη στην  πόλη  των  
Ιωαννίνων και  το  Μουσείο κέρινων  ομοιωμάτων  
του  ΠΑΥΛΟΥ  ΒΡΕΛΗ.  Λίγο  αργότερα  θα  φθάσουμε  
στη  λίμνη  Παμβώτιδα  όπου με  τουριστικό  πλοιά-
ριο ( έξοδα ατομικά )   θα  επισκεφθούμε το  γραφικό  
νησάκι, που φιλοξενεί  και  το  ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ του  
ΑΛΗ  ΠΑΣΑ. Ακολουθεί  χρόνος  ελεύθερος και  γεύμα  
προαιρετικά. Το  απόγευμα  επιστρέφουμε στο  ξενο-
δοχείο  μας  στο  Μέτσοβο για  δείπνο  και  διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  άλλη  μια  συναρπαστι-
κή  ημέρα  ξεκινά,  με  την   ‘ περιπλάνηση’ μας  στο 

γύρω ορεινό όγκο  της  Πίνδου. Πρώτος  σταθμός  το 
χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας,  για  να  απο-
λαύσουμε  τον  καφέ  μας  με  φόντο   τις  χιονισμένες  
βουνοκορφές  και  ακολουθεί  η  ξακουστή  ΣΑΜΑΡΙ-
ΝΑ,   ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε 
ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάλη-
πτης ομορφιάς. Παραμονή,  γεύμα  προαιρετικά  και  
επιστροφή  στη  ζεστή  ατμόσφαιρα  του  ξενοδοχείου  
μας,  χρόνος  ελεύθερος,  δείπνο  και  διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Πα-
λαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται 
εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες 
στον κόσμο, μήκους 5,02μ., από μαστόδοντα ηλικίας 
τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βρα-
βεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί  επίσκεψη  
στην  πόλη  των  Γρεβενών  και   πορεία επιστροφής 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις,  στην  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  
και  την  περιοχή  της Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσια-
κό ξενοδοχείο APOLLON στο  ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Τρία πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία  δείπνα  σε  παραδοσιακή  Μετσοβίτικη  
ταβέρνα.
• Αρχηγό – συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Θράκη

Θράκη – Πομακοχώρια – Αδριανούπολη
ΚΟΜΟΤΗΝΗ -  ΣΜΙΝΘΗ  -  ΕΧΙΝΟΣ -  ΞΑΝΘΗ - ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ  

ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ   -ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ -  ΣΟΥΦΛΙ -  ΚΑΒΑΛΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 π.μ από ΑΘΗΝΑ,  
στάσεις  στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της   Λάρισας,  
παρακάμπτουμε  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης, στάση  
στην  περιοχή  της  Μουσθένης,  για να συνεχίσουμε  
από  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟ  για   ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση  για  ΑΔΡΙΑ-
ΝΟΥΠΟΛΗ. Θα  προσπεράσουμε το  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  και 
την  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,  για  να  φθάσουμε  στις  ΚΑΣΤΑ-
ΝΙΕΣ  και τα Ελληνοτουρκικά  σύνορα,  όπου  μετά  
τον  απαραίτητο  έλεγχο των  ταξιδιωτικών  εγγρά-
φων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ  ΝΕΟΥ  ΤΥΠΟΥ  Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα  
φθάσουμε  στην  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ.  Εδώ  θα  έχουμε  
την  ευκαιρία  να  περπατήσουμε στην  αγορά  της  
πόλης  και να  δούμε το  ΣΕΛΙΜΓΙΕ  ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος 
χτίστηκε με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από 
τον διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το δι-
άστημα 1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως 
το ωραιότερο έργο του.  Σήμερα το μνημείο θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρ-
χιτεκτονική.  Ακολουθεί  επίσκεψη  στο  ΚΑΡΑΓΑΤΣ,  
με το  σιδηροδρομικό  σταθμό  της  Γαλλικής  εταιρεί-

ας,  που  στάθμευε  το  ΟΡΙΑΝ  ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή  
στο  ξεν/χείο  μας  στην  ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  με  μικρή στάση 
-  επίσκεψη  στο  ΣΟΥΦΛΙ,  με  την  πλούσια  πολιτι-
στική  παράδοση.  Ακολουθεί   εορταστικό  δείπνο και  
διασκέδαση στο εστιατόριο  του ξενοδοχείου,  διανυ-
κτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινά. Θα  επισκεφθούμε δύο  χαρακτηριστικά  χωριά  
των  Πομάκων  της  Θράκης,   τη ΣΜΙΝΘΗ  και   τον  
ΕΧΙΝΟ, για  να  ακολουθήσει  πόλη της Ξάνθης,   για  
περιπάτους  γνωριμίας  και  γεύμα  προαιρετικά. Επι-
στροφή  το  απόγευμα  με  τη  διαδρομή  μας  να  περ-
νά   από  τη  ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ,   το  εκκλησάκι  του  
ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  το  ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ, για  να  
καταλήξουμε   και  πάλι  στο  ξενοδοχείο  μας  στην  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό  και  αναχώρηση  για  ΑΘΗΝΑ,  
με  ενδιάμεση  στάση  στην  πόλη  της  ΚΑΒΑΛΑΣ. Η 
διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περι-
οχή της ΛΑΡΙΣΑΣ  για προαιρετικό γεύμα. Ακολούθως 
μέσω ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της  ΕΘΝΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο  
« ΑΝΑTOLIA » 3*,  στην  πόλη  της  ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗΣ.
• Τρία  πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία   δείπνα  ( Εορταστικά  τα  δείπνα,   
24  & 31/12,  με  ζωντανή  μουσική ).
• Αρχηγό – συνοδό. 
• Φ.Π.Α.  &  Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18
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1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00, στάση στην περιο-
χή της ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑΡΙΣΑΣ και η διαδρομή μας 
συνεχίζεται για να καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας, 
στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ 
ΠΟΖΑΡ., (Λουτρακίου), που βρίσκονται στην Επαρχία 
Αλμωπίας, 13χμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στους 
πρόποδες του Καϊμακτσαλάν, Η περιοχή είναι χτισμέ-
νη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την 
περιοχή. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερ-
μοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια 
από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό 
τοπίο βουνού και δάσους. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το 
γνωστό χιονοδρομικό κέντρο του ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, 
για να απολαύσουμε τον καφέ μας με φόντο τα χιο-
νισμένα τοπία, ενώ λίγο αργότερα στον παραδοσιακό 
οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, θα έχουμε 
χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά σε μια 
από τις γραφικές ταβέρνες του χωριού. Λίγο αργότερα 
θα κλείσουμε ευχάριστα την ημέρα μας, με την επί-
σκεψη μας στον όμορφο οικισμό του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕ-

ΛΕΗΜΟΝΑ στη λίμνη ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για λουτροθεραπεία, 
δείπνο, διαν/ση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λου-
τροθεραπεία, στις μικρές κλειστές πισίνες, στον κα-
ταρράκτη η στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά να 
πάρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι ευχάριστα 
και συναρπαστικά την ημέρα μας. Λίγο αργότερα θα 
φθάσουμε στην πόλη της Έδεσσας με τους ομώνυμους 
καταρράκτες για απολαύσουμε τον καφέ μας ενώ το 
μεσημέρι θα βρεθούμε στο πάρκο του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ, πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις 3 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Γεύμα προαιρε-
τικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύ-
θερος, δείπνο, διαν/ση. 

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαι-
ολογικό χώρο της ΒΕΡΓΙΝΑΣ, όπου θα έχουμε ξενά-
γηση από διπλωματούχο ξεναγό. Αμέσως μετά στην 
περιοχή του ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ θα έχουμε και γεύμα προαι-
ρετικά. Συνεχίζουμε με ενδιάμεση στάση στη περιοχή 
της Λαμίας, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
PHILOXENIA 3* στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
• Τρία πρωινά και τρία δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ 
ημίωρη στάση, άφιξη το μεσημέρι στο ΒΟΛΟ, τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο, γεύμα προαιρετικά στα 
περίφημα τσιπουράδικα και χρόνος ελεύθερος, για 
περιπάτους γνωριμίας στην πόλη. Η διαδρομή μας συ-
νεχίζεται για να τακτοποιηθούμε νωρίς το βράδυ στο 
ξενοδοχείο μας στα ΧΑΝΙΑ, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή 
ξεκινάει στα πηλιορίτικα χωριά. Πρώτος σταθμός 
η γραφική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, παραδοσιακός οικισμός 
κτισμένος στην ανατολική πλαγιά του Βουνού των 
Κενταύρων, με μοναδική θέα το Αιγαίο Πέλαγος. 
Στάση - επίσκεψη και η πανοραμική διαδρομή μας 
συνεχίζεται για τις ΜΗΛΙΕΣ, ιδιαίτερη πατρίδα του 
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ και του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ, οι 
οποίοι ίδρυσαν, το 1814 τη σχολή «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ», 
που λειτουργεί σήμερα ως βιβλιοθήκη με σπάνια 
βιβλία και ιστορικά κειμήλια. Το απόγευμα κατα-
λήγουμε και πάλι στην πόλη του ΒΟΛΟΥ, όπου θα 

έχουμε χρόνο για περιπάτους και τον απογευματινό 
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στα ΧΑΝΙΑ, 
χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη γραφική 
ΠΟΡΤΑΡΙΑ αλλά και την όμορφη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για 
να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και 
να απολαύσουμε πανοραμικά τον Παγασητικό. Ανα-
χώρηση για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση στάση - επίσκεψη 
στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ και το ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για 
γεύμα προαιρετικά, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο 
CHANIA PALACE 4* στα Χάνια Πηλίου.
• Δύο πρωινά & δύο δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Καϊμακτσαλάν - Λουτρά Πόζαρ  
Λίμνη Βεγορίτιδα

ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ 

4 ημέρες 
Αναχ.: 3/1/19

Βόλος - Γύρος Πηλίου
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

3 ημέρες 
Αναχ.: 4/1/19



1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 από ΑΘΗΝΑ με 
προορισμό την πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Μικρές ενδι-
άμεσες στάσεις θα γίνουν για καφέ και προαιρετικό 
γεύμα στον ΙΣΘΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και την Αμφιλο-
χία αντίστοιχα. Λίγο πριν φθάσουμε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
θα συναντήσουμε και θα επισκεφθούμε το γνωστό 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα κέρινα ομοιώματα. Αμέσως 
μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξεν/χείο «PALLADIO» 
στο κέντρο της πόλης, ξεκούραση. Δείπνο προαιρε-
τικά, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μια πολύ ενδιαφέρου-
σα διαδρομή από το ιστορικό ΚΑΛΠΑΚΙ, μας οδηγεί στη 
γραφική Αρίστη, ένα όμορφο κεφαλοχώρι που απέχει 
48 χλμ από τα Ιωάννινα. Βρίσκεται στο δρόμο για το 
ΠΑΠΙΓΚΟ, λίγο πριν από το εντυπωσιακό μοναστήρι 
της Παναγίας της Σπηλιώτισσας, που είναι χτισμένο 
στην άκρη του βράχου μιας σπηλιάς ακριβώς πάνω 
από το ποτάμι και τη γέφυρα στον ποταμό Βοϊδομάτη. 
Στην κεντρική πλατεία του χωριού μπορούμε να απο-
λαύσουμε το καφεδάκι μας σε ένα από τα παραδοσι-
ακά καφενεία και να θαυμάσουμε την επιβλητική εκ-
κλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με το πανύψηλο 
καμπαναριό της. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ, 
αλλά και την κωμόπολη της ΚΟΝΙΤΣΑΣ με το ομώνυμο 
πέτρινο μονότοξο γεφύρι. Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 

χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διασκέδαση σε γνωστό 
μουσικό στέκι της πόλης, διαν/ση

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο κεντρικό 
Ζαγόρι, με τα πανέμορφα τοπία. Η διαδρομή μας από 
τις ΚΑΡΥΕΣ, ανεβαίνει και περνά από το ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ 
ΚΟΚΟΡΗ και μας οδηγεί στο κεφαλοχώρι της περιο-
χής, το ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, σχετική παραμονή και συνεχί-
ζουμε για το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ θα έχουμε 
την ευκαιρία να περπατήσουμε μέχρι το εκκλησάκι 
της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να θαυμάσουμε το μονα-
δικό θέαμα που προσφέρει η ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ, 
ενώ σε γραφικό ταβερνάκι του χωριού θα έχουμε 
ένα ξεχωριστό γεύμα. Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και 
τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ, όπου με τουριστικό πλοιάριο 
(έξοδα ατομικά) θα φθάσουμε στο γραφικό νησάκι, 
που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ. 
Επιστροφή στα Ιωάννινα, περίπατοι γνωριμίας με την 
πόλη, δείπνο προαιρετικά, διαν/ση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο με 
μοναδική θέα προς τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και το ορο-
πέδιο των Ιωαννίνων, καθώς η καταπράσινη διαδρο-
μή μας οδηγεί στο ΜΕΤΣΟΒΟ. Επίσκεψη και αναχώ-
ρηση για Αθήνα μέσω ΙΟΝΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ 
με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
PALLADIO 3*, στο κέντρο της πόλης των Ιωαννί-
νων.
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Ένα δείπνο με ζωντανή μουσική.
• Ένα γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα στο 
Κεντρικό Ζαγόρι.
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

13

Καρπενήσι - Προυσός 
Βελούχι

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη 
στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και ανεβαίνοντας τις 
ράχες ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ φθάνουμε στην όμορφη πρωτεύ-
ουσα της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, γεύμα προαιρετικά, επίσκεψη στο γρα-
φικό ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΣΟ, χρόνος ελεύθερος για γνωριμία 
με την πόλη. Δείπνο προαιρετικά, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Ακολουθεί γνωριμία 
με το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ενώ θα γευματίσουμε προαιρε-
τικά στο ΝΕΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ. Λίγο αργότερα θα γνω-
ρίσουμε το ιστορικό χωριό ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ. Επιστροφή 
στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο ΒΕΛΟΥ-
ΧΙ με το ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο, για να χαρού-
με το χειμωνιάτικο τοπίο και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, 
με ενδιάμεση στάση στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για γεύμα 
προαιρετικά, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή - (2) διανυκτερεύσεις - στο παραδο-
σιακό ξενοδοχείο ΗΕLVETIA στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3 ημέρες 
Αναχ.: 4/1/19

Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια 
Μέτσοβο

ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΚΟΡΗ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ 
ΑΡΙΣΤΗ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΝΑΓΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 

ΚΟΝΙΤΣΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ

4 ημέρες 
Αναχ.: 3/1/19



Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Πίνδο

Διαμονή στο γραφικό Μετσοβο

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -  ΜΕΤΕΩΡΑ  -  ΜΕΤΣΟΒΟ -  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ    

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30,  
στάση στην  περιοχή  της  Λαμίας  και  συνεχίζουμε  
για  ΜΕΤΕΩΡΑ,  επίσκεψη  της  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΓΙΟΥ  
ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  γεύμα  προαιρετικά  στην    Καλαμπάκα. 
Η διαδρομή  μας συνεχίζεται  για  το  γραφικό  ΜΕΤΣΟ-
ΒΟ, τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο, χρόνος  ελεύθερος,  
δείπνο,   διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  επίσκεψη στην  πόλη  των  
Ιωαννίνων και  το  Μουσείο κέρινων  ομοιωμάτων  
του  ΠΑΥΛΟΥ  ΒΡΕΛΗ.  Λίγο  αργότερα  θα  φθάσουμε  
στη  λίμνη  Παμβώτιδα  όπου με  τουριστικό  πλοιά-
ριο ( έξοδα ατομικά )   θα  επισκεφθούμε το  γραφικό  
νησάκι, που φιλοξενεί  και  το  ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ του  
ΑΛΗ  ΠΑΣΑ. Ακολουθεί  χρόνος  ελεύθερος και  γεύμα  
προαιρετικά. Το  απόγευμα  επιστρέφουμε στο  ξενο-
δοχείο  μας  στο  Μέτσοβο για  δείπνο  και  διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  άλλη  μια  συναρπαστι-
κή  ημέρα  ξεκινά,  με  την   ‘ περιπλάνηση’ μας  στο 

γύρω ορεινό όγκο  της  Πίνδου. Πρώτος  σταθμός  το 
χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας,  για  να  απο-
λαύσουμε  τον  καφέ  μας  με  φόντο   τις  χιονισμένες  
βουνοκορφές  και  ακολουθεί  η  ξακουστή  ΣΑΜΑΡΙ-
ΝΑ,   ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε 
ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάλη-
πτης ομορφιάς. Παραμονή,  γεύμα  προαιρετικά  και  
επιστροφή  στη  ζεστή  ατμόσφαιρα  του  ξενοδοχείου  
μας,  χρόνος  ελεύθερος,  δείπνο  και  διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Πα-
λαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται 
εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες 
στον κόσμο, μήκους 5,02μ., από μαστόδοντα ηλικίας 
τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βρα-
βεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί  επίσκεψη  
στην  πόλη  των  Γρεβενών  και   πορεία επιστροφής 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις,  στην  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  
και  την  περιοχή  της Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσια-
κό ξενοδοχείο APOLLON στο  ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Τρία πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία  δείπνα  σε  παραδοσιακή  Μετσοβίτικη  
ταβέρνα.
• Αρχηγό – συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Θράκη

Θράκη – Πομακοχώρια – Αδριανούπολη
ΚΟΜΟΤΗΝΗ -  ΣΜΙΝΘΗ  -  ΕΧΙΝΟΣ -  ΞΑΝΘΗ - ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ  

ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ   -ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ -  ΣΟΥΦΛΙ -  ΚΑΒΑΛΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 π.μ από ΑΘΗΝΑ,  
στάσεις  στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της   Λάρισας,  
παρακάμπτουμε  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης, στάση  
στην  περιοχή  της  Μουσθένης,  για να συνεχίσουμε  
από  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟ  για   ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση  για  ΑΔΡΙΑ-
ΝΟΥΠΟΛΗ. Θα  προσπεράσουμε το  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  και 
την  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,  για  να  φθάσουμε  στις  ΚΑΣΤΑ-
ΝΙΕΣ  και τα Ελληνοτουρκικά  σύνορα,  όπου  μετά  
τον  απαραίτητο  έλεγχο των  ταξιδιωτικών  εγγρά-
φων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ  ΝΕΟΥ  ΤΥΠΟΥ  Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα  
φθάσουμε  στην  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ.  Εδώ  θα  έχουμε  
την  ευκαιρία  να  περπατήσουμε στην  αγορά  της  
πόλης  και να  δούμε το  ΣΕΛΙΜΓΙΕ  ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος 
χτίστηκε με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από 
τον διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το δι-
άστημα 1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως 
το ωραιότερο έργο του.  Σήμερα το μνημείο θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρ-
χιτεκτονική.  Ακολουθεί  επίσκεψη  στο  ΚΑΡΑΓΑΤΣ,  
με το  σιδηροδρομικό  σταθμό  της  Γαλλικής  εταιρεί-

ας,  που  στάθμευε  το  ΟΡΙΑΝ  ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή  
στο  ξεν/χείο  μας  στην  ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  με  μικρή στάση 
-  επίσκεψη  στο  ΣΟΥΦΛΙ,  με  την  πλούσια  πολιτι-
στική  παράδοση.  Ακολουθεί   εορταστικό  δείπνο και  
διασκέδαση στο εστιατόριο  του ξενοδοχείου,  διανυ-
κτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινά. Θα  επισκεφθούμε δύο  χαρακτηριστικά  χωριά  
των  Πομάκων  της  Θράκης,   τη ΣΜΙΝΘΗ  και   τον  
ΕΧΙΝΟ, για  να  ακολουθήσει  πόλη της Ξάνθης,   για  
περιπάτους  γνωριμίας  και  γεύμα  προαιρετικά. Επι-
στροφή  το  απόγευμα  με  τη  διαδρομή  μας  να  περ-
νά   από  τη  ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ,   το  εκκλησάκι  του  
ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  το  ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ, για  να  
καταλήξουμε   και  πάλι  στο  ξενοδοχείο  μας  στην  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό  και  αναχώρηση  για  ΑΘΗΝΑ,  
με  ενδιάμεση  στάση  στην  πόλη  της  ΚΑΒΑΛΑΣ. Η 
διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περι-
οχή της ΛΑΡΙΣΑΣ  για προαιρετικό γεύμα. Ακολούθως 
μέσω ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της  ΕΘΝΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο  
« ΑΝΑTOLIA » 3*,  στην  πόλη  της  ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗΣ.
• Τρία  πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία   δείπνα  ( Εορταστικά  τα  δείπνα,   
24  & 31/12,  με  ζωντανή  μουσική ).
• Αρχηγό – συνοδό. 
• Φ.Π.Α.  &  Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

14

στη Λίμνη Πλαστήρα &  
το Μύλο των Ξωτικών

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ ΠΥΛΗ - ΕΛΑΤΗ- ΠΕΡΤΟΥΛΙ 

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:15 από ΑΘΗΝΑ, 
περιοχή Λαμίας ημίωρη στάση για καφέ. Συνεχίζουμε 
την διαδρομή μας και μέσω ΔΟΜΟΚΟΥ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 
φθάνουμε στα ΤΡΙΚΑΛΑ, στάση, γεύμα προαιρετικά, 
επίσκεψη στο μεγαλύτερο ίσως θεματικό πάρκο της 
Ελλάδας, «ΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ». Το απόγευμα θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΛΑΜΠΑ-
ΚΑ. Ξεκούραση χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με 
την πόλη, δείπνο, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στους «Ιερούς 
Βράχους» των ΜΕΤΕΩΡΩΝ. Επίσκεψη της ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΒΑΡΛΑΑΜ και συνεχίζουμε για τα ορεινά 
χωριά των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ και ΠΕΡΤΟΥΛΙ 
με το ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο. Εδώ η φύση 
με τις χιονισμένες κορυφές έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο, «ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ» με σπάνια ομορφιά, μας 
«φιλοξενούν» για να απολαύσουμε προαιρετικά και 
ένα ξεχωριστό γεύμα σε ταβερνάκι της περιοχής. 
Επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, χρόνος ελεύθερος, 
δείπνο, διαν/ση, 

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ξεκινάμε για μία εξίσου 
σημαντική και όμορφη διαδρομή μέχρι τις όχθες της 

Λίμνης Πλαστήρα. Αφού προσπεράσουμε τα ΤΡΙΚΑ-
ΛΑ και την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, μέσα από όμορφα χωριουδά-
κια, θα φθάσουμε στο φράγμα στη νότια πλευρά της 
λίμνης και θα καταλήξουμε στην πλαζ Λαμπερού, 
όπου θα έχουμε προαιρετικό γεύμα. Μετά το με-
σημέρι επιστρέφουμε στην ΑΘΗΝΑ, μέσω ΛΑΜΙΑΣ, 
με μικρή ενδιάμεση στάση σε ΚΑΦΕ της περιοχής, 
άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές 
κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή - (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
KOSTA FAMMISI 3* στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
• Ημιδιατροφή (2 πρωινά & 2 δείπνα) .
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

3 ημέρες 
Αναχ.: 4/1/19

Λακωνική &  
Μεσσηνιακή Μάνη

ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΝΕΟ ΟΙΤΥΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:00 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 ΒΙ-
ΛΑΡΔΟΥΙΝΟΥ που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. 
Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής προαιρετικά. Ακολού-
θως μέσω ΣΠΑΡΤΗΣ στάση, προαιρετική επίσκεψη 
στο Μουσείο Ελιάς και καταλήγουμε το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο, διαν/ ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο μοναδικής 
ομορφιάς ΣΠΗΛΑΙΟ του ΔΥΡΟΥ, μια σπάνια εμπειρία 
σε ένα ταξίδι 1.600 μ. σε έναν υπόγειο ποταμό. Λίγο 
αργότερα θα γνωρίσουμε την ΑΡΕΟΠΟΛΗ, διατηρητέο 
οικισμό με την «ιδιαίτερη γοητεία» του μανιάτικου το-
πίου, με μια μοναδική αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που 
μοιάζουν με μικρά φρούρια και αμέσως μετά προσπερ-

νάμε τον γραφικό οικισμό του ΛΙΜΕΝΙ στη Μεσσηνιακή 
Μάνη με τον ιστορικό πύργο του Μαυρομιχάλη, για να 
καταλήξουμε στο ΝΕΟ ΟΙΤΥΛΟ για γεύμα προαιρετικά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, με ενδιάμεση στάση στο 
ΓΥΘΕΙΟ, δείπνο, διασκέδαση, διαν/ση.

3η 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. Γεύμα προαιρετικά και ανα-
χώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το 
βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές περιηγήσεις, με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
OASIS 3*, στη Σκάλα Λακωνίας.
• Δύο πρωινά & δύο δείπνα.
• Αρχηγό - Συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρος διαμονής. 

 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3 ημέρες 
Αναχ.: 4/1/19
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Αράχωβα - Παρνασσός 
Ιτέα - Γαλαξίδι

ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΑΜΦΙΣΣΑ - ΒΑΓΟΝΕΤΟ - ΓΡΑΒΙΑ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

3 ημέρες 
Αναχ.: 4/1/19

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2 διανυκτερεύσεις  
στο ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ 3*, 
στην ΙΤΕΑ.
• Ημιδιατροφή  (2 πρωινά & 
2 δείπνα σε επιλεγμένη ταβέρνα).
• Αρχηγό - Συνοδό.
• Φ.Π.Α.
• Φόρο διαμονής.

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00 π.μ. ημίωρη στάση 
στην περιοχή της ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ και συνεχίζουμε για την 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ. Επίσκεψη και συνεχίζουμε για 
ΓΑΛΑΞΙΔΙ, παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το από-
γευμα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην ΙΤΕΑ, 
δείπνο, διαν/ση. 

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέ-
ντρο ΚΕΛΑΡΙΑ στον ΠΑΡΝΑΣΣΟ για να ‘’απολαύσουμε’’ τα 
χιονισμένα τοπία. Λίγο αργότερα στη γραφική ΑΡΑΧΩΒΑ, 
θα έχουμε τη δυνατότητα για περιπάτους και γεύμα προαι-
ρετικά σε ταβέρνα της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την πρω-
τεύουσα του νομού την ΑΜΦΙΣΣΑ, ενώ λίγο αργότερα θα 
γνωρίσουμε το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας (ΒΑΓΟΝΕΤ-
ΤΟ), όπου με το τραινάκι (έξοδα ατομικά) θα ξεναγηθούμε 
στην ιστορία εξόρυξης του Βωξίτη, διακόσια μέτρα κάτω 
από τη Γή. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στη ΓΡΑΒΙΑ με το 
ιστορικό «ΧΑΝΙ» ενώ το μεσημέρι θα γευματίσουμε προ-
αιρετικά στην ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, συνεχίζουμε για Αθήνα με την 
τελευταία μας στάση σε καφέ της Εθνικής οδού.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ



Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Πίνδο

Διαμονή στο γραφικό Μετσοβο

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -  ΜΕΤΕΩΡΑ  -  ΜΕΤΣΟΒΟ -  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ    

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30,  
στάση στην  περιοχή  της  Λαμίας  και  συνεχίζουμε  
για  ΜΕΤΕΩΡΑ,  επίσκεψη  της  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΓΙΟΥ  
ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  γεύμα  προαιρετικά  στην    Καλαμπάκα. 
Η διαδρομή  μας συνεχίζεται  για  το  γραφικό  ΜΕΤΣΟ-
ΒΟ, τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο, χρόνος  ελεύθερος,  
δείπνο,   διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  επίσκεψη στην  πόλη  των  
Ιωαννίνων και  το  Μουσείο κέρινων  ομοιωμάτων  
του  ΠΑΥΛΟΥ  ΒΡΕΛΗ.  Λίγο  αργότερα  θα  φθάσουμε  
στη  λίμνη  Παμβώτιδα  όπου με  τουριστικό  πλοιά-
ριο ( έξοδα ατομικά )   θα  επισκεφθούμε το  γραφικό  
νησάκι, που φιλοξενεί  και  το  ΣΠΙΤΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ του  
ΑΛΗ  ΠΑΣΑ. Ακολουθεί  χρόνος  ελεύθερος και  γεύμα  
προαιρετικά. Το  απόγευμα  επιστρέφουμε στο  ξενο-
δοχείο  μας  στο  Μέτσοβο για  δείπνο  και  διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και  άλλη  μια  συναρπαστι-
κή  ημέρα  ξεκινά,  με  την   ‘ περιπλάνηση’ μας  στο 

γύρω ορεινό όγκο  της  Πίνδου. Πρώτος  σταθμός  το 
χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας,  για  να  απο-
λαύσουμε  τον  καφέ  μας  με  φόντο   τις  χιονισμένες  
βουνοκορφές  και  ακολουθεί  η  ξακουστή  ΣΑΜΑΡΙ-
ΝΑ,   ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε 
ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάλη-
πτης ομορφιάς. Παραμονή,  γεύμα  προαιρετικά  και  
επιστροφή  στη  ζεστή  ατμόσφαιρα  του  ξενοδοχείου  
μας,  χρόνος  ελεύθερος,  δείπνο  και  διαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Πα-
λαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται 
εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες 
στον κόσμο, μήκους 5,02μ., από μαστόδοντα ηλικίας 
τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βρα-
βεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί  επίσκεψη  
στην  πόλη  των  Γρεβενών  και   πορεία επιστροφής 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις,  στην  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  
και  την  περιοχή  της Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσια-
κό ξενοδοχείο APOLLON στο  ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Τρία πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία  δείπνα  σε  παραδοσιακή  Μετσοβίτικη  
ταβέρνα.
• Αρχηγό – συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

4 ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 
στην Θράκη

Θράκη – Πομακοχώρια – Αδριανούπολη
ΚΟΜΟΤΗΝΗ -  ΣΜΙΝΘΗ  -  ΕΧΙΝΟΣ -  ΞΑΝΘΗ - ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ  

ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ   -ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ -  ΣΟΥΦΛΙ -  ΚΑΒΑΛΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 π.μ από ΑΘΗΝΑ,  
στάσεις  στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της   Λάρισας,  
παρακάμπτουμε  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης, στάση  
στην  περιοχή  της  Μουσθένης,  για να συνεχίσουμε  
από  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟ  για   ΚΟΜΟΤΗΝΗ, άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση  για  ΑΔΡΙΑ-
ΝΟΥΠΟΛΗ. Θα  προσπεράσουμε το  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  και 
την  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,  για  να  φθάσουμε  στις  ΚΑΣΤΑ-
ΝΙΕΣ  και τα Ελληνοτουρκικά  σύνορα,  όπου  μετά  
τον  απαραίτητο  έλεγχο των  ταξιδιωτικών  εγγρά-
φων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ  ΝΕΟΥ  ΤΥΠΟΥ  Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα  
φθάσουμε  στην  ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ.  Εδώ  θα  έχουμε  
την  ευκαιρία  να  περπατήσουμε στην  αγορά  της  
πόλης  και να  δούμε το  ΣΕΛΙΜΓΙΕ  ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος 
χτίστηκε με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από 
τον διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το δι-
άστημα 1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως 
το ωραιότερο έργο του.  Σήμερα το μνημείο θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρ-
χιτεκτονική.  Ακολουθεί  επίσκεψη  στο  ΚΑΡΑΓΑΤΣ,  
με το  σιδηροδρομικό  σταθμό  της  Γαλλικής  εταιρεί-

ας,  που  στάθμευε  το  ΟΡΙΑΝ  ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή  
στο  ξεν/χείο  μας  στην  ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  με  μικρή στάση 
-  επίσκεψη  στο  ΣΟΥΦΛΙ,  με  την  πλούσια  πολιτι-
στική  παράδοση.  Ακολουθεί   εορταστικό  δείπνο και  
διασκέδαση στο εστιατόριο  του ξενοδοχείου,  διανυ-
κτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινά. Θα  επισκεφθούμε δύο  χαρακτηριστικά  χωριά  
των  Πομάκων  της  Θράκης,   τη ΣΜΙΝΘΗ  και   τον  
ΕΧΙΝΟ, για  να  ακολουθήσει  πόλη της Ξάνθης,   για  
περιπάτους  γνωριμίας  και  γεύμα  προαιρετικά. Επι-
στροφή  το  απόγευμα  με  τη  διαδρομή  μας  να  περ-
νά   από  τη  ΛΙΜΝΗ  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ,   το  εκκλησάκι  του  
ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  το  ΠΟΡΤΟ  ΛΑΓΟΣ, για  να  
καταλήξουμε   και  πάλι  στο  ξενοδοχείο  μας  στην  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  δείπνο,  διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό  και  αναχώρηση  για  ΑΘΗΝΑ,  
με  ενδιάμεση  στάση  στην  πόλη  της  ΚΑΒΑΛΑΣ. Η 
διαδρομή μας συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περι-
οχή της ΛΑΡΙΣΑΣ  για προαιρετικό γεύμα. Ακολούθως 
μέσω ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της  ΕΘΝΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διαν/σεις στο ξενοδοχείο  
« ΑΝΑTOLIA » 3*,  στην  πόλη  της  ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗΣ.
• Τρία  πρωινά  σε  μπουφέ.
• Τρία   δείπνα  ( Εορταστικά  τα  δείπνα,   
24  & 31/12,  με  ζωντανή  μουσική ).
• Αρχηγό – συνοδό. 
• Φ.Π.Α.  &  Φόρο  διαμονής.

 ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΝ  ΕΝΘΕΤΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 23 & 30/12/18

16

λούτρακι - οσιοσ ΠαταΠιοσ  
λιμνή ήραιού
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Αναχώρηση στις 08:00 στάση σε ΚΑΦΕ στον Ισθμό της Κορίνθου και συνεχίζουμε για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ, 
επίσκεψη, προσκύνημα. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στον αρχαιολογικό χώρο του ΗΡΑΙΟ, ενώ λίγο αργότερα, στη ΛΙΜΝΗ 
ΗΡΑΙΟΥ, θα γευματίσουμε προαιρετικά. Τελευταίος σταθμός η πόλη του ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, για τον απογευματινό καφέ, πριν την 
άφιξη μας στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 15 €

μονή Δαμαστασ - γοργοΠοταμοσ 
καμMένα βούρλα
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αναχώρηση στις 07:30, ημίωρη στάση σε καφέ στην περιοχή ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ επίσκεψη, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 
γεύμα προαιρετικά, ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ στάση για καφέ, επιστροφή στην ΑΘΗΝΑ το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 16 €

μονή οσιού λούκα - αρβανιτσα 
κύριακι - λέιβαΔια (Πήγέσ κρύασ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αναχώρηση 08:00 πμ. ημίωρη στάση σε καφέ της Εθνικής οδού και συνεχίζουμε για επίσκεψη στην ιστορική ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ 
ΛΟΥΚΑ. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στο καταπράσινο και γεμάτο έλατα οροπέδιο της ΑΡΒΑΝΙΤΣΑΣ, με το πολύ σπουδαίο 
πάρκο. Στη συνέχεια για ΚΥΡΙΑΚΙ, γεύμα προαιρετικά και από εκεί για την πρωτεύουσα του νομού ΛΕΙΒΑΔΙΑ όπου από το 
κέντρο της πόλης θα περπατήσουμε προς τις πηγές της ΚΡΥΑΣ, μια πανέμορφη περιοχή όπου τρεχούμενα νερά, αιωνόβιοι 
πλάτανοι, πέτρινα γεφύρια, νερόμυλοι και μικροί καταρράκτες συνθέτουν το τοπίο. Πορεία επιστροφής για Αθήνα, άφιξη το 
βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 15 €

χαλκιΔα - αρτακή - στένή έύβοιασ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Αναχώρηση στις 08:00 από ΑΘΗΝΑ, παραλία ΑΡΤΑΚΗΣ στάση για καφέ και συνεχίζουμε για τον καταπράσινο οικισμό της 
ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ, με τα πανύψηλα πλατάνια και τα γάργαρα νερά, παραμονή, γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή το απόγευμα στην 
ΧΑΛΚΙΔΑ για τον απογευματινό καφέ και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ, άφιξη το βράδυ. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 15 € 

Παύλιανή
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 16 €

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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Παλαια έΠιΔαύροσ - ναύΠλιο
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/1/19 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Αναχώρηση 07:30, ΙΣΘΜΙΑ ημίωρη στάση, ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ παρακολούθηση μέρους της τελετής των ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ. 
Ακολουθεί επίσκεψη στο ΝΑΥΠΛΙΟ, παραμονή γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή το απόγευμα στην ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση 
στάση. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 15€

αραχώβα - Παρνασσοσ 
KYΡΙΑΚΗ 13/1/19

Αναχώρηση 07:30, περιοχή ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ημίωρη στάση και συνεχίζουμε για το χιονοδρομικό ΚΕΛΛΑΡΙΑ στον ΠΑΡΝΑΣΣΟ, 
σχετική παραμονή στο χιονισμένο τοπίο και επιστροφή στην ΑΡΑΧΩΒΑ για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Αναχώ-
ρηση νωρίς το απόγευμα για Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 15 €

μονή λούκούσ - Παραλιο αστροσ  
κέφαλαρι 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1/19

Αναχώρηση στις 08:00 για ΙΣΘΜΟ, στάση. Η διαδρομή μας θα συνεχισθεί για μέσω Άργους για τη ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ, 
επίσκεψη, μικρή στάση στο ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ. Το μεσημέρι φθάνουμε γραφικό ΚΕΦΑΛΑΡΙ του ΑΡΓΟΥΣ, που φιλοξενεί 
και το ομώνυμο ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ακολουθεί προαιρετικό γεύμα . Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ: 15 €

ισΘμια (λούτρακι - οσιοσ ΠαταΠιοσ)
Αναχώρηση 09:00, ΛΟΥΤΡΑΚΙ στάση, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ επίσκεψη - προσκύνημα. Λίγο αργότερα επι-
στρέφουμε στα ΙΣΘΜΙΑ, όπου σε επιλεγμένη αίθουσα, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης ΠΙΤΑΣ του γραφείου μας, με γεύμα (ΜΕΝΟΥ // ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) μουσική επένδυση από D.J 
και πολλές κληρώσεις, για ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σε οργανωμένα ταξίδια του γραφείου μας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 30 € 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν.
Γεύμα και διασκέδαση, συμμετοχή στις κληρώσεις, αρχηγό - συνοδό, Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σας Ευχόμαστε Καλή Χρονιά 
με υγεία!
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καλαματα - έορτασμοσ Πολιούχού  
«ύΠαΠαντήσ τού σώτήροσ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αναχώρηση 07.00 π.μ. στάση στην περιοχή του ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας και τον 
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ. Προσκύνημα, παρακολούθηση των εορταστικών εκδηλώσεων. Ακολουθεί χρό-
νος ελεύθερος έγια περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ: 20 €

αμφικλέια - γραβια - ΠολύΔροσο 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Αναχώρηση 08:00 για ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ με ενδιάμεση στάση, σχετική παραμονή - επίσκεψη και συνεχίζουμε για ΓΡΑΒΙΑ, ιστο-
ρικό χωριό, γνωστό από το «Χάνι της Γραβιάς», όπου ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και οι λίγοι σύντροφοί του σταμάτησαν, στις 
8 Μαίου 1821, την προέλαση 8.000 Τούρκων του Ομέρ Βρυώνη προς την επαναστατημένη Ελλάδα. Σήμερα στη θέση αυτή 
έχει ανεγερθεί μνημείο. Λίγο αργότερα στο γραφικό ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ θα γευματίσουμε προαιρετικά. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με 
μικρή στάση στη διαδρομή.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ: 15 €

καλαβρύτα - χιονοΔρομικο 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αναχώρηση 07.30 π.μ. στάση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και συνεχίζουμε για το Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, για να 
χαρούμε τα χιονισμένο τοπίο. Λίγο αργότερα στην πόλη των Καλαβρύτων θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προ-
αιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ: 16 €

TριΠολή - IEρα μονή μαλέβήσ 
αγιοσ Πέτροσ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αναχώρηση 08:00 για Αρτεμίσιο, στάση και συνεχίζουμε για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΛΕΒΗ, στις πλαγιές του Πάρ-
νωνα σε υψόμετρο 920 μ. και ένα από τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Κυνουρίας. Επίσκεψη - προσκύνημα. Λίγο αργότερα 
στο κοντινό χωριό ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ θα γευματίσουμε προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα με στάση στην πρωτεύουσα της 
Αρκαδίας την Τρίπολη και τον Ισθμό της Κορίνθου. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ: 16 € 

Δήμήτσανα - βύτινα 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αναχώρηση 08:00 για Αρτεμίσιο, στάση και συνεχίζουμε ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, επίσκεψη στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, που 
είναι ένα θεματικό Μουσείο που προβάλλει τη σημασία της υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία, παρουσιάζοντας τις 
βασικές προβιομηχανικές τεχνικές που χρησιμοποιούν το νερό ως κύρια πηγή ενέργειας για την παραγωγή διαφόρων προ-
ϊόντων. Σχετική παραμονή στον παραδοσιακό οικισμό και συνεχίζουμε για την ορεινή ΒΥΤΙΝΑ, όπου θα έχουμε παραμονή 
και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση στον ΙΣΘΜΟ, άφιξη νωρίς το βράδυ. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ: 16 € 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις σύμφω-
να με το πρόγραμμα με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στα 
ξενοδοχεία ΑNATOLIA & KYRIDIS 
της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3*. 
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Τρία δείπνα (το ένα εορταστικό).
• Σαρακοστιανό γεύμα σε μπουφέ 
την Καθαρά Δευτέρα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:00 π.μ από ΑΘΗΝΑ ημίωρη 
στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας και συνε-
χίζουμε τη διαδρομή μας μέσω της κοιλάδας των ΤΕΜΠΩΝ 
- ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, με στάση στην περιοχή του 
Στρυμόνα, για την πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟ-
ΛΗ. Θα προσπεράσουμε το ΣΟΥΦΛΙ, το ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ και 
την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, για να φθάσουμε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ και τα 
Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο 
των ταξιδιωτικών εγγράφων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) θα φθάσουμε στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ 
θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην αγορά της 
πόλης και να δούμε το ΣΕΛΙΜΓΙΕ ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος χτί-
στηκε με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από τον δι-
άσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το διάστημα 
1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως το ωραιότερο 
έργο του. Σήμερα το μνημείο θεωρείται ένα από τα σημα-
ντικότερα μνημεία στην Ισλαμική αρχιτεκτονική. Ακολου-
θεί επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, με το σιδηροδρομικό σταθμό 
της Γαλλικής εταιρείας, όπου στάθμευε το ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ. 
Επιστροφή στο ξεν/χείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ για δείπνο 
και διαν/ση, με μικρή στάση στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια 
πολιτιστική παράδοση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινά. 
Θα επισκεφθούμε δύο χαρακτηριστικά χωριά των Πομά-
κων της Θράκης, τη ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ. Ακολουθεί 
επίσκεψη στην πόλη της Ξάνθης. Γεύμα προαιρετικά, χρό-
νος ελεύθερος να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις του 
καρναβαλιού με άρματα και μεταμφιεσμένους που διορ-
γανώνει ο Δήμος της πόλης. Το απόγευμα επιστροφή στην 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, περίπατοι γνωριμίας στην πόλη, εορταστικό 
αποκριάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με εν-
διάμεση στάση στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. Η διαδρομή μας 
συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περιοχή της ΛΕΠΤΟΚΑ-
ΡΥΑΣ, όπου θα έχουμε ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ σε μπουφέ, 
στο ξενοδοχείο POSEIDON PALACE. Ακολούθως μέσω ΛΑ-
ΡΙΣΑΣ- ΛΑΜΙΑΣ- μικρή στάση σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, 
φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
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Ξανθιώτικο Καρναβάλι 
Θρακή - Πομακοχώρια - αΔριανούΠολή

KOMOTHNH - AΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ- ΣΟΥΦΛΙ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 
ΣΜΙΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ - ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΚΡΕΩΝ  

4ημέρες 
Αναχ.: 8/3/19
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Καρναβάλι στο Λαγκαδά
σέρρέσ - λιμνή κέρκινήσ - σαντανσκι

ΣΕΡΡΕΣ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

Καβάλα - Δράμα 
Καρναβάλι Ξάνθης 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 
ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ, στάσεις 
στην περιοχή της Λαμίας και της Λάρισας και συνεχί-
ζουμε προσπερνώντας τη Θεσσαλονίκη, θα καταλήξου-
με στην πόλη των ΣΕΡΡΩΝ. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και με κατεύθυνση το συνοριακό 
σταθμό του Προμαχώνα, θα φθάσουμε στη λουτρόπολη 
του ΣΑΝΤΑΣΚΙ. Κτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς τον 
ΜΠΑΝΣΚΑ και ΜΠΡΣΤΙΤΖΑ, έχει πάρει το όνομά της από 
τον Βούλγαρο επαναστάτη ΓΙΑΝ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους στον εμπορικό πεζόδρομο 
της πόλης και επιστροφή στον Προμαχώνα με τελικό 
προορισμό τη ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ, θαύμα της ελληνικής 
φύσης με μοναδική χλωρίδα και πανίδα, θα γνωρίσου-
με έναν μοναδικό υγροβιότοπο στο βόρειο τμήμα της 
κοιλάδας του Στρυμόνα που προστατεύεται και από τη 
Σύμβαση Ραμσάρ. Γεύμα προαιρετικά και επιστροφή 
στις ΣΕΡΡΕΣ. Δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ένα από 
τα σημαντικότερα και ιστορικότερα Μοναστήρια της 
Μακεδονίας. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στο ΛΑΓΚΑ-
ΔΑ, για να παρακολουθήσουμε τις αποκριάτικες εκ-
δηλώσεις που οργανώνει ο τοπικός Δήμος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στις ΣΕΡΡΕΣ, περίπατοι γνωριμίας 
στην πόλη, δείπνο και διασκέδαση, διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αφήνουμε την πόλη των 
ΣΕΡΡΩΝ. Επόμενος σταθμός η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙ-
ΟΝΥΣΙΟΥ στους πρόποδες του Ολύμπου. Αμέσως μετά 
θα φθάσουμε στην περιοχή της ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, όπου 
θα έχουμε ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ σε μπουφέ, στο ξε-
νοδοχείο POSEIDON PALACE. Ακολούθως μέσω ΛΑ-
ΡΙΣΑΣ- ΛΑΜΙΑΣ- μικρή στάση σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* 
(PHILIPPOS XENIA).
• Τρία πρωινά σε μπουφέ και τρία δείπνα.
• Αρχηγό - Συνοδό. 
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:00 από ΑΘΗΝΑ ημίωρη 
στάση για καφέ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της ΛΑ-
ΡΙΣΑΣ για προαιρετικό γεύμα. Αμέσως μετά μέσω ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, παρακάμπτουμε τη ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ και συνεχίζουμε για να τακτοποιηθούμε το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, 
χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ, που βρίσκεται 
στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους Παγγαίου, 
σε μια θαυμάσια τοποθεσία, σε υψόμετρο 753 μ.. Εί-
ναι ένας από τους δύο ιερούς χώρους της Ανατολικής 
Μακεδονίας, που συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί 
πόλο έλξης πλήθους πιστών, που έρχονται να προ-
σκυνήσουν την “αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου” 
και να ηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της. 
Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε το πολύ σπουδαίο 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ. Το μεσημέρι καταλήγου-
με στην πόλη της ΔΡΑΜΑΣ, όπου θα έχουμε χρόνο για 
περιπάτους γνωριμίας στην πόλη αλλά και στο χώρο 

του Δημοτικού κήπου και την Πλατεία Ελευθερίας. 
Γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στην Καβάλα. Χρό-
νος ελεύθερος στην πόλη, δείπνο, διαν/ση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε τη 
ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, πριν κα-
ταλήξουμε στην πόλη της ΞΑΝΘΗΣ, για να παρακο-
λουθήσουμε τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού και τη 
μεγάλη παρέλαση με άρματα και μεταμφιεσμένους 
που διοργανώνει ο Δήμος της πόλης. Eπιστροφή στην 
ΚΑΒΑΛΑ, μετά το τέλος της μεγάλης παρέλασης, δεί-
πνο, διασκέδαση, διαν/ση. 

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ 
από τη γνωστή πλέον διαδρομή με μικρή παράκαμ-
ψη - επίσκεψη στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ και 
την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, αλλά το γραφικό 
ΛΙΤΟΧΩΡΟ, όπου θα έχουμε γεύμα προαιρετικά. Ακο-
λούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ της 
εθνικής οδού, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο « 
ΕSPERIA » 3* στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ. 
• Τρία πρωινά σε μπουφέ και τρία δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4ημέρες 
Αναχ.: 8/3/19

4ημέρες 
Αναχ.: 8/3/19
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 «Βενετσιάνικο» 
Καρναβάλι στη Ζάκυνθο

Στη μαγεία της Λίμνης Ταυρώπου 
(Πλαστήρα) & τα «Ελβετικά  

τοπία» του Κόζιακα
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΛΑΤΗ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ νωρίς το πρωί 
ημίωρη στάση στον Ισθμό και συνεχίζουμε για Πάτρα 
- Κυλλήνη. Επιβίβαση στο ferry boat και άφιξη στη 
Ζάκυνθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γεύμα προαι-
ρετικά. Το απόγευμα παρακολούθηση αποκριάτικων 
εκδηλώσεων, καθώς επίσης και του Βενετσιάνικου 
γάμου. Πρόκειται για μία λαογραφική, εθιμοτυπική 
παράσταση, ένα δρώμενο που προκαλεί τη φαντασία 
μας και μας μεταφέρει στο 16ο αιώνα, ένα γάμο ευγε-
νών Ζακυνθινών σε μια εποχή σημαντική για τον τόπο 
μας αφού σημάδεψε το νησί μας ιστορικά και πολιτικά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο Λόφο του 
Στράνη εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύ-
στηκε τον «Ύμνο εις την Ελευθερία». Στη συνέχεια 
επίσκεψη στο πανέμορφο προάστιο Μπόχαλη με την 

πανοραμική θέα όπου θα επισκεφτούμε την εκκλη-
σία της Χρυσοπηγής και το ερειπωμένο βενετσιάνικο 
κάστρο. Αναχώρηση για τον Κόκκινο Βράχο όπου 
ο Ξενόπουλος έγραψε το ομώνυμο έργο «Φωτεινή 
Σάντρη». Επιστροφή στην πόλη, για να παρακολου-
θήσουμε την τρέλα του Ζακυνθινού Καρναβαλιού με 
την παρέλαση αρμάτων και διάφορα άλλα δρώμενα 
καθώς και την κηδεία της Μάσκας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και το αποκριάτικο γλέντι κορυ-
φώνεται, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό χρόνος ελεύθερος 
για να ολοκληρώσουμε τη γνωριμία με την πόλη, 
γεύμα προαιρετικά με νηστίσιμα. Επιβίβαση στο 
ferry boat, άφιξη στην Κυλλήνη και αναχώρηση για 
Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Μεταφορές-περιηγήσεις με πολυτελές, κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή - 2 διαν/σεις - σε ξεν/χείο 4*. 
• Δύο πρωινά σε μπουφέ, δύο δείπνα.
• Εισιτήρια F/B ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟ και 
αντίστροφα.
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:45 π.μ. από ΑΘΗ-
ΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και μέσω 
ΔΟΜΟΚΟΥ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ αμέσως μετά στην ΠΛΑΖ ΛΑ-
ΜΠΕΡΟΥ στη ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, γεύμα προαιρετικά. 
Η όμορφη καταπράσινη διαδρομή μας συνεχίζεται με 
το γύρο της λίμνης, που βρίσκεται σε υψόμετρο 750 
μέτρων, έχει έκταση περίπου 25.000 στρεμμάτων, μή-
κος 14 χλμ, πλάτος 4 χλμ και βάθος περίπου 65 μέτρα, 
ενώ το φράγμα, έχει μήκος 220 μ. και ύψος 83 μ. Με 
μια ακόμη στάση στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ, ολοκλη-
ρώνεται μια ξεχωριστή διαδρομή, που μας οδηγεί στο 
βόρειο τμήμα της λίμνης και από εκεί μέσω ΤΡΙΚΑ-
ΛΩΝ, θα τακτοποιηθούμε νωρίς το βράδυ στο ξενο-
δοχείο μας στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Χρόνος ελεύθερος, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στα ορεινά χω-
ριά των Τρικάλων, ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ με το 

γνωστό ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο. Γεύμα προαι-
ρετικά στην ελατοσκέπαστη ΕΛΑΤΗ, που θυμίζει ελ-
βετικό τοπίο, αφού είναι είναι κτισμένη αμφιθεατρικά 
μέσα σε δάσος από έλατα σε υψόμετρο 920 μέτρων 
στο όρος Κόζιακας. Επιστροφή το απόγευμα στην ΚΑ-
ΛΑΜΠΑΚΑ για παρακολούθηση μέρους των αποκριά-
τικων εκδηλώσεων που οργανώνει ο τοπικός Δήμος. 
Δείπνο, διασκέδαση, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα ανηφορίσουμε 
στους ιερούς βράχους των ΜΕΤΕΩΡΩΝ για να επι-
σκεφθούμε τις Ιερές Μονές, ΒΑΡΛΑΑΜ και ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΜΕΤΕΩΡΟΥ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την πόλη 
των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, για να γιορτάσουμε τα κούλουμα και 
να γευματίσουμε προαιρετικά. Αναχώρηση για ΑΘΗ-
ΝΑ με ενδιάμεση στάση σε καφέ της Εθνικής οδού 
ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή - (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
3* στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19
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«Τζαμάλες στα Γιάννενα»
ιώαννινα - Ζαγοροχώρια - μέτσοβο

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ (ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΡΙ 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΙΚΟΥ) - ΝΗΣΑΚΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

«Μπουμπούνες & Χάσκαρης» 
στην Καστοριά 

ΓΡΕΒΕΝΑ - ΜΙΚΡΗ / ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 
ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

1η HΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:00 π.μ, ημίωρη στά-
ση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και μέσω της καλωδιακής 
γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ, ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ φθάνουμε 
στην ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, στάση, γεύμα προαιρετικά. Συνεχί-
ζουμε για ΙΩΑΝΝΙΝΑ και λίγο πριν την είσοδο της πόλης 
συναντάμε και επισκεπτόμαστε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ 
με τα μοναδικά κέρινα ομοιώματα. Το απόγευμα τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο PALLADIO των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
ξεκούραση, δείπνο, και διασκέδαση, διαν/ση.

2η HΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στα όμορφα χω-
ριά του κεντρικού ΖΑΓΟΡΙΟΥ. Πρώτος σταθμός το ΓΕ-
ΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΡΗ και το κεφαλοχώρι ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, 
για να ακολουθήσει το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ θα 
περπατήσουμε μέχρι την εκκλησία της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗΣ, για να θαυμάσουμε το μοναδικής ομορφιάς 
φαράγγι του ΒΙΚΟΥ, ένα σπάνιο τοπίο, καταπράσινο με 
τους κοφτερούς βράχους να καταλήγουν στο βάθος, 
στην κοίτη του ΒΟΙΔΟΜΑΤΗ. Γεύμα σε τοπική παρα-
δοσιακή ταβέρνα και επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ για να 
επισκεφθούμε το νησάκι με τα γραφικά πλακόστρωτα 

δρομάκια και το ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ του ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ. Το 
βράδυ περίπατοι στη κεντρική πλατεία και παρακολού-
θηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων που οργανώνει 
ο Δήμος της πόλης. Δείπνο προαιρετικά, διαν/ση. 

3η HΜΕΡΑ: Πρωινό και ημέρα επιστροφής, με μια 
ξεχωριστή πανέμορφη διαδρομή, να μας οδηγεί στο 
ορεινό ΜΕΤΣΟΒΟ, με τα παραδοσιακά σπίτια και το 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΑ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για 
Αθήνα, μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεση στάση στην 
πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και σε καφέ της Εθνικής οδού, 
άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Δύο διαν/σεις, στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, 
στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Έορταστικό αποκριάτικο δείπνο με ζωντανή 
μουσική σε πολύ γνωστό «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΕΚΙ» των 
Ιωαννίνων και γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα 
στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η HΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 από ΑΘΗΝΑ, 
μικρή στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ. Aκολούθως 
μέσω Δομοκού - Καρδίτσας - Τρικάλων, φθάνουμε 
στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Στάση, γεύμα προαιρετικά και συ-
νεχίζουμε για ΚΑΣΤΟΡΙΑ με μικρό ενδιάμεσο σταθμό 
την πόλη των ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τα-
κτοποίηση και περίπατοι γνωριμίας, στην πόλη με τα 
αμφιθεατρικά κτισμένα αρχοντικά της και τα γνωστά 
γουναράδικα. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η HΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή 
ξεκινάει. Θα επισκεφθούμε τα γραφικά τοπία των 
ΠΡΕΣΠΩΝ. Μέσω της νέας πλωτής γέφυρας θα γνω-
ρίσουμε το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στη ΜΙΚΡΗ 
ΠΡΕΣΠΑ όπου κατοικούν σπάνια πουλιά, ενώ λίγο 
αργότερα θα φθάσουμε στο τελευταίο ακριτικό χωριό, 
τους ΨΑΡΑΔΕΣ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρε-
τικά. Επιστροφή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ και το βράδυ περπα-
τώντας στην πόλη θα απολαύσουμε το τοπικό έθιμο 
<μπουμπούνες> και <χάσκαρη>, δείπνο και διασκέ-
δαση σε ταβέρνα της πόλης, διανυκτέρευση. 

3η HΜΕΡΑ: Πρωινό επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ 
ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ, καθώς επίσης και στο ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙ-
ΚΙΣΜΟ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, μέσω ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση, γεύμα προαι-
ρετικά. Ακολούθως μέσω ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ - 
ΛΑΜΙΑΣ με μικρή ενδιάμεση στάση στην περιοχή, θα 
καταλήξουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
ΕUROPA 4* της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 
• Ημιδιατροφή, 2 πρωινά και 2 δείπνα το ένα 
εορταστικό με ζωντανή μουσική, σε ταβέρνα της 
πόλης.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19
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«Γενίτσαροι και Μπούλες»  
στη Νάουσα

 ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ

Καρναβάλι στις Κροκεές
ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ) - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΒΥΤΙΝΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:15 π.μ από ΑΘΗ-
ΝΑ, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ στάση, στη συνέχεια μέσω ΛΑΡΙ-
ΣΑΣ, ΤΕΜΠΩΝ, φθάνουμε στον παραδοσιακό οικισμό 
του Παλαιού Παντελεήμονα, με τα πέτρινα σπιτάκια 
και τη μοναδική θέα, στον Όλυμπο και το Θερμαικό. 
Γεύμα προαιρετικά και φθάνουμε στην περιοχή της 
Λεπτοκαρυάς, για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 
μας. Χρόνος ελεύθερος, ξεκούραση, δείπνο, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινάει. Πρώτος σταθμός η πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ με το 
«ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», για να ακολου-
θήσει η ΕΔΕΣΣΑ με τους περίφημους καταρράκτες. 
Αμέσως μετά επίσκεψη στην πόλη της ΝΑΟΥΣΑΣ, όπου 
στην κεντρική πλατεία Καρατάσου θα απολαύσουμε 
τις αποκριάτικες εκδηλώσεις με το έθιμο «ΓΕΝΙΤΣΑ-
ΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ» αλλά και τη μεγάλη παρέλαση με 
μεταμφιεσμένους που οργανώνει ο Δήμος της πόλης.
Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο, εορταστικό απο-
κριάτικο δείπνο με ζωντανή μουσική, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Τελευταία μέρα της εκδρομής μας με 
σημαντικά όμως αξιοθέατα. Πρωινό και ανάβαση 
στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ μέχρι την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, για να απολαύσουμε πανοραμικά 
την περιοχή και το Θερμαϊκό κόλπο, ακολουθεί επί-
σκεψη στο ΛΙΤΟΧΩΡΟ και επιστροφή στο ξεν/χείο μας, 
σαρακοστιανό γεύμα σε μπουφέ και αναχώρηση για 
ΑΘΗΝΑ, από τη γνωστή πλέον διαδρομή, με ενδιάμε-
ση στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές κλι-
ματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
POSEIDON PALACE 4* στη Λεπτοκαρυά Πιερίας. 
• Ημιδιατροφή (2 πρωινά - 2 δείπνα, το ένα 
εορταστικό).
• Γεύμα σε μπουφέ με σαρακοστιανά την Καθα-
ρή Δευτέρα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:00 από το γρα-
φείο μας, ημίωρη στάση για καφέ στην περιοχή του 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ και συνεχίζουμε για ΜΥΣΤΡΑ. Άφιξη και 
επίσκεψη στην επιβλητική καστροπολιτεία στις πλα-
γιές του ΤΑΥΓΕΤΟΥ, γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα 
της περιοχής. Λίγο αργότερα θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο μας στη ΣΚΑΛΑ. Χρόνος ελεύθερος, δεί-
πνο, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και 
εμείς θα τη γεμίσουμε ευχάριστα. Θα συνδυάσουμε 
λοιπόν μία όμορφη και ευχάριστη εκδρομή στη θρυλι-
κή ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, με τα επιβλητικά κάστρα, τα παλαιά 
πέτρινα αρχοντικά, το σπίτι του Γ.ΡΙΤΣΟΥ αλλά και τις 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, με το παραδοσιακό καρνα-
βάλι των ΚΡΟΚΕΩΝ που διοργανώνει ο δήμος της πό-
λης, με πολλές εκδηλώσεις και παρέλαση αρμάτων. 
Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας 
για δείπνο και διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της 
ΣΠΑΡΤΗΣ με το πολύ σπουδαίο ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΑΔΙΟΥ, που έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει τον 
πολιτισμό και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιο-
παραγωγής, που συνδέεται άρρηκτα με την ελληνική, 
και γενικότερα τη μεσογειακή ταυτότητα. Αμέσως μετά 
αναχώρηση για την ορεινή καταπράσινη κωμόπολη 
ΒΥΤΙΝΑ. Παραμονή γεύμα με σαρακοστιανά προαιρε-
τικά και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση 
στον ΙΣΘΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή - 2 διανυκτερεύσεις - στο ξενοδοχείο 
ΟΑΣΗ στη Σκάλα Λακωνίας. 
• Δύο πρωινά σε μπουφέ, δύο δείπνα (το ένα 
εορταστικό)
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19



24

Καρναβάλι στην Καλαμάτα
 κούλούμα στήν καρΔαμύλή

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΜΕΣΣΗΝΗ 

Βολιώτικο Καρναβάλι
μΠούρανι στον τύρναβο - γύροσ Πήλιού

ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΧΑΝΙΑ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8:00 από ΑΘΗΝΑ, 
ημίωρη στάση στην περιοχή του ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ για 
καφέ και συνεχίζουμε μέσω ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟ-
ΛΗΣ, με μια ευχάριστη παράκαμψη, στο ΙΣΑΡΙ, για να 
φθάσουμε και να επισκεφθούμε την ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, 
την εκκλησία που στη σκέπη της έχουν φυτρώσει πα-
νύψηλα δένδρα. Γεύμα προαιρετικά και η διαδρομή 
συνεχίζεται για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Άφιξη 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος. Δεί-
πνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μια όμορφη εκδρο-
μή ξεκινά στο Ν.Δ άκρο της Πελοποννήσου. Πρώτος 
σταθμός η ΜΕΘΩΝΗ, η πόλη με το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑ-
ΣΤΡΟ, από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟ-
ΓΕΙΟΥ, με το θαυμάσιο ακρόπυργο, θα μας κρατήσει 
για λίγο κοντά της. Ακολουθεί η γραφική και γοητευτι-
κή κωμόπολη ΠΥΛΟΣ. Κτισμένη αμφιθεατρικά στο νό-
τιο άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, βλέποντάς την 
από το λιμάνι σου δίνει την αίσθηση νησιού. Επίσκε-
ψη στο επιβλητικό μνημείο των «ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ» 

και επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επίσκεψη στον ΙΕΡΟ 
ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχο της πόλης και παρακο-
λούθηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Δείπνο το 
βράδυ στην εορταστική ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου 
μας, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην κωμόπολη 
της ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ενώ λίγο αργότερα θα φθάσουμε στην 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ. Ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό που 
βρίσκεται στη ΜΑΝΗ, σε ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, 
από κρυστάλλινα γαλάζια νερά, μεγαλόπρεπα κυπα-
ρίσσια, άγριους ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές, και 
απόμακρα χιονισμένα βουνά, που κάνει την Καρδα-
μύλη ένα από τα ομορφότερα χωριά που αγναντεύουν 
τις ήρεμες θάλασσες και τα θαυμάσια ηλιοβασιλέματα 
του Μεσσηνιακού κόλπου. Παραμονή, γεύμα προαι-
ρετικά και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ το μεσημέρι από τη 
γνωστή πλέον διαδρομή μέσω Μεγαλόπολης - Τρίπο-
λης με μικρή ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
PHARAE PALACE 4* .
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα, το ένα εορταστι-
κό. 
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 πμ., περιοχή ΛΑ-
ΜΙΑΣ ημίωρη στάση για καφέ, άφιξη το μεσημέρι στο 
ΒΟΛΟ, γεύμα προαιρετικά και αμέσως μετά επίσκεψη 
στη γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ, αλλά και την όμορφη ΜΑ-
ΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα 
δρομάκια και να απολαύσουμε πανοραμικά τον Πα-
γασητικό. Νωρίς το βράδυ τακτοποίηση στο ξεν/χείο, 
xρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινάει στα πηλιορείτικα χωριά. Πρώτος σταθμός οι 
ΜΗΛΙΕΣ και ακολουθεί η γραφική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τη 
μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, πριν καταλήξουμε 
στα ΧΑΝΙΑ, ολοκληρώνοντας έτσι την ‘’περιπλάνηση 
μας’’ στο ΠΗΛΙΟ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαι-
ρετικά. Επιστρέφουμε στην πόλη του ΒΟΛΟΥ για να 
παρακολουθήσουμε δρώμενα και αποκριάτικες εκδη-
λώσεις που οργανώνει ο Δήμος της πόλης. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διασκέδαση, διαν/ση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε 
για τον ΤΥΡΝΑΒΟ για να γιορτάσουμε τα κούλουμα 
και να παρακολουθήσουμε το παλαιό σατυρικό έθι-
μο «ΜΠΟΥΡΑΝΙ». Μετά το μεσημέρι αναχώρηση για 
ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξεν/χείο 
PARK 4* .
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Δύο δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19
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Καρναβάλι στην Άμφισσα
αλέύρομούντΖούρώματα στο γαλαΞιΔι

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ 
ΑΜΦΙΣΣΑ - ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Απόκριες στους πρόποδες 
του Καϊμακτσαλάν!

λούτρα ΠοΖαρ - Παλαιοσ Aγιοσ αΘανασιοσ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ - ΕΔΕΣΣΑ 
ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:30, ημίωρη στάση σε 
καφέ στο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ και συνεχίζουμε για επίσκεψη 
στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ. Ακολουθεί επίσκεψη 
στην ΑΡΑΧΩΒΑ και λίγο αργότερα στον αρχαιολογικό 
χώρο των Δελφών. Γεύμα προαιρετικά σε ταβέρνα της 
περιοχής. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας στην ΙΤΕΑ. 
Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια πολύ όμορφη πανο-
ραμική διαδρομή με θέα τη ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ, μας 
οδηγεί στο γραφικό ΛΙΔΩΡΙΚΙ. Μικρή στάση - επίσκε-
ψη και συνεχίζουμε για την πόλη της ΑΜΦΙΣΣΑΣ, για 
να παρακολουθήσουμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, 

που οργανώνει ο δήμος της πόλης. Επιστροφή στο 
ξεν/χείο, ξεκούραση, δείπνο και διασκέδαση, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το 
ΓΑΛΑΞΙΔΙ, για να γιορτάσουμε τα κούλουμα με το πα-
ραδοσιακό έθιμο ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ. Γεύμα 
προαιρετικά και αναχώρηση μετά το μεσημέρι για 
Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις σε ξεν/χείο 3* 
στην ΙΤΕΑ.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Δύο δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45 από ΑΘΗΝΑ, ημί-
ωρη στάση στην περιοχή της Λαμίας και Λάρισας και 
συνεχίζουμε για να καταλήξουμε το απόγευμα στο 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ (Λουτρακίου), που βρί-
σκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χμ. βορειοδυτικά 
της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. Απλώνονται στους 
πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν, λίγα χιλιόμετρα. 
από τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Η περιοχή είναι χτι-
σμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την 
περιοχή. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερ-
μοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια 
από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό 
τοπίο βουνού και δάσους, χρόνος ελεύθερος για πε-
ριπάτους, δείπνο, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ : Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λου-
τροθεραπεία, στις μικρές κλειστές πισίνες, στον κα-
ταρράκτη η και στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά 
να πάρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι ευχάρι-
στα και συναρπαστικά την ημέρα μας. Αμέσως μετά θα 
επισκεφθούμε τον παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό 
του ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που βρίσκεται πολύ 
κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Βόρρα (ΚΑΙΜΑ-
ΚΤΣΑΛΑΝ). Λίγο αργότερα θα φθάσουμε στην πόλη 

της ΝΑΟΥΣΑΣ για να παρακολουθήσουμε το γνωστό 
ομώνυμο καρναβάλι και το παραδοσιακό έθιμο «ΓΕ-
ΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ». Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος, δείπνο και δια-
σκέδαση στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας. 

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε την 
πόλη της ΕΔΕΣΣΑΣ με τους περίφημους καταρράκτες, 
ενώ λίγο αργότερα θα γιορτάσουμε τα κούλουμα, στο 
Άλσος Αγίου Νικολάου, ένα πανελλήνιο τουριστικό 
κέντρο αναψυχής μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της 
Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος στην καρδιά της 
Ημαθίας. Εξήντα στρέμματα πανέμορφης γης παίρνουν 
ζωή από τις πηγές του ιστορικού και πολλαπλά πολύ-
τιμου, ποταμού της Αράπιτσας. Μοναδικό στην Ελλάδα 
το υπεραιωνόβιο άλσος πλατάνων εντυπωσιάζει τον 
επισκέπτη σε κάθε εποχή για την μεγαλοπρέπεια και 
τον όγκο του. Στη σκιά του αναπαύεται το απέραντο 
πράσινο του φυσικού χλοοτάπητα που συνυπάρχει με 
το άγριο αυτοφυές πυξάρι, τη φλαμουριά, τη βελανιδιά 
και το άφθονο νερό σε μια σπάνια συμφωνία ήχων 
και χρωμάτων. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις στη διαδρομή, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
PHILOXENIA 3* στην περιοχή των ΛΟΥΤΡΩΝ 
ΠΟΖΑΡ.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ. 
• Δύο δείπνα (το ένα εορταστικό).
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19
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Απόκριες στην πρωτεύουσα  
της Ευρυτανίας

κούλούμα στο γοργοΠοταμο

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

Απόκριες... στα Τζουμέρκα
κούλούμα στή λέύκαΔα

ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΡΑΧΘΟΣ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ - ΑΡΤΑ 

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 από ΑΘΗΝΑ, ημίω-
ρη στάση στα ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ και συνεχίζουμε για 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, με μια μικρή παράκαμψη για επίσκεψη 
στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ, που βρίσκε-
ται στις βορεινές πλαγιές του όρους ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ σε 
υψόμετρο 740 μέτρων, σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυ-
σικής ομορφιάς, με μοναδική θέα στο Μαλιακό. Η δι-
αδρομή μας ακολούθως από τις ράχες ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 
μας οδηγεί στην όμορφη πρωτεύουσα της ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ, το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
«ΕΛΒΕΤΙΑ» στο κέντρο της πόλης, γεύμα προαιρετικά, 
χρόνος ελεύθερος για γνωριμίας με την πόλη. Δείπνο 
και διασκέδαση προαιρετικά το βράδυ σε ταβέρνα της 
πόλης, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΑΣ .Η Μονή Προυσσού 
βρίσκεται 31 χιλιόμετρα νότια του Καρπενησίου και 
δύο χιλιόμετρα από το ομώνυμο χωριό και αποτελεί 
πνευματικό και προσκυνηματικό κέντρο ολόκληρης 
της περιοχής. Είναι χτισμένη σε ένα τοπίο επιβλητικό, 
σε απόκρημνη, βραχώδη περιοχή μεταξύ των βουνών 
Χελιδόνα, Καλιακούδα και της οροσειράς του Τυμφρη-
στού, η οποία είναι κατάφυτη από Έλατα. Επόμενος 
σταθμός το Μεγάλο Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό 

ελατοδάσος σε υψόμετρο 720 μέτρων. Η πλατεία του 
χωριού με το πλατάνι προσφέρει εκπληκτική θέα προς 
την κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη και τις κορυ-
φές του όρους Χελιδώνα, ενώ πολύ σημαντικό είναι 
και το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο με πλούσια 
εκθέματα λαϊκής τέχνης, εκκλησιαστικά κειμήλια και 
εργαλεία παραδοσιακών επαγγελμάτων. Λίγο αργότε-
ρα θα γνωρίσουμε το μικρό χωριό και θα γευματίσου-
με προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα με τοπικές 
σπεσιαλιτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και στην 
πόλη με την αποκριάτικη ατμόσφαιρα, περίπατοι στην 
κεντρική πλατεία με τα μικρομάγαζα, με τοπικά προ-
ϊόντα και είδη λαϊκής τέχνης. Προαιρετικά δείπνο και 
διασκέδαση το βράδυ, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο γραφι-
κό χωριό ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, τρία μόνο χιλιόμετρα από 
το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, μια από τις πιο όμορφες και γαλήνι-
ες περιοχές της Ευρυτανίας, με την τεχνητή λιμνούλα 
να δεσπόζει στην πλατεία του χωριού. Αμέσως μετά 
αναχώρηση για την περιοχή του ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, 
όπου θα έχουμε γεύμα με σαρακοστιανά προαιρετικά. 
Συνεχίζουμε για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη 
νωρίς το βράδυ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή - (2) διανυκτερεύσεις - στο ξενοδο-
χείο «ΕΛΒΕΤΙΑ» στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:45 από τα γραφεία 
μας, ημίωρη στάση στον Ισθμό και συνεχίζουμε μέσω 
της καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ για ΑΜΦΙ-
ΛΟΧΙΑ, στάση, γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευ-
μα θα επισκεφθούμε την πόλη της Άρτας με το ιστο-
ρικό γεφύρι. Ενώ λίγο αργότερα θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο ARTA PALACE, για δείπνο και διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μία υπέροχη εκδρομή στα 
γραφικά ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, ξεκινά. Πρώτος σταθμός το 
φράγμα Πουρναρίου που δημιουργεί και την τεχνική 
λίμνη, για να ακολουθήσει μία πανέμορφη διαδρομή 
από τα όμορφα χωριουδάκια ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΛΑ-
ΤΟ - ΔΑΦΝΙΩΤΗ, για να φθάσουμε στο σημείο που 
βρισκόταν το ιστορικό γεφύρι της πλάκας πάνω από 
τον ΑΡΑΧΘΟ, (καταστράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος 
του από τις πλημμύρες) που ήταν ίσως το μεγαλύτερο 
μονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια και να καταλήξουμε σε 

δύο ορεινά κεφαλοχώρια της περιοχής, τα ΑΓΝΑΝΤΑ 
και τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ, που είναι χτισμένα αμφιθεατρικά 
και ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. 
Περίπατοι στα δύο κεφαλοχώρια, γεύμα προαιρετικά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, δείπνο, 
διασκέδαση, διαν/ση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, η διαδρομή μας προς ΑΘΗΝΑ συνεχίζεται 
μέσω ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, εθνικής οδού ΠΑΤΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ, 
με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (2) διαν/σεις στο ξενοδοχείο ΑRTA 
PALACE 4*.
• Ημιδιατροφή / (2) πρωινά σε μπουφέ & (2) 
δείπνα, ένα εορταστικό.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19
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AΠοκριατικο Ξέφαντώμα 5* 
στο GRAND HOTEL PALACE 

της Θεσσαλονίκης
καρναβαλι στήν κοΖανή 

μΠούρανι τύρναβο
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΟΖΑΝΗ - ΒΟΛΟΣ

 Απόκριες στη  
«Χιλιοτραγουδισμένη Σαμαρίνα»

Διαμονή στο γραφικο μέτσοβο
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ 

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:15 π.μ από ΑΘΗ-
ΝΑ, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ στάση, ακολούθως μέσω ΛΑΡΙ-
ΣΑΣ, φθάνουμε στον παραδοσιακό οικισμό του Πα-
λαιού Παντελεήμωνα, με τα πέτρινα σπιτάκια και τη 
μοναδική θέα, στον Όλυμπο και το Θερμαικό. Γεύμα 
προαιρετικά και συνεχίζουμε για την όμορφη Θεσσα-
λονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθε-
ρος, δείπνο, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια πολύ ενδιαφέρουσα 
μέρα ξεκινά. Σύντομη περιήγηση στην πόλη της Θεσ-
σαλονίκης, επίσκεψη - προσκύνημα στον πολιούχο της 
πόλης ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και αναχώρηση για την πόλη 
της ΚΟΖΑΝΗΣ. Παρακολούθηση των εκδηλώσεων του 
Κοζανίτικου καρναβαλιού και της μεγάλης παρέλασης, 
γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή το απόγευμα στην εορ-
ταστική αποκριάτικη ατμόσφαιρα του ξενοδοχείο μας, 
για δείπνο, διασκέδαση και διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πλούσιο πρωινό με λαγάνα, Μακε-
δονικό χαλβά και πολλές άλλες λιχουδιές και ανα-
χώρηση για ΤΥΡΝΑΒΟ, για να παρακολουθήσουμε το 
παραδοσιακό σατυρικό έθιμο ΜΠΟΥΡΑΝΙ. Παραμονή, 
επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση για 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο GRAND 
HOTEL PALACE 5*, της Θεσ/νικης.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Δύο δείπνα (το ένα εορταστικό με μουσική 
επένδυση από D.J.).
• Δωρεάν πρόσβαση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
• Ελεύθερη χρήση του HELTH CLUB, με 
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα και 
γυμναστήριο.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:45, 
στάση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και της ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
και συνεχίζουμε για τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και τη ΛΙΜΝΗ ΠΑΜ-
ΒΩΤΙΔΑ με τα γραφικό νησάκι (έξοδα πλοιαρίου ατο-
μικά) που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ του ΑΛΗ 
ΠΑΣΑ. Περίπατοι, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στο ΜΕΤΣΟΒΟ, 
χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια συναρπαστική ημέρα 
ξεκινά, με την ‘περιπλάνηση’ μας στον γύρω ορεινό 
όγκο. Πρώτος σταθμός το χιονοδρομικό κέντρο της 
Βασιλίτσας, για να απολαύσουμε τον καφέ μας με 
φόντο τη χιονισμένη Πίνδο και ακολουθεί η ξακουστή 
ΣΑΜΑΡΙΝΑ, ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμό-
λικα σε ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανε-
πανάληπτης ομορφιάς. Παραμονή, γεύμα προαιρετικά 
και επιστροφή στη ζεστή ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου 
μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Παλαιο-
ντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται εκτός 
των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κό-
σμο, μήκους 5,02μ., από μαστόδοντα ηλικίας τριών 
εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βραβεύτηκε 
με το Ρεκόρ Γκίνες. Ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη 
των Γρεβενών και πορεία επιστροφής για Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις, στην Καλαμπάκα και την περιοχή 
της Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις, στο παραδοσια-
κό ξενοδοχείο APOLLON στο ΜΕΤΣΟΒΟ.
• Δύο πρωινά στο ξενοδοχείο και δύο δείπνα σε 
παραδοσιακή ταβέρνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19
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Καρναβάλι στη Λευκάδα
Διαμονή στήν ομορφή  
κώμοΠολή τήσ Παργασ

ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Καρναβάλι στο Τολό 
& το Ναύπλιο

 ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ - ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:15 από ΑΘΗΝΑ, 
ενδιάμεση στάση στην περιοχή του ΙΣΘΜΟΥ και μέσω 
της καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, περνάμε 
στη Στερεά Ελλάδα και συνεχίζουμε για τη μεγαλύτε-
ρη φυσική λίμνη της Ελλάδας, τη ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ. 
Επίσκεψη στην εκκλησία της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με 
τα κέρινα ομοιώματα της αναπαράστασης του ‘’κρυφού 
σχολειού’’ γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής. Ακολούθως 
μέσω ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση, ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΚΤΙΟΥ, ΠΡΕΒΕ-
ΖΑΣ θα φθάσουμε στην ΠΑΡΓΑ. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, δείπνο, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ξεκινάμε για το όμορφο 
νησί, της ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Πρώτος σταθμός η ΜΟΝΗ ΦΑ-
ΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, για να ακολουθήσει το γραφικό ΝΥΔΡΙ. 
Εδώ θα έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά (καιρού 
επιτρέποντος) για μια ΜΙΝΙ κρουαζιέρα γύρο από τα 
νησάκια ΜΑΔΟΥΡΙ, που φιλοξενεί και το αρχοντι-
κό του ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ αλλά και το νησί του ΩΝΑΣΗ το 
ΣΚΟΡΠΙΟ. Αμέσως μετά επιστρέφουμε στην πόλη για 
να παρακολουθήσουμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις 
που οργανώνει ο τοπικός Δήμος, το γνωστό για τους 
κατοίκους του νησιού και όχι μόνο, καρναβάλι ΦΑ-
ΡΟΜΑΝΗΤΑ. Επιστροφή στην ΠΑΡΓΑ, δείπνο, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στα ΣΥΒΟΤΑ 
και συνεχίζουμε για Αθήνα μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ και ΙΟ-
ΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με στάση - επίσκεψη στην πόλη του ΜΕ-
ΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. Στη συνέχεια περνώντας την καλωδιακή 
γέφυρα ΑΝΤΙΡΙΟΥ- ΡΙΟΥ, φθάνουμε στην περιοχή του 
ΙΣΘΜΟΥ για την τελευταία μας στάση, άφιξη στην ΑΘΗ-
ΝΑ το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διαν/σεις σε ξενοδοχείο  
3* στην ΠΑΡΓΑ.
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα  
σε επιλεγμένη ταβέρνα. 
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρος διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η HMEΡA: Αναχώρηση στις 07:30 από ΑΘΗ-
ΝΑ, στάση στον ΙΣΘΜΟ και συνεχίζουμε για ΤΟΛΟ, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, παρακολούθηση των 
αποκριάτικων εκδηλώσεων του χωριού, γεύμα προ-
αιρετικά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πόλη του 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ, για να παρακολουθήσουμε εκδηλώσεις 
και δρώμενα του ‘’ΑΝΑΠΛΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ‘’. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση. 

2η HMEΡA: Πρωινό και επίσκεψη στον αρχαιολο-
γικό χώρο της Επιδαύρου. Αμέσως μετά θα φθάσουμε 
στην ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ, σχετική παραμονή και ανα-
χώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη νωρίς 
το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Μεταφορές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο 
πούλμαν.
• Διαμονή (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3* 
στo TOΛΟ. 
• Ημιδιατροφή, ένα πρωινό & ένα δείπνο.
• Αρχηγό - συνοδό. Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3ημέρες 
Αναχ.: 9/3/19

2ημέρες 
Αναχ.: 10/3/19
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Πατρινο καρναβαλι 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αναχώρηση στις 07:30 π.μ. για ΙΣΘΜΟ, στάση, και συνεχίζουμε για ΠΑΤΡΑ. Άφιξη, επίσκεψη της γνωστής ποτοποιίας 
ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ και μεταφορά στην πόλη για παρακολούθηση των εκδηλώσεων του καρναβαλιού και της μεγάλης 
παρέλασης.Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση στάση για καφέ, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 16 €

καρναβαλι στο ναύΠλιο 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αναχώρηση στις 08:00 π.μ. για ΙΣΘΜΟ, στάση και συνεχίζουμε για τον αρχαιολογικό χώρο των ΜΥΚΗΝΩΝ, επίσκεψη και 
αμέσως μετά για το ΠΑΛΑΜΗΔΙ, με τη μοναδική θέα στον Αργολικό κόλπο και το ΜΠΟΥΡΤΖΙ. Λίγο αργότερα καταλήγουμε 
στην αποκριάτικη ατμόσφαιρα του ΝΑΥΠΛΙΟΥ. Παραμονή - επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε 
για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 15 € 

γαλαΞιΔι - αλέύρομούντΖούρώματα
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αναχώρηση 07:30, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ και συνεχίζουμε για ΙΤΕΑ, μικρή στάση και καταλήγουμε 
στο ΓΑΛΑΞΙΔΙ. Παρακολούθηση η και συμμετοχή για τους πιο τολμηρούς του πρωτότυπου εθίμου με τα Αλευρομου-
ντζουρώματα. Νωρίς το απόγευμα ξεκινάμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ 16 € 

χαλκιΔα - Θήβα / βλαχικοσ γαμοσ 
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αναχώρηση 08:00, για ΧΑΛΚΙΔΑ. Στάση και συνεχίζουμε για ΘΗΒΑ. Παραμονή - επίσκεψη, παρακολούθηση των εκδηλώ-
σεων του ‘’Βλάχικου Γάμου’’, που αποτελεί σατυρική παραλλαγή τέλεσης ποιμενικού γάμου και εμφανίζεται σαν αποκριά-
τικο έθιμο από τα μέσα του 19ου αιώνα στην πόλη της Θήβας. Νωρίς το απόγευμα ξεκινάμε για ΑΘΗΝΑ .

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 15 €

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΚΡΕΩΝ 2019
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σούνιο - βαρή
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αναχώρηση 14:30 και ακολουθώντας την όμορφη ‘’φιδίσια’’ παραλιακή διαδρο-
μή φθάνουμε στο ΣΟΥΝΙΟ. Σχετική παραμονή και επίσκεψη προαιρετικά του αρ-
χαιολογικού χώρου. Αμέσως μετά επιστρέφουμε στην περιοχή της ΒΑΡΗΣ με τις 
φημισμένες ταβέρνες, για να δειπνήσουμε προαιρετικά. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς 
το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ 10€

Ποροσ - γαλατασ
KYΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Αναχώρηση 08:00 πμ. για τα Λουτρά Ωραίας Ελένης, στάση και από την πολύ όμορ-
φη παραλιακή διαδρομή, μέσω Παλαιάς Επιδαύρου θα φθάσουμε στο ΓΑΛΑΤΑ. Με 
πλοιάριο θα περάσουμε απέναντι στον αμφιθεατρικά κτισμένο οικισμό του ΠΟΡΟΥ. 
Περίπατοι γνωριμίας, γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση για Αθήνα, με ενδιάμεση 
στάση στην Παλαιά Επίδαυρο και τον ΙΣΘΜΟ της Κορίνθου.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 15 €

αγια φώτέινή μαντινέιασ 
σΠήλαιο καΨια - λέβιΔι 
KYΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αναχώρηση 08:00 πμ. για ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ, στάση και αμέσως μετά επίσκεψη στην 
εκκλησία της ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις αρχαιότη-
τες της Αρχαίας Μαντινείας χτίστηκε το 1972 και αποτελεί ιδιοκτησία του Μαντινει-
ακού Συνδέσμου. Ξεχωρίζει για την πρωτότυπη αρχιτεκτονική της που είναι κράμα 
διάφορων ρυθμών. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε ένα από τα 10 σπουδαιότερα 
σπήλαια της Ελλάδας, το ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ. Το μεσημέρι θα επισκεφθούμε και θα 
γευματίσουμε προαιρετικά στο ΛΕΒΙΔΙ. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στά-
ση, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 15 €

μέγα σΠήλαιο 
καλαβρύτα - αγια λαύρα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Αναχώρηση 07:30, ημίωρη στάση στον ΙΣΘΜΟ και συνεχίζουμε για ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ, 
επίσκεψη. Αμέσως μετά στην πόλη των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ θα έχουμε παραμονή και 
γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση μετά το μεσημέρι για ΑΘΗΝΑ, με στάση - επίσκε-
ψη στο ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ και σε καφέ στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 16 € 

μέγαλοΠολή - ισαρι 
αγια ΘέοΔώρα βαστασ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αναχώρηση 08:00, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ στάση, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΙΣΑΡΙ άφιξη στην ΑΓΙΑ ΘΕ-
ΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ. Επίσκεψη της εκκλησίας του 10ου αιώνα που αναβλύζουν πολλά 
νερά και στην σκεπή της έχουν φυτρώσει πανύψηλα πλατάνια. Γεύμα προαιρετικά 
και μέσω ΤΡΙΠΟΛΗΣ, στάση, ΙΣΘΜΟΥ στάση, επιστέφουμε στην ΑΘΗΝΑ το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 17 €

ι. μ. γοργοέΠήκοού μανΔρα αττικήσ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα, για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ, στη Μάν-
δρα Αττικής, παρακολούθηση της ακολουθίας των Α’ χαιρετισμών και επιστροφή 
μετά το πέρας της ακολουθίας.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ 8€

ι. μ. αναλήΨέώσ κύριού  
σκούρτα βοιώτιασ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα, για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ, στα 
ΣΚΟΥΡΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, παρακολούθηση της λειτουργίας των Β’ χαιρετισμών και επι-
στροφή μετά το πέρας της ακολουθίας.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ 8 €

ι. μ. οσιού έφραιμ νέα μακρή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα, για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ, στη ΝΕΑ ΜΑ-
ΚΡΗ, παρακολούθηση της ακολουθίας των Γ’ χαιρετισμών και επιστροφή μετά το 
πέρας της ακολουθίας. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ 8 €

ι. μ. οσιού ΠαταΠιού λούτρακι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Αναχώρηση νωρίς το μεσημέρι για ΛΟΥΤΡΑΚΙ, σύντομη στάση και συνεχίζουμε 
για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ, με τη μοναδική θέα στον Κορινθιακό κόλπο. 
Παρακολούθηση της ακολουθίας των Δ’ χαιρετισμών και επιστροφή μετά το πέρας 
της ακολουθίας. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ 10 €

ιέρα μονή Παντοκρατοροσ  
νταού Πέντέλήσ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ στην Πε-
ντέλη, παρακολούθηση της ακολουθίας του ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ και επιστροφή 
μετά το πέρας της ακολουθίας. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ 8 €

AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
ΜΑΡΤΙΟY 2019 

Υ.Γ. ΟΙ ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ.

τρικαλα κορινΘιασ - Ξύλοκαστρο 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αναχώρηση 08:00, ημίωρη στάση στον ΙΣΘΜΟ και συνεχίζουμε για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ. Επίσκεψη - προσκύνημα σε μια από τις σημαντικότερες ΜΟΝΕΣ 
της Κορινθίας. Σύντομη παραμονή, στα ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ, με τη μοναδική θέα στον 
Κορινθιακό κόλπο και αμέσως μετά μετάβαση στα ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ, για γεύμα 
προαιρετικά και περιπάτους στον όμορφο οικισμό. Το απόγευμα θα απολαύσουμε 
τον καφέ μας στην παραλία του ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, άφιξη στην Αθήνα το βράδυ. 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 15 €
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Θράκη - Πομακοχώρια 
Αδριανούπολη

KOMOTHNH - AΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 
 ΣΜΙΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ - ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ 

Στη μαγεία της λίμνης Ταυρώπου 
(Πλαστήρα) & τα «Ελβετικά  

τοπία» του Κόζιακα
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΛΑΤΗ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:00 π.μ από ΑΘΗΝΑ 
ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λά-
ρισας και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσω της κοι-
λάδας των ΤΕΜΠΩΝ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 
με στάση στην περιοχή του Στρυμόνα, για την πόλη της 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΔΡΙΑ-
ΝΟΥΠΟΛΗ. Θα προσπεράσουμε το ΣΟΥΦΛΙ, το ΔΙΔΥ-
ΜΟΤΕΙΧΟ και την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, για να φθάσουμε στις 
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου 
μετά τον απαραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών εγ-
γράφων, (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ) 
θα φθάσουμε στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Εδώ θα έχου-
με την ευκαιρία να περπατήσουμε στην αγορά της 
πόλης και να δούμε το ΣΕΛΙΜΓΙΕ ΤΖΑΜΙ. Το τέμενος 
χτίστηκε με την εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ από 
τον διάσημο Οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν το δι-
άστημα 1569-1575. Ο Σινάν θεωρεί το έργο αυτό ως 
το ωραιότερο έργο του. Σήμερα το μνημείο θεωρεί-
ται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Ισλαμική 
αρχιτεκτονική. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ, 
με το σιδηροδρομικό σταθμό της Γαλλικής εταιρείας, 

όπου στάθμευε το ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ. Επιστροφή στο ξεν/
χείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ για δείπνο και διαν/ση, με 
μικρή στάση στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια πολιτιστική 
παράδοση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινά. Θα επισκεφθούμε δύο χαρακτηριστικά χωριά 
των Πομάκων της Θράκης, τη ΣΜΙΝΘΗ και τον ΕΧΙΝΟ. 
Ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη της Ξάνθης και γεύμα 
προαιρετικά. Η επιστροφή μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ από 
τη ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ και το ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, χρόνος 
ελεύθερος δείπνο, διανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, 
με ενδιάμεσες στάσεις στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ, το ΛΙ-
ΤΟΧΩΡΟ και σε καφέ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ στην περιοχή 
της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία 
ΑNATOLIA της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3*. 
• Τρία πρωινά σε μπουφέ.
• Τρία δείπνα.
• Σαρακοστιανό γεύμα σε μπουφέ την Καθαρά 
Δευτέρα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:45 π.μ. από ΑΘΗ-
ΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και 
μέσω ΔΟΜΟΚΟΥ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, φθάνουμε στην ΠΛΑΖ 
ΛΑΜΠΕΡΟΥ στη ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, γεύμα προαιρετι-
κά. Η όμορφη καταπράσινη διαδρομή μας συνεχίζεται 
μέχρι το φράγμα στο νότιο μέρος, που έχει μήκος 220 
μέτρα και ύψος 83 μέτρα. Ακολούθως μέσω ΤΡΙΚΑ-
ΛΩΝ, θα τακτοποιηθούμε το βράδυ στο ξενοδοχείο 
μας στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στα ορεινά χω-
ριά των Τρικάλων, ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ με το 
γνωστό ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο. Γεύμα προαι-

ρετικά στην ελατοσκέπαστη ΕΛΑΤΗ, που θυμίζει ελ-
βετικό τοπίο, αφού είναι είναι κτισμένη αμφιθεατρικά 
μέσα σε δάσος από έλατα σε υψόμετρο 920 μέτρων 
στο όρος Κόζιακας. Επιστροφή το απόγευμα στην ΚΑ-
ΛΑΜΠΑΚΑ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα ανηφορίσουμε 
στους ιερούς βράχους των ΜΕΤΕΩΡΩΝ για να επι-
σκεφθούμε τις Ιερές Μονές, ΒΑΡΛΑΑΜ και ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΜΕΤΕΩΡΟΥ. Αμέσως μετά θα γνωρίσουμε την πόλη 
των ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμε-
ση στάση σε καφέ της Εθνικής οδού στην περιοχή της 
ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή - (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
3* στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. 
• Φόρο διαμονής. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

4 ημέρες 
Αναχ.: 22/3/19

3 ημέρες 
Αναχ.: 23/3/19

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια 
Μέτσοβο

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ  (ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΡΙ 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΙΚΟΥ) - ΝΗΣΑΚΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Καστοριά - Πρέσπες
ΓΡΕΒΕΝΑ - ΜΙΚΡΗ / ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 

 ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

1η HΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 π.μ, ημίωρη 
στάση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και μέσω της καλω-
διακής γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ, ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ φθά-
νουμε στην ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, στάση, γεύμα προαιρετικά. 
Συνεχίζουμε για ΙΩΑΝΝΙΝΑ και λίγο πριν την είσοδο 
της πόλης συναντάμε και επισκεπτόμαστε το ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΒΡΕΛΛΗ με τα μοναδικά κέρινα ομοιώματα. Το από-
γευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PALLADIO των 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ξεκούραση, δείπνο, και διασκέδαση, 
διαν/ση.

2η HΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στα όμορφα χω-
ριά του κεντρικού ΖΑΓΟΡΙΟΥ. Πρώτος σταθμός το ΓΕ-
ΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΡΗ και το κεφαλοχώρι ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, 
για να ακολουθήσει το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ 
θα περπατήσουμε μέχρι την εκκλησία της ΑΓΙΑΣ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗΣ, για να θαυμάσουμε το μοναδικής ομορ-
φιάς φαράγγι του ΒΙΚΟΥ, ένα σπάνιο τοπίο, καταπρά-
σινο με τους κοφτερούς βράχους να καταλήγουν στο 
βάθος, στην κοίτη του ΒΟΙΔΟΜΑΤΗ. Γεύμα σε τοπική 

παραδοσιακή ταβέρνα και επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
για να επισκεφθούμε το νησάκι με τα γραφικά πλα-
κόστρωτα δρομάκια και το ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ του 
ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο προαιρετικά, 
διαν/ση. 

3η HΜΕΡΑ: Πρωινό και ημέρα επιστροφής, με μια 
ξεχωριστή πανέμορφη διαδρομή, να μας οδηγεί στο 
ορεινό ΜΕΤΣΟΒΟ, με τα παραδοσιακά σπίτια και το 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΑ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για 
Αθήνα, μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεση στάση στην 
πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και σε καφέ της Εθνικής οδού, 
άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Δύο διαν/σεις, στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, 
στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Δείπνο με μουσική σε πολύ γνωστό «ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΤΕΚΙ» των Ιωαννίνων και γεύμα σε παραδοσι-
ακή ταβέρνα στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η HΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:30 από ΑΘΗΝΑ, 
μικρή στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ. Aκολούθως 
μέσω Δομοκού - Καρδίτσας - Τρικάλων, φθάνουμε 
στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Στάση, γεύμα προαιρετικά και συ-
νεχίζουμε για ΚΑΣΤΟΡΙΑ με μικρό ενδιάμεσο σταθμό 
την πόλη των ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τα-
κτοποίηση και περίπατοι γνωριμίας, στην πόλη με τα 
αμφιθεατρικά κτισμένα αρχοντικά της και τα γνωστά 
γουναράδικα. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η HΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή 
ξεκινάει. Θα επισκεφθούμε τα γραφικά τοπία των 
ΠΡΕΣΠΩΝ. Μέσω της νέας πλωτής γέφυρας θα γνω-
ρίσουμε το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στη ΜΙΚΡΗ 
ΠΡΕΣΠΑ όπου κατοικούν σπάνια πουλιά, ενώ λίγο 
αργότερα θα φθάσουμε στο τελευταίο ακριτικό χωριό, 
τους ΨΑΡΑΔΕΣ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετι-
κά. Επιστροφή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους, δείπνο, διανυκτέρευση. 

3η HΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΤΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ, καθώς επίσης και στο ΛΙΜΝΑΙΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, μέσω ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση, γεύμα προαι-
ρετικά. Ακολούθως μέσω ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ - 
ΛΑΜΙΑΣ με μικρή ενδιάμεση στάση στην περιοχή, θα 
καταλήξουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
ΕUROPA 4* της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 
• Ημιδιατροφή, 2 πρωινά και 2 δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής. 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3 ημέρες 
Αναχ.: 23/3/19

3 ημέρες 
Αναχ.: 23/3/19
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Σπάρτη - Μονεμβασιά
ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΚΑΛΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΒΥΤΙΝΑ

Καλαμάτα - Μεσσηνιακή Μάνη
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ 

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 08:00 από το γρα-
φείο μας, ημίωρη στάση για καφέ στην περιοχή του 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ και συνεχίζουμε για ΜΥΣΤΡΑ. Άφιξη και 
επίσκεψη στην επιβλητική καστροπολιτεία στις πλα-
γιές του ΤΑΥΓΕΤΟΥ, γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα 
της περιοχής. Λίγο αργότερα θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο μας στη ΣΚΑΛΑ. Χρόνος ελεύθερος, δεί-
πνο, διαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και εκδρομή στη θρυλική 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, με τα επιβλητικά κάστρα, τα παλαιά 
πέτρινα αρχοντικά, το σπίτι του Γ.ΡΙΤΣΟΥ αλλά και τις 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. Παραμονή, γεύμα προαι-
ρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, με ενδιάμεση 
στάση - επίσκεψη στο ΓΥΘΕΙΟ. Δείπνο, διαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της 
ΣΠΑΡΤΗΣ με το πολύ σπουδαίο ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΛΑΔΙΟΥ, που έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει τον 
πολιτισμό και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιο-
παραγωγής, που συνδέεται άρρηκτα με την ελληνική, 
και γενικότερα τη μεσογειακή ταυτότητα. Αμέσως μετά 
αναχώρηση για την ορεινή καταπράσινη κωμόπολη 
ΒΥΤΙΝΑ. Παραμονή γεύμα προαιρετικά και συνεχίζου-
με για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση στον ΙΣΘΜΟ ΤΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή - 2 διανυκτερεύσεις - στο ξενοδοχείο 
ΟΑΣΗ στη Σκάλα Λακωνίας. 
• Δύο πρωινά σε μπουφέ, δύο δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8:00 από ΑΘΗΝΑ, 
ημίωρη στάση στην περιοχή του ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ για 
καφέ και συνεχίζουμε μέσω ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΜΕΓΑΛΟΠΟ-
ΛΗΣ, με μια ευχάριστη παράκαμψη, στο ΙΣΑΡΙ, για να 
φθάσουμε και να επισκεφθούμε την ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, 
την εκκλησία που στη σκέπη της έχουν φυτρώσει πα-
νύψηλα δένδρα. Γεύμα προαιρετικά και η διαδρομή 
συνεχίζεται για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Άφιξη 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος. Δεί-
πνο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μια όμορφη εκδρο-
μή ξεκινά στο Ν.Δ άκρο της Πελοποννήσου. Πρώτος 
σταθμός η ΜΕΘΩΝΗ, η πόλη με το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑ-
ΣΤΡΟ, από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟ-
ΓΕΙΟΥ, με το θαυμάσιο ακρόπυργο, θα μας κρατήσει 
για λίγο κοντά της. Ακολουθεί η γραφική και γοητευτι-
κή κωμόπολη ΠΥΛΟΣ. Κτισμένη αμφιθεατρικά στο νό-
τιο άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, βλέποντάς την 
από το λιμάνι σου δίνει την αίσθηση νησιού. Επίσκε-
ψη στο επιβλητικό μνημείο των «ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ» 
και επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επίσκεψη στον ΙΕΡΟ 

ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχο της πόλης. Δείπνο στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΚΑΡΔΑΜΥ-
ΛΗ. Ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό που βρίσκεται 
στη ΜΑΝΗ, σε ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, από κρυ-
στάλλινα γαλάζια νερά, μεγαλόπρεπα κυπαρίσσια, 
άγριους ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές, και από-
μακρα χιονισμένα βουνά, που κάνει την Καρδαμύλη 
ένα από τα ομορφότερα χωριά που αγναντεύουν τις 
ήρεμες θάλασσες και τα θαυμάσια ηλιοβασιλέματα 
του Μεσσηνιακού κόλπου. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, 
από τη γνωστή πλέον διαδρομή μέσω Μεγαλόπολης - 
Τρίπολης με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
PHARAE PALACE 4* .
• Δύο πρωινά και δύο δείπνα. 
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3 ημέρες 
Αναχ.: 23/3/19

3 ημέρες 
Αναχ.: 23/3/19
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Βόλος - Γύρος Πηλίου
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΧΑΝΙΑ

Λουτρά Πόζαρ - Λίμνη Βεγορίτιδα
ΠΑΛΑΙΟΣ AΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΔΕΣΣΑ - ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 πμ., περιοχή ΛΑ-
ΜΙΑΣ ημίωρη στάση για καφέ, άφιξη το μεσημέρι στο 
ΒΟΛΟ, γεύμα προαιρετικά και αμέσως μετά επίσκεψη 
στη γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ, αλλά και την όμορφη ΜΑ-
ΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα 
δρομάκια και να απολαύσουμε πανοραμικά τον Πα-
γασητικό. Νωρίς το βράδυ τακτοποίηση στο ξεν/χείο, 
xρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξε-
κινάει στα πηλιορείτικα χωριά. Πρώτος σταθμός οι 
ΜΗΛΙΕΣ και ακολουθεί η γραφική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τη 
μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, πριν καταλήξουμε 
στα ΧΑΝΙΑ, ολοκληρώνοντας έτσι την «περιπλάνηση 
μας» στο ΠΗΛΙΟ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαι-
ρετικά. Επιστρέφουμε στην πόλη του ΒΟΛΟΥ, χρόνος 
ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ, ενώ στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ θα γευ-
ματίσουμε προαιρετικά. Συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με 
ενδιάμεση στάση.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξεν/χείο 
PARK 4* .
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Δύο δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45 από ΑΘΗΝΑ, ημί-
ωρη στάση στην περιοχή της Λαμίας και Λάρισας και 
συνεχίζουμε για να καταλήξουμε το απόγευμα στο 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ (Λουτρακίου), που βρί-
σκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χμ. βορειοδυτικά 
της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. Απλώνονται στους 
πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν, λίγα χιλιόμετρα. 
από τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Η περιοχή είναι χτι-
σμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την 
περιοχή. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερ-
μοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια 
από τα βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό 
τοπίο βουνού και δάσους, χρόνος ελεύθερος για πε-
ριπάτους, δείπνο, διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λου-
τροθεραπεία, στις μικρές κλειστές πισίνες, στον κα-
ταρράκτη η και στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά 

να πάρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι ευχάρι-
στα και συναρπαστικά την ημέρα μας. Αμέσως μετά θα 
επισκεφθούμε τον οικισμό του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ-
ΝΑ με τη μοναδική θέα στη ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ. Λίγο 
αργότερα θα φθάσουμε στον παραδοσιακό διατηρητέο 
οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που βρίσκε-
ται πολύ κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Βόρρα 
(ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 
ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.. 

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε την 
πόλη της ΕΔΕΣΣΑΣ με τους περίφημους καταρράκτες, 
ενώ λίγο αργότερα θα βρεθούμε στο Άλσος Αγίου Νι-
κολάου, ένα πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής 
μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Ένας 
επίγειος παράδεισος στην καρδιά της Ημαθίας. Ανα-
χώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρο-
μή, άφιξη το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
PHILOXENIA 3*, στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ πολύ 
κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ. 
• Δύο δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό. 
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.
 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3 ημέρες 
Αναχ.: 23/3/19

3 ημέρες 
Αναχ.: 23/3/19
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Καρπενήσι - Προυσός 
Μεγάλο Χωριό - Κεφαλόβρυσο

Άρτα - Τζουμέρκα - Λευκάδα
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΡΑΧΘΟΣ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ 

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 08:45 από ΑΘΗΝΑ, ημίω-
ρη στάση στα ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ και συνεχίζουμε για 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, με μια μικρή παράκαμψη για επίσκεψη 
στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ, που βρίσκε-
ται στις βορεινές πλαγιές του όρους ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ σε 
υψόμετρο 740 μέτρων, σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυ-
σικής ομορφιάς, με μοναδική θέα στο Μαλιακό. Η δι-
αδρομή μας ακολούθως από τις ράχες ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 
μας οδηγεί στην όμορφη πρωτεύουσα της ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ, το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
«ΕΛΒΕΤΙΑ» στο κέντρο της πόλης, γεύμα προαιρετικά, 
χρόνος ελεύθερος για γνωριμίας με την πόλη. Δείπνο 
προαιρετικά το βράδυ σε ταβέρνα της πόλης, διανυ-
κτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΑΣ .Η Μονή Προυσσού 
βρίσκεται 31 χιλιόμετρα νότια του Καρπενησίου και 
δύο χιλιόμετρα από το ομώνυμο χωριό και αποτελεί 
πνευματικό και προσκυνηματικό κέντρο ολόκληρης 
της περιοχής. Είναι χτισμένη σε ένα τοπίο επιβλητικό, 
σε απόκρημνη, βραχώδη περιοχή μεταξύ των βουνών 
Χελιδόνα, Καλιακούδα και της οροσειράς του Τυμφρη-
στού, η οποία είναι κατάφυτη από Έλατα. Επόμενος 
σταθμός το Μεγάλο Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό 

ελατοδάσος σε υψόμετρο 720 μέτρων. Η πλατεία του 
χωριού με το πλατάνι προσφέρει εκπληκτική θέα προς 
την κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη και τις κορυ-
φές του όρους Χελιδώνα, ενώ πολύ σημαντικό είναι 
και το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο με πλούσια 
εκθέματα λαϊκής τέχνης, εκκλησιαστικά κειμήλια και 
εργαλεία παραδοσιακών επαγγελμάτων. Λίγο αργό-
τερα θα γευματίσουμε προαιρετικά σε παραδοσιακή 
ταβέρνα με τοπικές σπεσιαλιτέ. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο μας και στην πόλη περίπατοι στην κεντρική 
πλατεία με τα μικρομάγαζα, με τοπικά προϊόντα και 
είδη λαϊκής τέχνης. Προαιρετικά δείπνο και διασκέ-
δαση το βράδυ, διαν/ση.

3η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο γραφι-
κό χωριό ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, τρία μόνο χιλιόμετρα από 
το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, μια από τις πιο όμορφες και γαλήνιες 
περιοχές της Ευρυτανίας, με την τεχνητή λιμνούλα να 
δεσπόζει στην πλατεία του χωριού. Αμέσως μετά ανα-
χώρηση για την περιοχή του ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, όπου 
θα έχουμε γεύμα προαιρετικά. Συνεχίζουμε για Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή - (2) διανυκτερεύσεις - στο ξενοδο-
χείο «ΕΛΒΕΤΙΑ» στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
• Δύο πρωινά σε μπουφέ.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07:45 από τα γραφεία 
μας, ημίωρη στάση στον Ισθμό και συνεχίζουμε μέσω 
της καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ για ΑΜΦΙ-
ΛΟΧΙΑ, στάση, γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευ-
μα θα επισκεφθούμε την πόλη της Άρτας με το ιστο-
ρικό γεφύρι. Ενώ λίγο αργότερα θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο ARTA PALACE, για δείπνο και διαν/ση.

2η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μία υπέροχη εκδρομή στα 
γραφικά ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, ξεκινά. Πρώτος σταθμός το 
φράγμα Πουρναρίου που δημιουργεί και την τεχνική 
λίμνη, για να ακολουθήσει μία πανέμορφη διαδρομή 
από τα όμορφα χωριουδάκια ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΛΑ-
ΤΟ - ΔΑΦΝΙΩΤΗ, για να φθάσουμε στο σημείο που 
βρισκόταν το ιστορικό γεφύρι της πλάκας πάνω από 

τον ΑΡΑΧΘΟ,  (καταστράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος 
του από τις πλημμύρες) που ήταν ίσως το μεγαλύτερο 
μονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια και να καταλήξουμε σε 
δύο ορεινά κεφαλοχώρια της περιοχής, τα ΑΓΝΑΝΤΑ 
και τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ, που είναι χτισμένα αμφιθεατρικά 
και ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. 
Περίπατοι στα δύο κεφαλοχώρια, γεύμα προαιρετικά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, δείπνο, 
διαν/ση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, η διαδρομή μας προς ΑΘΗΝΑ συνεχίζεται 
μέσω ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, εθνικής οδού ΠΑΤΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ, 
με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή (2) διαν/σεις στο ξενοδοχείο ΑRTA 
PALACE 4*.
• Ημιδιατροφή,  (2) πρωινά &  (2) δείπνα.
• Αρχηγό - συνοδό.
• Φ.Π.Α. & Φόρο διαμονής.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

3 ημέρες 
Αναχ.: 23/3/19

3 ημέρες 
Αναχ.: 23/3/19



Γενικοί  Όροι

Αξέχαστα Ταξίδια

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 
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 
web site: www.thiamistours.gr

YΠOKATAΣTHMA:  
3ης Σεπτεμβρίου 13, 104 32, Αθήνα,  
Τηλ.: 210 52 28 244, 52 28 385,  
52 28 474, 52 28 914, Fax: 210 52 28 967,  
e-mail: infoin@thiamistours.gr

ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΗΤ.Ε.: 0206Ε60000461500

Διαβάστε προσεκτικά τους γενικούς όρους
του προγράμματος πριν από την εγγραφή σας 
σε οποιαδήποτε εκδρομή.  

1. Σε όλες τις αναφερόμενες εκδρομές ακολουθείται λεπτομερές πρό-
γραμμα και εφαρμόζεται από τους Αρχηγούς -Συνοδούς.
2. Το γραφείο και ο αρχηγός όμως, διατηρούν το δικαίωμα της τροπο-
ποίησης 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 
αναχώρησης 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 προ-
γράμματος για οποιοδήποτε λόγο, δεν δικαιούται επιστροφή χρημά-
των.
6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες, ακυρώ-
σεις δρομολογίων κλπ.) όλα τα έκτακτα έξοδα παραμονής ή μεταφο-
ράς 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 
ευθύνη φέρει το γραφείο ή το προσωπικό του, σε περίπτωση απώλειας 
αντικειμένων ή χρημάτων.

9. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής μεγέθους των πούλμαν, 
αναλόγως του αριθμού συμμετοχής σε κάθε εκδρομή, από 17 έως 82 
θέσεις. 
10. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης οποιασδήποτε εκδρο-
μής του, μέχρι οκτώ (8) ημέρες πριν την αναχώρηση εφόσον η συμ-
μετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για λόγους που κρίνει σκόπιμους, χωρίς 
καμία υποχρέωση αποζημίωσης, εκτός της επιστροφής των χρημάτων 
που έχουν ήδη εισπραχθεί. 
11. Οι ενδείξεις των χρησιμοποιουμένων ξενοδοχείων που αναφέρο-
νται στο πρόγραμμα, είναι σύμφωνη με την κατάταξη του Ε.Ο.Τ. και 
αφορούν δίκλινα δωμάτια.
12. Τα τρίκλινα δωμάτια σχηματίζονται συνήθως με την προσθήκη κρε-
βατιού στα δίκλινα και δεν διαφέρει η κατ’ άτομο τιμή της εκδρομής 
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 τιμο-
κατάλογο του προγράμματος.
14. Οι παιδικές τιμές και οι παροχές καθορίζονται από τον εκάστοτε 
τιμοκατάλογο.
15. Οι τιμές των ημερησίων εκδρομών περιλαμβάνουν μεταφορά και 
αμοιβή συνοδού, εκτός αν άλλως ορίζεται στον τιμοκατάλογο.
16. Όλοι οι εκδρομείς καλύπτονται με την από τον νόμο προβλεπόμενη 
ασφαλιστική κάλυψη. Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται μόνο 
εάν ζητηθεί από τους εκδρομείς, με ανάλογη επιβάρυνση των καλύψε-
ων που θα ζητηθούν.

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. 


